
Stijgende levensduurte vraagt slimme beleidsmaatregelen
Iedereen hee�  vandaag te maken met fors gestegen energieprijzen, hogere winkeluitgaven en hogere materiaalprijzen voor wie 
bouwt of verbouwt. Ook de stad kampt met deze plotse kostenstijgingen. 

De loonkost van onze medewerkers steeg 
dit jaar met grote sprongen. De bedragen 
die de stad moet ophoesten bij investe-
ringsprojecten, swingen de pan uit. En 
de uitbating van vrijetijdsinfrastructuur 
kost een pak meer dan voorheen, door de 
veel hogere prijzen voor verwarming en 
verlichting.

We bouwen verder aan een stad 
waar het goed is om leven
Ook in deze economisch moeilijke tijden 
is het als stadsbestuur onze plicht om 
Izegem financieel gezond te houden. Wij 
willen de facturen niet doorgeven aan 
onze kinderen en kleinkinderen. Wij 
willen integendeel de stad verantwoord 
besturen, met oog voor de toekomst. 
Dit vraagt vandaag een bijsturing van 
investeringsplannen en het maken van 
keuzes. De rode draad van ons beleids-
plan verliezen we echter nooit uit het oog: 
Izegem wil een stad zijn waar je graag 
woont, werkt en leeft. 

Realisatie Cultuurfabriek stellen 
we even uit
Door de alsmaar stijgende prijzen van 

grondstoffen, bouwmaterialen en per-
soneel kunnen we niet alle voorziene 
investeringen uitvoeren binnen het voor-
opgestelde budget en moeten we durven 
keuzes maken. We stellen de realisatie 
van de Cultuurfabriek, met onze kunst-
academie Art’Iz, de bib en het archief 
voorlopig uit. Even op de rem staan 
kan ook lonen, gezien er in de toekomst 
een impactvolle cofinanciering van de 
Vlaamse overheid mogelijk is. Binnen-
in dit blad leest u meer uitleg over deze 
beslissing. 

Heel wat ambitieuze projecten, extra 
steun voor onze verenigingen
We kiezen bewust voor de bouw van 
een nieuwe evenementenhal, want we 
willen het sterke Izegemse verenigings-
leven verder ondersteunen. Dat doen we 
bovendien ook door de werkingssubsi-
dies van de verenigingen met 50 procent 
te verhogen. Investeren in duurzame 
energie, in goede wegen, fietspaden en 
voetpaden, in veiligheid, in bebossing, in 
speel- en ontmoetingsruimte en in steun 
voor wie onze hulp nodig heeft blijven 
onze prioriteiten. Lees zeker verder in dit 
blad voor meer nieuws daarover. 

Met zin voor realiteit werkt uw stadsbe-
stuur verder, op volle kracht voorwaarts.

Uw Burgemeester

Een sfeervolle kerst en eindejaar!
Waar we de straatverlichting gedeeltelijk zullen doven als energiebesparing, 
doen we dit bewust niet met de kerstverlichting. Sfeer, warmte en gezelligheid 
vinden we té belangrijk tijdens deze periode.  Geniet van het eindejaar! 

Foto: Buyck&Dousy

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van de stad, 
op 8 januari van 11 tot 13 uur op de Grote Markt.

Krachtig besturen betekent

ook bijsturen en nieuwe 

beslissingen nemen.”

www.n-va.be/izegemizegem@n-va.be N-VA Izegem nva_izegem
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Realisatie Cultuurfabriek uitgesteld 
De plannen om in de oude gebouwen van Drukkerij Strobbe een Cultuurfabriek te realiseren, met plaats voor de bib, 
kunstacademie Art’Iz, het stadsarchief en Heemkring Ten Mandere, bergen we voorlopig even op. 

“We hadden hiervoor een budget van 16,5 miljoen euro vooropgesteld. 
Nu blijkt dat door de stijging van de materialen en bouwkosten de laagste 
offerte liefst 21 miljoen euro bedraagt. We voeren in de stad al jaren een 
verstandig financieel beleid. Deze grote meerkost zomaar ophoesten strookt 
daar niet mee”, zegt Schepen van Financiën Tom Verbeke. 

Opportuniteit
Bovendien is er een grote opportuniteit met de cofinanciering voor gebou-
wen voor deeltijds kunstonderwijs die onze N-VA-minister van Onderwijs 
Ben Weyts recent mogelijk maakte. “We zouden slechte bestuurders zijn 
mochten we daar niet eerst op mikken om het gedeelte kunstacademie van 
de Cultuurfabriek gedeeltelijk te laten betalen door de Vlaamse overheid”, 
aldus schepen Verbeke. 

Vlaanderen betaalt
De minister werkte een formule uit waarbij een ontwikkelaar in opdracht 
van de Vlaamse overheid nieuwe gebouwen voor kunstonderwijs ontwerpt, 
bouwt, voorfinanciert en onderhoudt. Vlaanderen betaalt liefst 71,5 
procent van de bouwkosten en gedurende 30 jaar ook 90 procent van de 
onderhoudskosten aan het gebouw. 

Goed voor stadskas
“Mocht ons dossier geselecteerd worden, dan dalen de uitgaven van de stad voor het project spectaculair, wat goed nieuws zou 
betekenen voor onze stadskas”, besluit Tom Verbeke.

Nieuwe evenementenhal komt er wel
Op de plaats waar nu nog de verouderde feestzaal Iso staat, komt een nieuwe eve-
nementenhal. “Die multifunctionele zaal moet de uitgelezen locatie worden voor 
fuiven, feesten, beurzen, eetfestijnen en een thuis voor heel wat initiatieven van 
ons bloeiend verenigingsleven”, legt schepen van Evenementen Lisbet Bogaert uit. 

“De evenementenhal zal niet alleen zorgen voor fijne activiteiten in onze stad. 
We creëren op die manier ook de mogelijkheid voor verenigingen om door de 
organisatie van evenementen extra centen op te halen ter ondersteuning van hun 
verenigingswerking.”

“De nieuwe evenementenhal wordt dé locatie voor fuiven, 

feesten en andere initiatieven van ons verenigingsleven,” 

zegt schepen van Evenementen Lisbet Bogaert.

“We voeren in de stad al jaren een 
verstandig fi nancieel beleid”, zegt 

schepen van Financiën Tom Verbeke

izegem@n-va.be
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Subsidies voor 
verenigingen met 
50 procent omhoog
De stad zorgt zelf ook voor extra financiële ademruimte 
voor de talrijke Izegemse verenigingen. Jeugd-, sport-, 
cultuur- en seniorenverenigingen krijgen vanaf 2023 
liefst de helft meer werkingssubsidies dan voorheen het 
geval was. “We kiezen er bewust voor om die subsidies 
niet gewoon te indexeren om de gestegen kosten te 
dekken. 

We willen met een forse verhoging het initiatief van 
onze verenigingen aanzwengelen en hen belonen voor 
het uitstekende werk dat ze jaar in jaar uit leveren. Onze 
verenigingen zijn echt het cement van onze Izegemse ge-
meenschap. We waarderen dat enorm”, duiden schepen 
van Jeugd en Sport Virginie Derumeaux en schepen van 
Cultuur en Senioren Kurt Himpe.

Energie: investeren om te besparen
De energiekosten zijn ook voor de stad spectaculair gestegen. Wat we thuis allemaal doen, moeten we zeker ook bij de stad 
doen. Met gerichte maatregelen dringen we het energieverbruik in onze stadsgebouwen verder terug. We investeren 200.000 
euro in extra zonnepanelen, vergroenen ons wagenpark en kiezen voluit voor ledverlichting. Om extra te kunnen besparen, do-
ven we gedeeltelijk de openbare verlichting. Met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht gaat de straatverlichting uit tussen 
23 en 6 uur. Behalve in de stads- en dorpskernen, op gewestwegen, op bruggen en in de twee fietstunnels in de stad. Om onze 
stad nog meer te wapenen tegen de klimaatopwarming, creëren we extra bos in Izegem. We realiseren samen met de provincie 
de uitbreiding van Wallemote-Wolvenhof, we planten het Vageweenbos in Kachtem aan en er komen in heel wat wijken kleine 
‘postzegelbosjes’.

Onverminderd investeren 
in wegeninfrastructuur en 
verfraaiing van de stad
Rioolnetbeheerder Fluvius vernieuwt in sneltempo onze riole-
ringen. Schepen van Openbare Werken Caroline Maertens: “De 
stad zorgt tijdens die grote werken ook steeds voor vernieuwde 
straten, met meer ruimte voor fietsers, kwaliteitsvolle groen-
aanplantingen, goede afwatering en voldoende ontharding. De 
Kachtemsestraat en Vijfwegenstraat zijn intussen afgewerkt. 
Momenteel verfraaien we de Haverhofwijk in Kachtem en Bece-
laere’s Hof in Izegem. Ook de Hogestraat, de Ambachtenstraat 
en de Marelputwijk, een stukje Blekerijstraat en de Katteboom-
straat volgen de komende drie jaar nog. Van de Melkmarkt 
maken we een gezellig en groen ontmoetingsplein.”

Vanaf april volgend jaar start de Vlaamse Waterweg de renova-
tiewerken aan de centrumbrug. Tegelijk zorgt de stad met het 
project ‘Brugpark’ voor meer fietsveiligheid en vergroening op 

en rond de brug. We verbinden met een fietsbrug de Dam en 
Wandel op de Mandel met de centrumbrug en we maken de 
Korenmarkt een pak aantrekkelijker om er op een terrasje te 
vertoeven.

“We blijven voluit investeren in het 
aantrekkelijker maken van onze openbare 
ruimte,” zegt schepen van Openbare 
Werken Caroline Maertens.

Onze verenigingen zijn het cement 
van onze Izegemse gemeente.

Kurt Himpe
Schepen van Cultuur en Senioren

Virginie Derumeaux
Schepen van sport

www.n-va.be/izegem
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.

niet wil werken

uitkering blijven trekken

Ook de broodnodige pensioenhe

blijven steken op een non-akkoord

jarenlang 

daarvoor beloond. 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.
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