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Beste Izegemnaar, Emelgemnaar en Kachtemnaar,
We zijn er nog niet helemaal, maar nu
toch echt wel bijna. Heel binnenkort
zullen we het vreselijke coronamonster
definitief verslaan en een heel lastige
en moeilijke periode eindelijk achter
ons kunnen laten. Dat kunnen we
dankzij de volgehouden inspanningen
van jullie allemaal om de vaak bijzonder strenge regels strikt op te volgen.
Dankzij de moed van jullie allemaal
samen om door te zetten en elkaar op
te peppen, zelfs als dat noodgedwongen
vanop afstand moest. En niet in het
minst dankzij de bijzonder succesvolle
vaccinatiecampagne in onze stad.

van het callcenter, stewards, … die in
ons vaccinatiecentrum onbaatzuchtig
de handen uit de mouwen steken. Jullie
tomeloze inzet en dynamiek is bijzonder hartverwarmend en bewonderenswaardig!

Vrijheid omarmen

Ongelofelijk hard bedanken
Daarvoor wil ik jullie als burgemeester ongelooflijk hard bedanken. Jullie,
stadsgenoten, allemaal. Maar in het
bijzonder alle medewerkers en vrijwilligers van ons Izegems vaccinatiecentrum. Samen met drie buurgemeenten
Ingelmunster, Ledegem en Lendelede
sloegen we de handen in elkaar om het
vaccinatiecentrum ISO in een ijltempo
uit te bouwen. En ik ben zeker dat ik
jullie mening vertolk als ik zeg dat we
“preus” mogen zijn op hoe alles daar tot
in de puntjes verloopt!

#preusipizegem en
#oostwestizzegembest
Hartverwarmend
Mijn grootste respect en dankbaarheid gaat naar alle verpleegkundigen,
artsen, apothekers, administratieve en
logistieke medewerkers, telefonisten

Meer dan anderhalf jaar werden we
beperkt in ons doen en laten. Nu is
het hoog tijd om de vrijheid opnieuw
te omarmen. Laat ons met z’n allen opnieuw genieten van gezellige
terrasjes, mooie optredens en plezante
evenementen in de stad. Laat ons met
z’n allen opnieuw naar buiten trekken
en elkaar ontmoeten voor een gezellige
picknick, een lekkere barbecue of een
feestelijk etentje. Laat ons met z’n allen
opnieuw met volle goesting actief worden in onze jeugd-, sport- of socio-culturele vereniging.
Laat ons met z’n allen opnieuw met
volle teugen en zonder beperkingen
genieten van het leven in het mij o zo
dierbare Izegem.
Jullie burgemeester,

‘Bij een feestelijke verjaardag horen uiteraard
welgemeende felicitaties en geschenken! Proficiat met
je 70ste verjaardag, stichter-voorzitter Geert Bourgeois.’
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Voortaan kan je ook betalend parkeren via app of sms
Gedaan met in te schatten hoelang je zal parkeren. Je start en stopt je parkeersessie via de app of met
een sms en betaalt enkel je werkelijke parkeertijd. Een ticket aan de voorruit hoeft dan niet meer.
Schepen Tom Verbeke: “Veel mensen hebben vaak geen muntstukken meer op zak. Daarnaast geraakt
betalen met de smartphone meer en meer ingeburgerd. Parkeren via app of sms verhoogt de klantvriendelijkheid en het gebruikersgemak.”

© stadsbestuur Izegem

Concrete plannen Wolvenhof:
van restauratie tot horeca
Schepen Caroline Maertens: “Na jarenlang aandringen overtuigde het stadsbestuur de provincie
om kasteel Wolvenhof eindelijk een nieuwe bestemming te geven. Op het gelijkvloers van Wolvenhof dat in beheer is van de provincie - komt horeca voor
de vele parkbezoekers. Op de eerste verdieping is er
plaats voor kantoren. Voor de uitbating van dit alles
worden externe partners gezocht.

Kachtemsestraat: Straks mooier, netter en veiliger.

200.000 euro extra voor heropstart
Izegems verenigingsleven na corona?
De Vlaamse regering gaf Izegem 300.000 euro als coronasteun voor
het verenigingsleven. Bert Maertens: “We betaalden een derde van
dat bedrag onmiddellijk uit om de vele gederfde inkomsten bij de
verenigingen te verzachten. Daarnaast wilden de overige 200.000
euro structureel besteden met een langdurig impact.”

Materiaal uitleendienst, coaching en communicatiecampagne
Daarom koopt het stadsbestuur nieuw materieel voor de uitleendienst, wat organisatoren van activiteiten of evenementen extra
mogelijkheden geeft. Daarnaast krijgen de verenigingen en hun
verantwoordelijken coaching als extra zuurstof. Ten slotte komt er
ook een communicatiecampagne om nieuwe leden en vrijwilligers
aan te trekken.

Win een Izegem Kadobon

Intussen zet de provincie stappen voor de restauratie van de buitenkant van het kasteel. Zo wordt
Wolvenhof straks in volle glorie hersteld.
Ook zijn er in samenwerking tussen het stadsbestuur en de provincie nieuwe plannen om het
domein Wallemote-Wolvenhof nog met vijf hectare
uit te breiden. Op die manier krijgt De Bosmolens
er extra bos, speelruimte en graslanden bij: een
prachtige groene long in onze stad.”

25 euro
Proficiat Jan Kerckhof,
winnaar van de Izegem Kadobon van de lezerswedstrijd in
juni laatstleden.

izegem@n-va.be

Je kan opnieuw een Izegem
kadobon van 25 euro winnen.
Beantwoord de twee vragen
en de schiftingsvraag, mail je
antwoorden en adres uiterlijk
tegen 16 september 2021 naar
izegem@n-va.be.

• Wat wordt voorzien op het gelijkvloers van het Wolvenhof?
• Hoeveel Vlaamse investeringssteun krijgt de Prizma basisschool Heilige Familie op de
Bosmolens?

Schiftingsvraag: hoeveel juiste
antwoorden worden er in
totaal ingestuurd?
Wedstrijdreglement ter inzage
op www.n-va.be/izegem
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1 september: terug naar school, en een veilige
schoolomgeving
Wij bezochten N-VA-gemeenteraadslid Virginie Derumeaux, zaakvoerder van apotheek de Bosmolens en erg actief in de
Prizma basisschool Heilige Familie op de Bosmolens. Als jarenlange voorzitter van de ouderraad is ze dan ook erg betrokken bij de veiligheid rond de school.

Hoe werk je aan een veilige schoolomgeving, Virginie?

Je kent de piekmomenten van en naar de school. Dan stel je jezelf één vraag: ‘Hoe maken we van de voetgangers en fietsers de belangrijkste gebruikers?’ En dat is niet alleen
de verantwoordelijkheid van de stad en de politie.

Waarom niet?

De oplossing ligt niet alleen in veilige infrastructuur of in handhaving door de politie,
maar evenzeer in het sensibiliseren van ouders, voorbijgangers en chauffeurs. Daarnaast geloof ik ook heel sterk in ‘verkeersopvoeding’ van de kinderen.

Wat is er nu zo specifiek aan veiligheid en schoolkinderen?

Verplaats je eens in de huid van een kind. Ze zijn klein, hebben geen overzicht, kunnen moeilijk snelheid en afstand inschatten.
Meestal zijn ze impulsief en snel afgeleid. Bovendien hebben ze een blind vertrouwen in de volwassen verkeersgebruikers. Met
andere woorden, ze zijn heel kwetsbaar. Je moet dus dubbel opletten!

Hoe zit het aan de Prizma basisschool Heilige Familie op de Bosmolens?

Net als bij de andere scholen zijn er al heel wat goeie initiatieven genomen. Ik denk bijvoorbeeld aan verkeersopzichters, schoolstraten, zoen&vroem-zones of fietsexamens voor de oudste leerlingen. Maar we moeten verder zoeken om tijdens de piekuren
het verkeer te vertragen aan het rondpunt. En vooral zullen we straks het gebruik van de nieuwe trage weg hard stimuleren.

De trage weg?

Ja, daar zijn concrete plannen voor. Er komt een autovrije fiets- en
wandelweg van aan de Wolvenhofstraat tot aan de school en de
Meensesteenweg. Dat zie je op het plannetje hiernaast. Door de grote
uitbreiding van het aantal huizen op de Mol zal het aantal leerlingen
in de school op de Bosmolens alleen maar stijgen. De trage weg is
straks een enorm pluspunt voor de veiligheid van onze kinderen.
Bedankt Virginie. We duimen samen met jou voor verdere veilige
schoolomgevingen.

Stevige Vlaamse investeringssteun voor Izegemse scholen
N-VA-minister van Onderwijs Ben Weyts steunt heel wat investeringen in de schoolgebouwen. Zeker ook in
Izegem.

•

Zo kan Prizma basisschool Heilige Familie op de Bosmolens rekenen op
1,44 miljoen euro steun.

•

De Prizma basisschool Sint-Pieter in Emelgem krijgt 2 miljoen euro. Die
dient onder meer voor een gloednieuw gebouw met vier klassen, een refter, een sportzaal en de heraanleg van de speelplaats.

•

Eerder kregen ook al Prizma basisscholen Sint-Rafaël en Heilig Hart, de
Sint-Vincentiusschool in Kachtem, Prizma Campus College en Prizma
Campus VTI een stevige Vlaamse investeringssubsidie.

www.n-va.be/izegem
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 93
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

014229

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

