De beloofde
verandering
is ingezet

De sleutel tot

verandering

Verlies omgebogen naar overschot
Budgetruimte gecreëerd om te investeren in de toekomst
Het vorige stadsbestuur breidde de sport- en cultuurinfrastructuur van onze stad aanzienlijk uit. Die investeringen
hadden evenwel een fors prijskaartje. Bovendien stegen de
uitgaven sneller dan de inkomsten. Om die investeringen te
betalen en het structureel tekort weg te werken, moest veel
worden geleend. De schuldenlast van onze stad lag dan ook
20% hoger dan deze in vergelijkbare steden in Vlaanderen.
Tering naar de nering gezet
De voorbije twee jaar heeft het nieuwe stadsbestuur onder
leiding van N-VA het anders aangepakt. Zonder de onroerende voorheffing en de opcentiemen op de personenbelasting
te verhogen en zonder te raken aan pensioen- en andere
reserves, hebben we het begrotingstekort omgebogen naar
een overschot. En dat door erg zuinig om te springen met de
beschikbare middelen.
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Overschotten voor latere
stadsvernieuwing
Zoals velen onder u lenen voor grote aankopen zoals een huis
of een auto, zo leent ook de stad om wegen te herstellen
of publieke gebouwen te vernieuwen. Net zoals u er daarbij op toeziet dat wat u uitgeeft (dagelijkse aankopen en de
aflossing van leningen) niet meer is dan wat u verdient, zo
waakt uw stadsbestuur erover dat haar uitgaven (werkingskosten en de afbetaling van leningen) niet groter zijn dan haar
inkomsten. Of beter nog: dat er een overschot is. Zo realiseerden we in 2014 een overschot van maar liefst 1,4 miljoen!
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zorgen dat het verschil tussen de inkomsten en de
uitgaven (zonder de aflossingen voor leningen) toelaat
om alle leningen af te betalen. Welnu, wij hebben dat het voorbije jaar al bereikt. En dat is uniek, want vele steden zullen
daar ten vroegste pas in 2019 – of zelfs pas later – in slagen.
Toekomst gevrijwaard
Wat het OCMW uitgeeft aan zorg voor hulpbehoevenden, zal
altijd veel groter zijn dan wat het daarvoor van de zorgbehoevenden ontvangt. Om dat verschil bij te passen, krijgt het
OCMW van de stad jaarlijks een budget. Dat budget hebben
we kunnen verminderen met 300.000 euro door zuiniger te
werken en door de steun voor te behouden aan die mensen
die het écht nodig hebben. Tegelijk bouwen we de zorgvoorzieningen in onze stad verder uit. Zo hebben we het voorbije jaar een nieuw dagverzorgingscentrum geopend dat erg
succesvol is.
We plannen overigens nog veel meer investeringen. Want
het is precies omdat we vandaag zuinig beheren, dat we
later opnieuw kunnen beleggen in weloverwogen stadsvernieuwingsprojecten. Zoals N-VA dat ook in de federale en
Vlaamse regering doet: vandaag besparen om de toekomst
te vrijwaren.

Beloofde schuldafbouw gestart
Dat overschot – en die van de volgende jaren – gebruiken we
om onze schuldenlast uit het verleden af te bouwen. En om
minder te moeten lenen voor de nieuwe investeringen. Zo zal
het volstaan om 15 miljoen te lenen voor de investeringen
van 25 miljoen die we hebben gepland. Onze schuldgraad
daalt dan ook sterk, zodat we het niet meer slechter doen
dan elders. We doen zelfs beter, want we voldoen nu al aan de
strenge begrotingsnormen die de Vlaamse overheid oplegt.
Om te verhinderen dat steden te veel nieuwe leningen aangaan, zijn zij verplicht om er ten laatste in 2019 voor te

Vandaag sparen om toekomst van
onze (klein)kinderen te verzekeren

Veranderen

Vooruitzien
Visie 2030

Vooruitzien

Dat er iets moet gebeuren met onze stationsomgeving: daar
is zowat iedereen het over eens. De vraag is evenwel wat. En
vooral: hoe we dat kunnen financieren. Over deze vragen en
over de kansen die een aantal vrijkomende sites in het stadscentrum bieden, daar denken we heel goed over na.
site Scheldeman
site Strobbe

Versterken

Veranderen doen we niet om te veranderen. We veranderen
wat écht nodig is:
• vooruitziend besturen, dat is zuinig beheren om te
		 kunnen investeren in de toekomst
• onze lokale economie en onze wijkwerking versterken
• verzekeren dat iedereen zich veilig voelt en dat
		 hulpbehoevenden de nodige zorg krijgen
Nieuwe openingsuren stadhuis en bibliotheek
We willen ook veel toegankelijker besturen en in nauwer
overleg met u. Zo betrekken we u graag bij het uitwerken van
het stadsvernieuwingsproject Visie 2030. En veranderen we
de openingsuren van de stadsdiensten, zodat zij beter bereikbaar zijn voor werkende mensen.
Vanaf 1 januari zijn de diensten op het stadhuis ’s maandags
ook open over de middag en op dinsdag wordt de avondopening verlengd. Op zaterdagvoormiddag zijn de diensten
burgerlijke stand en bevolking langer open. De bibliotheek is
nu ook op zaterdagnamiddag toegankelijk.

Stadhuis

Bibliotheek
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Verzekeren

stationsomgeving
administratief
centrum

kloostersite

Uw inbreng
We nodigen ook u uit om mee te denken
over de toekomstige inrichting van onze
stad. Daarvoor roepen we een burgerklankbordgroep in het leven waar elke
Izegemnaar bij kan aansluiten. U wil met
ons meedenken? Mail dan naar www.
izegem.be en klik er door op de banier
Visie2030.

Financiële sanering
Om de investeringen te doen die vandaag nodig zijn en
om voldoende reserves op te bouwen voor de stadsvernieuwing van de toekomst, voeren we een zuinig beleid. En met
succes: voor het eerst in jaren hebben we een begrotingsoverschot gerealiseerd (zie artikel op vorige pagina).

Versterken

Verzekeren

Handelsversterkende
maatregelen

Extra bewakingscamera’s in uitgaansbuurt
Omdat bewakingscamera’s een ontradend effect hebben
en omdat ze de politie toelaten om sneller in te grijpen, investeren we 80.000 euro in het verdubbelen van het aantal
camera’s in de uitgaansbuurt.

Om de leegstand in het handelscentrum van onze stad
aan te pakken, rollen we dit
jaar een actieplan uit dat we
in overleg met de handelaars
hebben uitgewerkt.
Marktstraat

Nieuw buurthuis op Bosmolens
Dit jaar bouwen we een nieuw buurthuis op de Bosmolens.
En we knappen het omliggende terrein op met onder andere
speelheuvels en nieuwe speeltoestellen.

Als de politie uitrukt nadat zij een criminele activiteit heeft opgemerkt op de camerabeelden die zij permanent bekijkt, dan
wordt gemiddeld 7 op 10 keer de dader nog aangetroffen op
de plaats van het vergrijp (zo leren cijfers van de politiezone
waartoe Izegem behoort). Als de dader dan niet kan worden
gegrepen, dan helpen de camerabeelden om de verdachte
later op te sporen.

Speelpleinwerking groeit hard
Het huidige stadsbestuur zet
sterk in op speelpleinwerking.
En met succes: vorig jaar verwelkomden we 60% meer
kinderen dan het jaar daarvoor.
Het succes van de speelpleinwerking die we vorig jaar in Emelgem
opstartten, spoort ons aan om
volgend jaar ook op de Bosmolens een speelpleinwerking uit te
bouwen.

Nog voor de zomer installeren we op de Grote Markt vijf
extra camera’s zodat voortaan het hele marktplein en zijn
toegangswegen worden bewaakt. Ook nabij het station plaatsen we extra toestellen zodat ook de camerabewaking van de
stationsbuurt én van de Korenmarkt is verzekerd.

Kerstverlichting gespreid

Dagverzorgingscentrum Dischveld is een succes

Onze sfeervolle kerstverlichting was vroeger vooral te bewonderen in het stadscentrum en in Emelgem.
De voorbije kerstperiode was ze beter gespreid en verfraaide ze
ook de handelskernen
van Kachtem en de Bosmolens.

Dischveld opende vorig jaar zijn deuren naast woonzorgcentrum De Plataan. Het verzorgingscentrum waar thuiswonende zorgbehoevende bejaarden overdag terecht kunnen, ver
welkomt
intussen
dubbel zoveel senioren als zij die voorheen naar het verzorgingscentrum in
Rumbeke trokken.

Dossier

Een tweede
adem voor
ons winkelcentrum
Actieplan om leegstand in het stadscentrum tegen te gaan
Een betere aanduiding van de gratis parkings, projectcheques voor acties van de handelaars en de heraanleg
van de Markststraat: het zijn enkele van de vele maatregelen die we nemen om de handel in ons stadscentrum
aan te zwengelen.
Ook Izegem ontsnapt er niet aan. Net zoals in andere Vlaamse
steden neemt de leegstand in ons stadscentrum toe. Omdat
steeds meer winkelbezoekers hun weg vinden naar winkelcentra in de stadsrand en naar webshops, sluiten steeds
meer handelszaken in de stadskern. We blijven evenwel niet
bij de pakken zitten en nemen tal van handelsversterkende
maatregelen.
Vorig jaar hebben we een projectleider lokale economie aangetrokken die ervaren is in het begeleiden en ondersteunen
van handelaars en ondernemers. Samen met haar hebben we
aandachtig geluisterd naar experten in stadsmarketing, de leden van de hervormde economische raad en de handelaars
in het stadscentrum. Op grond van hun bevindingen hebben
we het actieplan uitgewerkt dat we hierna graag toelichten.

Bereikbaarheid verbeteren
Opdat winkelbezoekers makkelijker hun weg zouden vinden
naar de winkelstraten in het centrum – en naar de gratis
parkings die eraan grenzen – plaatsen we binnenkort wegwijzers voor automobilisten. Op de parkings zullen overzichtelijke stadsplannetjes en pijlen de kortste wandelweg naar
de winkelstraten aangeven.
Bovendien verbeteren we de verbinding tussen de Eperon
d’Or-site en het stadscentrum, zodat de toekomstige
museumbezoekers vlot hun weg vinden naar onze winkels
en horecazaken. Bij de uitwerking later van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad, onderzoeken we hoe we de verkeerscirculatie beter kunnen afstemmen op de koopstromen vanuit
onze buurgemeenten.

van de verbinding met Eperon d’Or reserveren we 100.000
euro en voor de heraanleg van de Marktstraat 300.000. En
we maken 150.000 euro vrij voor projectcheques.
Dat we zoveel kunnen investeren in de opwaardering van ons
handelscentrum komt onder andere door de overschotten die
we op onze begroting realiseren door het zuinige beleid dat
we voeren. Het is bijvoorbeeld het overschot dat we vorig jaar
hebben geboekt, dat ons toelaat om sneller dan gepland de
Marktstraat her aan te leggen.

De daad bij het woord gevoegd

Aantrekkelijkheid verhogen
Omdat het vandaag in het stadscentrum ontbreekt aan winkels die dagverse voedingswaren aanbieden, gaan we zelf op
zoek naar een extra superette-uitbater die er met enthousiasme aan de slag wil. Op die manier komen we niet alleen
tegemoet aan een onbeantwoorde vraag van de bewoners,
maar kunnen we een van de grotere leegstaande winkelpanden invullen.
Er komen vandaag te veel nieuwe winkelpanden bij door de
nieuwe woonprojecten die op de gelijkvloerse verdieping
ruimte voor winkels vrij laten. Omdat er al een overaanbod
van winkelpanden is, zullen we toekomstige vergunningsaanvragen erg kritisch bekijken. En zo nodig de betrokken
projectontwikkelaar vragen om de gelijkvloerse verdieping
anders in te vullen.

Ook pop-upwinkels brengen animo in winkelstraten. Zo bewezen de N-VA-jongeren die in september op de hoek van de
Roeselaarse- en de Nieuwstraat ’t Snoephuisje uitbaatten. Ze
toonden ook aan dat je met een beperkt marketingbudget veel
mensen kan bereiken. In de weken voor de opening lokte een
mysterieuze etalage voorbijgangers naar de facebookpagina
‘Watkomthier’. En in de stad dook een opmerkelijke kauwgomballenautomaat op die waardebonnen verdeelde. Ook
onze burgemeester Bert Maertens stapte in de campagne en
beloofde in een YouTube-filmpje een snoeptaart voor het kind
dat de mooiste tekening naar de winkel bracht. Er vonden dan
ook veel snoepliefhebbers hun weg naar de pop-upwinkel.

We gaan volgend jaar de Marktstraat herinrichten en daarbij de kapot getreden voetpaden vernieuwen. In overleg met
de handelaars onderzoeken we hoe we dat het beste doen
(wat is de parkeerbehoefte in de straat? waar plaatsen we
zitbanken en vuilnisbakken? hoe faseren we de werken optimaal?)

Handelaars ondersteunen
Van overleg met de handelaars maken we trouwens een
speerpunt van ons economisch beleid. Bovendien stimuleren
we ook het overleg tussen de handelaars. Zo sporen we de
oprichting van winkelstratencomités aan. Voor de acties die
de verenigde handelaars opzetten – zoals de organisatie van
winkelstraatevenementen – kunnen zij genieten van projectcheques.
Ook individuele handelaars kunnen op die projectcheques
een beroep doen. Bijvoorbeeld om professioneel advies in te
winnen van een webadviseur of om renovatiewerken uit te
voeren die de aantrekkelijkheid van hun winkel verhogen.
Deze cheques en andere steunmaatregelen vergen heel wat
investeringen. Voor de bewegwijzering en de opwaardering

Lokale economie stimuleren reikt verder dan de centrumwinkelstraten ondersteunen. Daarom werkten Arne Allosserie
en Tom Verbeke, twee van onze gemeenteraadsleden, een
totaalplan uit met tal van ideeën voor het stimuleren van
de economie in onze stad. Zoals de uitbouw van een webplatform waarop alle ondernemers – handelaars en anderen
– de informatie vinden die ze nodig hebben. Jong N-VA schonk
de webdomeinnaam www.ondernemeninizegem.be aan het
stadsbestuur zodat de projectleider lokale economie kon
starten met de uitbouw van dat platform. Andere ideeën: o.a.
netwerkmomenten voor bedrijfsleiders en een seizoensgebonden avondmarkt voor lokale landbouwers. U leest het
gehele plan op izegem.n-va.be/dossiers/ondernemen-enoverheid-‘n-opportuniteit

Kalender
18 jan

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 18 januari verwelkomen we alle
Izegemnaars op onze nieuwjaarsreceptie. We serveren u dan graag een hapje en een drankje.

Een dag uit
het leven van
Kurt Himpe
onze schepen van Cultuur, Economie en Mobiliteit

Veerle Vandamme, onze voorzitter, en Geert
Bourgeois, Minister-President van de Vlaamse
regering, zullen ons toespreken.
Wanneer? Zondag 18 januari om 11 uur
Waar?
’t soK, Hogestraat, Kachtem

De dag start met
enkele lesopdrachten

In de voormiddag
dossiers voorbereiden
in het stadhuis

Over de middag
een kort werfbezoek
aan Eperon d’Or
samen met collega
Caroline Maertens

Burgerklankbordgroep

Denk mee over de toekomst van Izegem.
We onderzoeken momenteel hoe Izegem er over
20 jaar kan uitzien. Daarbij zoeken we antwoorden op vragen als: hoe kan de stationsomgeving
aantrekkelijker worden? Wat kan er gebeuren met
de site Strobbe, een unieke locatie centraal in de
stad? Wat kunnen we doen met de kastelen en het
bijbehorende groen in onze stad?
We nodigen u uit om met ons na te denken over
de toekomst van onze stad. Via een burgerklankbordgroep die in het volgende anderhalf jaar een
vijftal keer samenkomt, telkens op zaterdag van 9
tot 12 uur. Wil u bij deze groep aansluiten? Mail
dan uw naam, leeftijd en contactgegevens naar
visie2030@izegem.be (of geef ze af aan de balie
van het stadhuis).
Bent u geïnteresseerd maar kan u zich moeilijk
vrijmaken? Mail dan uw suggesties naar
visie2010@izegem.be. U kan de voortgang van
het project trouwens volgen via de stedelijke website (www.izegem.be), Facebook (www.facebook.
com/stad.izegem) en Twitter (www.twitter.com/
StadIzegem).

Provincieraadszitting
in Brugge

Opzoekingswerk in de
Izegemse heemkundige
kring Ten Mandere voor
een nieuwe publicatie

Een vergadering
met de cultuurraad
sluit de dag af

Zo hoort u het
van een ander

Word lid
Om lid te worden, kan u contact opnemen met onze
ledenverantwoordelijke
Frederick
Verhaeghe
via
frederick.verhaeghe@n-va.be.
Geeft u er de voorkeur aan om lid te worden via het nationale
partijsecretariaat, surf dan naar www.n-va.be/word-lid.

Stijn Adriaenssens

Regiohoofd bij verzekeringsmakelaar Vanbreda
en brandweerkorporaal

Contacteer ons
Heeft u een vraag of een idee, aarzel dan niet om ons te
contacteren. Wij luisteren ook graag naar uw kritische
bedenkingen of verzuchtingen.
Mail ons via izegem@n-va.be of vul het contactformulier in op
de webpagina izegem.n-va.be/contact. U kan ook altijd één
van onze gemeente- of OCMW-raadsleden aanspreken. Hun
e-mailadressen en telefoonnummers vindt u op onze webstek
izegem.n-va.be. Daar vindt u ook de contactgegevens van onze
bestuursleden.
Onze burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden
1 Arne Allosserie				
2 Geert Bourgeois
3 Lothar Feys		
4 Kurt Himpe (schepen)
5 Bert Maertens (burgemeester)
6 Caroline Maertens (schepen)
7 Filip Motte (schepen)
8 Piet Seynaeve
9 Trui Tytgat
10 Dieter Vanthournout
11 Jan Verbeke
12 Tom Verbeke

“Dat de dienst 100 in onze stad blijft, kan extra
levens redden”
Stijn is één van de vele vrijwilligers bij ons brandweerkorps.
Hij is ook voorzitter van de Izegemse jeugdbrandweer, die
jongeren warm maakt om later vrijwilliger te worden. “Er hebben vorig jaar in Izegem enkele felle woningbranden gewoed.
En iedereen herinnert zich nog de grote stormschade na de
windhoos die eind januari over onze stad raasde. Die avond
zijn we uitgerukt om huizen te vrijwaren van regenschade,
puin te ruimen en straten opnieuw vrij te maken. Dat was
best zwaar want we hebben onafgebroken gewerkt tot de
volgende middag”, herinnert Stijn zich. Brandweerman zijn
vergt dus een groot engagement van onze brandweermannen en hun families. Daarom is het belangrijk dat we blijven
investeren in ons brandweerkorps.
Nieuwe brandweerzone Midwest
Vanaf dit jaar handelt de Izegemse brandweer niet meer als
een zelfstandig korps, maar vanuit de brandweerzone Midwest. Voortaan worden onze brandweerlieden door de zone
aangestuurd en is het de zone die wagens en uitrusting aankoopt. Daarvoor draagt de stad jaarlijks bijna 800.000 euro
bij. “We zijn tevreden dat de kazerne eigendom blijft van de
stad en niet is overgedragen naar de zone. Daardoor behouden we toch wat vrijheid hier in Izegem,” vertelt Stijn. Dat
de dienst 100 van onze brandweer wel in de zone is ondergebracht, is ook een goede zaak. Daardoor betalen andere
gemeenten eindelijk mee voor de dienstverlening van onze
Izegemse hulpdienst op hun grondgebied. “Dat we een dienst
100 blijven hebben die vanuit Izegem uitrukt, is een grote meerwaarde voor de stad die extra levens kan redden”,
besluit hij.

Onze OCMW-raadsleden
13 Lisbet Bogaert
14 Hein Depoorter
15 Nicole Depreytere
16 Peter Vermeulen
17 Nick Verschoot
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N-VA Izegem
nodigt u uit
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 18 januari van 11u tot 13u30
’t soK, Hogestraat, Kachtem

Gratis toegankelijk voor iedereen

