
OP VOLLE KRACHT 
VOORWAARTS



Beste stadsgenoten,

Onze toekomst wordt opnieuw beter, daar ben ik echt van 
overtuigd. Uw stadsbestuur werkt intussen op volle kracht 
verder. Met veel goesting, ambitie en durf voor Izegem. 

Wij bouwen verder aan een stad waar wonen echt beleven 
wordt. Een stad waar u op uw wenken bediend wordt met 
een uitstekende dienstverlening en een groot aanbod aan 
sport, cultuur, verenigingsleven en evenementen. Een stad 
waar u kan genieten van mooie bossen, prachtige parken 
en leuke (speel)pleintjes. Een stad waar jong en oud veilig 
op weg kan en wie ons nodig heeft de beste hulp en steun 
krijgt.

In deze folder ziet u een greep uit recente realisaties en 
wat er binnenkort nog op til staat. 

Met de N-VA aan het roer werkt het stadsbestuur verder 
aan de verandering in Izegem, op volle kracht voorwaarts.

Uw burgemeester,

Op volle kracht voorwaarts



Een nieuwe  
trekpleister in het 
hart van onze stad

Vlak naast de Grote Markt realiseren wij  
de Cultuurfabriek: de perfecte harmonie tussen 
onze bibliotheek, kunstacademie Art’Iz,  
het stadsarchief en Heemkring Ten Mandere.  
De maandelijks meer dan tienduizend bezoekers 
en cursisten brengen een pak extra dynamiek 
in onze stadskern, waar ook onze horeca en 
winkels de vruchten kunnen van plukken.



Op volle kracht voorwaarts

In Izegem zorgen we voor elkaar. 
Of je jong of oud bent, gezond of 
hulpbehoevend. De stad ontplooit 
voortdurend nieuwe initiatieven 
om het welzijn van elke Izegem-
naar te verbeteren.

Zorg

De Babytheek is een handige uitleendienst 
voor duurzame babyspullen die je slechts 
kort nodig hebt. Een autostoel, buggy, park, 
bedje of draagzak: je vindt het er allemaal. 

Met 30 concrete acties uit ons ambitieus 
armoedebeleidsplan gaan we de strijd 
aan tegen kansarmoede in onze stad.  
Kinderen en jongeren verdienen daarbij 
onze bijzondere aandacht

>> >>



Met de Fietsbieb wordt fietsen mogelijk voor 
alle Izegemse opgroeiende kinderen. Tot hun 
12 jaar kunnen ze een perfecte tweedehands-
fiets lenen aan een gunstig tarief. Een grotere 
fiets nodig? Leen gewoon een andere!

Sinds de uitbraak van de Corona krijgen 
ouderen die dat willen geregeld een telefoontje 
van een vrijwilliger of stadsmedewerker. Met 
een leuke babbel halen we zo heel wat mensen 
even uit hun sociaal isolement en zorgen we 
voor extra hulp voor wie die nodig heeft.

>>>>

Oud is niet out! Actieve senioren kunnen in ons dienstencentrum 
terecht voor allerlei cursussen, vormingsmomenten en voordrachten. 
Voor een lekkere lunch in fijn gezelschap zijn er onze zeven  
maaltijdpunten in je buurt. 

Ook wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft voor computergebruik of een 
beroep wil doen op de boodschappendienst of de Minder Mobielen 
Centrale is in ons dienstencentrum De Leest altijd welkom! 

>>



Op volle kracht voorwaarts

Ontmoetingen
Ruimte creëren om elkaar te ontmoeten zit in de ziel van Izegem. In onze 
sport- en cultuurvoorzieningen, onze talloze horecazaken of gewoon op 
een gezellige plek in de buurt. Daarom bouwen wij verder aan  
een aantrekkelijke stad, waar wonen echt beleven wordt.

Spelende kinderen kunnen in het oosten 
van de stad voortaan terecht op het aan-
trekkelijk Rafaëlpark, dat is omgevormd tot 
één grote speel- en sportzone.

Straks maken deze verouderde kleedkamers 
en douches aan het voetbalterrein in 
Kachtem plaats voor nieuwe: meer comfort 
voor de spelers van VV Emelgem-Kachtem. 

>>>>



De Melkmarkt, met de prachtige vredesboom een van onze mooiste pleinen, maken we nóg 
attractiever. Met vergroening en ontharding, aangename zitruimte en fijne terrasjes brengen we 
er extra gezelligheid en beleving.

In de nieuwe hondenweide aan Wandel op 
de Mandel in Emelgem kan uw trouwe  
viervoeter zich tijdens een wandeling  
voortaan ook zonder leiband even uitleven.

De metamorfose van het pleintje naast 
het Dorpshuis in Emelgem: een echt 
pareltje dat nieuwe ontmoetingen in het 
dorpscentrum stimuleert.

>>>>



Op volle kracht voorwaarts

Veilige fiets- en voetpaden en een vlotte doorstroom voor het autoverkeer.  
Dat zijn belangrijke uitdagingen voor een stad die voor iedereen bereikbaar wil zijn. 
Daaraan werken we elke dag en met ambitie verder.

Infrastructuur 
en verfraaiing

Kachtemsestraat



Omgeving Sint-Tillokerk

Abelestraat

Nieuw asfalt - Dirk Martenslaan



In Izegem meer 
groen? Doen!
In 2023 breiden we Wallemote-Wolvenhof  
uit met nog eens 5 hectare bos en park.  
De nieuwe autovrije trage weg verbindt het 
nieuw stuk bos met de school het centrum 
van de Bosmolens: goed voor de wandelaar 
en de schoolgaande kinderen.

Nog méér wandel- en speelgenot in het bos.
Naast de bestaande groene longen zoals  

Hier komt 5 hectare bos en park, tussen  
de Wolvenhofstraat en de Bosdreef.

het Rhodesgoed, het Merelbos, het Blauw-
huispark en Wallemote-Wolvenhof,  
zorgen we heel binnenkort voor nog extra 
bos in onze stad. Dit jaar nog planten we  
op de grens tussen Kachtem en Emelgem  
het Vageweenbos (2 hectare) aan.

Op volle kracht voorwaarts



Een nagelnieuwe evenementenhal vervangt 
straks de alom bekende maar verouderde 
feestzaal ISO.

Deze nieuwe multifunctionele evenementenlocatie 
biedt capaciteit voor 500 zit- en 1.500 staan-
plaatsen. Dit wordt de ideale plaats voor fuiven, 
beurzen, eetfestijnen en een thuis voor heel wat 
initiatieven van ons bloeiend verenigingsleven. 

Na de brand in het jeugdhuis begin vorig jaar krijgt 
ook De Tunne aanpalend aan de evenementenhal 
een gloednieuw onderkomen.

>>

Na enkele jaren met verschillende kleinere 
evenementen in de stad, kiezen het stadsbestuur 
en de vrijwilligers van Isotopia vanaf dit jaar 
opnieuw voor één groot stadsfestival, pal in  
het hart van onze stad.

Onze lokale handels- en 
horecazaken verdienen onze 
blijvende steun! Daarom maken 
we van de Izegem Kadobon 
een krachtige motor voor 
bestedingen in eigen stad. 
www.izegem.be/izegemkadobon

>>
Frank Meurisse



Onze mandatarissen helpen u graag, 
contacteer hen gerust.

Bert Maertens

Kurt Himpe

Tom Verbeke

Diederik Pattyn

Hein Depoorter

Kevin Carrette

Virginie Derumeaux

Caroline Maertens

Lothar Feys

Lisbet Bogaert

Frederick Verhaeghe

Jan Verbeke

Nick Verschoot

Kurt Lamerant

0495 31 32 000473 55 41 50
Burgemeester Schepen

Schepen Schepen

Schepen

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Lid BCSD

Schepen

0486 63 46 13 0474 91 32 77

0471 19 99 60 0477 84 73 91

0475 47 07 44 0491 90 60 79

0473 85 05 83 0475 74 30 62

0474 68 36 38 0486 26 43 18

0477 96 35 64 0498 86 89 24

caroline.maertens@n-va.bebert.maertens@n-va.be

kurt.himpe@n-va.be lothar.feys@n-va.be

tom.verbeke@n-va.be lisbet.bogaert@n-va.be

diederik.pattyn@n-va.be frederick.verhaeghe@n-va.be

hein.depoorter@n-va.be jan.verbeke@n-va.be

kevin.carrette@n-va.be nick.verschoot@n-va.be

virginie.derumeaux@n-va.be
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kurt.lamerant@n-va.be

izegem@n-va.be www.n-va.be/izegem N-VA Izegem nva_izegem


