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IZEGEM Kachtem - Emelgem
De N-VA nodigt alle
inwoners uit op haar
nieuwjaarsreceptie.

EEN ENERGIEK EN GELUKKIG 2015 VOOR IEDEREEN
Beste Izegemnaar,
2015 lonkt en 2014 loopt op z’n einde. Het voorbije jaar was wervelend. Campagne voeren, historische verkiezingen, Vlaamse regeringsdeelname, federale
regeringsdeelname. Maar het is ook een jaar om mensen in de bloemetjes te
zetten.

BEDANKT, BERNARD!
Bernard Depoorter doet het
na vijftig jaar inzet nu iets rustiger aan.
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2015

tussen
11 en 13.30 uur
‘t SOK in Kachtem

Voorzitter
Veerle
Vandamme
heet jullie van
harte welkom.

We hadden reeds een feest voor Geert
maar nu wil ik vooral Bernard Depoorter
even in de kijker zetten. Een waar manusjevan-alles in onze afdeling, het arrondissement en op de partijraad. Borden
plakken en plaatsen, etiketten kleven, folders bussen, coördineren, inhoudelijk meehelpen en denken. Er is bijna niets dat
hij nog niet heeft gedaan voor de N-VA.
Bernard is sinds 1958 lid van de VU en vervolgens van de N-VA. Van 1960 tot nu
is hij een vaste waarde binnen ons algemeen bestuur. Gemeenteraadslid, provincieraadslid, schepen, OCMW-voorzitter, OCMW- en partijraadslid: zijn loopbaan
is een voorbeeld voor velen. Hij kiest ervoor om het na deze jarenlange inzet wat
rustiger aan te doen. We zijn Bernard zeer dankbaar voor al wat hij voor ons betekende.

Ministerpresident
Geert Bourgeois
heft samen met
u het glas op
het nieuwe jaar.

Opvolging voor Bernard is al verzekerd. In oktober werd Hein Depoorter verkozen in de nationale N-VA-partijraad. Veel succes, Hein, met deze nieuwe uitdaging!

POSITIEVE ENERGIE VOOR IZEGEM
Ook het Izegemse bestuur bruist van energie en zet die graag om in positieve
energie voor onze stad. We werken aan verandering van binnen uit. En dat zal
merkbaar zijn, onder andere aan de schuldafbouw maar ook aan de investeringen
die we doen. We investeren volop in jeugd, speelpleinwerking, dienstverlening,
lokale economie, ouderenzorg, vrijetijdsinfrastructuur, wegen en fietspaden.
Waarom is dit nodig? Voor onze kinderen en kleinkinderen. Opdat ook zij nog
kunnen genieten van een energiek Izegem. Alvast een energiek en gelukkig 2015!
Veerle Vandamme - Voorzitter

www.n-va.be/izegem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Hein Depoorter in ‘N-VA-parlement’
Sinds een paar weken maakt Hein
Depoorter deel uit van de partijraad
van de N-VA. De partijraad vormt de
basis van onze partij en is daarmee
zo’n beetje ‘het parlement’ van de
N-VA. Daar worden alle belangrijke
beslissingen genomen, of het nu over
statuten gaat, de politieke visie of een
plek op de kieslijsten.
Politiek is Izegemnaar Hein Depoorter
met de paplepel ingegeven. Ook vader
Bernard maakte namelijk heel wat
jaren deel uit van de partijraad. Voor
wie Hein nog niet zo goed kent:
zijn prille stappen in het Izegemse

verenigingsleven zette hij in het JOC
en de Stedelijke Jeugdraad, waarvan
hij ook voorzitter werd.
De stap naar de actieve politiek was
klein. In een mum van tijd werd Hein
een meer dan gewaardeerde militant.
Sinds 1994 is hij actief in de Volksunie
en later de N-VA. In 2001 werd Hein
gemeenteraadslid en sinds 2007 zetelt
hij in de OCMW-raad. Hij is er lid van
het Bijzonder Comité Sociale Dienst en
plaatsvervangend voorzitter en fractieleider van de N-VA. Daarnaast vertegenwoordigt hij ook de partij in de
Stedelijke Noord-Zuidraad.

Jong N-VA Izegem vernieuwt bestuur

De voorzitter en
bestuursploeg van de
Izegemse N-VA-jongeren

Nog niet zo lang geleden kon heel
Izegem zien wat onze N-VA-jongeren in hun mars hadden. Hun popupwinkel was zo'n groot succes dat
dit tot ver buiten onze stad werd op-

gemerkt. Na dit initiatief is het pand
in de Roeselaarstaat terug verhuurd:
de actie heeft dus zeker zijn vruchten
afgeworpen. Het werd een verdiende
maar laatste erkenning voor het vorige bestuur van Jong N-VA Izegem,
want op 7 november kozen de leden
een nieuw bestuur.

Als secretaris mag Michael Debruyne
zijn mandaat verlengen. Hij zal samen
met de voorzitter de nationale raad bijwonen. Zo wordt ook de stem van de
Izegemse jongeren vertegenwoordigd
op nationaal niveau. Maxine Libbrecht,
Dieter Vanthournout en Annelies Bol
vervolledigen het bestuur.

Bart Supply blijft op de steun van het
volledige bestuursteam rekenen als
voorzitter. De penningmeester van de
ploeg, Pieter Cappelle, blijft ook op
post. De nieuwe ondervoorzitter is
Marthe Dewitte.

Via deze weg willen we ook alle uittredende bestuursleden bedanken voor
hun inzet de laatste jaren.

Aanpassingswerken voor startersgebouw in Izegem
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) zal aanpassingswerken uitvoeren in het startersgebouw
in Izegem. Dat kwam provincieraadslid Kurt Himpe te weten.
In het startersgebouw in de Stuivenbergstraat zijn er vier ateliers voor
startende bedrijven, kantoorruimte en
vergaderaccommodatie. De kantoorruimte werd sinds de opening nooit
gebruikt. Eerder werd al aangegeven
dat er plannen waren om de kantoorruimte om te bouwen tot een atelier als
het technisch haalbaar was.
Himpe, die ook schepen van Lokale

izegem@n-va.be

Economie is, kwam ter ore dat de aanpassingswerken eind 2014, uiterlijk
begin 2015 afgerond moeten zijn. Er
komt een toegangspoort aan de zijkant, waardoor een semi-atelier gecreëerd wordt. De onthaalruimte
en een vergaderlokaal worden
waarschijnlijk behouden voor
gebruik door provinciale en gemeentelijke diensten.
De POM stelt ook een volwaardige startersadviseur aan. Die
moet de gebruikers begeleiden
in de zoektocht naar oplossingen. “Er zal nauw contact zijn
met de betrokken diensten van

de stad Izegem”, vertelt Himpe. “Op
die manier kunnen we de begeleidingsnoden, de knelpunten in de bedrijfsvoering en de uitstroom naar de
reguliere markt beter opvolgen.”

“We zijn zeer tevreden met de
aanpassingen en de bijkomende startersmogelijkheden”, zegt Kurt Himpe.

Een dag uit het leven
van Lisbet Bogaert
LOGOPEDISTE, OCMW-RAADSLID
EN VOLTIJDS MAMA
6.29 uur. Opstaan. Het ideale
uur voor vroege vogel Lisbet
om de dag aan te vatten.
Ontbijt. Als voltijds mama
heeft ze haar handen vol met drie opgroeiende kinderen.
Samen met de kinderen ontbijten. Het
ideale begin voor
een drukke dag.
Eerste halte ’s morgens. Mama
Lisbet zet Remi veilig af aan de
schoolpoort.
En dan is er de
flukse tred.
Lisbet werkt als
zelfstandig logopediste. Heel
wat kinderen ziet ze ook binnen
de schoolse omgeving. Tijdens
de schooluren kan het al eens
hollen worden om overal op
tijd te zijn.

N-VA Izegem legt bus in
naar nationaal nieuwjaarsfeest
Op zaterdag 10 januari organiseert de N-VA haar nieuwjaarsfeest voor alle
leden. Net zoals vorig jaar is de locatie Flanders Expo in Gent. U bent vanaf
19.30 uur welkom. De pas
herkozen voorzitter Bart De
Wever spreekt de aanwezigen toe om 20.45 uur.
Daarna barst het grote dansfeest los.
N-VA Izegem legt ook dit
jaar een bus in naar het
nieuwjaarsfeest. Binnenkort
vindt u meer info hierover
op www.n-va.be/izegem.

Met Bert naar het Vlaams Parlement
Woensdag
11 februari 2015
van 13 uur
tot 14.30 uur

Middag. Even tijd voor een vlugge hap. Ondertussen nog wat voorbereidend politiek werk voor haar
taak als OCMW-raadslid. Dat
vraagt wel wat bijkomend
leeswerk. De middagpauze
wordt nuttig gebruikt.

Vertrek om 8.45 uur
's morgens aan het
Izegemse station,
met de trein naar
Brussel.
In de voormiddag:
bezoek aan een museum.

Naschools en op woensdagnamiddag werkt
Lisbet thuis.
's Avonds, na het logopedische werk, komen
de kinderen van school
terug thuis. Het ideale moment voor Lisbet om
tijd vrij te maken voor
haar gezin. Wat spelen
en lachen.
Familietijd is ook bij
haar kwaliteitstijd.
OCMW-raad. Lisbet
volgt aandachtig de
vergaderingen. Samen
met de N-VA-collega’s
stippelt ze verder het
pad uit dat de partij
zal bewandelen voor
een beter en socialer
Izegem.
23.15 uur. Na een
drukke dagtaak, heel wat leuke tijd bij haar
gezin en samen meewerken aan een socialer
Izegem doet Lisbet het licht uit. Tijd
voor heel wat verdiende nachtrust.

www.n-va.be/izegem

Van 13 uur tot 14.30 uur bezoek aan het Vlaams
Parlement onder leiding van burgemeester en
Vlaams Parlementslid Bert Maertens en een gids.
Minister-president Geert Bourgeois beloofde even aan te sluiten bij dit
bezoek. Maximaal 25 deelnemers - inschrijven via
jorgen.deman@vlaamsparlement.be
Volledig programma op www.n-va.be/izegem

Izegem viert nieuwjaar 2015
ZONDAG
Van 11 uur
tot 13 uur
op de Izegemse
Grote Markt
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Iedereen is van harte welkom om
samen met vrienden en buren het
glas te heffen op het nieuwe jaar.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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