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Een sterk en ruim cultuuraanbod in Izegem is belangrijk

Kurt Himpe, schepen van
Cultuur: “Cultuur en Izegem,
een perfect huwelijk.”

Kunst en cultuur brengen mensen samen, versterken de creativiteit en de ontwikkeling van jong en oud. Mensen ontdekken nieuwe zaken en de vele culturele activiteiten zorgen voor leven in de brouwerij. De vele culturele verenigingen
spelen een belangrijke rol in wat Izegem is en waarom onze inwoners zich goed voelen.

Kunstacademie Art’Iz als motor voor cultureel talent
Met een ruim aanbod beeld, muziek en woord zorgt de
academie voor de ontwikkeling van heel wat talent. Samen
met het professioneel en enthousiast lerarenteam stimuleert
dit aanbod ook de sterke groei van Kunstacademie. Art’Iz
werkt intens samen met de culturele verenigingen en voorziet in de doorstroming van talent. Zo is de toekomst van
koren, toneelgroepen, fanfares en harmonieën verzekerd.

Site Strobbe wordt cultuurlaboratorium
Op de site Strobbe brengen we alle domeinen van de
Kunstacademie onder een dak in een moderne en eigentijdse
locatie. Ook de bibliotheek, het historisch archief
en de heemkundige kring vinden er een nieuwe stek.
De site wordt dus een echt cultuurlaboratorium waar
kruisbestuiving optimaal werkt en rendeert.
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 5 november.

De voorbije jaren evolueerde de bibliotheek tot hét kenniscentrum bij uitstek en de archiefwerking staat nu eindelijk
op de sporen. Die brengt de geschiedenis van de stad weer
tot leven.

De Leest als huis van vertrouwen
Het cultuurhuis is voor velen een tweede thuis geworden.
Een huis van vertrouwen dat mensen uit hun zetel haalt en
zorgt voor nieuwe perspectieven en belevenissen. En dat is
de doelstelling van De Leest: cultuur toegankelijk maken
voor iedereen.
Kurt Himpe
Schepen van cultuur
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Historisch stadsarchief
verwerft bedrijfsarchief
Drukkerij Strobbe
Nooit eerder hebben we zo fors geïnvesteerd in ons stadsarchief.
We bouwen het archief verder uit door een permanente zoektocht naar interessante collecties. Zo is de historische verzameling van de Spoorverbinding der Vaartkaai onze meest recente
aanwinst.
De schenking van het bedrijfsarchief van Drukkerij Strobbe
vormt een nieuw belangrijke aanvulling. Deze verzameling zorgt
voor een sterke uitbreiding van het socio-economische deel van
het stadsarchief.
•
•
•
•
•
•

Een ruime collectie blokkalenders
Het archief van de Druivelaar - Le Sablier
Eigen drukwerk en drukwerkmodellen
Het bedrijfs- en fotoarchief
Een grote collectie affiches
360 dozen met klantendossiers van de periode 1930 tot 2013

“Deze antieke drukpers krijgt samen met twee oude boekbindpersen
een mooie plaats op de site Strobbe, de nieuwe stek voor de Kunst
academie, de bibliotheek, het historisch stadsarchief en de heemkundige kring”, aldus schepen van Archief Kurt Himpe.

Dit wordt ook erg interessant voor studiewerk door studenten en voor onderzoek door Eperon d’Or en Ten Mandere.

Opkuis bladeren in de herfst: sneller, efficiënter en netter!
Vanaf nu verdwijnen de bladzakken, vastgehecht aan een houten paal, overvol en met heel veel groenafval errond op straat.
Onze nieuwe maai-bladzuigcombinatie kan de bladeren op openbare domeinen en straten opzuigen. Daarnaast zetten we ze ook in
voor het ledigen van de bladkorven.

 et toestel hakselt onmiddellijk de bladeren en haalt
H
zo tot 4 kubieke meter bladeren in een keer op.
Minder op en af rijden
Gedaan met overvolle bladzakken
Snellere ophalingen
Een mooiere en nette woonomgeving in de herfst

Schepen van Groenbeleid Caroline Maertens: “Onze nieuwe
machine en de aankoop van doorzichtige bladkorven zorgen voor
een nettere omgeving met snellere en efficiënte ophaling van de
bladeren.”

izegem@n-va.be
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Gemeenteraadslid Kevin
Carrette stelt fietsvrije
Sint-Pietersstraat voor

Extra subsidie voor
vrijetijdsbesteding mensen
met beperking
We willen ons rijk verenigingsleven makkelijker openstellen voor mensen met een beperking. Dat kan bijvoorbeeld
gaan van een jeugdvereniging die zijn kampen aanpast aan
kinderen met een fysieke beperking, een voetbalclub die de
knowhow binnenhaalt om kinderen met autisme een kans te
geven of zelfs een toneelvereniging die een voorstelling wil
doen met slechtzienden.
Daar zijn meestal kosten aan verbonden: aanpassingen aan het
gebouw, opleiding van trainers, aankoop van specifiek materieel. De stad wil de verenigingen hierin ondersteunen.
Verenigingen kunnen tot 10.000 euro ontvangen voor de
opstart van een nieuwe, maar structurele tak binnen hun aanbod voor mensen met een beperking.

Gemeenteraadslid Kevin Carrette aan het ‘Sint-Pieters stroatje’.
Vanaf nu ook fietsvrij voor de veiligheid van de bezoekers.

Zo hopen we dat personen met een beperking makkelijker
aansluiting vinden bij ons verenigingsleven en kunnen
genieten van een kwalitatieve vrijetijdsbesteding.

“Verkeersveiligheid boven alles, ook tussen fietsers en
voetgangers”, stelt Kevin. “Met genoegen zien we dat de
horeca groeit en bloeit in het ‘Sint-Pieters stroatje’”.
“Wij willen dit verder stimuleren en ook de klanten en
kelners op de buitenterrasjes het nodige comfort bieden.
Leuk dat er daar veel volk is, het zorgt voor sfeer en geeft
het ‘stroatje’ een aangenaam cachet.”
Toch lijkt het ons nog beter als de fietsers daar niet meer
tussen slalommen, maar gewoon afstappen en met de fiets
aan de hand door dit 30 meter lange traject wandelen. Het
zorgt voor meer veiligheid en nog meer beleving.
Het voorstel is goedgekeurd in de gemeenteraad.

Verenigingen kunnen tot 10.000 euro krijgen om hun
aanbod uit te breiden naar mensen met een beperking.

Koop lokaal!

Het stadsbestuur Izegem Kadobon
Met deze kadobon kan u terecht in alle deelnemende Izegemse handels-en horecazaken,
maar evengoed bij standhouders op onze wekelijkse zaterdagmarkt.
Ideaal als eindejaarsgeschenk voor uw familie en vrienden, ook als ze niet in Izegem
wonen.
U kan bonnen kopen ter waarde van 10, 25 of 50 euro aan de balie in het stadhuis of
online . Voor grotere bestellingen (bijvoorbeeld door bedrijven voor hun relaties of medewerkers) contacteert u best de dienst Economie van de Stad via economie@izegem.be
De bon blijft één jaar geldig.

www.n-va.be/izegem
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter
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