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Nieuwe ploeg gaat uitdagingen aan
Zondag 28 februari organiseerde N-VA Izegem
bestuursverkiezingen. Na het tellen van de stemmen gingen de bestuursleden meteen aan de slag.
Onze bestuursploeg bestaat uit:
Hein Depoorter (voorzitter), Frederick Verhaeghe (ondervoorzitter), Els Carton (secretaris), Stijn Adriaenssens (penningmeester),
Veerle Vandamme (organisatie), Siegfried Denys (leden), Bart
Supply (jongeren), Bart Dewitte (communicatie), Pieter Cappelle,
Kevin Clement, Michael Debruyne, Hedwige Desmet, Jan

Maertens, Huguette Oosterlinck, Wim Verbeke, Geert Bourgeois,
Bert Maertens, Kurt Himpe, Caroline Maertens, Tom Verbeke,
Lothar Feys, Arne Allosserie, Piet Seynaeve, Trui Tytgat, Dieter
Vanthournout, Jan Verbeke, Nick Verschoot, Lisbet Bogaert,
Nicole Depreyetere, Hans Samyn en Peter Vermeulen.
Graag bedanken we een aantal uitredende bestuursleden:
Bernard Depoorter, Elise Verfaillie, Inge Everaert, Geert
Denijs, Lena De Laere, Ludwig Beheydt, Trui Buyse en Steven
Willaert.

Bezoek het
gerestaureerde
kasteel
Wallemote
Bedankt Veerle!
Bedankt voor de jarenlange inzet als
voorzitster van N-VA Izegem. We
zijn blij dat Veerle Vandamme actief
blijft als organisatieverantwoordelijke. Haar ervaring en inzet waarderen
we enorm.
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Kasteel Wallemote, dat sinds 1997 eigendom
is van de stad, is volledig gerestaureerd.
We stellen het kasteel, met een grote benedenzaal
en eigentijdse vergaderzalen, graag ter beschikking
van verenigingen, bedrijven, maar ook voor
familiefeesten, communies of geboorteborrels.
Alle info vind je op www.izegem.be - doorklikken
naar ‘organiseren’.
Op zondag 29 mei, de dag van het park,
huldigen we het vernieuwde park samen met
het gerestaureerde kasteel Wallemote plechtig in. In de namiddag kan je met een gids het
kasteel verkennen. Je komt er alles te weten over
de renovatie en de geschiedenis van het kasteel.
We denken ook aan de kleintjes: komen jouw
kinderen verkleed als kasteelheer- of dame, dan
krijgen ze een cadeautje. Ze kunnen plaats
nemen in de verhalentent en luisteren naar
de vele verhalen van de lieve heks. Tot dan!
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Izegem herdenkt de Groote Oorlog met klaproosweide
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft verspreid over heel Vlaanderen klaprozen geplant
of laten planten. Dat moet Vlaanderen herinneren aan de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden.

Daarnaast lanceerde het Vlaams overheidsagentschap een
oproep aan gemeenten om mee in het project te stappen.
Op vraag van N-VA-fractieleider Arne Allosserie tekende
Izegem ook in op deze oproep. “Met dit project willen we de
oorlog herdenken op een symbolische manier. We hopen dat
iedereen even stilstaat bij de historische gebeurtenissen die
ook in Izegem plaatsvonden.



Meer info over dit project: www.natuurenbos.be

We willen ook de kracht van de natuur belichtendie vanuit
de vernieling nieuw leven heeft doen ontstaan”, aldus
Arne Allosserie. “Stad Izegem koos de begraafplaats in de
Reperstraat en het plein naast de insectentoren nabij het
zwembad als inzaailocaties. Deze zijn samen goed voor
ongeveer 280 m² bloeiende klaprozen. Hiermee wenst stad
Izegem het wereldberoemde gedicht ‘In Flanders Fields’ van de
Canadese dichter John McCrae gestalte te geven”, aldus Arne
Allosserie.

Verzorgingstafels in alle
openbare gebouwen

OCMW kiest voor milieuvriendelijke wagen

De N-VA vindt het belangrijk dat ouders en grootouders
baby’s in goede en hygiënische omstandigheden kunnen
verzorgen. Als stadsbestuur nemen we graag een
voorbeeldfunctie op.

OCMW Izegem wil een milieuvriendelijke maaltijdbedeling organiseren. Daarom koos ze bij de aankoop
van een nieuwe wagen resoluut voor een milieuvriendelijk
alternatief: een wagen op aardgas (CNG). Het OCMW neemt
hierin dus een voortrekkersrol op.

Daarom stelde de
N-VA voor om
in alle Izegemse
openbare
gebouwen een
verzorgingstafel te
installeren.
Deze kleine
ingreep zorgt voor
extra comfort.
De N-VA is trots
dat we met een
beperkte kost
deze ongemakken
in de toekomst
verminderen.
Caroline Maertens, Trui Tytgat en Nick Verschoot bij
de geïnstalleerde verzorgingstafel in kasteel Wallemote.
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Een CNG-wagen stoot 95 procent minder fijn stof uit dan
auto’s die op diesel of benzine rijden. Ook
is er 30 procent minder koolstofdioxide
en 50 procent minder stikstofoxide. CNG
is zelfs veel goedkoper dan diesel en deze
wagens verbruiken veel minder. Bovendien
is de wagen stiller dan een wagen met
dieselmotor.

Slimme ingrepen
verminderen
energieverbruik

Tuinwijk Kachtem krijgt nieuwe openbare verlichting
Met de vernieuwing van de openbare verlichting in de omgeving
van de Tuinwijk in Kachtem is het laatste kopernet vervangen.
Het straatbeeld is daardoor kwalitatiever, aangezien er geen
bovengrondse leidingen meer zijn.
Sinds 2013 hebben wij systematisch op heel het grondgebied de
overige 580 energieverslindende kwikdamplampen vervangen.
Zo komt Izegem tegemoet aan het opgelegde verbod op deze
lampen.

Zuinig omgaan met energie

Bij nieuwe projecten zorgt de N-VA altijd voor de meest
optimale verlichting. Zo houden we rekening met een aantal
factoren: de locatie, de wettelijke verplichtingen, het doel, de
lichtvervuiling en het verbruik.
Wij volgen maandelijks onze energieverbruiken op. Abnormale
verbruiken worden zo onmiddellijk geregistreerd. Op basis
van onze metingen kunnen we ook snel ingrijpen om lekken
en defecten te herstellen. Bij de bespreking van het jaarlijks
energierapport met de netbeheerder worden de actiepunten voor
het komende jaar vastgelegd.

Links staat schepen van Energie en Openbare Verlichting, Caroline Maertens, in de Tuinwijk Kachtem. De openbare verlichting werd
daar eindelijk vernieuwd. Rechts ziet u de schepen in de omgeving van het zwembad en de looppiste. Hier bespaart men ook energie.

Nog meer energiebesparende maatregelen

 In 2013 zijn de oudste verwarmingsketels vervangen door condensatieketels. Ook onze stadsdiensten dragen hun steentje bij om
minder te verwarmen. Zo leggen zij de verwarming systematisch af tussen 1 mei en 15 september.
 De diensten verlaagden in bepaalde gebouwen de beschikbare capaciteit voor elektriciteit naar het effectieve verbruik. Dit is een
aanzienlijke besparing zonder aan comfort in te boeten.
 In 2015 pakte het bestuur de verlichting op de looppiste aan. In 2016 vervangen we de theaterverlichting in de Leest door
energiezuinige ledverlichting om zo de energiefactuur te drukken.
 De investeringen in de nieuwste technieken worden altijd bekeken in functie van duurzaamheid en terugverdientijd.
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De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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Vanaf 2018 wordt ook
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
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Engagementsverklaring
nieuwkomers

2015

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

vrijwillig

Terugkeerbeleid WERKT

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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