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IZEGEM Izegem - Emelgem - Kachtem
ZATERDAG

Gezinsdag

IZEGEM LEEFT

24
augustus

Vanaf 14 uur
Zaal ISO, Izegem

De eerste warme laatavondzon laat zich voelen. Tijd voor een Izegems
marktterras. En met wat leuk gezelschap en een (bijna Izegems) Kasteelbier
is het puur genieten. Eén ding is zeker, het wordt eindelijk echt zomer. Ook
op politiek vlak.

2013

De N-VA heeft er een eerste halfjaar meebesturen op zitten. En dat valt op. Je
merkt het in de vele veranderingen. Het waren geen holle verkiezingsslogans
die we hanteerden. Izegem leeft. Dat zal je keer op keer opnieuw merken. Het
Wereldfestival, begin juli, is de ideale zomeraftrap.
Op 11 juli is er het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Ik roep dan ook
iedereen op om met zoveel mogelijk Izegemnaren samen feest te vieren op
de Izegemse Markt. Groot, klein, jong en minder jong.

V.U.: Veerle Vandamme - Ardooisestraat 31a - 8870 Izegem - izegem@n-va.be

Op zaterdag 24 augustus organiseert N-VA Izegem een gezinsdag
waarop iedereen welkom is. Het
wordt een leuke dag met:
• allerlei randanimatie
• een fietstocht met verrassende
tussenstops
• een eetfestijn om de knorrende
magen te vullen

Meteen lanceer ik ook een warme oproep om op 11 juli
jouw huis te sieren met de Vlaamse Leeuwenvlag. Bij
het Vlaamse feest hoort die feestelijke vlag.
Graag zie ik jou ook, met je gezin, familie, vrienden,
op zaterdag 24 augustus, voor een Izegemse N-VAgezinsdag. Tijd voor een zomerse fietstocht en een
gezellig samenzijn.
Kortom, het belooft een spetterende zomer te worden!
Geniet van de komende welverdiende vakantie.

BART DEWITTE
Ondervoorzitter
N-VA Izegem

Iedereen is welkom!
Meer informatie komt binnenkort
op de website van N-VA Izegem:
www.n-va.be/izegem

VIER DE VLAAMSE FEESTDAG
MET ONS MEE!
Izegem viert de Vlaamse feestdag.
Daarmee beginnen we al bij de start van de
zomervakantie. Maar het orgelpunt is
uiteraard 11 juli zelf.

N-VA Izegem wenst u een
zonnige en deugddoende
vakantie!

www.n-va.be/izegem

Wil je weten wat er allemaal op het menu
staat? Op de binnenbladzijden vind je het
volledige programma.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Succesvolle quiz Jong N-VA Izegem
Voor de vijfde keer op rij organiseerden de Izegemse
N-VA-jongeren “De Slimste Ploeg Ter Wereld”. De
quiz, een amalgaam van klassieke en minder
voor de hand liggende vragen, kon opnieuw
op heel wat deelnemende ploegen
rekenen. Na een spannende nek-aannekrace trok schoot uiteindelijk
‘Drie weten meer dan vier’ de
hoofdvogel af.

Izegem viert twee weken lang de Vlaamse feestdag

1
juli
2013

Petanquetornooi

ZATERDAG

MAANDAG

tot en met

13
juli
2013

MAANDAG

8

Tentoonstelling ‘Vlamigrant’

juli
2013

Stedelijke openbare Bibliotheek
Vrije toegang tijdens de openingsuren
Organisatie i.s.m. VTB Kultuur - Dit is een
productie van Linx+
ZATERDAG

6
juli

WOENSDAG

21ste Kaarting Interclubkampioenschap manillen
14 uur - ’t Sok Kachtem
Inschrijven via
nele.descheemaecker@izegem.be of
op 051 33 73 67. Vijf euro per ploeg.
Organisatie i.s.m. Kaartersclub ‘St.-Jansvrienden’

Plechtige Eucharistieviering

7
juli
2013

14 uur
Site De Perelaar,
Reperstraat Emelgem
Voor alle liefhebbers
Meli Melo indoor

20 uur - Kasteel Wallemote
Dirigent: Jan Maertens
Pianist: Wim Berteloot
Organisatie i.s.m. De Kerels

2013

ZONDAG

DONDERDAG

Volkszangavond

10 uur - St.-Tillokerk Izegem
Opgeluisterd door
Sint-Janskoor
Celebrant: dhr. Herman
Lecluyse

Organisatie i.s.m. Davidsfonds
Emelgem, Kachtem en Izegem

izegem@n-va.be

10
juli
2013

11
juli
2013

Organisatie i.s.m. PC Mandeldaele

Ofﬁciële plechtigheid
19.30 uur - Plantijnzaal
bibliotheek
Met muzikale omlijsting

DONDERDAG

11
juli

Kinder- en
terrasanimatie

2013

8ste Vinkenzetting

DONDERDAG

11

9 tot 10 uur Meulebeeksestraat
juli
Inschrijving: café
2013
Nieuwe Wijk tussen
7.15 uur en 8.30 uur
Prijsuitreiking: café Nieuwe Wijk
vanaf 11 uur

Organisatie i.s.m. verbond Emelgem-Kachtem

16 uur - Grote Markt
• springkasteel
• animatie speelpleinwerking Izegem
• schminkster
• orkestje ‘de Coiffeurs’
• animatie ‘Ron Jaluai’

Meer info? cultuurdienst@izegem.be - 051 33 73 67

NIEUWS UIT DE
OCMW-RAAD
Gloednieuw
Dagverzorgingscentrum in Izegem

De N-VA-fractie in de OCMW-raad stak de eerste spade voor de bouw
van een gloednieuw dagverzorgingscentrum naast de Plataan.

Het OCMW van Izegem investeert in een
dagverzorgingscentrum zodat Izegemnaars ook in onze
stad van deze accommodatie gebruik kunnen maken.
Nu moet men voor dergelijke dienstverlening nog
uitwijken naar buurgemeentes.
De grondwerken voor dit project, dat gebouwd wordt aan
De Plataan, zijn ondertussen gestart. In het dagverzorgingscentrum zullen vanaf eind dit jaar dertig personen
overdag kunnen genieten van de nodige zorg en begeleiding. Op die manier kunnen zij langer thuis blijven
wonen. Er worden de hele dag aangepaste activiteiten georganiseerd en er zijn contactmogelijkheden met leeftijdgenoten.

• vervoer van en naar huis
• verpleegkundige ondersteuning
• medicatie- en maaltijdbegeleiding

Ouderen hebben nood aan gezelschap of aan verzorging.
De mensen zullen verblijven in een gezellig ingerichte
leefruimte met open keuken en zithoek. De dienstverlening van het dagverzorgingscentrum omvat een waaier
aan ondersteunende diensten:

We zorgen voor een evenwicht tussen de ondersteuning
door bejaardenhulp thuis en opvang in het dagverzorgingscentrum. Met de bouw van het centrum bieden we
de mogelijkheid om de partner of de mantelzorger één of
meerdere dagen te ontlasten van de zorg.

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD

Stadsbestuur stelt nieuwe visie op Eperon d’Or voor
Schepen Kurt Himpe
wil van Eperon d’Or het
toeristisch-recreatieve
hart van de stad maken.

het Huis van de Economie krijgt een plekje in het gebouw
en zal los van het museum operationeel zijn.
Het Huis van de Economie wordt het economisch loket
van de stad en een ontmoetingsplaats voor Izegemse ondernemers. Er kunnen evenementen en thema-avonden
worden georganiseerd ten behoeve van de ondernemers
en handelaars. Het Huis kan ook dienen als netwerkruimte en wordt een plaats waar vergaderfaciliteiten ter
beschikking zullen zijn.

Gewijzigd concept spaart 285 000 euro uit

De eerste conceptnota van de museumsite Eperon d’Or
dateert van 2008. Intussen zijn er, door de nieuwe bestuursmeerderheid mét N-VA, een aantal zaken gewijzigd. In grote lijnen blijft het concept behouden. “Want
Eperon d’Or wordt een toeristisch-recreatieve site in het
hart van de stad waarbij het industriële verleden van
Izegem en de streek in de kijker gezet wordt”, aldus
schepen van Cultuur Kurt Himpe. “Maar we leggen
enkele nieuwe klemtonen.”

Huis van de Economie
In het herwerkte concept krijgt een aantal functies een andere plaats binnen het gebouw. Door de verschuivingen
zijn er ook meer polyvalente mogelijkheden. Maar ook

www.n-va.be/izegem

“Eén functie uit het eerste concept wordt geschrapt”,
aldus Kurt Himpe. “Er komt geen Grand Café. Het stadscentrum, met zijn vele cafés en restaurants, bevindt zich
op een boogscheut en wij willen de horeca geen concurrentie aandoen met een eigen brasserie. Bezoekers zullen
in Eperon d’Or alleen een koffie- en drankautomaat vinden. Schoolgroepen kunnen er hun picknick gebruiken. In
samenspraak met de horeca zullen we arrangementen
voor dagtoeristen uitwerken.” Het stadsbestuur kiest dus
voor samenwerking in plaats van concurrentie.
“Dankzij het gewijzigde concept besparen we 285 000
euro”, stelt schepen Himpe. “Maar er komen ook nog
kosten waarmee blijkbaar nog nooit rekening gehouden
werd. Bijvoorbeeld voor de inrichting van het depot,
kantoorinrichting, meubilair en signalisatie. Dus we
kunnen alle extra’s gebruiken.”

ONZE WELVAART STAAT OP HET SPEL

Confederalisme is dé sleutel voor verandering
Ben Weyts
De federale politiek werkt deprimerend.
Niets geraakt nog hervormd,
niets geraakt nog vooruit.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 42 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust
© Anne Deknock

Nochtans bestaat er in Vlaanderen
een ruime consensus over de weg uit de crisis:
verlaging van de loonlasten, minder
overheidsuitgaven, minder belastingen.
De Vlamingen botsen echter op de PS en co.

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU
Wil u sociaal-economische hervormingen? Wil u
verandering? Dan moeten we overstappen naar
een confederaal model. In plaats van elkaar te
blokkeren, kunnen we de basisbevoegdheden
beter overhevelen naar de deelstaten. Vlamingen
en Franstaligen kunnen beter samen beslissen op
welke domeinen ze best samenwerken. Niet langer
omdat ze moeten, maar omdat ze willen.

Ben Weyts:
“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

CONFEDERALISME. HET ENIGE ALTERNATIEF VOOR DI RUPO II
Als we ons lot in eigen handen kunnen nemen, kunnen we eindelijk vooruit geraken.
Het alternatief is een regering-Di Rupo II. Nog eens vijf jaar blokkeringen.

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.

Als we onze welvaart en ons welzijn willen veiligstellen, is nog eens een regering-Di Rupo geen optie meer.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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