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EMELGEM
KACHTEM
V.U. Nick Verschoot
Mezegemstraat 36
8870 Izegem-Kachtem
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Wilt u met
ons meevieren?
Zak dan op
zondag 8 juli af
naar Wallemote.

JULI
2012

Jong N-VA-café
De komende maanden gaan we
met Jong N-VA op stap. We willen
jullie mening horen. Daarom gaat
Jong N-VA op café.

Meer info op de Facebook-pagina
van Jong N-VA Izegem

Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
U kiest dan de mensen die u de volgende zes jaar vertegenwoordigen in het stadsbestuur. De verkiezingen van
oktober zijn voor de N-VA een mijlpaal.
De verandering waar de N-VA op Vlaams en federaal vlak
voor staat, willen we ook in de steden en gemeenten op gang
trekken. Ook in Izegem is het tijd voor verandering. De financiële toestand van de stad moet dringend op orde worden gezet, we moeten het handelscentrum eindelijk opnieuw
leven inblazen en ons voorbereiden op de grote vergrijzing die er met rasse schreden
aankomt. Hoog tijd ook voor een doorgedreven aanpak van de criminaliteit in
Izegem. Alleen met de N-VA zal die noodzakelijke verandering er in Izegem daadwerkelijk komen.
Om die verandering te realiseren, hebben we natuurlijk een uitstekend verkiezingsresultaat nodig. We plannen een stevige campagnestrijd, waarvoor we ook een
beroep willen doen op u!
Indien u bereid bent om een handje toe te steken tijdens onze campagne, gelieve dan
onderstaand formulier ingevuld te bezorgen aan een van onze mandatarissen of
bestuursleden. U kunt ook een mailtje sturen naar nick.verschoot@n-va.be.
Alvast heel erg bedankt voor uw steun en uw vertrouwen!
Nick Verschoot,
voorzitter N-VA Izegem
Knip onderstaande invulstrook uit en bezorg het aan Nick Verschoot,
Mezegemstraat 36, of aan een van onze mandatarissen of bestuursleden.

n JA, ik wil meehelpen aan de N-VA-campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober:
Naam:
Adres:
Tel:
Ik wil:

n
n
n
n
n
n

E-mail-adres:
Een verkiezingsbord in mijn voortuin
Een raamaffiche ophangen
Een autosticker op de achterruit van mijn wagen
Folders bussen in mijn wijk/buurt
Adressen schrijven
………………………………………………………..

!

Op verschillende data zijn we met
Jong N-VA aanwezig in verscheidene café’s. De bedoeling is elkaar
beter leren kennen: naar elkaar
luisteren, gedachten,
meningen
en
ideeën uitwisselen en samen
een pint drinken. Jong of
oud, het speelt
geen rol. Wij
willen door jullie
verhalen onze kennis over Izegem verrijken. De eerste consumptie is alvast
voor ons!

Gemeenteraadsverkiezingen: helpende handen?

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.

N-VA Izegem viert
Vlaamse feestdag

Izegemnaars op provincieraadslijst
Op de N-VA provincieraadslijst voor het district Roeselare-Izegem zijn twee
Izegemnaars kandidaat: Sofie Vandenbriele en Kurt Himpe.

Sofie Vandenbriele staat
zesde op de provincielijst en
is bestuurslid bij de Izegemse
N-VA. Ze is gehuwd met
Sam Bulik en is mama van
Lio. Beroepshalve is Sofie
zelfstandige.

Fractieleider Kurt Himpe is
lijstduwer. Beroepshalve is hij
coördinator en leraar aan het
Izegemse Vrij Technisch
Instituut. Hij is ook regeringsafgevaardigde Financiën en
Begroting bij de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal
Wonen, waar hij eerder ook
vicevoorzitter was.

Huidig provincieraadslid Kristof Pillaert uit Hooglede is lijsttrekker. De andere namen op de lijst: Mieke Van Hootegem
(Roeselare), Bart Clicque (Ledegem), Els De Gussem (Staden), Pol Wylin (Moorslede), Inés Vandewoestijne (Roeselare)
en Jan Rosseel (Ingelmunster).

Inbrakenplaag teistert Izegem
MEER INBRAAKPREVENTIE EN GROTERE PAKKANS NODIG!

De plaag van ramkraken en homejackings deinde
blijkbaar uit richting binnenland, met eerst Roeselare
en nu ook Izegem als geliefkoosd inbraakterrein. De
ramkraken op ALU Werbrouck en de computerzaken
Compufun en Alfa Solution zitten bij iedereen nog
vers in het geheugen. “Deze inbrakengolf moeten we
met alle macht bestrijden”, stelt N-VA-lijsttrekker Bert
Maertens dan ook.
“Een strafrechterlijke vervolging van de criminelen en
een effectieve strafuitvoering zijn uiteraard absolute
minimumvereisten”, meent het Kamerlid. “Maar daar
hebben de gemeenten weinig of geen vat op. Zij kunnen
op eigen houtje wel initiatieven nemen die voor een
betere inbraakpreventie en een grotere pakkans zorgen.”
BUURT INFORMATIE NETWERK
Een Buurt
Informatie
Netwerk draagt
bij tot het
algemeen veiligheidsgevoel en
bevordert de
sociale controle.

De N-VA pleit onder meer voor een bredere bekendmaking van het gratis aanbod inbraakpreventie van de
politie en wil de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN). N-VA-politieraadslid Piet Seynaeve: “Dat is
een structureel samenwerkingsverband tussen burgers,
ondernemers en de lokale politie. Burgers en onderne-

mers melden aan de lokale politie informatie over verdachte bewegingen, personen of voertuigen. De politie
evalueert de inlichtingen en brengt indien nodig alle
leden van het lokale BIN op de hoogte. Dit zorgt voor de
verspreiding van de preventiegedachte en werkt al erg
goed in onder andere Wevelgem, Harelbeke, Kuurne en
Lendelede.”
AUTOMATISCHE NUMMERPLAATHERKENNING
“Preventie is natuurlijk niet voldoende. We moeten ook
de pakkans van dievenbendes vergroten”, gaat Bert
Maertens verder. “Wij willen dat Izegem investeert in
vaste camera’s langs de invalswegen die de nummerplaat van voorbijrijdende wagens registreren. Een computersysteem vergelijkt dan vliegensvlug de nummerplaat met een zwarte lijst van voertuigen (niet-verzekerde voertuigen, als gestolen gesignaleerde voertuigen, …) Zo’n camera’s zijn niet goedkoop, maar wel een
zeer effectief middel ter bestrijding van criminelen.”

Piet Seynaeve en Bert Maertens
bepleiten meer aandacht voor inbraakpreventie.

N-VA wil Izegem opnieuw schoenstad bij uitstek maken
De Izegemse N-VA stelde het actieplan ‘Ondernemend Izegem’ voor en zette daarmee een aantal
opmerkelijke voorstellen voor de volgende bestuursperiode in de kijker. Tevens stelde de N-VA één
van de nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor.

de uitbouw van een ‘Huis van de economie’. Dat wordt
een loket waar ondernemend Izegem terecht kan voor
documentatie, maar ook voor evenementen en themaavonden. Het moet de netwerkruimte bij uitstek worden.
Daarin moeten een hervormde economische raad en een
centrummanager een belangrijke rol spelen.”
SCHEPEN VAN LOKALE ECONOMIE ALS
HANDELSVERTEGENWOORDIGER
“Ook de omkadering moet onze volle aandacht krijgen,
zoals voldoende parkeergelegenheid dichtbij, een net
handelscentrum, een betere samenwerking tussen het
stadsbestuur en ondernemend Izegem”, legt gemeenteraadslid Filip Motte uit. “We willen hen ook ondersteunen met een kaderpremie waarin verscheidene facetten
aan bod komen, zoals inrichtings-, huurkost- en vestigingssubsidies. En ook de kosten voor een startende onderneming aan het ondernemersloket zou de stad
kunnen financieren.”.

De N-VA draagt de handelaars en ondernemers in Izegem een
warm hart toe. Daarom voeren Kurt Himpe, Filip Motte,
Bert Maertens en Jean-Pierre Barbe actie voor
een ondernemend Izegem.

JEAN-PIERRE BARBE: EEN MAN MET AMBITIE
Jean-Pierre Barbe is zeker geen onbekende, zegt lijsttrekker Bert Maertens: “Jean-Pierre startte in 1975 samen met
zijn vrouw Karlien Vanelslander de kledingzaak Jeans
Boetiek op, de voorganger van Focus Brandstore. JeanPierre is altijd geboeid geweest door politiek en omdat
het N-VA-programma hem aansprak, besliste hij nu om
actief deel te nemen aan het Izegemse politieke leven.
Jean-Pierre is een man met ambitie en met een visie over
het handelsleven in onze stad. Wij zijn alvast tevreden
dat hij als N-VA-kandidaat wil meewerken aan een alternatief voor de huidige meerderheid.”
HUIS VAN DE ECONOMIE
“Als de Izegemnaar ons de kans geeft om de stad mee te
besturen, dan willen we volop investeren in de ondersteuning van lokale handelaars en ondernemers”, stelt
gemeenteraadslid Kurt Himpe. “In de eerste plaats door

IZEGEM WORDT OPNIEUW DÉ SCHOENSTAD!
N-VA-kandidaat Jean-Pierre Barbe stelde ook een nieuwe
denkpiste van de partij voor: “Izegem moet zich op de
kaart zetten met een uniek verhaal en niet concurreren
met steden als Roeselare of Kortrijk.”
De N-VA ziet kansen in het project Eperon d’Or als toeristische trekpleister voor de ruime regio. Het verhaal als
historische schoenstad is voor de partij het uitgangspunt
voor een unieke uitdaging: van Izegem opnieuw dé
schoenstad en lederstad maken. Als we in het centrum
een ruim aanbod van dergelijke winkels kunnen ontwikkelen, dan kan deze niche klanten naar de stad lokken waar alle andere handels- en horecazaken baat bij
hebben.
De N-VA denkt hierbij aan een winkelwandelroute vanuit Eperon d’Or, vouchers die aan bezoekers gegeven
worden om in Izegem aankopen te doen en promotie van
de vele cafés en restaurants. “Het is een verhaal op langere termijn, maar het biedt kansen voor onze stad”,
besluit Jean-Pierre Barbe.

VOLG DE POLITIEKE ACTUALITEIT IN IZEGEM OP DE VOET:
www.geertbourgeois.be - www.kurthimpe.be
www.bertmaertens.be - www.n-va.be /izegem

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”
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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.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

GEBOORTEDATUM:

/

/

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

