U vroeg om
verandering

De sleutel tot

verandering

De verandering ingezet

• personenbelasting en onroerende
voorheffing niet verhoogd
• financiële reserves intact gelaten
Aanzienlijk bespaard

• 1,8 miljoen bespaard op werkingskosten

Met inspraak van
de Izegemnaars

• schuldafbouw met 5 miljoen euro

Héél veel Izegemnaars gaven ons bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem. Zij vroegen ons om het beleid in Izegem
te veranderen. Om zuinig te besturen, om het stadscentrum
te versterken en om te verzekeren dat iedereen zich veilig
voelt in onze stad. We hebben het voorbije jaar dan ook hard
gewerkt. Om de stadsfinanciën gezonder te maken zonder de
kernbelastingen te verhogen. En om projecten op te starten
die onze wijken versterken en de veiligheid verhogen.
Dat deden we in samenspraak met alle bewoners van Izegem.
We luisterden niet alleen naar de stedelijke adviesraden. We
nodigden ook alle Izegemnaars uit op de I100-inspraakdag.
Zo hoorden we wat u echt belangrijk vindt en dat inspireerde
ons tot het plan dat we samen met onze coalitiepartner voor
de volgende jaren hebben opgemaakt. Over de uitvoering
van dat plan vertellen we u graag in deze en onze volgende
nieuwsbrieven.

Schuldgroei gestopt
Zoals vele mensen geld lenen om hun huis te bouwen, zo
leent ook de stad geld om gebouwen op te richten en wegen
aan te leggen. Wie zijn geld goed beheert, zorgt ervoor dat
zijn lening niet te groot is, zodat hij die vlot kan terugbetalen.
Bij de stad was dat intussen anders geworden: de leenlast
die Izegem droeg, was maar liefst 25% zwaarder dan in de
gemiddelde Vlaamse gemeente! Schuldafbouw is dan ook
noodzakelijk.

Zoals u spaart voor uw oude dag, zo heeft ook de stad reserves opgebouwd. Om later onder andere de pensioenen van de
stadsmedewerkers te betalen. Aan die reserves raken we niet,
want door de vergrijzing van de bevolking groeien ook onze
pensioenlasten. Zoals we in onze kiescampagne hebben
beloofd, verhogen we ook de kernbelastingen - dat zijn de
opcentiemen op uw personenbelasting en de roerende voorheffing - niet. Er is dan ook maar één weg: zuiniger besturen.
Welnu, voortaan zullen we jaarlijks maar liefst 1,8 miljoen
euro minder uitgeven dan voorheen!
Deze aanzienlijke besparing volstaat evenwel niet om de
stadsschuld voldoende af te bouwen en financiële ruimte te
creëren voor de noodzakelijke investeringen in de toekomst.
Daarvoor is immers 2,2 miljoen per jaar nodig. We moesten
dan ook een aantal retributies indexeren in dezelfde mate als
de levensduurte in de laatste vijf jaar is gestegen.
We realiseren dus meer dan 80% van de noodzakelijke
financiële inspanningen door besparingen en minder dan
20% door verhoogde retributies. Dat is véél beter dan
bijvoorbeeld de federale regering van Di Rupo wiens financiële
sanering voor meer dan de helft uit bijkomende belastingen
bestaat.

Zuinig besturen

Vooruitzien
Versterken

Grondig afwegen

Verzekeren

Stationsomgeving

Site Strobbe

Veranderen

Vooruitzien

Veranderen doen we niet om te veranderen. Veranderen doen
we wat écht nodig is: vooruitziend – versta: zuiniger – besturen,
onze lokale economie en wijkwerking versterken en veiligheid en zorg voor hulpbehoevenden verzekeren.

Financiële sanering

Participatie
Veranderen doen we niet alleen. We veranderen alleen maar
datgene wat door de Izegemnaars wordt gedragen. Daarom
betrekken we u graag bij onze beslissingen en vragen we u
om uw mening. We nodigen u uit om deel te nemen aan de
inspraakmomenten die we de volgende jaren inrichten. Of u
kan ons ook altijd zelf contacteren (zie voorlaatste pagina).

Informatie
Als we u en de andere Izegemnaars willen betrekken bij ons
beleid, dan zullen we u eerst goed moeten informeren. Daarom
werd begin dit jaar het nieuwe stadsmagazine Izine gelanceerd waarin de stadsmedewerkers u inlichten over hun vele
initiatieven. En als N-VA Izegem sturen wij u voortaan graag
deze halfjaarlijkse nieuwsbrief.

De sleutel tot

verandering

In tijden van economische crisis moet iedereen de tering naar
de nering zetten. Ook uw stadsbestuur! Daarom besparen we
flink op de werkingskosten (zie vorige pagina). Op die manier
creëren we de financiële ruimte die nodig is om die andere
broodnodige veranderingen door te voeren die we verder op
deze pagina’s voorstellen.

Visie 2030
We hebben niet de middelen om alles tegelijk te doen. Dus
als we belangrijke uitdagingen willen aangaan, zoals de zorg
voor onze vergrijzende bevolking, dan moeten we keuzes
maken.
Vooral als we broodnodige investeringen willen maken, zoals
ontmoetingsruimtes voor buurtcomités en verenigingen en
betaalbare woningen voor jonge gezinnen.
Die keuzes maken we niet overhaast. Over de herinrichting
bijvoorbeeld van de stationsomgeving of de site Strobbe
denken we heel goed na. We vragen experten ruimtelijke
ordening om hun visie. En we vragen de Izegemnaars
wat zij ervan denken. Visie 2030 heet dit project en over
de voortgang ervan vertellen we u graag in onze volgende
N-VA-nieuwsbrieven.

Winkelbezoekers
en toeristen
aantrekken

Politie meer
op straat en
gerichter inzetten
Marktstraat

Zorgcentra en
verenigingen
ondersteunen
Dagverzorgingscentrum

Eperon d’Or

Wijkcentra uitbouwen
Speelplein Bosmolens

Versterken

Verzekeren

Bloeiend stadscentrum

Veiligheid

Vorig jaar hebben we al de eerste maatregelen genomen om
het stadscentrum makkelijker bereikbaar te maken en er
de leegstand te bestrijden. Zo openden we een bijkomende
centrumparking op de site Strobbe. En plafonneren we niet
langer de leegstandsbelasting.

We versterkten het Flexteam: een ploeg van drie extra politiemensen die snel en gericht een overlast of criminele
activiteit bestrijden. Bijvoorbeeld door te patrouilleren in een
wijk die door een inbraakgolf wordt geteisterd. Of in onze
uitgaansbuurt, waar we bovendien extra bewakingscamera’s plaatsen. Bovendien startten we knelpuntwandelingen
op waarop de bewoners van een wijk ons aanwijzen waar
ze zich in hun buurt minder veilig voelen: bij een slechte
verlichting of een verpauperd pand bijvoorbeeld.

Dit jaar werven we een deskundig projectleider aan die
initiatieven neemt om onze lokale economie te versterken.
Zoals de oprichting van een doorgroeiwinkel voor startende
handelaars en een promotiecampagne voor het rijke winkelaanbod van onze stad. In Eperon d’Or openen we het
Economisch Huis met een dienstenloket voor ondernemers.
En dat is niet toevallig: we geloven dat cultuur (musea) en
economie (handel en horeca) elkaar versterken.

We blijven inzetten op het (her)aanleggen van veilige fietspaden. En we maken een conceptplan trage wegen op. Want
we willen de volgende jaren onze wijken en groengebieden
verbinden door een netwerk van veilige voet- en fietswegen.

Verbonden wijken

Zorg

We blijven inzetten op onze wijkwerkers die nog meer dan
voorheen een brug zullen bouwen tussen de wijkcomités en
de stadsdiensten. We beslisten tot het decentraliseren van de
speelpleinwerking die dus naar de wijken terugkeert. Deze
zomer is dat al het geval in de Tuinwijk in Emelgem. En volgend jaar bouwen we een nieuw wijkontmoetingscentrum op
de Bosmolens en frissen we het ontmoetingscentrum in het
gemeentehuis van Emelgem op.

Dit voorjaar nog openen we een dagverzorgingscentrum.
Daar vinden onze hulpbehoevende bejaarden overdag de
begeleiding en de verpleging die ze nodig hebben om thuis te
kunnen blijven wonen.
We steunen voluit wie mensen verenigt en daardoor zorgt
voor sociale verbinding. Daarom raken we niet aan het subsidiebudget voor onze vele cultuur- en sportverenigingen. En
investeren we in de vernieuwing van ontmoetingscentrum
Wallemote.

Wij bouwen samen met u aan
Om te bouwen aan stad waarin het aangenaam is om te leven: daarvoor steken we graag de handen uit de mouwen. Dat doen we
evenwel niet alleen.
Onze gemeente- en OCMW-raadsleden en de (bestuurs)leden van N-VA Izegem werken nauw samen met de raadsleden van onze
coalitiepartner en van de andere partijen in de gemeente- en OCMW-raad.
Bovendien kunnen we rekenen op de inzet van onze stadsmedewerkers. En van de talloze Izegemnaars die zich engageren in de
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Onze gemeenteraadsleden

Onze OCMW-raadsleden
7

Lothar Feys

13

Lisbet Bogaert

2

Bert Maertens, burgemeester
Kurt Himpe, schepen

8

Piet Seynaeve

14

Hein Depoorter

3

Filip Motte, schepen

9

Jan Verbeke

15

Nicole Depreytere
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Caroline Maertens, schepen

10

Tom Verbeke

16

Nick Verschoot
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Geert Bourgeois, gemeenteraadsvoorzitter

11

Joke Vermeulen

17

Peter Vermeulen

6

Arne Allosserie, fractieleider

12

Trui Tytgat
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n de toekomst van onze stad
stedelijke adviesraden en in de vele verenigingen die onze stad rijk is.
Ook wie zich niet inzet in een vereniging, maar een helpende hand reikt aan een buur of een ander, bouwt mee aan onze stad. En ook:
de vele mensen die hier niet wonen, maar er komen werken, winkelen of ontspannen.
Samen met u bouwen al deze mensen aan Izegem, een stad die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.
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Onze bestuursleden
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Veerle Vandamme, voorzitter
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Ludwig Beheydt
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Jan Maertens
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Bart Dewitte, ondervoorzitter
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Els Carton
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Bjorn Olivier
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Bart Supply, jongerenverantwoordelijke

27

Lena Delaere
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Huguette Oosterlynck
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Trui Buyse, secretaris
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Bernard Depoorter
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Hans Samyn
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Hedwige Desmet, penningmeester
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Geert Denijs
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Dieter Vanthournout
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Elise Verfaillie, communicatieverantwoordelijke
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Siegfried Denys

37

Wim Verbeke
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Frederick Verhaeghe, ledenverantwoordelijke
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Inge Everaert

38

Steven Willaert

		
Lut Verlinde (niet op foto)

32

Kalender

Een dag uit
het leven van

9 feb

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 9 februari verwelkomen we alle
Izegemnaars op onze nieuwjaarsreceptie. We
serveren u dan graag een hapje en een drankje.

Filip Motte
onze schepen van Financiën

Geert Bourgeois, Viceminister-president van de
Vlaamse regering en voorzitter van onze gemeenteraad, zal ons toespreken.

Vroeg ontbijt
met vrouw Marijke:
de start van
een lange dag

Wanneer? Zondag 9 februari om 11 uur
Waar?
’t soK, Hogestraat, Kachtem

Verandering
voor
Vooruitgang

Partijcongres

In de voormiddag
consultaties voor
mijn patiënten in
het ziekenhuis

Bij de lunch bijpraten
met mijn N-VA collega’s
uit het schepencollege

31 jan

We betalen torenhoge federale belastingen, maar
krijgen daarvoor geen efficiënte dienstverlening
terug. We betalen enorm veel sociale bijdragen,
en toch is onze sociale zekerheid niet sociaal en
zelfs niet zeker. Zo kan het niet verder. Als we onze
welvaart en ons welzijn willen behouden en versterken, dan is er verandering nodig.

‘s Namiddags
op het stadhuis
dossiers verwerken
en overleggen
met medewerkers

Die verandering is de inzet van de verkiezingen van
dit jaar. Om ons verkiezingsprogramma uit te werken, verzamelen de N-VA-leden op 31 januari en
1 en 2 februari op een partijcongres. Alle informatie
over het congresprogramma en de ontwerpteksten
vindt u op www. veranderingvoorvooruitgang.be.

Verkiezingen

Als voorzitter van de
handbalploeg de spelers bij
hun training aanmoedigen

25 mei

Deze verkiezingen zijn niet alleen belangrijk omdat u dan tegelijk uw vertegenwoordigers in het
Vlaamse, federale en Europese parlement aanduidt. Zij zijn des te belangrijker omdat u dan ook
op die bestuursniveaus kan kiezen voor een broodnodige verandering!

Een vergadering met
de N-VA-bestuursleden
sluit de dag af

Zo hoort u het
van een ander
Sofie Vandenbriele
KMO-zaakvoerder en moeder

Word lid
Honderden Izegemnaars geloven in ons project en
sloten zich daarom bij N-VA aan. Zij nodigen u graag uit
om hen te versterken.
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.

“Een stadsbestuur hoort zijn geld te beheren als een
goede huisvader of –moeder”
Sofie is altijd druk in de weer. Samen met haar man Sam
combineert ze de bedrijfsleiding van de jonge Izegemse onderneming Bulik Standbouw en het ouderschap van hun twee
zonen. Met tijd moet Sofie dan ook erg zorgvuldig worden
omgegaan. En ook met geld, want Sofie en Sam moeten
permanent investeren in de onderneming en ook de gezinswoning moet worden afbetaald. Bovendien trachten Sam en
Sofie te sparen, want ze willen Lio en Len later alle studiekansen geven.
“Het is niet altijd makkelijk om tegelijk bedrijfsleider en
mama te zijn”, geeft Sofie toe, “maar met een goede tijds- en
budgetplanning lukt het me wel.” Vele Izegemnaars zullen
zich in Sofie en Sam herkennen. Ook zij slagen er alleen in
om hun drukke job te verzoenen met hun engagementen in
familie en verenigingen, door erg zorgvuldig om te springen
met tijd en geld. Terecht verwachten zij van hun stadsbestuur
hetzelfde.
Zij verlangen dat het stadsbestuur het belastinggeld dat
het wordt toevertrouwd zuinig beheert. Dat het alleen maar
uitgeeft wat echt nodig is, geen schuldenberg creëert en
voldoende spaart voor de toekomst. “Een stadsbestuur hoort
zijn geld – of beter: ons geld – te beheren als een goede huisvader- of moeder,” besluit Sofie.

Contacteer ons
Niemand heeft alle wijsheid in pacht, ook N-VA Izegem niet.
Wij zijn dan ook benieuwd naar wat u denkt of verwacht.
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 of één van
onze bestuursleden aanspreken. Hun e-mailadressen en
telefoonnummers vindt u op onze webstek n-va.izegem.be

Bezoek onze webstek izegem.n-va.be

N-VA Izegem
nodigt u uit
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 9 februari vanaf 11 uur
’t soK, Hogestraat, Kachtem
Gratis toegankelijk voor iedereen
Toegegeven, op 9 februari zal het nieuwe
jaar al een maand oud zijn, maar daarom
zullen de nieuwjaarswensen die we dan
uitwisselen, niet minder gemeend zijn.

1401 l V.U.: Veerle Vandamme, Ardooisestraat 31A, 8870 Izegem

Elke Izegemnaar – ook u dus – is dan van
harte welkom!

