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V.U. Nick Verschoot
Mezegemstraat 36
8870 Izegem

Grote N-VA
Kaarting
Wanneer?
Vrijdag 16 maart vanaf 18 uur
Zaterdag 17 maart vanaf 18 uur
Zondag 18 maart vanaf 10 en
vanaf 18 uur
Waar?
Zaal Sportief, Meensesteenweg 118,
Izegem
Wat valt er te winnen?
Pasta (allerlei vormen en kleuren),
contacten en sfeer
Kostprijs?
1,25 euro per kaart
Kaarten bij alle bestuursleden en
ter plaatse.

Valentijnsactie promoot ondernemend Izegem
De N-VA voerde tijdens de zaterdagmarkt van 11 februari actie onder het motto
'Een hart voor Izegem'. De actie kaderde in de nationale valentijnsactie van de
partij.
EEN HART VOOR HANDELSZAKEN
De N-VA heeft immers een hart voor
Izegem als ondernemende stad. Een
sterk en aantrekkelijk Izegem begint in
het handelscentrum. Wij willen ondernemers en handelaars de nodige
ruimte en kansen geven om er zich te
ontplooien. Deze actie, waarbij we aan
marktgangers chocolade aanboden
met de boodschap ‘Een hart voor
Izegem’ wil dit onderstrepen.

In het weekend voor Valentijn trakteerde
N-VA Izegem de marktgangers op
chocolade met een boodschap.

De N-VA gaf met het actieplan Winkel in Izegem al een aanzet om de handel en het
ondernemen in Izegem te ondersteunen, ook op het vlak van mobiliteit. Elke
Izegemnaar heeft baat bij een ruim aanbod aan handelszaken in de buurt en voldoende parkeerruimte in en dichtbij het handelscentrum.
N-VA HEEFT OOR NAAR U
Maar het hart van N-VA Izegem klopt voor meer dan de lokale economie en het handelscentrum alleen. Met de actie maakten we duidelijk dat we willen luisteren naar
iedereen. De N-VA tracht rekening te houden met de opmerkingen van de bevolking.
Zo pogen we een beleid te voeren op maat van de stad Izegem en zijn inwoners.

Het secretariaat van
Geert Bourgeois is sinds
januari 2012 open op woensdag van 8.30 uur tot 12 uur en
van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Consultaties na
telefonische
afspraak op
051 31 55 13 of
02 552 69 47.

De Slimste Ploeg Ter Wereld IV
De eerste editie trok 13 ploegen, vorig jaar waren dat er al 35: De Slimste Ploeg Ter
Wereld, georganiseerd door de Izegemse N-VA-jongeren, weet dus menig quizfanaat
te bekoren. De vierde editie van de licht humoristische quiz vindt plaats op zaterdag
28 april om 19.30 uur in het JOC.
Opnieuw zijn er 10 verschillende rondes van telkens
10 vragen. De deelnemende ploegen bestaan uit maximum 4 personen. Gezien het succes van de voorbije
jaren is inschrijven verplicht. Een mailtje naar
jongnva@gmail.com volstaat. Het inschrijvingsgeld
van 5 euro per ploeg betaal je de avond zelf. Net zoals
de voorbije jaren mogen er zich ook nu heel wat ploegen aan een leuke (en vooral lekkere) prijs verwachten.
Tot dan!

N-VA maakt beleidsprioriteit
van kinderopvang
Het aanbod aan kinderopvang in Izegem voldoet vandaag niet aan de noden
en verwachtingen van hardwerkende jonge
ouders. Daarom wil N-VA Izegem tijdens de
volgende bestuursperiode dit aanbod in
onze stad fors verbeteren.
Vandaag is er een tekort aan opvangplaatsen
in Emelgem, Kachtem en het stadscentrum.
Binnenkort komen er op de Mol en de SintRafaëlwijk twee grote verkavelingen bij. Dat
betekent een pak nieuwe jonge gezinnen.
BERT MAERTENS STELT ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR
N-VA-lijsttrekker Bert Maertens vindt dat potentiële onthaalouders een duwtje in de rug
verdienen om de tekorten in die buurten op
te vullen: “We denken aan een startpremie N-VA Izegem vindt kinderopvang
voor nieuwe kinderopvanginitiatieven en een cruciaal om jonge gezinnen aan
jaarlijkse premie voor de aankoop van speel- te trekken en te houden.
goed. Kinderopvanginitiatieven moeten ook
gebruik kunnen maken van de uitleendienst
voor groot spelmateriaal van de jeugddienst.”
Als voorbeeld van een steunmaatregel biedt de N-VA aan elke Izegemse kinderopvang een grote ‘Zoen & Vroem’-sticker aan. Die sensibiliseert parkeerders om de
parkeerplaats voor de deur van de opvang zo veel mogelijk vrij te houden. Zo kunnen ouders ’s morgens en ’s avonds hun kinderen vlot en veilig brengen en ophalen.
Dat is vandaag namelijk een probleem voor veel onthaalouders.

De ‘Zoen & Vroem’-actie
is een van de mogelijke
oplossingen voor een
vlottere kinderopvang.

FLEXIBELE EN OCCASIONELE OPVANG
In Izegem is er een gebrek aan flexibele opvang voor baby’s en peuters, met name voor 7 uur, na 18.30 uur en op
zaterdag. Ook occasionele kinderopvang blijkt een pijnpunt. Wat als een thuisblijvende ouder een afspraak heeft bij de
dokter of als de gebruikelijke opvang wegens omstandigheden tijdelijk gesloten is? Daarnaast ervaren we een tekort
aan buitenschoolse opvang voor kinderen ouder dan drie op woensdagnamiddag, zaterdag en tijdens vakantieperiodes.
N-VA-gemeenteraadslid Trui Tytgat vraagt daarom dat de stad het initiatief neemt voor de oprichting van een flexibele en occasionele opvang voor baby’s en peuters. “Dat kan binnen de eigen infrastructuur en in eigen beheer, vergelijkbaar met OKIDO”, zegt ze. “Een andere optie is dat Izegem infrastructuur ter beschikking stelt van een
concessiehouder, die instaat voor de uitbating.”
De N-VA wil de bestaande stedelijke buitenschoolse opvang OKIDO ook open houden op zaterdag. Voor de woensdagnamiddag- en vakantieopvang voor schoolgaande kinderen rekent de partij op een versterkte samenwerking met
de Izegemse basisscholen. Nu biedt de basisschool van Emelgem zo’n opvang al op eigen initiatief aan. Een uitbreiding naar andere wijken is echter een must.
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
“De stad moet haar verantwoordelijkheid durven nemen. Willen we jonge gezinnen aantrekken om in Izegem te komen
wonen en willen we ze hier ook houden, dan is er geen andere keuze. Zo niet wordt Izegem over enkele jaren een
totaal vergrijsde stad. En dat is voor de N-VA helemaal geen optie”, besluiten Trui Tytgat en Bert Maertens.

Bart Dewitte nieuw OCMW-raadslid
Op maandag 9 januari legde Bart Dewitte de eed af als OCMW-raadslid voor de N-VA. Hij
volgt Bernhard De Muynck op die in Roeselare gaat wonen. Bart Dewitte is ondervoorzitter van de Izegemse N-VA en voorzitter van Izegem Zomert. Hij werkt bij het Vlaams
Woningfonds. Zijn nieuwe functie in de OCMW-raad is zijn eerste politieke mandaat.
Bart De Witte zetelt
“Het is een eer om dit mandaat te kunnen opnemen”, zegt Bart. “Ook al gaat in 2013 een nieuwe
raad aan de slag, ik heb de bedoeling om me snel in te werken in de dossiers en de OCMW-werking”. Bart maakt nu samen met Jan Verbeke en Hein Depoorter deel uit van de OCMW-raadsfractie van N-VA Izegem.

voortaan in de
OCMW-raad.

Door de nakende verhuis van Bernhard De Muynck naar Roeselare, kan die geen OCMW-raadslid blijven in Izegem. “We danken Bernhard voor zijn inzet tijdens de bestuursperiode”, stellen
afdelingsvoorzitter Nick Verschoot en Jong N-VA-voorzitter Arne Allosserie. “Hij werd in het
OCMW geprezen voor zijn dossierkennis en zette zich in om moeilijke dossiers tot een goed einde
te brengen.”
Bernhard was in het Izegemse bestuur
ook actief als voorzitter van Jong N-VA.

Niet langer wateroverlast op parkeerterrein goederenstation?
Op het parkeerterrein aan het goederenstation zijn er aanpassingswerken gebeurd. N-VA-gemeenteraadslid
Kurt Himpe vroeg in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit om de wateroverlast aan te pakken.
“Na enkele dagen regenweer riskeerden gebruikers van de parking natte voeten”, zegt het raadslid. “Op bepaalde plaatsen konden de parkeerstroken na een regenbui zelfs niet meer gebruikt
worden. Er bleven immers plassen van enkele vierkante meters
groot staan!”
In 2007 werden al een aantal bijkomende maatregelen genomen,
maar die bleken onvoldoende. De stadsdiensten melden nu
dat naast de rijweg greppels worden aangelegd. Die moeten het
water afvoeren. De parkeerstroken krijgen een lichte helling
zodat het water in de richting van de rijweg en de greppels loopt.

Op vraag van N-VA-raadslid
Kurt Himpe komen er maatregelen
tegen wateroverlast op
het parkeerterrein.

Bij de aanleg van het parkeerterrein werd geen riolering aangelegd omdat het terrein gehuurd wordt. Daarom worden de kosten
van de werken nu zeer beperkt gehouden. Raadslid Himpe is tevreden dat zijn vraag om bijkomende maatregelen
door het stadsbestuur opgevolgd werd.

Jong N-VA toont ambitie
Op 1 januari 2012 onderging het bestuur van Jong N-VA enkele wijzigingen. Na een wending in zijn professionele loopbaan gaf Lothar Feys
de voorzittersfakkel door aan Arne Allosserie. De voormalige secretaris van Jong N-VA werd op zijn beurt vervangen door Bart Supply.
Deze nieuwe kracht kwam onlangs het N-VA-jongerenteam versterken. Samen met penningmeester Davy Picavet en zes andere enthousiaste jongeren vormen ze het bestuur van Jong N-VA Izegem.
Het bestuur van Jong N-VA Izegem
bedankt Lothar voor zijn inzet als voorzitter.
We zijn blij dat hij als bestuurslid actief
zal blijven.

De N-VA-jongeren willen 2012 aangrijpen om hun frisse, constructieve
en vaak kritische ideeën op de politieke agenda te plaatsen. Hierbij
steunen we het lijsttrekkerschap van Bert Maertens, nog steeds een
jonge kerel binnen het N-VA-korps. Andere N-VA-kandidaten die zich
de komende jaren willen engageren in het Izegemse politieke landschap krijgen eveneens onze steun. Ook zelf nemen
we de handschoen op. Op de kieslijsten van de partij zullen zeker enkele ambitieuze Jong N-VA’ers te zien zijn!

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER n MEVROUW
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

