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N-VA Izegem nodigt u van
harte uit om 2013 gepast in te
zetten op haar
nieuwjaarsreceptie.
Afdelingsvoorzitter Nick
Verschoot spreekt het
welkomstwoord uit.

Burgemeester
BERT MAERTENS
heft samen
met u het glas op
het nieuwe jaar.

www.n-va.be/izegem

EMELGEM
KACHTEM

DE VERANDERING BEGINT VANDAAG!
U had op verkiezingszondag 14 oktober de sleutel tot verandering in Izegem
in handen. En u greep die massaal. 36,4 procent van de stemmen en
12 verkozen gemeenteraadsleden, waaronder de nieuwe burgemeester,
4 schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter. Dat is het schitterende resultaat
voor de N-VA in onze stad.
Sommige politieke tegenstanders zoeken de oorzaak voor hun verlies en onze
winst uitsluitend bij het nationale succes van onze partij. Maar zou het ook - en
vooral - niet kunnen dat de Izegem-, Emelgem-, en Kachtemnaar dringend
nood heeft aan een nieuwe, frisse wind die eindelijk werk maakt van een
zuinig en efficiënt bestuur? Een beleid dat ons doodbloedend handelscentrum versterkt, de veiligheid in onze stad verzekert en écht luistert naar de
bevolking? En zou het ook en vooral niet kunnen dat u onze sterke en
enthousiaste ploeg kandidaten massaal steunde omdat u weet wat ze elk in hun
mars hebben en u in hen een groot vertrouwen stelt?
U mag gerust zijn. Wij zullen uw vertrouwen waard zijn. Wij zullen de
broodnodige verandering in Izegem waarmaken. Dat is de belofte wij
vandaag maken en waar u ons binnen zes jaar mag op afrekenen.
Namens heel onze ploeg willen wij u van harte bedanken voor uw steun en
vertrouwen!
Nick Verschoot
Voorzitter N-VA Izegem

Bert Maertens
Uw nieuwe burgemeester

U kan vertrouwen op de ploeg van
N-VA Izegem om de verandering
in onze stad waar te maken.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Uw stadsbestuur voor de volgende zes jaar
BURGEMEESTER
BERT MAERTENS
Bevoegd voor Personeel en
Organisatie, Administratieve
vereenvoudiging en
e-government, Veiligheid,
Communicatie en Inspraak,
Bevolking en Burgerlijke
stand en Intergemeentelijke
relaties

Wat is je het meest bijgebleven
tijdens de hele campagne?
Dat je met een enthousiaste groep
meer kan bereiken dan alleen. Ons
schitterende resultaat was maar
mogelijk dankzij de inzet van
kandidaten en sympathisanten die
affiches plakken, borden plaatsen,
folders bussen en huisbezoeken
afleggen.
Favoriete plekje in Izegem?
Wandel op de Mandel, langs het
kanaal. Daar speelde ik als kind en
later als leider uren en uren met de
scouts en passeer ik nu wel eens
tijdens een wandeling met mijn
dochtertje.

SCHEPEN
KURT HIMPE
Bevoegd voor Cultuur,
Bibliotheek en Archief,
Erfgoed, Toerisme, Lokale
economie, Mobiliteit,
Landbouw, Onderwijs en
Externe Relaties

Wat wil je veranderen tijdens de
komende legislatuur?
Ik wil de inwoners van Izegem meer
betrekken bij het beleid en een
nauwere samenwerking met de
gemeenteraadsleden.
Kijk je uit naar je nieuwe rol als
schepen?
Na twaalf jaar als oppositielid is dit
een ongelooflijk interessante
uitdaging. Daarnaast wil ik me ook
zo snel mogelijk inwerken als
kersvers provincieraadslid.

izegem@n-va.be

SCHEPEN
FILIP MOTTE
Bevoegd voor Financiën,
Overheidsopdrachten,
Kerkbesturen, Juridische
Zaken en Inburgering

Wat wil je veranderen tijdens de
komende legislatuur?
De schulden van onze stad moeten
verminderen. We moeten de
broeksriem aanhalen en net zoals de
burger elke euro twee keer
omdraaien voor we hem uitgeven.
Waar moet Izegem staan binnen 20
jaar?
Izegem moet een veilige en
aangename stad zijn om te wonen, te
winkelen en te ontspannen.

SCHEPEN
CAROLINE MAERTENS
Bevoegd voor
Wijkontwikkeling,
Patrimonium, Toegankelijkheid, Energie en Openbare
verlichting, Jeugd (tot 2016),
Kinderopvang (tot 2016) en
Huisvesting (vanaf 2016)

Wat wil je veranderen tijdens de
komende legislatuur?
Door het stimuleren van de wijk- en
jeugdwerking wil ik Izegem een
dynamische toets geven. Vraag en
aanbod van kinderopvang moeten
we beter op elkaar afstemmen, zodat
gezinnen werk en gezinsleven vlot
kunnen combineren.
Kijk je uit naar je nieuwe rol als
schepen?
Zeker! Dat het zo’n vaart zou lopen
had ik niet verwacht, maar ik zal mij
voor 200 procent inzetten voor deze
uitdaging.

GEMEENTERAADSLID
LOTHAR FEYS
Vanaf 2016 schepen voor
Jeugd, Kinderopvang,
Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en ICT

Wat is je het meest bijgebleven
tijdens de campagne?
De vele avonden waarop ik met
andere kandidaten heb kunnen
praten over de verkiezingen. Een
periode van prognoses en
veronderstellingen maar vooral een
tijd waarin erg goede
vriendschappen zijn gegroeid.
Aan welke belangrijke punten moet
de stad zeker werken?
Zonder twijfel de financiën. Jonge
mensen, gezinnen en ouderen
proberen verstandig en rationeel om
te gaan met centen. In een periode
waarin iedereen de broeksriem moet
aanspannen, zouden de bestuurders
voorop moeten lopen.

GEERT BOURGEOIS
Voorzitter van
de gemeenteraad

Aan welke belangrijke punten moet
de stad zeker werken?
Het stadsbestuur moet luisteren naar
de Izegemnaar, echte inspraak geven
en alle mensen ernstig nemen. Het
centrum van Izegem moet weer een
levendig en bruisend handels- en
wooncentrum worden.
Kijk je uit naar je nieuwe rol als
voorzitter van de gemeenteraad?
Absoluut. Ik wil de positie van de
gemeenteraad versterken en wil
boven de partijpolitiek staan.

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad
TRUI TYTGAT

Wat wil je veranderen tijdens de
komende legislatuur?
Ik zou graag het
kinderopvanglandschap in Izegem
meer op elkaar afstemmen. Het
aanbod van de
flexibele kinderopvang (vroege en
late uurtjes open en eventueel ook op
zaterdag) moet dringend uitbreiden.
Wat is je favoriete plekje in Izegem?
Omdat mijn twee zonen er voetballen
ben ik veel en vaak aan het
voetbalstadion van KFC Izegem.
Maar dat is dringend aan
vernieuwing toe. Een terrasje op de
markt is ook altijd heel gezellig.

TOM VERBEKE

Wat is je het meest bijgebleven
tijdens de campagne?
De kameraadschap tussen de
verschillende kandidaten tijdens de
duizenden huisbezoeken. En de
oprechtheid waarmee de Izegemnaar
ons te woord stond.
Aan welke belangrijke punten moet
de stad zeker werken?
Er zijn voldoende concertzalen in
Izegem maar geen enkele voldoet aan
de akoestische verwachtingen van
onze muziekverenigingen. Daar
moeten we aan werken.
JOKE VERMEULEN

ARNE ALLOSSERIE

Wat is je het meest bijgebleven
tijdens de campagne?
N-VA Izegem trok als team naar de
kiezer en bruist van de dynamiek.
Eén van meest leuke momenten was
Izegem Koers. Samen met de
jongerenkandidaten met de go-kart
op pad en genieten van een natje en
een droogje.
Kijk je uit naar je nieuwe rol als
gemeenteraadslid?
Zeer zeker. Nu is het aan de
raadsleden, meerderheid en
oppositie, om constructief aan een
beter Izegem te werken. Dat maakt
politiek en maatschappelijk
engagement net interessant. Het is
aan de gemeenteraadsleden om hier
verstandig mee om te gaan.

www.n-va.be/izegem

Wat wil je veranderen tijdens de
komende legislatuur?
Als jonge mama en kleuterleidster,
staan kinderen centraal in mijn leven.
Het centrum van Izegem mag gerust
kindvriendelijker worden. Hier en
daar een speeltuigje of een stukje
groen zouden er niet misstaan!
Aan welke belangrijke punten moet
de stad zeker werken?
De financiële toestand van Izegem is
niet zo gunstig. Zuinig besturen is
dus een ‘must’! Daarnaast moeten we
bepaalde diensten, zoals het stadhuis,
toegankelijker maken, bijvoorbeeld
door openingsuren op maat van
werkende gezinnen en handelaars.
Ook een uitgebreider digitaal loket is
belangrijk.

Wat is je favoriete plekje in Izegem?
Domein Wallemote is de perfecte
locatie voor een gezonde
boswandeling, een bezoek aan de
schaapjes en dan afsluiten op het
speelpleintje! Ondanks de leegstand
slenter ik ook graag rond in het
centrum, gekoppeld aan een
pannenkoek of een aperitiefje.
PIET SEYNAEVE

Waar moet Izegem staan binnen 20
jaar?
Izegem moet een plaats zijn waar het
leuk vertoeven is. Waar men
betaalbaar kan wonen, zich sportief
en cultureel kan ontspannen en een
ruim winkelaanbod ter beschikking
heeft. Ook bij toeristen moet de naam
Izegem klinken als een uitnodiging
tot een bezoek.
Wat is je favoriete plekje in Izegem?
Een wandeling in het
sprookjesachtige Kachtemse bos
tijdens de wintermaanden kan me
altijd bekoren.
JAN VERBEKE

Kijk je uit naar je nieuwe rol als
gemeenteraadslid?
Jazeker. Het is een nieuwe uitdaging,
na jaren als OCMW-raadslid, die
hopelijk kansen biedt om mijn
politieke ervaring ten dienste van de
Izegemse bevolking te stellen.
Wat is je favoriete plekje in Izegem?
Bij de mensen, eender waar… als ik
maar Izegems gezelschap heb.
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agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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STIJG
EN

In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
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