Ook zichtbaar heel
wat veranderd
In 2012 beloofden we u om een en ander te veranderen. Om
vooruitziend – dat is zuinig en vanuit een langetermijnvisie
tot 2030 – te besturen. Om veiligheid en zorg voor iedereen
te verzekeren. En om het stadscentrum en onze wijken te
versterken. Met uw stem hebben we intussen al heel wat
gerealiseerd.

Blauwhuispark

Van alle Izegemnaars
Het Blauwhuisdomein meet meer dan 11 hectare, dat is meer
dan 110.000 vierkante meter of de oppervlakte van bijna 20
voetbalvelden! Een gigantische groene long dus, pal in het
hart van onze stad.

Zo vertelden we u in onze vorige nieuwsbrief over de niet altijd zichtbare, maar daarom niet minder belangrijke veranderingen, zoals de versterkte politiebewaking en de verstrengde kostenbeheersing. Vandaag lichten we u graag een aantal
van onze zichtbare veranderingen toe: gebouwen en ingrepen
in de weginfrastructuur.
Mensen samenbrengen
We hebben onze bouwprojecten zorgvuldig gekozen. En dat in
overleg met de Izegemnaren. Zo hebben we uit de bevraging
die we naar aanleiding van het toekomstproject Visie 2030
organiseerden, onthouden dat u bij voorkeur geen twintig
miljoen euro investeert in de vervanging van de spoorbrug,
maar in andere projecten.
We
vinden
het belangrijk
te investeren
in bouwprojecten die mensen samenbrengen. Zo
openden we
eerder al een
nieuw ontmoetingscentrum op wijk De Mol en onlangs op de
Bosmolens. Ook het nieuwe stadsmuseum Eperon d’Or krijgt
met onze inbreng een belangrijke ontmoetingsfunctie. Het
Huis van de Economie wordt een trefcentrum voor de vele
ondernemers van onze stad.

Van zodra de huidige eigenaars ervan aankondigden dat ze
het wilden verkopen, hebben we dan ook alles in het werk
gesteld om dit waardevolle parkgebied toegankelijk te maken
voor alle Izegemnaars. In overleg met tal van partijen hebben
we het volgende gerealiseerd.
Het Vlaams Agentschap Natuur en Bos koopt het parkdomein aan en stelt het open voor het publiek. Het zal
samen met de groendienst de nodige wandelwegen
aanleggen. En dit waardevolle natuurgebied beheren,
waarin onder andere tientallen reigers hun nesten
bouwen.
De Izegemse ondernemersfamilie Romel koopt het
kasteel en de orangerie. Ze zal het historische
kasteelgebouw restaureren om er onder andere kantoren te
huisvesten. In de orangerie opende midden juni een andere
Izegemse ondernemer, Tom Vandeweghe, een cafetaria.

Handelskernen versterken
In diezelfde geest van mensen samenbrengen, stimuleren
we initiatieven van Izegemse verenigingen. Zoals het stadsfestival Isotopia, dat enkele weken geleden een eerste keer
neerstreek in het pas toegankelijk gemaakte Blauwhuispark.
Versterken doen we ook de handelsfunctie van onze stad.
Leefbare stadskernen zijn deze waarin de commerce draait.
Onder meer daarom verfraaien we de toegangswegen tot
onze stad en leggen we de Marktstraat opnieuw aan.
Over deze en andere veranderingen leest u verder meer.

Groene stadslong verwelkomt wandelaars, picknickers en sportlui

We maken het Blauwhuispark maximaal toegankelijk.
Zo openen we een toegang in de Kasteelstraat en aan het
jaagpad langs de vaart. Je kan in het Blauwhuispark vrij
wandelen, spelen of sporten. Van zonsopgang tot zonsondergang. Welkom!

Projecten die mensen

samenbrengen
Credits voor verenigingen

Sportcentrum De Krekel
Enkele weken geleden verwelkomden de vrijwilligers van
het stadsfestival Isotopia u een eerste keer. Deze zomer
hopen ze u nog drie maal te mogen begroeten.

Nog een verkiezingsbelofte die we waarmaken: we besturen
zuinig om de stadsschuld af te bouwen zonder de belastingen
te verhogen. Dat belet ons evenwel niet om onze verenigingen financieel te ondersteunen.
Omdat we geloven dat verenigingen erg belangrijk zijn om
mensen in onze stad te verbinden, stoppen we hen zelfs meer
middelen toe dan voorheen. Zo vullen we de subsidies die
we hen geven – en die op hetzelfde niveau zijn gebleven –
aan met 300 zogenaamde credits. Dat betekent dat zij
jaarlijks voor 300 euro gratis zalen van de stad kunnen
huren.

Op de Bosmolens ligt een speelterrein waarop onder andere
de Chiro van de wijk ravot. Ook de jeugdploegen van voetbalclub KFC Izegem en de spelers van de Amerikaanse voetbalploeg The Tribes oefenen er.
Zo zal het sportcentrum eruit zien

Op 17 juni opende Molenwiek zijn deuren

De verouderde sanitaire installaties die er stonden, hebben
plaats geruimd voor een nieuw buurthuis. Dit ontmoetingscentrum huisvest niet alleen nieuwe kleedkamers en sanitair,
maar ook een multifunctionele zaal en een keuken.

De ingrijpende werken voor een vernieuwd sportstadion aan
de Sint-Jorisstraat gaan gestaag verder. Met de grootste investering van deze bestuursperiode zorgen we onder meer
voor een nieuw gebouw met zittribune, sanitaire voorzieningen voor voetbal en vrije lopers, kleedkamers en een cafetaria. Er komt een kunstgrasveld, een nieuwe atletiekpiste en
een nieuwe staantribune. Ook de omgeving op het sportstadion wordt heraangelegd en het loperspad krijgt een stevige
opknapbeurt. De sportsite De Krekel Zuid ondergaat dus een
hele metamorfose. Onze vele sporters zullen er zeker wel bij
varen!
Eind 2016 gingen de werken van start. Vandaag is de aannemer bezig met ruwbouwwerken en buitenschrijnwerken voor
het nieuw gebouw en de staantribune. Intussen ving ook de
installatie van de ventilatie-, sanitaire en elektrische technieken aan. Deze werken worden normaal gezien afgerond in
april 2018.
Begin september is het kunstgrasveld klaar. Vervolgens kan
de oude tribune worden gesloopt en start de heraanleg van
de atletiekpiste en de omgeving op het sportstadion.

Donderdag 6 juli vanaf 14 uur
FILM EN MASSA-BARBECUE
Onder de centrale vaartbrug langs het kanaal (Zuidkaai)
Breng uw vlees mee en laat het bakken door de koks van
Isotopia. Geniet intussen van films op groot scherm.
Zaterdag 26 augustus vanaf 18 uur
STADSTUINFESTIVAL ‘FIN DE CONGÉ’
Rond de Sint-Tillokerk
Bij Sint-Tillo komt een groot terras
omringd met podia voor wereldmuziek,
jazz en klassiek.
Zondag 10 september vanaf 21 uur
VUURSPEKTAKEL KOEKEZONDAG
Langs het kanaal
We sluiten Izegem Kermis af met
een feeërieke show die vuurwerk,
acrobatie en livemuziek combineert.

2015

2016

7.650 €

16.722 €

27

74

verenigingen

verenigingen

Buurtgebouw voor & na

Verenigingen en particulieren kunnen de lokalen huren voor
een vergadering of evenement, een wijk- of familiefeest.
Interesse? Reserveer op de webstek van de stad
(www.organiseren.izegem.be). Of contacteer de Dienst VES
op het stadhuis via ves@izegem.be of 051 33 73 03.

Steeds meer verenigingen maken van deze steunmaatregel
gebruik. De steun die we op deze manier geven, bedroeg in
2016 meer dan het dubbele van dat van 2015 (dat is het
eerste jaar waarin we credits toekenden). Belangrijker nog is
het aantal verenigingen dat we zo ondersteunen: vorig jaar
waren het er maar liefst 74!
Nieuwe tribune in opbouw

Stadsmuseum
Eperon d’Or
zwaait de deuren
open

Vrijdagavond 3 juni opende Vlaams minister-president Geert
Bourgeois het nieuwe stadsmuseum Eperon d’Or. De erfgoedsite schetst het verhaal van de schoen- en borstelnijverheden die onze stad decennialang op de kaart gezet hebben.
Dit historische verhaal krijgt door het vernieuwde museum
een nieuw elan en legt de link met het heden en de toekomst.

Met het vernieuwde stadsmuseum is er een bijkomende toeristische troef voor Izegem. Niet alleen het museale verhaal,
maar ook het prachtige gebouw moet heel wat mensen naar
onze stad lokken. En dan mikken we niet alleen op Eperon
d’Or, maar ook op de horeca- en winkelmogelijkheden op
een boogscheut van de erfgoedsite. Het nieuwe pad tussen
Eperon d’Or en het station zorgt voor een ideale verbinding.

Museum van ons allemaal
Eperon d’Or brengt het verhaal van de mensen achter de
Izegemse industrie. Kent u iemand die werkte in de Izegemse
nijverheid: uw moeder, uw grootoom, de grootvader van uw
vriend of buur? Breng dan zijn of haar oude portretfoto naar
Eperon d’Or. En vertel zijn of haar levensverhaal.

Vlaams minister-president, burgemeester en schepenen openen trots Eperon d’Or.
Ze zin preus ip Izegem.

In het unieke art deco-voorgebouw etaleren we pareltjes uit
de Izegemse schoen- en borstelnijverheden. De derde verdieping bevat een streekbezoekerscentrum met een schat aan
toeristische informatie over onze regio. In de achterliggende
fabriekshal ligt de focus op de arbeid en alles wat daarmee
gepaard ging.

Een nieuw wandelpad, omzoomd met groen en zitbanken, verbindt de voetgangerstunnel
aan het station met Eperon d’Or.

Zoekwedstrijd Pretmerlet
Op tientallen locaties in de stad hebben
zich bontgekleurde cementen merletjes
genesteld. Deze vogeltjes uit het Izegemse
wapenschild verbinden de verschillende handelskernen, erfgoedplekken en groene zones van de
stad met elkaar. Zo vormen ze de bouwsteentjes van de actie
‘Ambassadeurs van Eperon d’Or’.
Met deze merletjes kunt u ook mooie prijzen winnen, zoals
een tablet en een citytrip. Wat u daarvoor precies moet doen,
leest u verder op de website www.pretmerlet.be. U kunt
het wedstrijdreglement ook altijd opvragen in het stadhuis.
Succes!

Het ambacht komt ruim aan bod, er staan heel wat machines en
we tonen de gebruikte grondstoffen. Je maakt er ook kennis met
de kleurrijke vrijetijdsbesteding van de arbeiders en de sociale
strijd. En er is aandacht voor de impact die de nijverheden gehad
hebben op de groei en bloei van onze stad.

In het beste geval vindt u
van uw familielid of andere bekende een foto
waarin hij of zij aan het
werk is in één van de vele
fabrieken die Izegem
heeft gekend. Maar ook
alle andere portretfoto’s,
bijvoorbeeld van uw grootouders op hun paasbest, zijn meer
dan welkom. Met uw mooie foto en boeiende verhaal wordt
dan in het museum de eregalerij aangevuld. Op deze portrettenwand krijgen alle
mensen die de Izegemse
nijverheid – en bij uitbreiding onze mooie stad –
groot hebben gemaakt, de
ereplaats die ze verdienen.

Projecten die handelskernen

versterken

Parkeertotems

Wie met de auto naar het centrum van onze stad trekt – om
er te winkelen, te genieten in een café of restaurant, of het
museum Eperon d’Or te bezoeken – parkeert zijn auto op één
van de vijf gratis centrumparkings.

Vergroening

Speelpleinen

Herinrichting Marktstraat

Meer groen is verzoenbaar met voldoende parkeerplaatsen
en veilige straten. Zo tonen de investeringen aan die we doen
om parkeerterreinen te vergroenen, vluchtheuvels en ronde
punten te beplanten en straten met groen af te boorden.

Een leefbare stad, is niet alleen een vlot bereikbare en vergroende stad. Het is ook een stad met voldoende speelruimte
voor kinderen. Daarom blijven we investeren in speelpleinen.

Samen met handelaars en bewoners hebben we gezocht hoe
we bredere voetpaden en meer groen kunnen verzoenen met
behoud van parkeerplaatsen.

Tilloplein
Op de hoek van de Meensestraat en de Dweersstraat lag tot
voor kort een troosteloos grasperk. Nu maken speeltuigen het
pleintje tot een aangename ontmoetingsplek.

Om bredere voetpaden met bomen aan te leggen, richten we
op de plaats van het pand met huisnummer 25 een parkeerhaven in. We bakenden ook drie laad- en loszones af. Die
zones worden vanaf de middag plaatsen voor kortparkeren.

Reperstraat: haag en bomen tussen
fietspad en autoweg brengen groen
in de straat. Ze verhogen ook de
verkeersveiligheid.

Zomerspeelplein op Grote Markt
Ook deze zomer richten we op de Grote Markt een zomerspeelplein in. Zo kunnen (groot)ouders van de vele terrasjes
genieten terwijl hun (klein)kinderen veilig ravotten.

Enkele cijfers
Marktstraat maken
De huidige 19 parkeerplaatsen in de
plaatsen te complaats voor bredere voetpaden. Om die
keerhaven voor 23
penseren, komen er een flankerende par
r kortparkeren.
auto’s en in de straat zelf 9 plaatsen voo

Parking 4 naast de Kunstacademie
met groen omzoomd

In de Marktstraat vorZes bomen zomen de parkeerhaven af.
boombanken groene
men vier schuingeplaatste bomen met
verpozen.
poorten. Daaronder wordt het aangenaam

Op elk van die parkings wijst een totem de bezoekers de weg.
Met een helder grondplan van het stadscentrum. Ze vermelden ook het aantal stappen tot de Grote Markt. En het aantal
minuten dat die vergen.

Van 23 juni tot 1 september staat er op de Grote Markt een zomerspeelplein

Elders
Volgend jaar vernieuwen we de speelpleinen op de Lindewijk
en De Mol. Daarvoor putten we veel inspiratie uit de inspraakvergaderingen die we de voorbije weken hielden.

Voor de handelaars zijn er digitale kaartjes die ze voor hun
klanten kunnen afdrukken en op hun webstek kunnen plaatsen.
Op vluchtheuvels maakt verharding plaats voor grassen en bloemen

Kernwinkelplan
De heraanleg van de Marktstraat maakt deel uit van een overkoepelend plan om de winkelkernen in ons stadscentrum en in
onze deelgemeentes te versterken. Andere maatregelen zijn
onder andere de installatie van de parkeertotems en de actie
‘Ambassadeurs van Eperon d’Or’ waarover u elders in deze
nieuwsbrief meer leest.

