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EMELGEM - KACHTEM
V.U. Nick Verschoot
Mezegemstraat 36
8870 Izegem-Kachtem

N-VA durft te kiezen voor de toekomst
© Frank Meurisse

Klink samen met
N-VA Izegem op
het nieuwe jaar!
ZATERDAG 21 JANUARI 2012
VANAF 17.30 UUR
’T SOK KACHTEM
BERT MAERTENS LIJSTTREKKER, GEERT BOURGEOIS DUWT N-VA-LIJST
We zijn minder dan een jaar verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen op
14 oktober 2012. N-VA Izegem is uiteraard al volop bezig om deze stembusslag goed
voor te bereiden. We schrijven aan ons verkiezingsprogramma, verzamelen ideeën voor
de campagne en ook de lijstvorming komt stilaan op kruissnelheid. Onze N-VA-lijst zal
er overigens een stukje anders uitzien dan voorheen.
N-VA Izegem verwelkomt u op 21 januari in ’t SOK in Kachtem (Hogestraat) voor een gezellige babbel, een
natje en een droogje. Gastspreker is dit
jaar federaal volksvertegenwoordiger
en burgemeester van Dentergem
Koenraad Degroote.
Als gezinspartij
vergeten
we
ook de kinderen niet. Zij
kunnen genieten van een
speelhoek en
van leuke kinderanimatie.
De Izegemse N-VA’ers kozen voor de
gelegenheid hun eigen Top 50-hits. Een
hint voor de dansers en sfeermakers die
er na de toespraak willen invliegen…
Wie het wat rustiger aan wil doen, kan
uiteraard nagenieten bij een drankje. Bij
onze kleine eetstand kan je ook de
kleine honger stillen.
Benieuwd wat het wordt? Vergezel dan
onze N-VA-familie op 21 januari!

Na 36 jaar en 6 lokale campagnes lijsttrekkerschap in Izegem kiest Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois immers voor een nieuwe rol als lijstduwer. Geert zal de
jongere doch ervaren politici bovenaan de lijst maximaal ondersteunen. Op die manier
kan de partij voluit mikken op de toekomst. De nieuwe kopmannen en –vrouwen moeten de partij en onze stad de volgende jaren mee vorm geven.
Het afdelingsbestuur van N-VA Izegem koos unaniem voor federaal volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Bert Maertens als nieuwe lijsttrekker. Onze fractieleider in de gemeenteraad, Kurt Himpe, zal op de derde plaats van de N-VAgemeentelijst plaatsnemen. Kurt en Bert zijn een exponent van de nieuwe lichting kwaliteitsvolle politici, die een goede dossierkennis koppelen aan een grote gedrevenheid.
Dat zij electoraal goed kunnen scoren, bewezen ze al meermaals.
De invulling van de andere plaatsen op de lijst maken we later bekend. Maar u kunt er
zeker van zijn dat wij de kiezer sterke kandidaten zullen voorstellen, met onze gemeente- en OCMW-raadsleden, actieve bestuursleden en heel wat nieuwe gezichten die
hun strepen al verdienden in het Izegemse verenigingsleven.
N-VA Izegem wil zich profileren als een uitstekend alternatief voor de huidige meerderheidspartijen. Wij trekken naar de kiezer met een hechte en sterke ploeg, ervaring gekoppeld aan jong enthousiasme en een doordachte visie op de toekomst.
Wij hopen dat wij daarbij volop op uw steun kunnen rekenen!
Met vriendelijke groeten,
Nick Verschoot, voorzitter N-VA Izegem

LEES OP DE VOLGENDE BLADZIJDE EEN INTERVIEW MET ONZE NIEUWE
LIJSTTREKKER EN LIJSTDUWER.

Geert en Bert:
twee generaties, één visie voor Izegem
U las het al op pagina 1: Geert Bourgeois kiest
voor het lijstduwerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen. We vroegen hem om meer uitleg over
zijn beslissing en peilden bij de nieuwe lijsttrekker Bert Maertens naar de ambities voor 2012.

We moeten steeds
werken aan
vernieuwing en
verjonging!

Waarom kiest u na zes
campagnes als lijsttrekker voor een nieuwe rol
als lijstduwer?
Ik blijf minister tot minstens medio 2014, dus
kan ik moeilijk geloofwaardig kandidaat-burgemeester zijn op 14 oktober 2012. Een ministerschap
mag je wettelijk immers niet combineren met een
ambt van burgemeester of schepen. Ik sta voor een

Het afdelingsbestuur droeg eensgezind Bert
Maertens voor als nieuwe lijsttrekker. Bert verdiende op korte tijd zijn strepen in de gemeenteraad én sinds vorig jaar ook in het federale
parlement. Daar groeide hij uit tot defensiespecialist van onze partij.
Is een lijsttrekker van 30 jaar een gedurfde keuze?
Gedurfd, ja, maar weldoordacht. Ik wil het bestuur
danken voor hun grote vertrouwen in mij. De N-VA
durft duidelijk kiezen voor de toekomst. Wij willen
een ambitieus beleid voor de toekomst en veruiterlijken dit door jonge mensen mét ervaring bovenaan
de lijst te plaatsen.
Welke ambities heeft de N-VA in Izegem?
Izegem dreigt zichzelf te verlammen als gevolg van
de eeuwenoude coalitie met steeds dezelfde mensen
aan de macht. Het stadsbestuur heeft wel degelijk
verdiensten op vlak van sport en cultuur, maar mist
ambitie op vlak van efficiënt en zuinig bestuur, centrummanagement of veiligheid. Maar met de slechte
afstemming en communicatie van de talrijke wegenwerken maakt de huidige bestuursmeerderheid helemaal geen goede beurt. Wij zijn ervan overtuigd dat
de Izegemnaar na 18 jaar CD&V- sp.a-bestuur verandering wil. De N-VA is daarvoor een uitstekend
en toekomstgericht alternatief.

eerlijke en consequente houding in de politiek,
daarom kies ik overtuigd voor het lijstduwerschap.
Bovendien bezit Izegem een sterke lokale N-VA-afdeling met gedreven politici en bestuursleden. Ik heb
altijd sterk aan de vernieuwing en verjonging van
de partij gewerkt, bij elke lijstvorming. De nieuwe
lichting staat nu klaar om de fakkel van het kopmanschap over te nemen.
Maar u blijft een boegbeeld van N-VA Izegem?
Mijn engagement voor Izegem wordt als lijstduwer
zeker niet kleiner. In de verkiezingscampagne zal dat
duidelijk blijken. Ik blijf me keihard inzetten voor
mijn stad en mijn stadsgenoten.
Mijn politiek en electoraal gewicht als lijstduwer wil
ik in de schaal werpen om de nieuwe kopmannen
en –vrouwen naar voor te stuwen. Zij zullen immers
de volgende jaren de toekomst van onze partij en
onze stad mee bepalen.
Ik hoop dat de kiezers mijn keuze steunen en het belang van mijn verdere inbreng, met mijn kennis en
ervaring, zullen waarderen.

De N-VA is een
toekomstgericht
alternatief voor
de huidige
bestuursmeerderheid

Met de N-VA in het bestuur zal de stad de uitdagingen van morgen vandaag aanpakken. Zuinig bestuur, anticiperen op de vergrijzing en de
verarming in onze stad, een aantrekkelijk stadscentrum creëren om te wonen en te winkelen, de
vrijetijdsbeleving van de mensen alle kansen
geven en de wijken en deelgemeenten sterk ondersteunen zijn enkele van onze prioriteiten.
Ik hoop dat de kiezer ons alternatief voor de huidige
meerderheid naar waarde zal kunnen schatten en de
N-VA het mandaat geeft om actief mee te werken aan
een sterk, aantrekkelijk en sociaal Izegem. Ik ben er
zeker van dat de Izegem-, Emelgem- en Kachtemnaar
onze gedurfde keuze voor verjonging positief zal beoordelen.

Uit de raad
WIJZIGING BRANDWEERBUDGET IS
BLANCO CHEQUE

Gemeenteraadslid
Piet Seynaeve

Op de gemeenteraad van november kwam een wijziging van het budget van de pre-brandweerzone ter
sprake. Daarbij werd voorgesteld om het softwareprogramma van de stad Roeselare uit te breiden. Zo
kunnen de plantondiensten bij de diverse korpsen
gesloten worden door een centralisatie in Roeselare. Die taak kan Roeselare echter niet uitvoeren zonder bijkomend personeel. Het vrijwilligerspersoneel moet dus vervangen worden
door statutair beroepspersoneel… dat niet door Roeselare betaald zal worden!

N-VA-raadslid Piet Seynaeve vroeg dan ook over hoeveel personeelsleden dit zou gaan en wat de financiële weerslag zou zijn voor Izegem. Toen de CD&V-burgemeester daar geen antwoord op wist, vroeg raadslid Seynaeve om
dat punt uit te stellen tot de financiële gevolgen van deze budgetwijziging duidelijk zijn. De CD&V–sp.a-meerderheid vond dat echter niet nodig en tekende dus een blanco cheque. Wedden dat de sp.a-schepen van financiën binnen enkele maanden weer zal klagen dat het allemaal teveel geld kost?
STAD IZEGEM VERLIEST 780 000 EURO
In 2009 schreef Izegem voor 780 000 euro in op de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding, in plaats van voor het
nodige bedrag van 390 000 euro. Daardoor verliest de stad extra
veel geld.
Namens de N-VA-fractie waarschuwde Filip Motte toen al voor
het slechte beleid van de Gemeentelijke Holding en de onethische beloofde rente van 13 % gedurende 10 jaar. Toch legde de Izegemse meerderheid ongeveer 800 000 euro op tafel.

Gemeenteraadslid
Filip Motte

Door de vereffening van de Gemeentelijke Holding gaat dat geld van de belastingbetaler nu in rook op. Concreet betekent dit 100 euro verlies per Izegems gezin.
Tijdens de gemeenteraad van november 2011 moest de meerderheid dan ook toegeven dat de beslissing van november 2009 verkeerd was. De vergissing maakt dat het stedelijke spaarpotje een stuk leger oogt. En minder euro’s
in het spaarpotje betekent hoe dan ook minder mogelijkheden in de toekomst.
SLUIKSTORTEN STEEDS GROTER PROBLEEM IN IZEGEM

Gemeenteraadslid
Kurt Himpe

Tijdens de zitting van 7 november stelde N-VA -gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over het
sluikstorten in Izegem. “Het huishoudelijk afval laten ophalen of afval naar het recyclagepark
brengen wordt steeds duurder of strenger gereglementeerd. Daardoor worden de bewoners creatiever: huishoudelijk afval belandt meer en meer in of bij openbare vuilnisbakken”, stelde
Himpe. “De creativiteit van de mensen haalt het dus op het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Wie zijn afval in rode of blauwe zakken stopt, betaalt niet alleen de vuilniszakken, maar
ook de maatschappelijke kost van het sluikstorten.”

Volgens de bevoegde schepen loopt er momenteel een
proefproject van OVAM in Lendelede. Hierbij houdt een elektronische chip
in de openbare vuilnisbakken bij hoeveel afval er achtergelaten wordt. Als
dit een succes blijkt, kan dit systeem ook in Izegem ingevoerd worden. Dat
zou een betere registratie mogelijk maken.
Raadslid Kurt Himpe stelde ook vragen over de zoektocht naar een nieuwe
locatie voor het recyclagepark. De gesprekken met de eigenaar van een bedrijventerrein hebben geen resultaat opgeleverd: de huurprijs bleek te hoog.
Gemeenteraadslid Himpe drong bij het stadsbestuur aan om werk te maken van een nieuwe locatie en bijkomende
maatregelen te nemen voor meer verkeersveiligheid aan het recyclagepark in de Lodewijk De Raetlaan.

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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