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VRIJDAG

15
maart
2013

Pastakaarting
N-VA Izegem
vanaf 18 uur
ZATERDAG

16
maart
2013

vanaf 18 uur

ZONDAG

17
maart

V.U.: Nick Verschoot - Mezegemstraat 36 - 8870 Izegem-Kachten - info@n-va.be

2013

van 10 tot 13 uur

Zaal Sportief
Meensesteenweg 118,
Izegem (Bosmolens)

N-VA Izegem nodigt u van harte
uit op haar pastakaarting. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij alle
mandatarissen en bestuursleden
van N-VA Izegem. (deelname kost
1,25 euro, zonder drank)
Wie eenmaal aanblijft, wint een
halve kilo pasta naar keuze.
Kom mee genieten van een
gezellige avond onder vrienden!

2013: EEN JAAR VOL VERANDERING
Beste Izegemnaar, Emelgemnaar en Kachtemnaar,
Mag ik u als voorzitter van N-VA Izegem een gezond, gelukkig en vredevol
2013 toewensen. Het wordt hopelijk een jaar waarin we gespaard mogen
blijven van persoonlijke en professionele problemen. Een jaar waarin ieder van
ons haar of zijn talent optimaal mag gebruiken en vol goesting de uitdagingen
die er zijn aanpakt. Dat 2013 voor Izegem en voor de N-VA het jaar van de
verandering mag worden.
In Izegem is de N-VA van een sterke oppositiepartij geëvolueerd naar de
grootste meerderheidspartij. Vanuit het stadsbestuur zullen we de beloofde
verandering elke dag nastreven. Binnenin leest u al enkele voorbeelden
daarvan.
Als uittredend voorzitter (op 10 maart zijn er bestuursverkiezingen) wil ik dan
ook nog even mijn dank uitspreken aan:
• alle Izegemnaars, voor het vertrouwen dat jullie stellen in de N-VA
• alle N-VA-leden, voor jullie overtuiging en engagement en het mee uitdragen
van onze partij
• het bestuur van N-VA Izegem, dat garant stond voor een goede
partijstructuur en de dagelijkse werking van onze partij
• de 29 kandidaten die allen zeer enthousiast en gebeten waren om de N-VA
sterk vooruit te helpen
• onze bussers, die reeds jaren meerdere keren per jaar ons huis-aan-huisblad
verdelen
• de mensen die aan de grondslag liggen van N-VA in Izegem
en zij die reeds jarenlang hun uiterste best doen voor onze
partij
• de nieuwe mensen, voor hun inzet en motivatie van bij de
start
Ikzelf neem vanaf heden een mandaat op als OCMWraadslid. Ik zal er samen met vier partijgenoten en twaalf
gemeenteraadsleden voor helpen zorgen dat Izegem de
verandering krijgt die u massaal gevraagd heeft. Verder in dit
nummer stellen we u graag de nieuwe OCMW-raadsleden voor.

NICK VERSCHOOT
Voorzitter
N-VA Izegem

Op 2 januari vond de eedaflegging van onze kersverse mandatarissen plaats in De Leest. Ze hebben er allemaal heel veel zin in en gaan er keihard
invliegen om van Izegem een topstad te maken.

www.n-va.be/izegem
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Uw OCMW-raadsleden voor de volgende zes jaar
Hein
Depoorter

Waar moet Izegem staan binnen
20 jaar?
Binnen 20 jaar moet Izegem een stad
zijn in een blakende gezondheid. De
portemonnee moet kerngezond zijn,
alle inwoners moeten er zich goed
voelen. Allemaal dingen die bijdragen
tot het kleine geluk van elke dag.
Hoe ga je proberen om het contact
met de mensen te behouden de
komende jaren?
Ik zal steeds alert zijn voor
problemen, bekommernissen of goede
ideeën van mensen. Praten met
mensen is o zo belangrijk. Niet alleen
vertellen, maar vooral luisteren. Het is
belangrijk voor mij om actief te
blijven in het verenigingsleven en
zodoende veel mensen te ontmoeten.
Een uitsmijter: ‘ik ga op reis en ik
neem (altijd) mee…’
… mijn goed humeur en een
tandenborstel!

blijf ik sowieso in contact met mensen
via scholen, reva’s en thuisbehandelingen. Mensen die me zien,
spreken me spontaan aan. Ik hoor en
zie perfect wat er leeft in onze stad.
Door mijn beroep heb ik ook voeling
met alle lagen van de bevolking.
Ik ga op reis en ik neem (altijd) mee…
… mijn goed humeur!

Nicole
Depreytere

Wat wil je persoonlijk veranderen
tijdens de komende legislatuur?
Ik hoop dat ik met mijn zitje in het
OCMW iets kan bijdragen aan de
bestrijding van de oprukkende
armoede.
Hoe ga je proberen om het contact
met de mensen te behouden de
komende jaren?
Door een open en eerlijke
communicatie, op een toegankelijke
manier.
Ik ga op reis en ik neem (altijd) mee…
… enkele boeken en een badpak.

Lisbet
Bogaert

Aan welke belangrijke punten moet
het stadsbestuur zeker werken?
Het stimuleren van de taalbereidheid
en inburgering bij nieuwkomers of
migranten en de terugkoppeling
hiervan.
Hoe ga je mensen betrokken houden
bij het politieke gebeuren in
Izegem?
Vanuit mijn beroep als logopediste

izegem@n-va.be

Nick
Verschoot

Kijk je uit naar je nieuwe rol als
OCMW-raadslid?
Zeker! Het OCMW is dé instantie die
diensten aan de bevolking aanbiedt.
Veelal associeert men het OCMW met
negatieve zaken, met vreemdelingen
en profiteurs. Terwijl het OCMW voor
zoveel meer staat. Het is onze taak om
dit te tonen. Belangrijk is dat we de

mensen op een juiste manier kunnen
helpen, maar dat de ter beschikking
gestelde gelden goed en doordacht
besteed worden. Het is onze taak als
OCMW-raadslid om daarop toe te
zien.
Hoe ga je mensen betrokken houden
bij het politieke gebeuren in
Izegem?
We hebben de laatste jaren een zeer
sterke toename van ons ledenbestand.
Deze mensen staan in nauw contact
met onze partij. Daarnaast
communiceert de N-VA via haar
website, mailings, Facebook en huisaan-huisbladen.
Ik ga op reis en ik neem (altijd) mee…
Geen reis dit jaar, wegens de geboorte
van een tweede kindje eind juni.

Peter
Vermeulen

Een gemene klassieker: waar moet
Izegem staan binnen 20 jaar?
De slogan van onze nieuwe
bestuursploeg is niet te verbeteren en
allesomvattend: een stad waar het
goed is om te wonen, te werken en te
winkelen.
Aan welke belangrijke punten moet
het stadsbestuur zeker werken?
Aan een langetermijnvisie omtrent
opvang van bejaarden. De vergrijzing
zal meer en andere vormen van
opvang en ondersteuning vergen. De
kwaliteit van het hulpaanbod zal
omhoog moeten. Vijftigers van
vandaag zullen als klant (en niet
langer als bewoner of patiënt) willen
behandeld worden. Dit vereist een
hoger niveau van dienstverlening en
catering.
Ik ga op reis en ik neem (altijd) mee…
… mijn beste humeur.

Acht blikvangers uit de beleidsverklaring 2013-2018
1. Wonen in een aangename stad
VISIE 2030 geeft aan hoe Izegem er binnen 20 jaar moet
uitzien. Het is een grondige herwerking van het integrale
ruimtelijk structuurplan met onder meer aandacht voor
de wijken, groene trage fietsverbindingen en meer bos.
Ook streven we onder andere naar meer
buitenspeelruimte, ook in het centrum.

2. Betere mobiliteit
Er komt meer parkeerruimte in het centrum, daarbij
denken we aan een parkeergebouw, bijvoorbeeld op de
site ‘administratief centrum’ in de Kasteelstraat. Bij
concentraties van winkels werken we met
kortparkeerplaatsen.

kleedkamers en sanitaire voorzieningen. De atletiekpiste
wordt gerenoveerd.

5. Inburgering
We begeleiden nieuwe Vlamingen in Izegem naar het
verplichte inburgeringtraject: taalverwerving en integratie
in het lokale verenigingsleven staan centraal. Misbruik
(onder meer schijnhuwelijken en domiciliefraude) wordt
hard aangepakt.

6. Dienstverlening stadhuis
De openingsuren van het stadhuis veranderen meer op
maat van de werkende gezinnen. Er komt een snelloket

3. Veiligheid
We pakken de overlast (geweld, drugmisbruik,
vandalisme…) in de uitgaansbuurt hard aan. Tijdens de

waar je papieren kan afhalen zonder lang te moeten
wachten. Op de website komt er een volwaardig e-loket.

7. Lokale economie
cruciale nachtelijke uren is de politie meer zichtbaar
aanwezig op en rond de Grote Markt. De GAS-wetgeving,
die we overal in de stad toepassen, schakelen we in om
herrieschoppers onmiddellijk te straffen. We
optimaliseren het gebruik van camera’s en installeren
bijkomende toestellen indien nuttig en nodig.

Leegstand in het handelscentrum pakken we aan door
onder andere meer promotie, pop-up- en
doorgroeiwinkels. In Eperon d’Or, waar het schoeisel- en
borstelmuseum ondergebracht wordt, komt ook het Huis
van de Economie, een economisch loket voor
ondernemers en handelaars.

8. Financiën
4. Sportcentrum
We voeren een masterplan sportcentrum uit: er komen
twee kunstgrasvelden, een nieuwe tribune met

www.n-va.be/izegem

We hebben heel wat te realiseren met een beperkt budget.
Zuinig besturen, zonder de belastingen te verhogen en
besparingen zoeken vormen de sleutel.

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

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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