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IZEGEM
N-VAgenda
ZATERDAG

11
december
2013
Op 11 december vindt de arrondissementele ledenvergadering in Izegem plaats. Ben Weyts, Kamerlid en
ondervoorzitter van de N-VA,
komt spreken over onze visie over
confederalisme. De voordracht vindt
plaats in De Leest (Sint-Jorisstraat).
De deuren gaan open om 19.30 uur.
De voordracht begint om 20 uur.

V.U.: Veerle Vandamme - Ardooisestraat 31A - 8870 Izegem - veerle.vandamme@n-va.be

ZATERDAG

9
februari
2013

N-VA ZET VROUWEN IN DE KIJKER
Beste stadsgenoten,
Beste vrouwen,
Naar aanleiding van de 42ste nationale vrouwendag op 11 november steekt het
huis-aan-huisblad van onze partij eenmalig in een roze kleedje en plaatsen we
de vrouwelijke bestuursleden in de kijker.
De vertegenwoordiging van vrouwen gaat in onze partij in stijgende lijn. Maar
onder het motto ‘hoe meer vrouwen, hoe meer vreugd’ nodigen we ook u graag
uit om lid te worden van de Izegemse N-VA.

VROUWEN ZETTEN ZICH IN VOOR HET GOEDE DOEL
Binnenkort is er weer, over de partijgrenzen heen, de eindejaarsactie ten voordele van De Stamper, het bekende voedselverdeelpunt voor kansengroepen in
Izegem.
De vrouwelijke mandatarissen trekken erop uit om zoveel mogelijk snoepzakjes te verkopen. Hierbij een
warme oproep om ‘het werken aan uw lijn’ even te vergeten en een centje bij te dragen. Alvast bedankt!
Ook tijdens het weekend van 11 november zetten velen
van ons zich in voor het goede doel. De jaarlijkse actie
11.11.11. staat dit jaar in het teken van de honger in de
wereld onder het motto ‘Ik Kook Van Woede’.
Allen van harte welkom!
Vriendelijke, vrouwelijke groet,

JOKE VERMEULEN,
jongste vrouwelijke
gemeenteraadslid

Het nieuwe jaar
zal in februari 2014
al een maand bezig zijn. Hoog tijd
dus voor de nieuwjaarsreceptie van
N-VA Izegem, met Geert Bourgeois
als gastspreker. Afspraak in ’t SoK
(Hogestraat) op om 11 uur.

Hoe gaat zo’n fotoshoot met 12 vrouwen er nu eigenlijk aan toe?
Heel vrolijk, zo blijkt. Hier alvast een kleine blik achter de schermen. De resultaten vinden jullie terug op pagina 3.

www.n-va.be/izegem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nicole Depreytere en
Lisbet Bogaert vertolken uw
stem in het OCMW.

Als OCMW-raadsleden en vooral als
vrouw en moeder, stellen we helaas
vast dat er steeds meer alleenstaande vrouwen met opgroeiende
kinderen zijn, die in financiële
moeilijkheden geraken.

Harde feiten
In Femma lazen we dat ruim 80 procent van de eenoudergezinnen alleenstaande moeders zijn. Dat hoge cijfer
willen wij graag doen zakken de komende jaren.
Alleenstaande moeders vervullen alle

Alleenstaand, maar niet alleen
werk- en gezinstaken, die in een
tweeoudergezin verdeeld worden,
hoofdzakelijk alleen. Ook de arbeidsmarkt is voor alleenstaande moeders
vaak ongunstig, zeker wanneer de
werkgever flexibiliteit vraagt die voor
een alleenstaande moeder niet altijd
evident is. Velen zijn daardoor werkloos of werken deeltijds.
Voldoende en betaalbare kinderopvang vinden blijft een groot probleem. We merken ook dat veel van
deze vrouwen weinig of geen alimentatie of onderhoudsgeld ontvangen,
hoewel ze er meestal recht op hebben. Daar komt bij dat vrouwen in
vele functies nog steeds minder verdienen dan hun mannelijke collega’s.
Al deze factoren dragen bij tot een
verhoogd armoederisico.

Lokale ondersteuning
Als OCMW-raadsleden zijn we niet
ongevoelig voor deze situatie. We
moeten deze vrouwen praktische ondersteuning bieden en hen gerichte
informatie geven over betaalbare kinderopvang en gepaste jobs.
Structurele maatregelen kunnen een
oplossing bieden. We denken daarbij
aan nauwer contact tussen scholen,
CLB en huisartsen, een beter
informatienetwerk, kennismakingen
met hulpnetwerken zoals het CAW
en meer.
Als moeder en vrouw doen we ons
best om de belangen van alleenstaande moeders voor de volle 100
procent te verdedigen.

Kus- en weg
Trui en Joke zijn, naast schepen Caroline, de twee vrouwelijke gemeenteraadsleden van N-VA Izegem. Beide dames zetelen ook in de commissie Openbare
werken en Mobiliteit. Vroeger en nu, kinderen en gezinnen, scholen,… : dat
alles - en meer - passeerde de revue tijdens ons gesprek.

Joke Vermeulen en
Trui Tytgat op de
kus- en wegzone.

“Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 pleitte ik voor meer groen in de
stad en een kindvriendelijker stadcentrum”, steekt Joke van wal. “Met de buggy
gaan wandelen is niet altijd een pretje en investeren in ‘trage wegen’ is nodig als
we op ons gemak een fietstochtje willen maken.”
Trui valt haar meteen bij: “Veilige fietspaden en snelheidsremmende maatregelen
waren echt nodig om onze kinderen veilig van en naar school te brengen. Of dat
nu te voet, met de fiets of met de auto is.”
“Met een voorstel van mij uit de vorige legislatuur als basis wordt de veiligheid
van de schoolomgeving rond de Sint-Rafaëlschool nu uitgewerkt. Langs een deel
van de weg is er een parkeerverbod ingevoerd en een ‘kus- en wegzone’ is afgebakend. Op die manier kunnen de ouders hun kinderen met een gerust hart
afzetten en ophalen aan de school”, zegt Trui.
“Maar dat is niet alles", vult Joke aan. “We willen ook het voetpad in de omgeving van de Schoolstraat aanpakken. Op dit moment zijn dat vooral kasseien die
er erbarmelijk bij liggen. Dat kan niet in een schoolomgeving als deze.”
Trui sprak ook het stadsbestuur aan om jongeren te stimuleren om de nieuwe fietstunnel te gebruiken. Er werden afspraken hierover gemaakt met schepen van Mobiliteit Kurt Himpe en met de directies van de scholen. De politie hield
aan het begin van het schooljaar verhoogd toezicht.
Bezige bijen dus, onze dames in de gemeenteraad. En dat kunnen wij alleen maar toejuichen.
Elise Verfaillie

izegem@n-va.be

Een dag uit het leven
van Caroline Maertens
DOCHTER, MOEDER, ECHTGENOTE,
SCHEPEN, RECEPTIONISTE,…
5.45 uur: Wekkers zijn
onverbiddelijk.
Opstaan, want de dag
begint!

We wensen jullie allemaal een heel fijne
nationale vrouwendag toe. Laat jullie lekker
verwennen en geniet van jullie dag, dames!
Vele groetjes,
De vrouwen van het bestuur

7 uur: De
ochtendshift
in de
Sint-Jozefskliniek
begint. De
oproepen komen vlot binnen, de vele
vragen worden beantwoord, de juiste
dienst wordt doorverbonden.
13.45 uur: Vlug naar het
stadhuis: mails checken,
dossiers voor het
schepencollege voorbereiden, overleg met
de collega’s.
17.30 uur:
Thuis! Wat
ruikt het weer
heerlijk: de
echtgenoot
staat zoals
gewoonlijk al
in de potten te roeren. “Wat eten we
vanavond?”
18.15 uur: Zoonlief Mathieu
moet naar de voetbaltraining,
maar moeder moet wel de
schoenen
nog kuisen.
“Amai, de
helft van
‘t veld hangt
er nog aan!”
22 uur: Na de dagelijkse strijk (bijblijven
is de boodschap!) en
wat huishoudelijke
klusjes kijken we
samen naar De Slimste
Mens. Ondertussen vragen een paar
mails alweer de aandacht. Ook een
berichtje naar dochterlief op internaat
ontbreekt niet.
23.08 uur: De dag zit
er weer op. Slaapwel!

www.n-va.be/izegem

Onderste rij, v.l.n.r.: Els Carton (bestuurslid), Joke Vermeulen (bestuurslid en gemeenteraadslid), Inge Everaert
(bestuurslid), Nicole Depreytere (bestuurslid en OCMW-raadslid), Lisbet Bogaert (bestuurslid en OCMW-raadslid),
Trui Tytgat (bestuurslid en gemeenteraadslid).
Bovenste rij, v.l.n.r.: Caroline Maertens (bestuurslid, gemeenteraadslid en schepen), Trui Buyse (bestuurslid),
Elise Verfaillie (bestuurslid), Nele Margot (bestuurslid), Lena De Laere (bestuurslid), Veerle Vandamme (voorzitter)
Ontbreken op de foto: Huguette Oosterlinck, Hedwige Desmet en Lut Verlinde.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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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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