We gaan niet op onze
lauweren rusten

Vooruitzien
We blijven zuinig besturen
Ook in dit verkiezingsjaar delen we geen cadeaus uit. We
gaan niet nog snel dure projecten uitvoeren die sommigen
kunnen bekoren, maar zwaar wegen op onze stadskas. We
weten dat ook u het veel belangrijker vindt om de stadsuitgaven te beheersen en de stadsschuld verder terug te dringen.

Schuldafbouw
Welnu, de voorbije jaren slaagden we er al in om de stadsschuld te doen afnemen met meer dan 25%. Op dat elan
gaan we ook in 2018 verder. De extra financiële middelen die
we hebben gecreëerd door zuinig te besturen, gebruiken we
ook dit jaar om de schuld verder af te bouwen.
Onze burgemeester Bert Maertens omringd door onze schepenen
Vanaf linksboven in wijzerzin: Tom Verbeke, Lothar Feys, Caroline Maertens en Kurt Himpe

Evolutie stadsschuld (miljoen euro)
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De vele aandacht die de media nu al schenken aan de gemeenteraadsverkiezingen van eind dit jaar, komt veel te
vroeg als je het ons vraagt. “In verkiezingsmodus” schrijven
en zeggen journalisten nu om de haverklap. Ze bedoelen dan
dat beleidslui belangrijke beslissingen voor zich uitduwen
tot volgend jaar. Of in dit verkiezingsjaar gulle maatregelen
nemen om kiezersstemmen te winnen.
Dat doen we alvast niet. Ook in het laatste jaar van de eerste
bestuursperiode die u ons toevertrouwde, maken we verder
de beloftes waar die we in 2012 maakten. Toen beloofden
we u om vooruitziend – versta: zuinig – te besturen, om het
stadscentrum te versterken en om te verzekeren dat iedereen
zich veilig voelt in onze stad. Ook dit jaar doen we daarvoor
het nodige.
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Dat belet ons evenwel niet om verder te investeren in onze
stad. Daarover leest u op de volgende pagina’s meer.

Versterken
Ook in 2018 verfraaien we onze stad

Eerder beslisten we al om de belasting op leegstand niet
langer te plafonneren: hoe langer een pand leeg blijft staan,
hoe hoger die belasting wordt. Nu versterken we onze handelskern verder met vier nieuwe premies voor handelaars die
zich in het kernwinkelgebied vestigen, of er al actief zijn.

In samenspraak met de Izegemnaars hebben we het toekomstplan Visie 2030 uitgewerkt. Samen hebben we bepaald
welke plekken in de stad we vooral moeten opwaarderen.
De kernen van Emelgem, Kachtem en de Bosmolens horen
daarbij. We willen onze dorpspleinen herinrichten door parkeerplaatsen beter te schikken en meer bomen en ander
groen aan te planten. Op die manier willen we meer ruimte
creëren voor beleving en ontmoeting.
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Dorspleinen vergroenen
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Nieuwe premies voor handelskern
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Dat betekent evenwel niet dat we nu niets meer doen om
onze dorpskernen mooier te maken. Dit jaar nog vergroenen
we ze met extra planten, gras en bomen.
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De heraanleg van de dorpskernen voeren we deze bestuursperiode niet uit, omdat dat te zwaar zou wegen op de stadskas. Dat doen we wel vanaf volgend jaar. Als u ons bij de
gemeenteraadsverkiezingen opnieuw uw vertrouwen
schenkt, tenminste ;-)

Frank Meurisse
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In het geel aangemerkt: de centrumstraten die samen het kernwinkelgebied vormen

Een handelaar die zijn bestaande zaak van buiten het kernwinkelgebied naar dat gebied verhuist, geniet van een
verhuispremie. Wie een handelszaak vestigt in een handelspand dat op het register van leegstand staat, krijgt een
activeringspremie.
Een winkelier die zijn winkelgevel opknapt om de aantrekkingskracht van zijn zaak te verhogen, ondersteunen we met
een gevelrenovatiepremie. En wie van zijn handelspand dat
buiten het kernwinkelgebied ligt, een kantoor of een woning
maakt, krijgt een omvormingspremie.
Elke premie bedraagt 25% van de kosten die de handelaar
maakt, met een maximum van 7.500 euro. Een winkelier kan
van verschillende premies tegelijk genieten en op die manier
tot maar liefst 25.000 euro steun krijgen. Een flinke duw in
de rug dus.
Voor meer info, contacteer de projectleider lokale economie
via alice.traen@izegem.be of op 051 33 73 52

r. De prachtige boom
Ook de Melkmarkt maken we groene
komen als we hem
die er staat, zal nog meer tot zijn recht
en.
later dit jaar met grasperken omring

Speelpleinen Lindewijk en De Mol

Marktstraat opwaarderen

Een gerieflijk ontmoetingshuis of een mooi plein zijn het hart
van een wijk. Daarom investeerden we de de voorbije jaren
al in de bouw van de wijkhuizen op de Bosmolens en De Mol,
renoveerden we het dorpshuis van Emelgem en legden we
nieuwe speelpleinen aan op de Tuinwijk in Emelgem, op de
Bosmolens en in de Meensestraat.
Dit jaar vernieuwen we ook de speelpleinen op de Lindewijk
en op De Mol. We investeren per plein 25.000 euro in het
aanplanten van extra struiken en bomen, het aanleggen van
een voetbalpleintje en het plaatsen van speeltuigen.
De Mol

Simulatiebeeld Marktstraat

In overleg met buurtbewoners en jeugdverenigingen werkten
we deze ontwerpen uit. Op 10 en 11 januari leggen we de
ontwerpen aan de buurt voor om ze in samenspraak met de
bewoners af te werken.

We hoopten de Marktstraat vorig jaar al te kunnen herinrichten. Dat lukte spijtig genoeg niet, omdat de bouwvergunning
van de Vlaamse overheid op zich liet wachten. Nu we die
vergunning eindelijk op zak hebben, starten we de werken
onmiddellijk na de winter.
De huidige 19 parkeerplaatsen in de Marktstraat maken
plaats voor bredere voetpaden met bomen en zitbanken. Om
die plaatsen te compenseren, richten we in het midden van de
Marktstraat een parkeerhaven voor 20 auto’s in. In de straat
zelf leggen we nog eens 9 plaatsen voor kortparkeren aan.

Lindewijk

Bart Supply

We laten de handelaars van de Marktstraat, die langer
moeten wachten op de heraanleg van hun straat, niet in de
kou staan. Zo hebben we de straat in een kerstkleed verpakt
om de eindejaarsverkoop te ondersteunen.

Visie 2030
Nieuwe stadswijk Baertshof
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De site Baertshof - die tussen de Kasteelstraat en de Dirk Martenslaan ligt
en waar vandaag onder andere de
gebouwen van drukkerij Strobbe, bpost,
de huisvestingsdienst en het vredegerecht staan - vormt binnen enkele jaren
het decor voor een nieuwe, groene stadswijk in het hart van Izegem.
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cultuurfabriek met bibliotheek
en kunstacademie (huidige gebouwen van drukkerij Strobbe)

2

publiek toegankelijke stadstuinen

Het is een van de projecten uit het toekomstplan Visie 2030 dat we in samenspraak met
de Izegemnaars hebben uitgewerkt voor de
toekomstige invulling van de openbare ruimte in onze stad. Het masterplan voor de ontwikkeling van dit gebied van bijna 2 hectare
is klaar. Het geeft een beeld van hoe deze
belangrijke site kan worden ingevuld.

Veiliger oversteken in Krekelstraat
Een ander project uit het toekomstplan Visie 2030 krijgt
dit jaar al concreet vorm. In de Krekelstraat leggen we een
veilige voetgangers- en fietsoversteek aan. Die verbindt De
Leest, het jongerenontmoetingscentrum en de sportvelden
die langs de ene kant van de straat liggen, met het zwembad
en de sporthal aan de andere kant.

In dit nieuwe stadsdeel komen niet alleen heel wat woningen.
Ook de bibliotheek, de kunstacademie Art’Iz en het stadsarchief krijgen er een nieuw onderkomen, door de oude gebouwen van drukkerij Strobbe te verbouwen en op het dak aan
te vullen met een nieuwbouw. Zo krijgt een belangrijk stuk
industrieel erfgoed een nieuwe toekomst.

De komende maanden maken we
de nodige financiële en juridische
afspraken om in de volgende bestuursperiode concrete bouwwerken uit te voeren. Zo gaan
we op zoek naar de architect en
projectontwikkelaar die binnen de
contouren van het masterplan, het
beste ontwerp voor het Baertshof
uittekenen en bouwen.
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Met een verbreding van het voetpad versmallen we de weg
en maken we de oversteek voor voetgangers en fietsers zo
kort mogelijk. Op de verbrede voetpaddelen komen er paaltjes die overstekers beschermen.

Maquette die een indruk geeft van hoe de site Baertshof kan
worden ingericht

Grotere parking
Door deze ingreep verdwijnen enkele parkeerplaatsen in de
Krekelstraat. Maar door de heraanleg van de parking in die
straat, compenseren we die plaatsen en komen er zelfs extra parkeerplaatsen bij. Bovendien frissen we de groenzone
tussen de parking en de straat op waardoor de parking goed
zichtbaar wordt.

Artistieke impressie van hoe de oude fabrieksgebouwen van Strobbe kunnen worden
omgevormd tot een heuse ‘cultuurfabriek’ met bibliotheek en kunstacademie.

Bart Supply

Grote Markt

Verzekeren
Alle Izegemnaars kunnen op ons blijven rekenen
Nog meer bewakingscamera’s

Kinderopvang aanmoedigen

In het Sint-Pietersstraatje is het tegenwoordig op de koppen
lopen als je er een van de vele horecazaken wil bezoeken.
Het kleine, gezellige straatje leeft als nooit te voren en is als
vanzelf een tweede uitgaansbuurt in Izegem geworden.

Een drukke job combineren met de zorg voor kleine kinderen:
vele jonge ouders worstelen met die uitdaging. Daar willen
we hen bij helpen door kinderopvang aan te moedigen.

Frank Meurisse

Als u beslist om een kinderdagverblijf te openen, dan geven
we u een aanmoedigingspremie. Om bijvoorbeeld een deel te
vergoeden van de bouw- of verbouwingskosten die u maakt.
Bovendien ontvangt u een bedrag per opvangplaats die u
creëert.

Sint-Pietersstraatje

Daarom investeren we dit jaar meer dan 33.000 euro in
camerabewaking in de buurt om overlast en bijvoorbeeld fietsdiefstallen te vermijden. Er komen vijf bewakingscamera’s
die de omgeving vanuit alle mogelijke richtingen in beeld
brengen: niet alleen de Sint-Pietersstraat zelf, maar ook de
Papestraat, de Meensestraat en de Kortrijkstraat.

Ook als u vandaag al een kinderdagverblijf heeft, geven we u
een extra duwtje in de rug. Als u beslist om nog meer kinderen
op te vangen en daarvoor uw verblijfsruimte uit te breiden of
een extra kracht aan te werven, dan steunen we u financieel.
Voor meer info raadpleeg de webstek van de stad
(www.izegem.be) of contacteer de stadsdiensten
(communicatie@izegem.be of 051 33 73 00)

Betalende diensten voor
vreemdelingen

Wie een hart heeft voor zijn buurt,
kan op onze steun rekenen

Om te verzekeren dat buitenlanders zich goed in onze stad
integreren, doen we er alles aan om hen onze taal te leren.
Want wie onze taal spreekt, vindt makkelijker een job en dat
is de beste garantie op een geslaagde integratie.

Heeft u groene vingers? Dan bent u misschien wel de vrouw
of man naar wie de stad op zoek is! Dit jaar starten we met
een proefproject Adopteer een stukje groen in de stad. Heeft
u zin om in uw vrije tijd het gras- of bloemenperkje in uw
buurt te verfraaien en te onderhouden zoals u dat wilt? Dan
kan dat. De stad biedt u planten en bloemen aan en schenkt u
jaarlijks een kleine attentie als dank voor uw vrijwillige inzet.
De mensen die nog maar kort bij ons verblijven en daarom
onze taal nog niet (goed) beheersen, ondersteunen we met
tolk- en vertalingsdiensten. Wie bijvoorbeeld op het stadhuis
zijn verblijfsvergunning aanvraagt of verlengt, kan daarop een
beroep doen.
We vragen daarom aan de vergunningsaanvrager voortaan
een bijdrage (een retributie is het moeilijke woord) om de
dienstverlening aan de vreemdeling te vergoeden. Tenzij
de aanvrager hier om humanitaire redenen verblijft (bijv.
oorlogsvluchteling) of onvermogend is (bijv. niet-begeleide
minderjarige).

Om zwerfvuil sneller te kunnen weren uit het straatbeeld
komt er dit jaar ook een premie voor verenigingen en burgers
die vrijwillig afval langs onze wegen en op pleinen opruimen.
Want wie zo zelf actief meewerkt aan een nette buurt mag
daar gerust voor worden beloond.

Wij leggen uw tegeltuintje aan
Wilt u uw straat opfleuren met een tegeltuintje aan uw gevel?
Vraag het aan op het stadhuis. Na goedkeuring rukt de groendienst uit om het aan te leggen.

