De sleutel tot

verandering

We zijn halfweg onze werf
In 2012 beloofden we u om het bestuur van onze stad te
veranderen. Om vooruitziend naar de toekomst de schuldgroei te stoppen en zuinig te besturen. Om het stadscentrum
te versterken door het toegankelijker te maken voor
bezoekers en aantrekkelijker voor winkeliers. Om te
verzekeren dat iedereen zich in Izegem veilig en goed voelt
in zijn buurt.

Zeg het ons
Onze burgemeester, schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden komen in de eerste weken van het nieuwe jaar bij u
langs. Om u oprecht een gelukkig nieuw jaar te wensen.
En van u te horen wat u denkt. Hoe evalueert u wat we al
realiseerden? En wat moeten we beslist nog doen?

U schonk ons het vertrouwen om die verandering waar te
maken. En dat vertrouwen hebben we niet beschaamd: we
realiseerden de voorbije drie jaar al heel wat. Die verwezenlijkingen stellen we u hier graag voor. Tegelijk – en vooral –
blikken we samen met u vooruit naar de volgende drie jaar.
Want onze werf is nog niet af.

Als u ons niet treft op onze wijktochten en u wil ons vertellen
wat u denkt, mail dan naar mijnmening@wezijnhalfweg.be.
Of bel of mail naar één van onze raadsleden. U vindt hun
telefoonnummers en e-mailadressen op de achterkant van
deze folder.

Ook de volgende jaren zullen we nog heel wat veranderen.
Om verder financiële reserves voor de toekomst op te
bouwen. Om de handel en nijverheid nog te versterken. Om
het verenigingsleven en de sociale voorzieningen in onze stad
verder te ondersteunen. Om de veiligheid in Izegem blijvend
te verzekeren.

U schonk ons het vertrouwen om te veranderen
Die verandering maken we voor u waar ...
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... in het College van Burgemeester en Schepenen
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Bert Maertens

burgemeester en bevoegd voor veiligheid,
communicatie en inspraak
Caroline Maertens schepen van ruimtelijke ordening en
wijkontwikkeling
Kurt Himpe
schepen van mobiliteit en cultuur
Tom Verbeke
schepen van economie en financiën
Lothar Feys
sinds 1 januari schepen van jeugd en integratie

... in de gemeenteraad
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Arne Allosserie
Dieter Vanthournout
Geert Bourgeois
Jan Verbeke
Nick Verschoot
Piet Seynaeve
Trui Tytgat

... in de OCMW-raad
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Hans Samyn
Hein Depoorter
Lisbet Bogaert
Nicole Depreytere
Peter Vermeulen

Nieuwe
visie voor
onze stad
Toegankelijker
bestuur

Burgemeester
Bert Maertens

Strenger
veiligheidsbeleid

Veranderd
Als burgemeester probeer
ik dicht bij de mensen te
staan. En ijver ik ervoor
dat het hele stadsbestuur
dat doet. Daarom zijn de
openingsuren van het
stadhuis en de bibliotheek verbeterd.
Wij willen niet besturen
vanuit een ivoren toren.
Zo bent u welkom op de
burgerklankbordgroepen
van Visie 2030 of op
één van onze andere
inspraakvergaderingen.
Daar toetsen we onze
ideeën af aan wat u écht
belangrijk vindt.

Iedereen moet zich veilig voelen
in onze stad. Daarom hebben
we meer bewakingscamera’s
geplaatst op en nabij de Grote
Markt en rond het station. En
zijn er bij de lokale politiepost van
Izegem extra mankrachten ingezet om overlast te bestrijden.

De stadsfinanciën
gesaneerd
Schuldgroei
gestopt

Schepen
Tom Verbeke

Zonder
belastingverhoging

Ons
handelscentrum
versterkt
Beter aangeduide
parkeerplaatsen

Schepen
Kurt Himpe

Steunmaatregelen voor
winkeliers

Het sociale
netwerk
verankerd
Geïnvesteerd in
buurtontmoetingshuizen

Schepen
Caroline Maertens

Speelpleinwerking opnieuw
in de wijken

Vooruitgezien

Versterkt

Verzekerd

In de vorige bestuursperiode
was de stadsschuld fors
gegroeid. De schuldenlast
van onze stad legde dan
ook een zware hypotheek
op onze toekomst. Die
schuldgroei hebben we
gestopt. Onze schulden
nemen nu af.

Om de handel in ons
stadscentrum aan te
zwengelen, hebben we
een ervaren project-leider lokale economie
aangetrokken. En een
projectcheque ingevoerd
waarmee handelaars professioneel advies inwinnen of renovatiewerken uitvoeren.

Vroeger was er enkel
speelpleinwerking in het
stadscentrum. Nu is die
er ook opnieuw in Emelgem en Kachtem. Het
aantal kinderen dat van
de
speelpleinwerking
geniet, is dan ook aanzienlijk gegroeid.

Zonder de onroerende voorheffing en de opcentiemen op de
personenbelasting te verhogen,
hebben we het begrotingstekort zelfs omgebogen naar
een overschot. Zo bouwen we
extra financiële reserves op
om de stadsvernieuwing van
de toekomst te financieren.
Het jaarbudget van het
OCMW hebben we verminderd door zuiniger
te werken. Tegelijk hebben we de steun voor
wie het écht nodig heeft,
behouden. En het nieuwe dagverzorgingscentrum Dischveld
voor zorgbehoevende ouderen geopend.

We hebben extra parkeerplaatsen
gecreëerd op de site Strobbe. En
we hebben parkeerrouteborden
geplaatst die duidelijk de weg
wijzen naar de vele parkings in
onze stad: de betalende voor kortparkeren pal in het centrum en
de gratis randparkings voor langparkeren.

We blijven investeren in de
vele cultuurintiatieven in
onze stad. Onder andere
in de werking van ons
cultuurhuis De Leest,
waarvan de succesvolle
programmatie volle zalen
trekt.

De bewoners van De Mol ontmoeten elkaar in het gloednieuwe
buurthuis ‘t Mollekotje. Voortaan
kunnen Izegemnaren – ook zij die
geen lid zijn van een vereniging
– activiteiten organiseren in het
gerenoveerde kasteel Wallemote.

Het budget voor plein- en groenaanleg werd vroeger versnipperd
over vele kleine ingrepen. Vandaag
concentreren we de investeringen.
Om in uitvoering van ons Speelruimteplan pleinen grondig te vernieuwen. Zoals het speelplein in
de Tuinwijk.

Een greep uit wat we in de volgende drie jaar nog doen
Veranderen
Om de dienstverlening van de stadsdiensten nog te verbeteren,
vernieuwen we de onthaalruimte in het stadhuis. En openen we
een digitaal vrijetijdsloket. Op de begraafplaats van Emelgem
richten we een ontvangstruimte in.

Vooruitzien
Binnenkort stellen we u het masterplan voor onze
stadsvernieuwing voor op een groots inspraakmoment. Om samen met u keuzes te maken: in welke
stadsvernieuwingsprojecten investeren we onze
schaarse middelen en in welke niet?

Om de financiële ruimte te
creëren voor de stadsvernieuwingsprojecten die we
samen selecteren, blijven we
zuinig besturen en alle uitgaven zorgvuldig bewaken.

In uitvoering van ons integraal veiligheidsplan, pakken we
prioritair fietsdiefstal, woninginbraak en druggebruik aan.
Wie voor overlast zorgt in onze stad, blijven we consequent
met GAS-boetes vervolgen.

Ook de volgende jaren organiseren we inspraakmomenten om u en de andere Izegemnaren om
jullie mening te vragen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de Rebry-site in de Krekelstraat om
de groenaanleg rond het sportstadion en het JOC
uit te breiden.

Ook de volgende jaren zullen mensen van ver komen om
hier te werken en te wonen. Om hen in onze stad te integreren, blijven we investeren in projecten waarbij zij en
hun kinderen onze taal leren en aan het werk gaan.

Dit jaar openen we het
museum Eperon d’Or.
Dat wordt de spil van het
actieplan dat we uitrollen
om toeristen te lokken.
Op de museumsite
openen we ook het
Huis van de Economie
waar de handelaars en
andere
ondernemers
van onze stad antwoorden vinden op al hun
vragen.

We blijven investeren in buurtwerking en wijkontwikkeling. Zo bouwen we een nieuw ontmoetingscentrum op
de Bosmolens. En organiseren we ook daar speelpleinwerking voor de kinderen uit de buurt.

Voor de heraanleg van de Marktstraat organiseren we dit jaar een
ontwerpwedstrijd. En voeren we
in 2017 het beste ontwerp uit.

Wie met de fiets of te voet naar het
stadscentrum komt, doet dat binnenkort langs de groene fiets- en wandelverbindingen die we aanleggen.
Zoals het pad Wandel op de Mandel
tussen Emelgem en Ingelmunster.

We vernieuwen het verouderde sportstadion. We vervangen de tribune,
de voetbalvelden en de atletiekpiste, de kleedkamers en de douches.
Met maximale aandacht voor energiezuinigheid en gebruiksvriendelijkheid. Zo leggen we het hoofdveld aan in onderhoudsvriendelijk kunstgras.

We renoveren het ontmoetingscentrum in het Oud
Gemeentehuis van Emelgem voor de verenigingen die
er activiteiten organiseren. Om onze sociale dienstverlening nog te verbeteren, fusioneren we het OCMW
met de stadsdiensten.

Verzekeren

Versterken
De sleutel tot

verandering

Burgemeester
Bert Maertens
bert.maertens@izegem.be

0473 55 41 50

Schepenen
Caroline Maertens
caroline.maertens@izegem.be

0495 31 32 00

Kurt Himpe
kurt.himpe@izegem.be

0486 63 46 13

Lothar Feys
lothar.feys@izegem.be

0474 91 32 77

Tom Verbeke
tom.verbeke@izegem.be

0471 19 99 60

Voorzitter van de gemeenteraad
Geert Bourgeois
geert.bourgeois@vlaanderen.be

via 02 552 60 29

Gemeenteraadsleden
Arne Allosserie
arne.allosserie@n-va.be

0475 21 38 61

Dieter Vanthournout
dieter.vanthournout@n-va.be

0498 11 61 83

Jan Verbeke
jan.verbeke@n-va.be

0475 74 30 62

Nick Verschoot
nick.verschoot@n-va.be

0486 26 43 18

Piet Seynaeve
piet.seynaeve@n-va.be

0476 75 55 19

Trui Tytgat
trui.tytgat@n-va.be

0475 62 46 29

OCMW-raadsleden
Hans Samyn
hans.samyn@n-va.be

0485 74 45 23

Hein Depoorter
hein.depoorter@n-va.be

0473 85 05 83

Lisbet Bogaert
lisbet.bogaert@n-va.be

0477 84 73 91

Nicole Depreytere
nicole.depreytere@n-va.be

0477 30 24 92

Peter Vermeulen
peter.vermeulen@n-va.be

0475 97 34 80

1601 VU: Veerle Vandamme, Ardooisestraat 31A, 8870 Izegem

Wij helpen u graag

