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EEN WARME THUIS

IZEGEM
Openingsuren stadhuis bijgestuurd

VOOR IEDEREEN
Het stadhuis is voortaan
op andere maar betere
uren open.
Burgemeester Bert Maertens

N-VA Izegem nodigt
alle inwoners uit op
haar nieuwjaarsreceptie.

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

2015 loopt alweer op zijn eind. Het
winteruur doet ons denken aan
de warme kerstperiode. Geschenkentijd, gezellig samenzijn in een
knusse omgeving, …
De N-VA wil van Izegem een warme
thuis voor iedereen maken. Daarvoor
zetten onze burgemeester, schepenen en raadsleden zich dagelijks
in. Daarom zorgen we voor een
klantvriendelijke dienstverlening in
het stadhuis. Daarom investeren
we in integratie en brengen we de
speelpleinwerking terug tot bij u. In
dit nummer kunt u hier meer over
lezen.
2016 lonkt! We klinken graag met
alle Izegemnaren op het nieuwe jaar.
Afspraak op zaterdag 16 januari
vanaf 17.30 uur in het gerenoveerde
kasteel Wallemote.
Wallemote

Een betere dienstverlening aan de Izegemnaars en ondernemingen in
onze stad is een doelstelling die de N-VA hoog in het vaandel draagt.
Dat houdt volgens ons onder meer in dat de deuren van het stadhuis op
goede momenten open staan.
“Na een evaluatie van de openingsuren en de klanten-contacten tijdens de
eerste helft van dit jaar kozen we daarom voor andere maar betere tijdstippen”, legt burgemeester Bert Maertens uit. “Ook wie na het werk pas later in
Izegem raakt of wie ‘s avonds na schooltijd de kinderen in alle drukte moet
rondvoeren naar de muziekschool of de sportclub, moet de kans krijgen om
langs te lopen op het stadhuis. Daarom zijn we op maandagmiddag open tot
13.30 uur, op dinsdagavond tot 19 uur en ook op zaterdagvoormiddag.”
Uit de evaluatie bleek ook dat u eenvoudige, herkenbare openingsuren
verwacht. Dat overtuigde het stadsbestuur ervan om het stadhuis voortaan
tijdens de week elke voormiddag te openen vanaf 8.30 uur. “Wie complexere
dossiers wil bespreken, bijvoorbeeld over een bouwvergunning, die maakt
best vooraf een afspraak,” besluit Bert Maertens. “Zo kunnen we je snel en
goed helpen.”

De nieuwe openingsuren
Maandag:

8.30 - 13.30 uur

Donderdag:

8.30 - 12 uur

Dinsdag:

8.30 - 12 uur
16 - 19 uur

Vrijdag:

8.30 - 12 uur

Woensdag:

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Zaterdag:

9 - 12 uur

(enkel loket bevolking & burgerlijke stand;
vreemdelingenloket enkel na afspraak)

www.n-va.be/izegem
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Parkeerroutesysteem: efficiënt én handig
Het parkeerterrein achter de brandweerkazerne is
parking 1, die aan oude goederenkoer parking 2. De
Prins Albertlaan krijgt cijfer 3, de Muziekacademie
nummer 4 en de plaatsen aan de Sint-Tillokerk worden
parking 5.
Wie op de kleine ring van Izegem rijdt, komt zo langs
alle gratis parkeerterreinen. Maar ook de betaalparkings op de Grote Markt, de Korenmarkt en in de
Wijngaardstraat zijn beter aangeduid.

Schepen Kurt Himpe wijst u de weg
naar parkings in Izegem.

HANDIG VOOR HANDELAARS ÉN KLANTEN

Het parkeerroutesysteem in Izegem is een feit. “Het
systeem moet autobestuurders beter wegwijs maken
naar de verschillende gratis en betalende parkeerterreinen in het centrum van de stad”, zegt schepen van
Mobiliteit Kurt Himpe.
De parkeerroute loopt langs de kleine ring in het stadscentrum. Via de verschillende invalswegen komen de
autobestuurders aan de vijf gratis parkeerterreinen in
de Dirk Martenslaan, de Prins Albertlaan, de Kruisstraat en aan de Sint-Tillokerk.

PARKINGS KRIJGEN CIJFER VAN 1 TOT 5 TOEGEWEZEN
We gebruiken ook geen specifieke namen meer voor
de gratis parkings, maar ze hebben allemaal een cijfer.

Dit parkeerroutesysteem is bovendien een handig
hulpmiddel voor de handelaars”, verduidelijkt Himpe,
ook schepen van Lokale Economie. “Die kunnen op
hun website, in mailings of folders info over de dichtstbijgelegen parkings plaatsen. We roepen de handelaars
op hier dan ook gebruik van te maken.”

INFOZUILEN
Het parkeerroutesysteem maakt deel uit van het actieplan voor de handelsversterking. In een tweede fase
komen er op elk gratis parkeerterrein infozuilen, met
een detailplan van het stadscentrum én de wandelafstand. Zo wil de stad bezoekers beter de weg naar het
centrum tonen.

Ondernemend gemeenteraadslid
richt internetstart-up op
Raadslid Dieter Vanthournout lanceerde – na twee jaar ontwikkeling – op 21 oktober zijn internetbedrijfje Book’u in de kantoren van de Izegemse technologiereus Skyline Communications.
Minister-president Geert Bourgeois loofde er de ondernemingszin van Dieter en zijn kompanen.
“Mijn jeugdvriend Thijs en ik verdienden als student een centje bij
in de horeca”, vertelt Dieter. “Daar viel het ons op dat het moeilijk is
voor horeca-uitbaters om tijdelijke medewerkers te vinden. Daarom
werkten we, samen met een webontwikkelaar en een ervaren
ondernemer, de planningsapp Book’u uit, die ook de Dimona-administratie vereenvoudigt.”
Geert Bourgeois ziet in de app een directe link
naar de visienota ‘Vlaanderen 2050’ van de
Vlaamse Regering: “Een innovatieve en duurzame economie moet welvaart creëren voor Vlaanderen.
Daarom is het de ambitie van Vlaanderen om
koploper te worden in nieuwe technologie. Initiatieven als Book’u maken die ambitie waar.”
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Ook gemeenteraadslid Jan Verbeke
juicht als horeca-ondernemer deze
app toe: “Horeca-uitbaters gaan
gebukt onder een zware administratieve last. Een app als Book’u, die de
administratie vereenvoudigt, is dan
ook welkom.”

Twee derde meer kinderen
naar de speelpleinwerking!
Al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 beloofde de N-VA
de speelpleinwerking opnieuw
naar de deelgemeenten te brengen.
Het doel? Meer Izegemse kinderen
vakantieplezier op het speelplein
aanbieden. We hielden woord!
Het contact en de samenhorigheid
tussen de ouders en grootouders van
de kinderen in de wijken versterken,
is belangrijk voor de N-VA. Vorige
zomer organiseerde de jeugddienst
daarom voor het eerst zomervakantiewerking op het nagelnieuwe speelplein op de Tuinwijk in Emelgem,
naast de bestaande speelpleinwerking aan het JOC in de Krekelstraat.
Deze zomer volgde Kachtem en
volgend jaar is de Bosmolens aan de
beurt. Om alle kinderen en jongeren
een kwalitatief speelpleinaanbod te
kunnen garanderen, schakelt de stad
intussen een tachtigtal enthousiaste
monitoren in. En dat aantal groeit de
komende jaren hopelijk nog aan.

de cijfers. Tijdens de zomervakantie
van 2013 was er enkel in het JOC een
speelpleinwerking, die gemiddeld
83 kinderen per dag trok. Nu er ook
speelpleinwerking in Emelgem is,
bereiken we per dag gemiddeld 136
kinderen, een stijging met maar liefst
65 procent!
“Het is dus niet zo dat er enkel
sprake is van een verspreiding van
de bestaande groep kinderen over de
twee speelpleinen”, reageert de schepen verheugd. “Integendeel. Deze
cijfers tonen duidelijk aan dat een

Meer kinderen
genieten van de
speelpleinwerking.
Schepen Caroline
Maertens

spreiding van de speelpleinwerking
over de deelgemeenten zorgt voor
meer kinderen die deelnemen. En
daar was het de N-VA om te doen.”

DECENTRALISEREN: KACHTEM 2015
EN DE BOSMOLENS 2016
Nieuw dit jaar was de werking op de
Haverhuiswijk in Kachtem. Op vraag
van kinderen en ouders uit de buurt
startte de stad met een – zeer bescheiden – speelpleinwerking, enkel
‘s namiddags. De stad bekijkt hoe die
werking nog meer gestimuleerd kan
worden, om zo ook in Kachtem opnieuw kinderen te kunnen plezieren
met een actieve speelpleinwerking.
Ook Babbeloe, de speelpleinwerking
voor kinderen met een beperking,
blijft uiteraard bestaan.
Vanaf volgende zomer start bovendien op de Bosmolens weer een
volwaardige speelpleinwerking.
“We stellen alles in het werk om het
nieuwe buurtgebouw, dat daar op
het speelplein komt, tijdig af te
krijgen”, besluit Caroline Maertens.
“Hopelijk kunnen we daar op 1 juli
veel spelende kinderen verwelkomen.”

SPEELPLEIN EMELGEM:
GROOT SUCCES!
“Waar de speelpleinwerking in Emelgem vorig jaar al beloftevolle resultaten opleverde, is dit succes afgelopen
zomer nog groter”, legt schepen van
Jeugd en Wijkontwikkeling Caroline
Maertens uit. Dat blijkt duidelijk uit

Spelend leren op Babbelkamp
Deze zomer organiseerde de stad voor
het eerst een Babbelkamp. Twintig
kinderen tussen 5 en 12 jaar verbeterden al spelend hun taalvaardigheid.
Kinderen met een taalachterstand vergroten die achterstand tijdens de lange
zomervakantie. Daarom organiseerde
de stad eind augustus een Babbelkamp.
In de voormiddag speelden de kinderen
met elkaar en de begeleiders om het Nederlands bij te spijkeren. ’s Namiddags
sloten ze aan bij de reguliere speelpleinwerking.

TAALVAARDIG ÉN SOCIAAL

“We streven een dubbel doel na”, vertelt
Tom Verbeke, schepen van Financiën en
Inburgering. “We helpen deze kinderen

om hun taalvaardigheid te verbeteren
én brengen hen in contact met leeftijdsgenootjes uit de stad.” Het Babbelkamp
was er niet alleen voor allochtone
kinderen. Het aantal deelnemers was
mooi verdeeld tussen autochtonen en
allochtonen. Vernieuwend is ook dat de
stad voor de intensieve begeleiding van
de kinderen een beroep heeft gedaan
op stagiairs. Zij hebben via het
Babbelkamp de opgedane theorie in
de praktijk omgezet.

We willen kinderen met
taalachterstand spelenderwijs beter integreren.
Schepen Tom Verbeke

Een nieuw initiatief om het Nederlands
nog beter onder de knie te krijgen is net
genomen. Vanaf begin 2016 kunnen
5- tot 12-jarigen terecht bij de Babbeldoos op zaterdagvoormiddag.
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Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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