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N-VA klaar om Izegem verder krachtig te besturen
Op 14 oktober kiest u een nieuwe gemeenteraad. U bepaalt wie Izegem de volgende jaren mag besturen.
Uw keuze is dus ontzettend belangrijk, want u geeft de richting aan van de koers die onze stad in de
toekomst zal varen.

Ik wil u vol overtuiging en wilskracht
vragen om na de verkiezingen verder
te kunnen werken als burgemeester.
Bert MAERTENS, uw burgemeester

Zes jaar geleden overtuigden we heel veel stadsgenoten dat de
N-VA de enige juiste keuze was, als u wilde dat er verandering
kwam in Izegem. Verandering als motor voor vooruitgang.

Financieel orde op zaken

Onmiddellijk saneerden we de ongezonde stadsfinanciën: geen
belastingverhoging, geen roekeloze uitgaven, maar besparingen
op de eigen werkingskosten. Zo bouwden we de stadsschuld
structureel af, met maar liefst 25 procent op zes jaar tijd.

De Izegemnaar staat centraal

Ondanks die broodnodige besparingen, realiseerden we al heel
wat mooie projecten voor u, de Izegemnaar. Voortaan kunt u
genieten van het prachtige museum Eperon d’Or, het gerestaureerde kasteel Wallemote en het stadspark aan kasteel Blauwhuis. Vernieuwde speelpleinen, meer groene plekjes overal in de
stad en goede fietsverbindingen zorgen voor een aantrekkelijke
stad voor u om te wonen. Er kwamen nieuwe buurtgebouwen in
Emelgem, op de Bosmolens en op De Mol. In het stadscentrum
zorgden we voor extra aangelegde gratis parkings (Meensestraat,
Kruisstraat) en veiligheidscamera’s in onze uitgangsbuurt.

We blijven keihard doorwerken

Dit jaar staat er nog heel wat op stapel. Zo werken we het vernieuwde sportstadion af. De fabriekssite Rebry aan het JOC ver-

Veilig thuis in een welvarend Izegem

andert in een groene speeloase. De heraangelegde Marktstraat,
met bijkomende parkeerhaven, wordt winkelvriendelijker. Meer
groen op de Melkmarkt, het Emelgemseplein en het Kachtemsplein zorgen straks voor mooiere en aangenamere pleinen.
Er is nog heel wat werk voor de boeg. Gelukkig kan ik daarvoor
rekenen op onze N-VA-schepenen Caroline Maertens, Kurt
Himpe, Tom Verbeke, Lothar Feys en de hele N-VA-ploeg. Samen vormen wij een hecht en sterk team dat elke dag klaar staat
om onze stad krachtig te besturen. Vanuit de overtuiging dat het
elke keer opnieuw nóg beter kan en moet. Op ons kan u blijven
rekenen!

Onze N-VA-ploeg is er klaar voor

We trekken in oktober met een dynamisch en gedreven N-VAteam naar de kiezer. Met heel wat nieuwe enthousiaste kandidaten, stuk voor stuk een meerwaarde voor het bestuur van
onze stad. U ziet de 28 Izegemnaars, die samen met mij op onze
N-VA-kieslijst zullen prijken, binnenin deze folder.
Ik wil u, Izegemnaar, Emelgemnaar, Kachtemnaar en Bosmolenaar, vol overtuiging en wilskracht vragen om na de verkiezingen verder te kunnen werken als burgemeester. Samen met
mijn N-VA-topteam sta ik voor u paraat om de Verandering in
Izegem krachtig verder te zetten. Want De Verandering Werkt.

U verdient verder krachtig bestuur.
Daar gaan wij voor!

Rij boven, v.l.n.r.: Peter VERMEULEN (26), Veerle Vandamme (22), Huguette OOSTERLINCK (24), Lieve PORTEMAN (23), Kurt LAMERANT (25), Evelien VANHOLLEBEKE (21), Laura VANDAMME (13), Frederick VERHAEGHE (18).
Rij midden, v.l.n.r.: Hein DEPOORTER (27), Bart SUPPLY (16), Lisa GRIJSPEERT (12), Matthias LEMAN (15), Nick VERSCHOOT (10), Kevin CARRETTE (20), Robin DESMET (14), Conny DECOCK (19), Lisbet BOGAERT (7), Dieter VANTHOURNOUT (11), Els CARTON (17).
Rij onder, v.l.n.r.: Mieke WERBROUCK-HOUTHOOFD (9), Lothar FEYS (5), Virginie DERUMEAUX (4), Kurt HIMPE (29), Bert MAERTENS - Burgemeester-lijsttrekker (1), Tom VERBEKE (6), Caroline MAERTENS (2), Diederik PATTYN (3), Annelies DEMEY (8), Jan VERBEKE (28).

De plaats op de lijst lees je tussen de haakjes.
izegem@n-va.be

www.n-va.be/izegem

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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