
Bedankt Lothar, welkom VIRGINIE
Sinds 5 september is Virginie Derumeaux de nieuwe Izegemse schepen van Sport, Jeugd, Buurtwerking, Toegankelijkheid, 
Integratie en Inburgering. Ze volgt Lothar Feys op. Hij koos voor een nieuwe professionele uitdaging. Virginie, apotheker bij 
apotheek De Bosmolens in de Meensesteenweg, blaakt van ambitie en motivatie. 

Je hebt heel wat bevoegdheden. Dat wordt een hele klus?
Virginie Derumeaux: “Dat klopt. Maar met de hulp van Lothar, 
de andere N-VA-schepenen en de medewerkers heb ik me de 
voorbije zomer al goed ingewerkt en voorbereid. Ik zet met volle 
overtuiging het werk van Lothar verder.”

Hoe zie jij het jeugdbeleid?
Virginie Derumeaux: “Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. 
We moeten als stad de werking van speelpleinen, jeugdvereni-
gingen en de jeugdraad actief ondersteunen en werken aan een 
kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. Dat is waar ik volop voor ga.”

Je gelooft onvoorwaardelijk in de jeugd?
Virginie Derumeaux: “Natuurlijk. Een goede jeugdwerking is een 
belangrijke barometer voor de kwaliteit van het leven in onze 
stad. In Izegem blijven we de lat hoog leggen. Ik heb enorm veel 
waardering voor de vele jongeren die zich inzetten als leider of 
leidster in een vereniging en onze kinderen een fantastische tijd 
bezorgen. Voor zo’n engagement heb ik tonnen respect!”

Hoe zie je Izegem als sportstad?
Virginie Derumeaux: “Iedere Izegemnaar moet kunnen fietsen, 
wandelen en sporten in eigen stad. Die mogelijkheden wil ik 
nog verder uitbouwen. We zijn trots op onze sporters en op onze 
sportverenigingen. En we hebben aandacht voor álle sporters. 
Ook voor onze recreanten, ongeacht hun leeftijd.”

Je hebt ook nog andere bevoegdheden?
Virginie Derumeaux: “Absoluut en die zijn ook uitdagend. Voor 
integratie en inburgering geloof ik rotsvast in het inclusief 
verhaal van de N-VA. Nieuwkomers moeten actief integreren, 
deelnemen aan het Izegemse leven en de aangeboden kansen 
benutten. Het is een verhaal van rechten én plichten. 
Ook over het thema buurtwerking ben ik erg enthousiast, want 
zo haal je mensen letterlijk uit hun kot en verenig je hen.” 

Ik hielp deze 
zomer tijdens 
Bosmolens 
Ommegang. 
Dat was als 
voorbeeld van 
buurtwerking een 
schot in de roos.”

Virginie Derumeaux (45)

•  Apotheker bij De 
Bosmolens

•  Gehuwd met Kristof 
Holvoet, tuinaannemer

•  Drie kinderen: Amélie 
(12), Loïc en Jérôme (11)

•  Houdt van sociale 
contacten, reizen, 
recreatief sporten en 
een goed glas wijn.

De voorbije zomer zorgde Lothar 
voor een perfecte overdracht.”
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VEERLE VANDAMME (45)

Gemeenteraadslid
Met Veerle komt er een grote portie politieke ervaring 
in de gemeenteraad. In 2006 werd ze bestuurslid van de 
N-VA en Jong N-VA. Vervolgens werd ze secretaris en 
van 2013 tot 2016  was ze afdelingsvoorzitter. Leiding-
geven, organiseren, dossierkennis opbouwen en beslissingen 
nemen zitten in haar DNA.

Veerle is een zelfbewuste dame met een eigen visie. “Ik ben een 
persoon die de dingen zegt zoals ze zijn en die de koe bij de 
horens vat. Zo doe ik ook aan politiek. Ik geef altijd mijn eigen 
mening. Die is gevormd vanuit de waarden en normen die ik 
van thuis uit meekreeg. Ik loop niet slaafs mee met de kudde. Ik 
krijg de kans om als gemeenteraadslid opnieuw een actieve rol 
op te nemen in de politiek. Ik engageer me daarvoor ten volle. 
Als leerkracht en ook privé kom ik vaak in contact met het 
zorgbeleid. Zorg is cruciaal en onmisbaar voor jong en oud. Ik 
hoop daarom dat ik als bestuurder van Zorg Izegem actief mijn 
steentje kan bijdragen aan een nog beter Izegem.”

ANNELIES DEMEY (48)

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Als nieuw lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst wil 
Annelies het welzijn van elke Izegemnaar verzekeren. Dat doet ze met 
bijzondere aandacht voor wie écht hulp nodig hee� . 

Vanuit haar ruime ervaring als ergotherapeut in Ten Bos en als centrum-
leider van het dienstencentrum is Annelies vertrouwd met de bestaande 
zorgvragen. Met haar politieke engagement streeft ze naar een stad 
waarin het aangenaam is om te wonen. Het milieu, leefbare straten, 
zachte mobiliteit, zorgzame buurten en het welzijn van de Izegemnaren 
liggen haar nauw aan het hart. 

“Sociaal engagement en zorg zijn al sinds mijn jeugd de rode draad in 
mijn leven. Als tiener was ik actief bij het (Jeugd) Rode Kruis in Kortrijk. 
Later was ik in Izegem betrokken bij de Groep Arthur (een vrijwilligers-
vereniging voor Noord-Zuidwerking), was ik verantwoordelijke voor 
Speelplein Bosmolens en voorzitter van de ouderraad van de school op 
de Bosmolens. Vandaag ben ik lid van de raad van bestuur van 
’t Kringske (een vereniging waar armen het woord nemen), winkelvrij-
williger in de Wereldwinkel en lid van de Izegemse Noord-Zuidraad.” 

Annelies zit niet stil. Ze is een doener met heel wat ervaring. Een echte 
aanwinst voor het bijzonder comité voor de sociale dienst!

Twee dames met pit voor een krachtig bestuur

Gehuwd met Andy Verhelst – 
mama van  Kasper, Jitske en 

Martje – leerkracht in het VISO 
Roeselare – actieve fi etser en 
wandelaar – fi etsvrijwilliger 
Emelgemse fi etspooling – 

houdt van tekenen, schilderen 
en cultuur

Gehuwd met Bart 
Dewitte – mama van 

Marthe, Senne en Nelle 
– ergotherapeut – 

centrumleider diensten-
centrum De Leest
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Nieuwe inspiratie voor 
ons N-VA-bestuur

Ons dertigkoppig bestuur is een belangrijke motor en 
inspiratiebron voor het stadsbestuur en onze mandatarissen. 
Tijdens onze maandelijkse bestuursvergaderingen bespreken 
we voorstellen en initiatieven en evalueren we de actualiteit 

en het beleid. De uitbreiding van ons bestuur met vijf nieuwe 
mensen zorgt voor nieuwe ideeën en inspiratie. Welkom 

Franzel, Iwan, Roderick, Kevin, en Thibo. Ga ervoor!

“Wat het leven 
mij al geleerd 
heeft? Leven 
gaat verder.”

Franzel Huyvaert (48)
Bedrijfsleider transportbedrijf

“Ik sta voor de 
vooruitgang 
van mens en 

natuur.”

Iwan Goethals (28)Medewerker bij Inside Blinds, in bijberoep 
grafi cus en drukker

“Ne goeien 
eclair elpt 
oltied.”

Kevin Clement (47)
Zingt de hoogste noten bij De Kerels 

en is vertegenwoordiger Horeca

Thibo Desmedt (24)
Enthousiaste Jong N-VA’er en als 
elektricien aan de slag bij Spano

“De grootste 
fout die je kan 

maken is  bang 
zijn om er een te 

maken.”

Roderick Gors (42)
Zelfstandig ondernemer, 
bestuurslid Schutterclub

“Ieder 
excuus is 

een gemiste 
kans.”

www.n-va.be/izegem



Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Sander Loones
Kamerlid

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


