N-VA Izegem wenst u fijne feesten
en een gelukkig 2019!
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N-VA Izegem viert na een spannende
verkiezingsdag het mooie resultaat!

Bedankt voor het vertrouwen
Op 14 oktober kregen we van heel veel Izegemnaars
de steun om de verandering in onze stad ook de
komende jaren verder te zetten. Dat zullen we zeker
doen, met ontzettend veel enthousiasme, met een
duidelijke visie en met de vastberaden ambitie om
Izegem verder krachtig te besturen. De beleidsverklaring waarin we onze concrete plannen en ideeën
voor onze stad en de deelgemeenten uitvouwen, is
momenteel in volle voorbereiding. U hoort en leest
er binnenkort zeker meer over.
Om een stad te besturen moet je kunnen rekenen
op een ijzersterke ploeg. En die heeft de N-VA. Ons
aantal gemeenteraadsleden groeide nog, naar dertien.
We tellen bovendien een schepen meer in onze rangen

dan tijdens de vorige bestuursperiode. Met onze
gemeenteraadsleden Diederik, Virginie, Nick, Kevin,
Hein, Frederick en Jan, onze schepenen Caroline,
Kurt, Lothar, Tom en Lisbet, en onze burgemeester
Bert beschikken we over een hecht team en een
geoliede machine om Izegem nog een niveau hoger
te tillen. Daar gaan wij voor!
Ook de afgelopen jaren konden we rekenen op enkele
gemeente- en OCMW-raadsleden die nu afscheid
nemen als mandataris, maar uiteraard niet van de
N-VA. Dankjewel aan Geert, Piet, Trui, Arne, Dieter,
Peter, Nicole en Hans voor jullie jarenlange en onvoorwaardelijke inzet voor de partij en voor Izegem!

Bert Maertens
Burgemeester

Hein Depoorter
Voorzitter

Samen klinken op de goede
verkiezingen en het nieuwe jaar
Nieuwjaarsfeest 2019
Vrijdag 25 januari om 19 uur
De Leest, Sint-Jorisstraat 62

Gastspreker Peter De Roover
N-VA-fractievoorzitter Kamer
van Volksvertegenwoordigers

Veilig thuis in een welvarend Izegem
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We zijn er k
Bert Maertens
Burgemeester, Vlaams volksvertegenwoordiger
Veiligheid, Personeel en Organisatie,
Communicatie en Participatie, Bevolking en
Burgerlijke Stand, Klimaat en Milieu, Digitalisering, Vrijwilligersbeleid
0473 55 41 50
bert.maertens@n-va.be
Spreekuur: maandag van 11 tot 12 uur, of
afspraak per e-mail
Als kapitein en spelverdeler van de bestuursploeg zal
ik de volgende zes jaar mijn uiterste best doen om onze
sterke ploeg te laten uitblinken. Wij willen met Izegem
de competitie van fijnste woonstad winnen. We werken daarvoor aan een goed uitgekiend meerjarenplan
met concrete verbeterinitiatieven die we de komende
maanden bekend zullen maken.

Kurt Himpe
Schepen van Cultuur, Bibliotheek en Archief,
Erfgoed, Kunstonderwijs, Musea, Senioren,
Internationale Samenwerking, NoordZuidbeleid
0486 63 46 13
kurt.himpe@n-va.be
Afspraak op aanvraag
Met een nieuwe kunstacademie en bibliotheek op
de voormalige site Strobbe, waar ook het historisch
stadsarchief en de heemkundige kring een onderdak
krijgen, staat een belangrijk project op stapel. De
voormalige elektriciteitscentrale zal gerestaureerd
en uitgebouwd worden tot een aantrekkelijke en
toegankelijke museale site.

Tom Verbeke
Schepen van Financiën, Woonbeleid,
Juridische Zaken, Overheidsopdrachten,
Kerkbesturen
051 33 73 85 of 0471 19 99 60
tom.verbeke@n-va.be
Zitdag op woensdag van 18 tot 19 uur
(enkel op afpraak)
Ik wil het zuinige beleid dat we de laatste zes jaren gevoerd
hebben, verderzetten. En tegelijkertijd toch voldoende investeren in wegen, fietspaden, voetpaden en de grote projecten
zoals Baertshof en de kernen van Emelgem en Kachtem.
Deftig wonen moet voor iedereen bereikbaar zijn en we
moeten inspelen op energievriendelijk en comfortverhogend
investeren in eigen woning. Met een kerkbeleidsplan geven
we de toekomst van kerkgebouwen vorm.

Caroline Maertens
Schepen van Ruimtelijke Planning,
Omgevingsvergunningen, Mobiliteit en
Fietsbeleid, Openbare werken en Groen,
Stadsgebouwen, Openbare Verlichting
0495 31 32 00
caroline.maertens@n-va.be
Afspraak op aanvraag

Ik wil van Izegem een nog betere plek maken voor jong en
oud. Deze bestuursperiode zal ik voornamelijk de klemtoon
leggen op een nette stad met een goed groenonderhoud,
een goed bereikbare stad met speciale aandacht voor de
fietser en een aangename stad om in te wonen. Dit alles
in overleg met de Izegemnaar en de
ontwikkelaars.

Lothar Feys
Schepen van Sport, Jeugd, Inburgering
en Integratie, Wijkontwikkeling,
Toegankelijkheid
0474 91 32 77
lothar.feys@n-va.be
Afspraak op aanvraag

Mijn grootste ambitie is het opwaarderen van het park
Paters Kapucijnen. Daar is er ruimte om een ontmoetingsplaats te creëren die zowel voor jong als oud, sporter of
mindervalide aantrekkelijk is. Er kan een buurtgebouw komen, geflankeerd door omnisportruimte
en speelruimte voor (andersvalide) kinderen, en dat
allemaal in een prachtig park. Zo creëren we nieuwe
ademruimte in ons centrum.
Lisbet Bogaert
Schepen van Economie, Toerisme,
Evenementen, Horeca, Landbouw,
Dierenwelzijn
0477 84 73 91
lisbet.bogaert@n-va.be
Afspraak op aanvraag

Ik wil van Izegem een bruisende stad maken door
ondersteuning van het verenigingsleven, de evenementen,
horeca, handel en landbouw. Het opmaken van een
horecabeleidsplan en het bestendigen van de premies
voor de handelaars, zullen daarbij helpen. Met een
dierenwelzijnsplan wil ik ook dierenwelzijn in Izegem
op de kaart zetten en zo mijn hart voor de dieren tonen.
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er klaar voor!
Jan Verbeke
Gemeenteraadslid
Wat is jouw mooiste plekje in Izegem?
“De omgeving van Kasteel Wallemote en
Wolvenhof.”
Wat zie je graag gerealiseerd de komende
zes jaar?
“Izegem als veilige stad, waar het voor alle
inwoners aangenaam is om te leven en te werken. Onvoorwaardelijke steun aan de lokale economie. Meer kwaliteit en
diversiteit wat betreft woonmogelijkheden. Vernieuwing en
uitbreiding van de plaatselijke vrijetijdsaccommodatie. Betere
financiële ondersteuning van Izegemse evenementen.”

Kevin Carette
Gemeenteraadslid
Waar kijk je naar uit als nieuwkomer?
“Ik kijk ernaar uit om me de komende zes
jaar in te werken in ons Izegems beleid. Ik
ga voor een constructieve samenwerking
over de partijen heen.”
Wat wil je realiseren in Kachtem?
“Wat ik in Kachtem mis, is wat ‘leven in de brouwerij’. Vroeger
was dat te vinden rond de markt in de gezellige cafés. Een
drempelloze markt voor andersvaliden met groenzone zou van
onze markt een aangenamere plaats maken.”

Frederik Verhaeghe
Gemeenteraadslid
Hoe zij jij jouw rol als gemeenteraadslid?
“Ik kreeg het vertrouwen van de kiezer en
wil die kans dan ook ten volle benutten. De
uitdaging is om aansluiting te vinden met
wat leeft bij de Izegemnaar en die info mee
te nemen naar de gemeenteraad.”
Wat wil je de komende zes jaar realiseren?
“Een goede mobiliteit ontwikkelen via trage wegen. Daarnaast
wil ik een gezonde leefomgeving creëren voor jong en oud met
een passend sport- en beweegbeleid.”

Virginie Derumaux
Gemeenteraadslid
Hoe zij jij jouw rol als gemeenteraadslid?
“Als apotheker sta ik dicht bij de Izegemnaren. Wat ik uit die gesprekken leer, neem
ik graag mee naar de gemeenteraad.”
Wat is jouw mooiste plekje in Izegem?
“De persoonlijke aanpak bij de zelfstandigen
en de groene omgeving zorgen voor een aangename sfeer op
de Bosmolens. Voor mij is het mooiste plekje de plaats waar ik
woon met mijn gezin. Enkel door een warme thuis kan ik me
gelukkig voelen.”

Hein Depoorter
Gemeenteraadslid
Wat viel je op tijdens de kiescampagne?
“De belangeloze inzet van onze sympathisanten. De verrassend warme woorden,
hartelijke contacten en vele succeswensen
tijdens de huisbezoeken.”
Wat is jouw favoriete plekje in Izegem?
“Als je me vraagt waar ik in Izegem het liefst vertoef, dan is
dat een gezellig plekje in de uitgaansbuurt, in goed gezelschap
en met iets lekkers in de buurt.”

Nick Verschoot
Gemeenteraadslid
Wat vind je het mooiste plekje in
Kachtem?
“Ongetwijfeld is dat het Rhodesgoed. Het
bos is de groenste long van onze stad. Hier
en daar banken, een vijver, een hondenweide, een brasserie. Alles is er voor een
paar uurtjes kwaliteitstijd.”
Wat onthoud je van deze kiescampagne?
“Als we zien hoe ‘geel’ de straten kleurden, dan weet je hoe
breed gedragen we zijn. We hebben een ruim bestuur, veel
leden en sympathisanten. Ik heb dan ook veel over voor ieder
van hen!”

Diederik Pattyn
Gemeenteraadslid
Wat vind jij het mooiste plekje in Izegem?
“De handelszaken op de Bosmolens die
gezamenlijk klantenacties voeren, geven
me een goed gevoel. Ik hou van dat creatief
ondernemerschap.”
Is de N-VA een grote, warme familie?
“In de kiescampagne ondervond ik al de eendracht, de sterke
band en het warme enthousiasme binnen de N-VA. We zetten
dat verder in de toekomst. Of hoe 1 + 1 geen 2 maar 3 wordt!”
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West-Vlaanderen
regeert!
Sander Loones werd na Vlaams
minister-president Geert Bourgeois de
tweede West-Vlaming van de N-VA op
het hoogste politieke niveau. Tot aan
de verkiezingen van 26 mei is Sander
minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Net als Geert Bourgeois is Sander
Loones een gedreven politicus die zich
elke dag inzet voor een veilig en
welvarend Vlaanderen.

Sander Loones onderhandelde
mee het federale regeerakkoord.
Ook tijdens zijn vier jaar in het
Europees Parlement volgde hij
de regering op de voet. Sander is
een harde werker: weinig show
en veel inhoud. Met hem komt
op Defensie een gezonde portie
West-Vlaams boerenverstand.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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