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IZEGEM-EMELGEM-KACHTEM
GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING
Beste Izegem-, Emelgem- en Kachtemnaar,
Op 25 juli legde de nieuwe Vlaamse Regering,
met de N-VA aan het hoofd, de eed af. Dit was
een onverwacht gebeuren, zowel voor mijzelf
als voor de partij. Toen ik in 2003 als enige
verkozene in de Kamer zetelde voor de N-VA,
had niemand verwacht dat wij ooit de Vlaamse
Regering zouden leiden.
Mijn eedaflegging als minister-president was
een mooi moment. Zowel voor mijzelf als voor
iedereen die de partij en haar gedachtegoed
hebben gesteund en mee hebben uitgedragen.
Daarvoor mijn hartelijke dank! De honderden
steunbetuigingen en felicitaties uit heel
Vlaanderen, maar in het bijzonder uit ons
Izegem, geven mij een warm gevoel en moedigen
mij aan hard aan de weg te blijven timmeren.

V.U.: Veerle Vandamme, Ardooisestraat 31A, 8870 Izegem

We hebben na een schitterende verkiezingsuitslag
een sterk regeerakkoord kunnen sluiten. Ik vind
het een eer om deze nieuwe ploeg te mogen
aansturen. Tegelijk is het ook een hele opdracht
om in een moeilijke financiële situatie te blijven
investeren in belangrijke maatschappelijke
noden zoals het welzijn van de Vlamingen en
onze economie.
Ik dank alle kiezers voor het vertrouwen dat
in onze partij is gesteld. Dit vertrouwen is een
sterke steun om de uitdaging waar we voor staan
aan te gaan!
Hartelijke groet,
Foto Anne Deknock

www.n-va.be/izegem

Geert Bourgeois

Berichten uit het stadhuis

Burgemeester Bert luidt de Izegemse trom in het Vlaams Parlement

Speelpleinwerking ook in Emelgem:
super geslaagd !

Onze Izegemse burgemeester Bert Maertens legde
op 25 juli de eed af als volksvertegenwoordiger in
het Vlaams Parlement.

Deze zomer was er naast de werking op het JOC ook
voor het eerst opnieuw speelpleinwerking op de Tuinwijk in Emelgem. Heel wat kinderen vonden de weg
naar dit nagelnieuw speelterrein.
Onze N-VA-schepen van Jeugd Caroline Maertens
hoopte stiekem op een 30-tal kinderen, maar op topdagen telden we maar liefst 70 kinderen op de nieuwe
speelpleinwerking op de Tuinwijk. Tegelijk bleef het
aantal kindjes op het JOC stabiel.

Bert was opvolger van Geert Bourgeois, wiens zitje
in het parlement vrij kwam na de installatie van
de nieuwe Vlaamse Regering. Bert zetelde in de
vorige legislatuur al in de federale Kamer. Nu maakt
hij de overstap naar het Vlaamse bestuursniveau,
waar hij nauw zal toezien op de uitvoering van het
regeerakkoord en, zo beloofde hij ons, de Izegemse en
West-Vlaamse belangen verdedigen.
Wil je Bert contacteren? Je vindt al zijn gegevens op
www.bertmaertens.be.

“De decentralisatie van de speelpleinwerking is duidelijk een schot in de roos! In 2016 plant het stadsbestuur
ook speelpleinwerking op de Bosmolens, na de realisatie van een nieuw buurtlokaal op het speelterrein daar”,
aldus schepen Caroline.

Volksfeest voor onze Izegemse minister-president!

Betere openingsuren voor het stadhuis

Met Geert Bourgeois staat er sinds kort een Izegemnaar aan het hoofd van
de Vlaamse Regering. Dat is uniek! We willen dit samen met jullie uitbundig vieren op zondag 5 oktober.

Vanaf januari krijgt ook het stadhuis nieuwe openingsuren: niet meer uren, maar wel op andere en meer
klantvriendelijke momenten.
“We willen er voor zorgen dat het stadhuis makkelijker
bereikbaar is voor iedereen, zeker ook voor werkende
tweeverdieners”, legt burgemeester Bert Maertens uit. Daarom openen we de stadhuisdeuren voortaan ‘s maandags
ook over de middag, tot halftwee. En op dinsdag verlengen we de avondopening tot zeven uur in plaats van nu tot
zes.”

Izegemse financiën op orde gezet

In de voormiddag is er in De Leest een concert van de Kachtemse Fanfare
‘Vrede en Eendracht’. Er zijn tal van kennissen van Geert aanwezig die
ons prettige anekdotes vertellen. ’s Middags volgt er een receptie met een
walking dinner.
Vanaf 14 uur heten we je welkom op het volksfeest voor Geert. Rond zaal
Iso staan eet- en drankstandjes en een ijskar. Voor de kleinsten
worden een rodeostier, reuzegezelschapspelen, kermisattracties en grime voorzien. Het feest wordt opgeleukt met live muziek. Bij minder goed weer vindt het gebeuren binnen in zaal Iso plaats.
Meer info vind je binnenkort in de brievenbus of lees je nu al op www.n-va.be/izegem.
Hopelijk tot 5 oktober, samen met familie, buren en vrienden!

Uit een recente studie van Belfius blijkt dat één derde van de gemeenten in 2015 met een financieel tekort kampt. Zelfs
in 2018 zijn er nog meer dan 50 gemeenten in dat geval. Filip Motte, schepen van Financiën, is gelukkig dat Izegem tot
de betere leerlingen van de klas behoort:
“Wij zorgen al sedert dit jaar voor een gezonde begroting. Het stadsbestuur koos er voor om geen facturen door te
schuiven naar volgende generaties of de belastingen te verhogen. We zochten besparingen en efficiëntiewinsten om
uit het rood te geraken. En we maken zo ruimte vrij voor nieuwe, nuttige en noodzakelijke investeringen. Dat heet
snoeien om te groeien!”

Vernieuwingsproject openbare bibliotheek
In september sluit de bibliotheek voor twee weken om het zelfscansysteem voor uitleningen te installeren. Er komt
ook een nieuwe balie. Het bibliotheekpersoneel zal vanaf dan ook de bibliotheekgebruiker meer kunnen begeleiden en
hen met raad en daad bijstaan. “En er is nog meer goed nieuws”, zegt schepen Kurt Himpe. “Vanaf januari 2015 gaat
de bibliotheek ook weer open op zaterdagnamiddag, tot 16 uur!”

izegem@n-va.be

www.n-va.be/izegem
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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