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Jong N-VA
quizt
19.30 uur
JOC De Schuur

Wees allen welgekomen op de quiz
van Jong N-VA Izegem. Wegens het
grote succes van de afgelopen jaren
is inschrijven dit jaar verplicht. Dit
kan via jongnva@gmail.com.

EMELGEM
KACHTEM

NIEUW N-VA-BESTUUR GAAT IZEGEMSE UITDAGINGEN AAN
Beste Izegemnaren,
Op 11 maart koos N-VA Izegem een nieuw afdelingsbestuur. Verschillende
nieuwe mensen stelden zich hiervoor kandidaat. Alle 20 kandidaten werden
verkozen en zullen
samen met de
mandatarissen het
bestuur vormen voor de
komende drie jaar.
Het vertrouwen krijgen
voor het leiden van deze
ploeg is ook voor mij een
nieuwe uitdaging. Een
uitdaging die ik ten volle
aanga samen met de
herkozen ondervoorzitter
Bart Dewitte.

Je betaalt 5 euro per ploeg. Een
team kan maximaal 4 personen
tellen.
Begin jullie brein alvast te trainen
en dan zien we elkaar in de
Krekelstraat 167 in Izegem!

LEIDEN EN BEGELEIDEN

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

Ook al onze mandatarissen staan voor een grote uitdaging: verandering voor
Izegem. Ze gingen pas in januari van start en we merken al enkele subtiele
verschillen.
Het blijft een moeilijke taak om het verschil te maken in deze tijden van zuinig
bestuur. De financiële toestand van Izegem is nog schrijnender dan wat we
vanuit de oppositie vermoedden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we alle
kennis en ervaring die ons bestuur rijk is ten dienste kunnen stellen van onze
mandatarissen. Zo kunnen wij hen bijstaan bij het maken van weloverwogen
keuzes voor Izegem. U leest het goed: keuzes. Er moet immers altijd
geïnvesteerd worden want stilstaan is achteruitgaan. De investeringen zullen
dan ook gekozen worden op basis van hoogstdringendheid.

EEN SOCIAAL BELEID
Ook in het OCMW zijn onze mandatarissen al volledig
ingewerkt. We kiezen voor een sociaal beleid voor die
mensen die het echt nodig hebben. Het blijvend
aanbieden van een goede dienstverlening is een
prioriteit voor ons.
Op de volgende pagina’s stellen we u ook nog graag
onze nieuwe bestuursleden voor.
Veel leesgenot!

www.n-va.be/izegem

VEERLE VANDAMME
Voorzitter
N-VA Izegem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onze burgemeester en schepenen: (v.l.n.r.) Kurt Himpe,
Caroline Maertens, Bert Maertens en Filip Motte.

U wou verandering? U krijgt verandering!
Stad creëert 22 extra
parkeerplaatsen in de buurt van de
Grote Markt
Vanaf mei
neemt het
aantal parkeerplaatsen in de
buurt van de
Grote Markt
met zowat de
helft toe.
Schepen van
Mobiliteit Kurt
Himpe: “Het stadsbestuur huurt
hiervoor een parkeerterrein van de
firma Strobbe dat bijna aan de Grote
Markt paalt.”

naar meer groen en meer
speelruimte, onder meer voor in het
stadscentrum. Wat kunnen we hier
aan doen en welke kansen kunnen
we grijpen?
“Als antwoord op die vraag schreef
de jeugddienst een speelruimteplan
uit”, zegt Caroline Maertens, schepen
van Jeugd. “We hebben ook
kwaliteitscriteria opgesteld waaraan
een speelterrein moet voldoen. Graag
zouden we 10 speelpleinen willen
aanpakken. De Tuinwijk en de

Speelruimteplan
Izegem heeft 17 speelterreinen,
verspreid over de ganse stad. Er komt
dus heel wat bij kijken om die
speelpleinen te controleren, te
onderhouden of (her)in te richten. Er
is vanuit verschillende hoeken vraag

Wist je dat…

Onze OCMW-mandatarissen: (v.l.n.r.)
Peter Vermeulen, Lisbet Bogaert, Hein Depoorter,
Nicole Depreytere en Nick Verschoot

izegem@n-va.be

Bosmolens worden twee grote
projecten. St.-Rafaël en
St.-Pieter worden in een nieuw kleedje
gestoken. Op de andere speelpleinen
gebeuren er grond- en groenwerken of
worden er speeltoestellen verplaatst.
Hiermee streven we naar een
aangename stad om in te wonen,
te leven en… te spelen.”

Gemeenteraadszaal
gaat tegen de grond
De gemeenteraadszaal
wordt toch niet gerenoveerd. De zaal
zal plaats maken voor een groenzone
met picknickruimte voor het
stadspersoneel en een fietsenstalling.
“De nieuwe raadszaal is gepland in
het aanpalende bouwproject Meilief.
Door deze maatregel bespaart de stad
250 000 euro. Geld dat anders
geïnvesteerd zou worden in de
renovatie van een nieuwe
gemeenteraadszaal”, zegt schepen
van Financiën Filip Motte.

NIEUWS UIT
DE OCMW-RAAD

… N-VA Izegem 5 van de 11 OCMW-zitjes bezet?
… onze nieuwe OCMW-mandatarissen zich volop aan het
bijscholen zijn, onder meer met een OCMW-cursus in Brugge,
door te studeren uit boeken en plaatsbezoeken te brengen aan
de stadsdiensten?
… Er geen leegstand meer zal zijn in de assistentiewoningen van
de Rode Poort en het Vijverhof? We leggen nu immers de
eerstvolgende op de wachtlijst reeds vooraf vast en verwittigen
hem of haar wanneer ze kunnen intrekken.
… We met de OCMW-raadsleden een besparing van 30 000 euro
doen? Dit realiseren we door het aantal vergaderingen en
vergoedingen in te perken.

Ontmoet onze nieuwe bestuursleden
Bart Supply

Frederick Verhaeghe

25 jaar
TOONBANKMEDEWERKER

33 jaar
TECHNISCH COMMERCIEEL ADVISEUR

Waarom in het bestuur? Om mijn taak als jongerenvoorzitter goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om
voeling te hebben met wat zich binnen N-VA Izegem
afspeelt.

Waarom in het bestuur? Om actiever en gerichter op
de hoogte te zijn van de gemeentepolitiek in onze stad.
Om mee te zijn met het reilen en zeilen in het bestuur,
betreffende de genomen en de te nemen beslissingen.

Motivatie? Ik wil zoveel mogelijk bijleren en mijn
steentje bijdragen. Als ik nu ervaring opdoe, kan ik
misschien binnen zes jaar zelf mijn kans te wagen,
maar ik wil vooral een goede band opbouwen met de
collega’s.

Motivatie? Ik wil het bestuur bijstaan voor allerlei
activiteiten.

Ludwig Beheydt

Trui Buyse

68 jaar
GEPENSIONEERD

50 jaar
LEERKRACHT ITALIAANS/FRANS

Waarom in het bestuur? Ik wilde mij engageren en
wat verantwoordelijkheid krijgen. De N-VA is al sinds
ze nog Volksunie heette mijn partij, dus leek het me logisch om in het bestuur te gaan. Ik wil me graag inzetten voor onze wijk, voor de stad en voor het sociaal
leven in het algemeen.

Waarom in het bestuur? Ik werd getriggerd door de
zeer hechte en vriendschappelijke sfeer die ik ondervond tijdens de campagne. Ik zou graag meer willen
weten over het N-VA-beleid in Izegem en mijn steentje
bijdragen waar het kan.

Motivatie? Het is mijn wens dat Izegem nog vele jaren
bestuurd mag worden door een gemotiveerde N-VAploeg.

Motivatie? Ik heb een druk leven maar ik mis het
engagement. Politiek is mijn grote passie en daarom
heb ik besloten om toe te treden tot het bestuur.

Steven Willaert

Bjorn Olivier

32 jaar
VERTEGENWOORDIGER IN KOELTECHNIEK

35 jaar
LASSER/MONTEUR

Waarom in het bestuur? Na een lange handbalcarrière had ik behoefte aan nieuw engagement.
De N-VA sluit perfect aan bij mijn politieke voorkeuren
en de eerlijke sfeer en mentaliteit spreken mij enorm
aan.

Waarom in het bestuur? Ik heb hier enige tijd over
nagedacht en de grootste reden is dat ik niet langer
langs de zijlijn wens te staan. Samen met de N-VA wil
ik mij engageren om van Izegem een levendige stad te
maken, waar iedereen zich goed kan voelen.

Motivatie? Ik wil Izegem beter leren kennen en
constructief meewerken met het bestuur.

Motivatie? Ik wil nieuwe mensen leren kennen
en verwacht heel wat nieuwe inzichten te verwerven.

Wim Verbeke
45 jaar
TECHNICAL SUPPORT ENGINEER BIJ
SYX AUTMATIONS GROUP
Waarom in het bestuur? Ik was ooit bestuurslid van
de Volksunie-jongeren. Ik wil me terug actiever inzetten voor de N-VA.
Motivatie? Op deze manier kan ik mee helpen aan het
uitbouwen van het succes van de N-VA.

www.n-va.be/izegem

Heeft u ook goede ideeën
voor onze stad?
Wilt u zich actief inzetten voor
een goed beleid in Izegem?
Of draagt u achter de schermen
graag uw steentje bij aan het
N-VA-project voor onze stad?

Sluit u dan nu aan bij de N-VA.
Contacteer ons op izegem@n-va.be.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

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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