Integratie is meer dan inburgering alleen
N-VA wil dat alle Izegemnaars zich thuisvoelen in onze stad.
Ook zij die van ver naar hier komen om te werken en te
wonen. En zij die het omwille van hun handicap of hun
geaardheid moeilijker hebben om een plaats te vinden in
onze gemeenschap.
Babbelen
Mensen vinden elkaar als ze elkaar verstaan. Onze taal
kunnen spreken, is dan ook essentieel. Daarom blijven we
investeren in de volgende intiatieven die open staan voor
alle – zowel de oorspronkelijke (autochtone) als nieuwe
(allochtone) – Vlamingen. De Babbeldoos-spelmomenten
waarin kinderen op speelse manier onze taal leren. En de
Babbel’Uit-praatgroepen waarin volwassenen hun kennis van
onze taal verrijken.
Vereenvoudigen
Tot slot, maar niet in het minst, maken we de volgende jaren
ook werk van de vereenvoudiging van de communicatie van
het stadsbestuur. Heel wat mensen – ook oorspronkelijke
inwoners van onze stad – vinden nog steeds hun weg niet in
de stadsadministratie. Omdat ze de brieven en documenten
van de stad, niet (goed) begrijpen.
De werkgroep ‘taal’, waarin een aantal medewerkers van
de stadsdiensten samenwerken, zal de documenten en
reglementen van de stad leesbaarder maken. Bovendien zal
ze eenvoudige pictogrammen ontwikkelen die de bezoekers
van de openbaren gebouwen van onze stad de weg wijzen.

IDee(ën aanreiken)
Omdat N-VA integratie erg belangrijk vindt, engageren we
een halftijdse integratieambtenaar en hebben we een stedelijke adviesraad voor integratie en diversiteit – kortweg IDee
– in het leven geroepen. Opdat deze raad met kennis van
zaken ideeën zou kunnen aanreiken, waken we erover dat
zijn leden ‘in het veld staan’. Zo is één van de co-voorzitters
van de raad, voortrekker van een Izegemse vereniging voor
allochtone vrouwen.
Werken
Wie onze taal spreekt, vindt makkelijker werk en stapt
zo sneller uit de armoede. Bovendien vergroot hij zijn kansen
om zich te integreren in onze stad. En draagt hij als
belastingsbetaler bij. Daarom wil de stad in overleg met
de lokale ondernemers instrumenten ontwikkelen die hen
helpen om allochtonen tewerk te stellen.

Luisteren
Met deze en de vele andere intiatieven die we de volgende
jaren nog zullen nemen, brengen we niet alleen Izegemnaars
onderling dichter bij elkaar, maar brengen we ook het stadsbestuur dichter bij de burger. Bij u dus. Denkt u dat het op het
vlak van de nabijheid en bereikbaarheid van het stadsbestuur
nog beter kan, aarzel dan niet om het ons te zeggen. Want
integratie begint bij luisteren.

Hoe we de
verandering
die we u
beloofden,
waarmaken

Mandeltuintjes
officieel geopend

Zorg voor wie het écht nodig heeft
We horen steeds vaker dat de zorg onbetaalbaar dreigt te
worden. Het is dan ook erg belangrijk om de OCMW-uitgaven
goed te bewaken. De nieuwste OCMW-jaarrekening toont aan
dat we daarin slagen. Zo blijft iedereen die het écht nodig
heeft, genieten van goede zorgen.

In Emelgem legde de
stad 12 volkstuintjes
aan. Ze investeerde 25.000 euro en
Vlaanderen droeg
15.000 euro bij. Het
Izegemse VTI bouwde
een toegangsbrugje
en opbergruimtes.
Vlaams MinisterPresident Geert
Bourgeois moedigde
de ijverige tuintjeshuurders aan.

Begraafplaatsen opgefrist

Wegwijzers naar parkings in stadscentrum

Vooruitzien
Versterken

Wie met de auto naar het stadscentrum rijdt, vindt er alle
plaats om te parkeren. Of kort in de centrumstraten of op
één van de betalende parkings (Grote Markt, Korenmarkt en
Wijngaardstraat). Of langer op één van de vijf gratis randparkings (Dirk Martenslaan (2), Prins Albertlaan, Kruisstraat
en Kerkplein). Vanaf begin september wijzen parkeerrouteborden de weg.

P Izegem
gratis

Verzekeren

P Izegem Parking 5
Parking

KORENMARKT

Parking
Heel veel Izegemnaars gaven ons bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem. Zij vroegen ons om het beleid in Izegem
te veranderen. Om vooruitziend en zuinig te besturen, om
het stadscentrum te versterken en om te verzekeren dat
iedereen zich veilig voelt in onze stad.
Dat doen we in samenspraak met de bewoners. We luisteren
niet alleen naar de stedelijke adviesraden. We nodigen ook
alle Izegemnaars uit op de bewonersvergaderingen ‘Visie
2030’. Zo horen we wat u echt belangrijk vindt.
U inspireert ons tot de acties die we ondernemen. Acties
die we in deze en onze andere nieuwsbrieven graag aan u
voorstellen.

De sleutel tot

verandering

Parking
1-2-3-4

GROTE MARKT

Nieuwe thuis voor verenigingen van De Mol
Op De Mol weten ze van aanpakken. De verenigingen van
de wijk organiseren vele activiteiten. Voortaan kunnen ze dat
doen in het nieuwe Mollekotje. De stad subsidieerde 50.000
euro en vele buurtbewoners deden de rest: samen bouwden
ze het nieuwe buurthuis.

De begraafplaatsen hebben de grondige opknapbeurt gekregen die ze dringend nodig hadden. De paden tussen de grafzerken zijn opnieuw ingezaaid. Het onvermijdelijke sluiten
was hinderlijk, maar loonde de moeite: de paden ogen opnieuw mooi.

Bouw mee aan het Eperon d’Or-museum
Goedkopere
bebloeming
even mooi
Elk jaar bebloemt het
stadsbestuur de
openbare gebouwen,
de centrumbrug en
enkele ronde punten.
Dat brengt veel kleur
en sfeer in de stad. En
dat kan ook met minder
kosten voor de stad.
We bespaarden meer
dan 25 procent, terwijl
de bebloeming toch even mooi is.

Breng foto’s van uw
familieleden die in
de Izegemse
nijverheid werkten,
naar Eperon d’Or.
Om de portretgalerij in het
museum aan te
vullen. Zo maakt u
van Eperon d’Or niet
alleen een museum
van fraaie objecten,
maar ook een museum van mensen.
(voor info: zie www.
eperondor.be)

Vernieuwde stadswandelingen
Samen met de Izegemse wandelclubs en stadsgidsen heeft
het stadsbestuur de stadswandelingen vernieuwd. U koopt
de mooi vormgegeven wandelkaarten op het stadhuis of in
de bibliotheek. Of u downloadt ze gratis van de stadswebstek
www.izegem.vlaanderen.

Wandel op de Mandel
Wie van Emelgem naar Ingelmunster wil fietsen of wandelen,
doet dat over enkele maanden langs de groene fiets- en wandelverbinding die we langs het kanaal aanleggen. De volgende jaren investeren we in nog meer trage verbindingswegen.

Dossier

Integraal
veiligheidsplan

Woninginbraak

Prioriteiten voor veiligheidsbeleid van
de stad vastgelegd
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen beloofden we u
een strenger veiligheidsbeleid. En die verandering maken
we waar. Zo hebben we de lokale politiepost in onze stad
versterkt en een verplichte horecavergunning ingevoerd. We
organiseren infoavonden inbraakpreventie en knelpuntwandelingen. En we zetten gericht GAS-boetes in om overlast in
te dijken. In overleg met de politie en alle gemeenteraadsfracties hebben we een integraal veiligheidsplan uitgewerkt.
Dat plan omschrijft welke veiligheidsproblemen het stadsbestuur en de politie prioritair aanpakken.
Diefstal en afpersing (2013)
(Brom)fietsdiefstal

26%

Woninginbraak

18%

Winkeldiefstal

7%

Diefstal uit voertuig

6%

Inbraak in bedrijf of winkel

4%

Zakkenrollerij

3%

Tussen 2010 en 2013
verdubbelde het aantal
inbraken of pogingen
tot inbraak. Preventie
of het voorkomen van
woninginbraak is dan
ook een topprioriteit.
Daarom krijgt u van de
politie gratis advies.
Na een rondgang bij u
thuis vertelt de politie
u met welke ingrepen
u uw huis kan beveiligen tegen inbraken.
Dat gratis preventieaanbod maken we niet alleen bekend
via het stadsmagazine Izine en de webstek van de stad. Binnenkort geeft de dienst stedenbouw aan elke bouwheer een
folder mee. Want de politie kan ook op basis van een bouwplan een beveiligingsadvies geven.
Omdat clublokalen vaak het doelwit zijn van inbrekers, verplichten we de verenigingen die we subsidiëren voor het (ver)
bouwen van hun lokaal, een preventieadvies te vragen. Ook
het stadsbestuur zal dat voortaan doen als het een gebouw
opricht of renoveert. Of als het een nieuwe verkaveling of een
openbaar domein inricht.

Andere

Bewakingscamera’s hebben een ontradend effect en laten de
politie toe om sneller in te grijpen. Als de politie uitrukt nadat
zij een criminele activiteit heeft opgemerkt op de camerabeelden die zij permanent bekijkt, dan wordt gemiddeld 7 op
10 keer de dader nog aangetroffen op de plaats van het vergrijp. Als de dader dan niet kan worden gegrepen, dan helpen
de camerabeelden om de verdachte later op te sporen.
Daarom investeren we 80.000 euro in de vernieuwing en uitbreiding van het cameranetwerk in onze uitgaangsbuurt.

De bestaande bewakingscamera’s op de Grote Markt, aan de
bibliotheek en aan de fietsenstalling bij het station hebben we
al vernieuwd. Om de hele uitgaansbuurt volledig in beeld te
brengen, installeren we vijf bijkomende camera’s: drie op en
rond de Grote Markt, een op de hoek van de Korenmarkt en
de Nieuwstraat en een aan de achterkant van het station (op
de hoek van de Prins Albertlaan en de Vaartstraat).

2%
32%

Fietsdiefstal
Eén op de vier diefstallen in Izegem is een fietsdiefstal. Dat
aantal moet dalen. Daarvoor zetten we met de politie tal van
acties op, zoals een campagne om te informeren over het
belang van een goed slot. U kan uw fiets gratis laten labelen
met uw unieke rijksregisternummer. Zo kan de politie u contacteren als ze uw gestolen fiets vindt. Niet-gelabelde gestolen fietsen vindt u terug op de webstek www.gestolenfietsen.
be. En binnenkort stelt de stad tijdelijk fietsen ter beschikking
voor wie zijn fiets gestolen is.

Vernieuwing en uitbreiding van bewakingscamera’s in onze uitgaansbuurt

Gaat u op reis, wordt u opgenomen in het ziekenhuis of bent
u samen met uw buren op een wijkfeest? Vraag dan de politie
om tijdens uw afwezigheid een oogje in het zeil te houden.
Dat afwezigheidstoezicht kan u aanvragen via
www.politiezoneriho.be.

Inbraak in openbaar gebouw 2%
Autodiefstal

scholen samen met drugspreventiewerkers hun leerlingen
kunnen wijzen op de gevaren van drugsgebruik. Bijvoorbeeld
met getuigenissen van ex-verslaafden. We willen ook preventieve drugscontroles in scholen opzetten. En leerkrachten en
scholendirecties tips aanreiken hoe ze het best optreden bij
(een vermoeden van) drugshandel of -gebruik.

Drugsgebruik
Hoewel dit niet altijd zichtbaar is in onze stad, neemt het problematisch drugsgebruik spijtig genoeg toe. Politie en justitie
maken daarom prioritair werk van het opsporen en vervolgen
van drugsdealers. Drugsgebruikers die voor overlast zorgen,
pakken we met GAS-boetes aan.
Omdat we moeten vaststellen dat drugsgebruikers steeds
jonger worden, nemen we initiatieven in samenwerking met
de Izegemse middelbare scholen. We onderzoeken hoe de

Kalender

Die andere passie

11 juli-viering
Officiële plechtigheid

10 juli

Vrijdag 10 juli, 19u30
Stadhuis, zaal Meilief

Tom Verbeke

Kevin Clement

Onze nieuwe schepen van o.a. financiën en inburgering

Vertegenwoordiger, man van verpleegster Els en vader van
ruskabusj Lola

Tom combineert het schepenambt met een bankjob. Ontspanning vindt hij in de vele andere passies die hij met zijn
familie en vrienden deelt.

Bart De Valck, Voorzitter Vlaamse Volksbeweging (VVB), spreekt
Organisatie i.s.m. Marnixring De Pekker en VVB

Contacteer ons

Zo hoort u het
van een ander

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 aanspreken. Hun
e-mailadressen en telefoonnummers vindt u op onze webstek
izegem.n-va.be. Daar vindt u ook de contactgegevens van onze
bestuursleden.

Volksfeest

Zaterdag 11 juli
Grote Markt

Onze burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden
1 Arne Allosserie				
2 Geert Bourgeois
3 Lothar Feys		
4 Kurt Himpe (schepen)
5 Bert Maertens (burgemeester)
6 Caroline Maertens (schepen)
7 Piet Seynaeve
8 Trui Tytgat
9 Dieter Vanthournout
10 Jan Verbeke
11 Tom Verbeke (schepen)
12 Nick Verschoot

11 jul

i

Baritonspeler in de
Kachtemse fanfare
Vrede & Eendracht

“In Izegem heb je veel huis voor je geld
Els en ik leerden elkaar kennen in Gent. Toen onze dochter
Lola op de wereld kwam, woonden we in een huurhuis in de
rand van Gent. Door haar komst wilden we extra inzetten op
zekerheid en besloten we een huis te kopen. Gans Gent en
omstreken afgezocht, maar alleen kleine huizen met een koertje (stadstuin zoals dat in Gent heet :-) pasten in ons budget.

16.30u

kinder- en
terrasanimatie
19.30u

Vlaanderen Zingt

Bestuurslid en acteur
in toneelvereniging
De Lanteern

met De grietjes (Isabelle A, Anneke van Hooff en Silvy De Bie)
presentator: Donaat Deriemaecker

Wonen we graag in Izegem? Het antwoord is volmondig ‘ja’!
Na drie weken al kenden we onze buren: wat een verschil
met de afstandelijkheid die we gewend waren in ‘grootstad’
Gent. En via enkele bezoeken aan de lokale terrassen verliep
de integratie bijzonder vlot.

organisatie: 11 julicomité
v.u. Bert Maertens, Voetbalstraat 23, 8870 Izegem - vormgeving: eclipsizegem

niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Hobbykok

5 sep

t

N-VA Volksfeest
Noteer nu al op uw kalender en/of in uw agenda:
N-VA Izegem organiseert op zaterdag 5 september
een volksfeest voor alle Izegemnaars. Dus ook voor
u! In augustus vindt u een persoonlijke uitnodiging
in uw brievenbus.

We besloten dan ook om onze perimeter uit te breiden. Omdat
Els’ zus in Izegem het restaurant ‘Villared’ uitbaat en omdat
mijn broer in die tijd ook in Izegem woonde, was de stap richting Izegem niet zo groot. We merkten onmiddellijk dat je in
Izegem veel huis hebt voor je geld. In 2010 werden we, samen met de bank, de trotse eigenaars van een prachtig huis

Tom geniet ook
van de activiteiten van
de Marnixring De Pekker,
de Davidsfondsafdeling van
Kachtem en VSVK Izegem.

‘Ons’ Izegem leeft, is vriendelijk, heeft zijn eigen gedacht en
staat open voor een ander. ‘Ons’ Izegem is vlot bereikbaar:
ik sta op weg van of naar Izegem nooit in de file en dat is in
mijn functie als vertegenwoordiger mooi meegenomen. ‘Ons’
Izegem dat zijn onze buren, de zalige creche waar Lola welkom was, de moeders aan school, de toogklaps na een vergadering, ons huwelijk, de vrienden op een terras. Ik kan nog
een tijdje doorgaan, maar het credo blijft hetzelfde: ja, ik leef
graag in Izegem! En ik geloof dat vele anderen dat ook doen.
Bij deze, van harte bedankt aan iedereen die deel uitmaakt
van ‘ons’ Izegem!”

Onze OCMW-raadsleden
13 Lisbet Bogaert
14 Hein Depoorter
15 Nicole Depreytere
16 Hans Samyn
17 Peter Vermeulen
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Word lid
Honderden Izegemnaars geloven in ons project en zijn daarom N-VA-lid. Zij nodigen u uit om hen te versterken. Om lid te
worden, kan u contact opnemen met Frederick Verhaeghe via
frederick.verhaeghe@n-va.be.

N-VA Izegem
nodigt u uit

U verlangde
een sterker
veiligheidsbeleid

11 juli-viering

16:30
19:30
			
			

Kinder- en terrasaninmatie
Vlaanderen Zingt
met De Grietjes (Isabelle A,
Anneke van Hooff en Silvy De Bie)

Gratis toegankelijk
voor iedereen

1507 l V.U.: Veerle Vandamme, Ardooisestraat 31A, 8870 Izegem

Zaterdag 11 juli
Volksfeest op de Grote Markt

Die verandering
maken we waar

De sleutel tot

verandering

