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WEBSTEK VAN DE IZEGEMSE NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
Persmededelingen en actuele berichten

Op maandag 2 mei komt de Izegemse
gemeenteraad opnieuw samen. De zitting tart
om 19u.30 (in de gemeenteraadszaal, ingang

via het oude deel van het stadhuis).

Naar aanleiding van de actie van een aantal
Izegemse handelaars zetten we nog eens een
aantal N-VA - dossiers in de kijker. Klik hier
voor de N-VA - visie op de heraanleg van de
Grote Markt en klik hier voor het actieplan

"Winkel in Izegem" dat in augustus 2010 door
de N-VA - gemeenteraadsleden Filip Motte en

Kurt Himpe werd voorgesteld.

Klik hier om de nieuwsbrief van de Izegemse
N-VA (11 april 2011) te lezen.

 

 

 

Buurtbewoners dienen bezwaarschriften in tegen
verkavelingsaanvraag

09-04-2011 -  Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april stelde
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over een
aanvraag voor een nieuwe verkaveling met 121 kavels die in
een eerste fase ter hoogte van de Katteboomstraat en
Hondekensmolenstraat zou gerealiseerd worden. De
buurtbewoners kregen van de Izegemse stadsdiensten een brief
met de bekendmaking van de aanvraag en een mededeling dat
er bezwaren konden ingediend worden tijdens het openbaar
onderzoek dat op 6 april 2011 afliep. "Het handelt om een
verkavelingsaanvraag met een zeer grote impact op de buurt",
stelt raadslid Himpe. Lees meer...
Extra subsidie moet ook voor cultuur- en sportverenigingen
die samenwerken

08-04-2011 - Voor de N-VA moeten naast jeugdverenigingen
ook cultuur- en sportverenigingen een extra subsidie kunnen
krijgen als zij met elkaar een lokaal willen delen. Dat verklaarde
N-VA - raadslid Bert Maertens tijdens de bespreking van het
subsidiereglement op de zitting van maandag 4 april. "Als je de
financiële stimulans om samen te werken beperkt tot de
jeugdverenigingen alleen, zal het initiatief zijn doel
voorbijschieten", zegt Maertens. Het stadsbestuur wil het
bestaande subsidiereglement voor het aankopen, (ver)bouwen
en herstellen van verenigingslokalen wijzigen. Lees meer...

"Nood aan gecoördineerde aanpak voor handelscentrum"

08-04-2011 - Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april kwam
ook de vergadering met de Actiegroep Zelfstandig Izegem
opnieuw aan bod. Na de vergadering met het stadsbestuur en
vertegenwoordigers van de actiegroep op 29 maart werd aan de
gemeenteraadsleden een verslag bezorgd dat opgemaakt werd
door het actiecomité. De burgemeester vond dat het anonieme
verslag geen correcte wergave van de discussie was. N-VA -
gemeenteraadslid Filip Motte riep tijdens een vorige
gemeenteraadszitting op om de dialoog op te starten en
reageerde tevreden op het feit dat het stadsbestuur de actiegroep
uitnodigde om een aantal zaken te bespreken. Lees meer...

Klik hier om de nieuwsbrief van de Izegemse N-
VA (11 april 2011) te lezen.

Klik hier om de nieuwe huis-aan-huisfolder
(maart 2011) van de Izegemse N-VA te

raadplegen.

 - Deze webstek werd geactualiseerd op vrijdag 22 april 2011 - Webbeheerder

 

http://www.kurthimpe.be/
http://s30.sitemeter.com/stats.asp?site=s30izegem
mailto:kurt.himpe@n-va.be
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WEBSTEK VAN DE IZEGEMSE NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
Persmededelingen en actuele berichten

Op maandag 2 mei komt de Izegemse
gemeenteraad opnieuw samen. De zitting tart
om 19u.30 (in de gemeenteraadszaal, ingang

via het oude deel van het stadhuis).

Naar aanleiding van de actie van een aantal
Izegemse handelaars zetten we nog eens een
aantal N-VA - dossiers in de kijker. Klik hier
voor de N-VA - visie op de heraanleg van de
Grote Markt en klik hier voor het actieplan

"Winkel in Izegem" dat in augustus 2010 door
de N-VA - gemeenteraadsleden Filip Motte en

Kurt Himpe werd voorgesteld.

Klik hier om de nieuwsbrief van de Izegemse
N-VA (11 april 2011) te lezen.

 

 

 

Buurtbewoners dienen bezwaarschriften in tegen
verkavelingsaanvraag

09-04-2011 -  Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april stelde
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over een
aanvraag voor een nieuwe verkaveling met 121 kavels die in
een eerste fase ter hoogte van de Katteboomstraat en
Hondekensmolenstraat zou gerealiseerd worden. De
buurtbewoners kregen van de Izegemse stadsdiensten een brief
met de bekendmaking van de aanvraag en een mededeling dat
er bezwaren konden ingediend worden tijdens het openbaar
onderzoek dat op 6 april 2011 afliep. "Het handelt om een
verkavelingsaanvraag met een zeer grote impact op de buurt",
stelt raadslid Himpe. Lees meer...
Extra subsidie moet ook voor cultuur- en sportverenigingen
die samenwerken

08-04-2011 - Voor de N-VA moeten naast jeugdverenigingen
ook cultuur- en sportverenigingen een extra subsidie kunnen
krijgen als zij met elkaar een lokaal willen delen. Dat verklaarde
N-VA - raadslid Bert Maertens tijdens de bespreking van het
subsidiereglement op de zitting van maandag 4 april. "Als je de
financiële stimulans om samen te werken beperkt tot de
jeugdverenigingen alleen, zal het initiatief zijn doel
voorbijschieten", zegt Maertens. Het stadsbestuur wil het
bestaande subsidiereglement voor het aankopen, (ver)bouwen
en herstellen van verenigingslokalen wijzigen. Lees meer...

"Nood aan gecoördineerde aanpak voor handelscentrum"

08-04-2011 - Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april kwam
ook de vergadering met de Actiegroep Zelfstandig Izegem
opnieuw aan bod. Na de vergadering met het stadsbestuur en
vertegenwoordigers van de actiegroep op 29 maart werd aan de
gemeenteraadsleden een verslag bezorgd dat opgemaakt werd
door het actiecomité. De burgemeester vond dat het anonieme
verslag geen correcte wergave van de discussie was. N-VA -
gemeenteraadslid Filip Motte riep tijdens een vorige
gemeenteraadszitting op om de dialoog op te starten en
reageerde tevreden op het feit dat het stadsbestuur de actiegroep
uitnodigde om een aantal zaken te bespreken. Lees meer...

Klik hier om de nieuwsbrief van de Izegemse N-
VA (11 april 2011) te lezen.

Klik hier om de nieuwe huis-aan-huisfolder
(maart 2011) van de Izegemse N-VA te

raadplegen.

 - Deze webstek werd geactualiseerd op vrijdag 22 april 2011 - Webbeheerder

 

http://www.kurthimpe.be/
http://s30.sitemeter.com/stats.asp?site=s30izegem
mailto:kurt.himpe@n-va.be
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Persmededelingen  

  

 

Op deze webpagina vindt u alle persmededelingen en
actuele berichten (klik hier voor het archief).

Persmededelingen en actuele berichten

Actueel - Buurtbewoners dienen
bezwaarschriften in tegen verkavelingsaanvraag
(09-04-2011).
Actueel - Extra subsidie moet ook voor cultuur-
en sportverenigingen die samenwerken (08-04-
2010).
Actueel - "Nood aan een gecoördineerde aanpak
voor handelscentrum" (08-04-2010).
Actueel - Uitbreiding zone 30: gevolgen voor
brandweer? (24-03-2011).
Actueel - N-VA wil geluidsschermen langs E403
(09-03-2011).
Actueel - OCMW-meerjarenplan 2010-2013
voldoet niet aan uitdaging van de vergrijzing
(08-03-2011).
Actueel - Izegemse handelaars protesteren (03-
03-2011).
Actueel - Inbraken in Izegemse scholen in
dalende lijn (01-03-2011).
Persmededeling - "Bouwwoede in Emelgem
verantwoordt vraag naar PostPunt" (09-02-2011).
Actueel - Eerste luiertafel is een feit (08-02-
2011).
Actueel - Uitbreiding zone 30: N-VA pleit voor
begeleidende maatregelen (01-02-2011).
Actueel - Probleem met asverschuiving geen
alleenstaand geval (29-01-2011).
Actueel - Aankoop Vleeshuis onregelmatig (28-
01-2011).
Actueel - Start herstellingswerken voormalig
postgebouw (25-01-2011).
Actueel - Belasting op het gebruik van openbaar
domein bij openbare werken (24-01-2011).
Actueel - Gratis lidmaatschap voor nieuwe
Izegemnaars ook in 2010 succes (07-01-2011).
Actueel - Inhaaloperatie aantal personeelsleden?
(06-01-2011).
Actueel - Vragen over aantal leefloners in
Izegem (05-01-2011).
Actueel - Naar een uitbreiding van de Izegemse
bibliotheek? (02-01-2011).
Actueel - Stabiliteitsstudie voormalig
postgebouw bevestigt problemen (23-12-2010).
Actueel - Ook Izegems OCMW lijdt onder
kwakkelend migratiebeleid (22-12-2010).
Actueel - Gemeenteraad bespreekt budget 2011
(21-12-2010).
Persmededeling - Politiezone RIHO koopt nieuw
type snelheidsborden aan (15-12-2010).
Actueel - Vraagtekens bij beslissing
schepencollege over verbouwing Rhodesgoed
(11-12-2010).
Actueel - N-VA wil Izegemse Sneeuwtelefoon
(08-12-2010).
Actueel - Voorstel om raadszittingen live uit te
zenden (06-12-2010).
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Publicaties  

  

 

De Izegemse N-VA - afdeling verspreidt trimestrieel een
huis-aan-huisblad. Deze edities kan u ook op de
afdelingswebstek nalezen. De gemeenteraadsfractie gaf
een hele tijd een maandelijkse nieuwsbrief uit ("Fractie
in actie") en ook vanuit de OCMW-raadsfractie was er
een tijd een nieuwsbrief (de OCMWeetjes). Sinds
november 2009 is dit allemaal geïntegreerd in een
nieuwsbrief van de Izegemse N-VA.

Klik hier voor het archief.

N-VA - huis-aan-huisblad

N-VA - huisblad (maart 2011) - pdf-bestand.
N-VA - huisblad (oktober 2010) - pdf-bestand.
N-VA - huisblad (januari 2010) - pdf-bestand.
N-VA - huisblad (juni 2009) - pdf-bestand.
N-VA - huisblad (mei 2009) - pdf-bestand.
N-VA - huisblad (januari 2009) - pdf-bestand.

Elektronische nieuwsbrief van de Izegemse N-VA

Nieuwsbrief Izegemse N-VA (11-04-2011) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (03-03-2011) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (27-01-2011) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (23-12-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (08-12-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (15-11-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (06-10-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (01-09-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (30-06-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (06-05-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (01-04-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (03-03-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (20-01-2010) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (23-12-2009) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (10-12-2009) - pdf-
bestand.
Nieuwsbrief Izegemse N-VA (12-11-2009) - pdf-
bestand.

"Fractie in actie"

Fractie in actie (02-03-2009) - pdf-bestand.
Fractie in actie (19-01-2009) - pdf-bestand.

OCMWeetjes

OCMW-raadszittingen 25 juni en 9 juli 2008.
OCMW-raadszitting 28 mei 2008.

http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/N-VA_Izegem_WEB.pdf
http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/WIJ-juni2009.pdf
http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/WIJ%20nr%2002-2009.pdf
http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/002_9-IZEGEM%203.pdf
http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/Nieuwsbrief%20N-VA%20-%20Izegem%20-%2023%20december%202009.pdf
http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/Nieuwsbrief%20N-VA%20-%20Izegem%20-%2010%20december%202009.pdf
http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/Nieuwsbrief%20N-VA%20-%20Izegem%20-%2012%20november%202009.pdf
http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/Fractie%20in%20actie%20-%202%20maart%202009.pdf
http://users.telenet.be/bartdewitte/Publicaties/Fractie%20in%20actie%20-%2019%20januari%202009.pdf


Publicaties
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OCMW-raadszitting 23 april 2008.
OCMW-raadszitting 26 maart 2008.
OCMW-raadszitting 27 februari 2008.
OCMW-raadszitting 30 januari 2008.
OCMW-raadszitting 23 januari 2008.
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Mandatarissen  

  

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006
heeft de N-VA zes vertegenwoordigers in de Izegemse
gemeenteraad: (v.l.n.r.) fractieleider Kurt Himpe, Filip
Motte, Geert Bourgeois, Trui Tytgat, Bert Maertens en
Piet Seynaeve. 

Fractieleden gemeenteraad

Kurt Himpe - Fractieleider - Baronstraat 4 -
kurt.himpe@n-va.be - persoonlijke fiche
Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid -
Baronielaan 12 - geert.bourgeois@n-va.be -
persoonlijke fiche
Bert Maertens - Gemeenteraadslid -
Krekelmotestraat 26 - bert.maertens@n-va.be -
persoonlijke fiche
Filip Motte - Gemeenteraadslid - Baronielaan 39 -
filip.motte@n-va.be - persoonlijke fiche
Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid -
Oekensestraat 9 - piet.seynaeve@n-va.be -
persoonlijke fiche
Trui Tytgat - Gemeenteraadslid - Mgr.
Bouckaertstraat 17 - trui.tytgat@n-va.be -
persoonlijke fiche

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006
heeft de N-VA ook drie vertegenwoordigers in de
Izegemse OCMW-raad: (v.l.n.r.) Hein Depoorter, Jan
Verbeke en Bernhard De Muynck. 

Fractieleden OCMW

Bernhard De Muynck - OCMW-raadslid - Sint-
Crispijnstraat 48 - bernhard.demuynck@n-va.be -
persoonlijke fiche
Hein Depoorter - OCMW-raadslid - Monseigneur
Bouckaertstraat 30 - hein.depoorter@n-va.be -
persoonlijke fiche
Jan Verbeke - OCMW-raadslid - Abelestraat 36 -
jan.verbeke@n-va.be - persoonlijke fiche

Verslag gemeenteraadszittingen

mailto:kurt.himpe@n-va.be
mailto:geert.bourgeois@n-va.be
mailto:bert.maertens@n-va.be
mailto:filip.motte@n-va.be
mailto:piet.seynaeve@n-va.be
mailto:trui.tytgat@n-va.be
mailto:bernhard.demuynck@n-va.be
mailto:hein.depoorter@n-va.be
mailto:jan.verbeke@n-va.be
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Na elke gemeenteraadszitting wordt een verslag
opgemaakt over de initiatieven, vragen en opmerkingen
van de N-VA - fractieleden. De vroegere "Fractie in
actie" en de OCMWeetjes kan u hier raadplegen. Sinds
november 2009 zijn beide publicaties geïntegreerd in de
elektronische nieuwsbrief van de Izegemse N-VA.

Nuttige verwijzingen

Over de werking van de gemeenteraad en de OCMW-
raad vindt u ook informatie op de volgende webstekken:
www.izegem.be en www.ocmw.izegem.be.

 
  
 

http://www.izegem.be/
http://www.ocmw.izegem.be/
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Vertegenwoordiging  

  

 

De Izegemse N-VA wordt door bestuursleden en
mandatarissen in tal van raden, comités,  commissies
en vzw's vertegenwoordigd. Met vragen en suggesties
kan u altijd bij hen terecht.

Commissies gemeenteraad en OCMW - politieraad -
autonoom gemeentebedrijf

Vaste adviescommissie voor Financiën: Piet
Seynaeve en Filip Motte (ondervoorzitter)
Vaste adviescommissie voor Openbare Werken en
Mobiliteit: Kurt Himpe en Trui Tytgat
Vaste adviescommissie voor Sociale Zaken en
OCMW: Trui Tytgat en Filip Motte
Bijzondere Deontologische commissie: Kurt
Himpe en Bert Maertens
Bijzondere adviescommissie voor Evaluatie van
de Decretale Graden: Piet Seynaeve en Bert
Maertens
Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke
Ordening: Kurt Himpe
Raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf
Etiz: Kurt Himpe en Bert Maertens
Politieraad RIHO: Piet Seynaeve
Vast Bureau OCMW: Jan Verbeke
Beheerscomité Ten Bos: Bernhard De Muynck
Bijzonder Comité Sociale Dienst: Hein Depoorter

Stedelijke raden, vzw's, comités en
(intergemeentelijke) werkgroepen en diensten

Stedelijke Minaraad: Ludwig Beheydt
Stedelijke Gezins- en welzijnsraad: Hedwige
Desmet
Stedelijke Noord-zuidraad: Hein Depoorter
Stedelijke Landbouwraad: Bernard Depoorter
Stedelijke Economische raad: Dieter
Vanthournout
Stedelijk Comité externe relaties: Renata
Blondeel
Stedelijk Feestcomité: Kurt Himpe
Stedelijke Jeugdraad: Lothar Feys en Klaas
Allosserie
Beheersorgaan van de stedelijke bibliotheek:
Bart Dewitte en Kurt Himpe
Beheersorgaan van gemeenschapscentrum De
Leest: Bert Maertens en Veerle Vandamme
Vzw De Krekel: Peter Vermeulen, Inge Everaert,
Filip Motte
Vzw De Schuur: Bert Maertens, Klaas Allosserie
en Nick Verschoot (lid directiecomité)
Vzw PWA: Bernhard De Muynck
Bestuurscommissie Stedelijke Muziekacademie:
Veerle Vandamme
Raad van bestuur regionale huisvestingsdienst
Izegem: Trui Tytgat
Lokaal sociaal beleid: Trui Tytgat
Lokaal Overleg Kinderopvang: Trui Tytgat
Raad van bestuur TERF: Kurt Himpe
Centrumraad PCVO: Kurt Himpe.
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Voorzitter Bestuursleden
  
De Izegemse N-VA -
afdeling wordt geleid door
Nick Verschoot. Hij woont
in de Mezegemstraat 36. 

Vragen of suggesties? U
kan hem ook per e-post
bereiken:
nick.verschoot@n-va.be

 

 

Kernbestuur

De leden van het kernbestuur zorgen voor de dagelijkse leiding van
de Izegemse N-VA - afdeling en voeren de beslissingen van het
afdelingsbestuur uit.

Nick Verschoot - Voorzitter - Mezegemstraat 36 - 8870
Izegem (Kachtem) - 0486/264318 - nick.verschoot@n-va.be
Bart Dewitte - Ondervoorzitter - Klijtstraat 129 - 8870
Izegem - 0496/375351 - bart.dewitte@n-va.be 

De andere functies binnen het kernbestuur werden door het nieuw
verkozen bestuur aangeduid:

afdelingssecretaris: Veerle Vandamme
penningmeester: Hedwige Desmet
ledenverantwoordelijke: Hedwige Desmet
communicatieverantwoordelijke: Kurt Himpe
organisatieverantwoordelijke: Bernard Depoorter

Bestuursleden

De bestuursleden van de Izegemse N-VA - afdeling komen
maandelijks samen om activiteiten uit te werken, beslissingen te
nemen... Het nieuwe bestuur werd op zondag 30 januari door de
Izegemse N-VA - leden verkozen.

 
Arne Allosserie - Kasteelstraat 23 a - 8860 Lendelede
Renata Blondeel - Krekelstraat 33 - 8870 Izegem
Bernard Depoorter - Kortrijksestraat 166 - 8870 Izegem
Hedwige Desmet - Elegastlaan 21 - 8870 Izegem
Marleen Duboccage - Maria van Bourgondiëstraat 3 - 8870
Izegem
Inge Everaert - Elf Julistraat 4 - 8870 Izegem (Kachtem)
Lothar Feys - Italianenlaan 3 - 8870 Izegem
(jongerenverantwoordelijke)
Jan Maertens - Reperstraat 61- 8870 Izegem
Veerle Vandamme - Ardooisestraat 31 a - 8870 Izegem
Dieter Vanthournout - Blekerijstraat 92 - 8870 Izegem
Peter Vermeulen - Molenhoekstraat 43 - 8870 Izegem

De mandatarissen namen geen deel aan de verkiezingen. Ze zijn
rechtstreeks lid van het afdelingsbestuur:

 
Geert Bourgeois - Baronielaan 12 - 051/315513 -
geert.bourgeois@n-va.be
Bernhard De Muynck - Sint-Crispijnstraat 48 - 051/318633 -
bernhard.demuynck@n-va.be
Hein Depoorter - Mgr. Bouckaertstraat 30 - 051/322702 -
hein.depoorter@n-va.be  
Kurt Himpe - Baronstraat 4 - 051/315479 - kurt.himpe@n-
va.be 
Bert Maertens - Krekelmotestraat 26 - 0473/554150 -
bert.maertens@n-va.be
Filip Motte - Baronielaan 39 - 051/316005 - filip.motte@n-
va.be
Piet Seynaeve - Oekensestraat 9 - 051/309390 -
piet.seynaeve@n-va.be
Trui Tytgat - Mgr. Bouckaertstraat 17 - 051/303857 -
trui.tytgat@n-va.be  
Jan Verbeke - Abelestraat 36 - 051/313837 - jan.verbeke@n-
va.be
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mailto:jan.verbeke@n-va.be
mailto:jan.verbeke@n-va.be
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De contactadressen van de mandatarissen vindt u hier.
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Jong N-VA  

  

 

De Izegemse afdeling van Jong N-VA wordt geleid door Lothar
Feys. In de dagelijkse leiding wordt hij bijgestaan door
secretaris Arne Allosserie en penningmeester Davy Pickavet. 

Dieter Vanthournout, Bert Maertens, Bernhard De Muynck,
Veerle Vandamme en Klaas Allosserie vervolledigen het bestuur.

Contactadres

Voorzitter Jong N-VA - Izegem: 0474/913277

Ludieke actie Jong N-VA tegen Roeselaars "afvalbeleid"

De Izegemse Jong N-VA voerde op zaterdag 23 oktober een
ludieke protestactie tegen het Roeselaarse "afvalbeleid".
Roeselare beschouwt Izegem steeds meer als figuurlijke
stortplaats voor de hinder die Roeselare niet wil. Onlangs
kwamen de plannen aan het licht om de zondagse automarkt
van de Meensesteenweg in Roeselare te verhuizen naar Izegems
grondgebied. Maar er zijn daarnaast ook de windmolens en het
parcours voor telegeleide auto’s die Roeselare vlakbij de grens
met de Izegemse deelgemeente Kachtem wil plaatsen.

Jong N-VA kan zich allerminst verzoenen met dat Roeselaarse
"afvalbeleid" en vraagt het Izegemse stadsbestuur dan ook met
aandrang om zich niet nogmaals te laten ringeloren. Om hun
boodschap kracht bij te zetten, organiseerden de N-VA -
jongeren zaterdag een ludieke actie. Op een
gelegenheidsstortplaats kon de Roeselaarse burger(vader) gratis
terecht met zijn windmolenonderdelen, autowrakken of defecte
auto-onderdelen.

Bekijk hier de reportage op de regionale televisiezender WTV.

Jong N-VA eist betaalde feestdag op 11 juli 

Jong N-VA deelde op vrijdag 9 juli pamfletten uit aan het
Izegemse station. Met de actie eiste de Izegemse Jong N-VA dat
11 juli een officiële feestdag wordt. 

Nieuw bestuur voor Izegemse Jong N-VA

http://www.focus-wtv.tv/programma/wtv/jong-nva-voert-actie
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Het afdelingsbestuur van Jong N-VA Izegem verwelkomt vier
nieuwe jonge leeuwen. Prille twintigers Lothar Feys, Dieter
Vanthournout, Klaas Allosserie en Karel Deprez maken voortaan
deel uit van het bestuur, dat verder bestaat uit voorzitter en
OCMW-raadslid Bernhard De Muynck, ondervoorzitter Nick
Verschoot, secretaris Simon Deré en gemeenteraadslid Bert
Maertens.

"Met de komst van deze vier zeer enthousiaste jonge veulens
kunnen we Jong N-VA in Izegem verder uitbouwen en onze
politieke werking nog versterken", zegt voorzitter Bernhard De
Muynck. "We zien onze toekomst in de Izegemse politiek vol
vertrouwen tegemoet!"

De vier nieuwkomers zijn één voor één maatschappelijk
geëngageerde jongeren die de werking van Jong N-VA nog zullen
versterken.

Lothar Feys (20) is student politieke wetenschap en alom gekend
in Chiro Uilenspiegel, de Ondanksjotters, de jeugdraad en
studentenclub de Verenigde Izegemse Studenten (VIS), die hij
samen met Dieter Vanthournout (20) oprichtte. Dieter is al jaren
lid en leider van de KSA Vlaams en Vroom. De student
vastgoedmakelaar maakt sinds kort ook deel uit van het
dagelijks bestuur van de jeugdraad.  
 
Klaas Allosserie (22) studeert sport- en cultuurmanagement en is
in zijn vrije tijd persverantwoordelijke van het West-Vlaamse
Tribes American Footballteam. Karel Deprez (20) is de vierde
nieuwkomer. Hij studeert journalistiek en is al een tijdlang
gebeten door de politiek. Hij is bestuurslid van de Izegemse
afdeling van de Vlaamse Vredesbeweging VOS.
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In beeld  

  

 

Op deze webpagina vindt u een fotoverslag van de
Izegemse afdelingsactiviteiten. 

Schenking wedstrijdballen

Februari 2011: het is alom geweten dat er in Izegem
volop aan sport gedaan wordt. Dat deze clubs wel een
duwtje in de rug verdienen en alle steun kunnen
gebruiken is voor de Izegemse N-VA duidelijk. Daarom
sponsoren we dit jaar enkele clubs door het schenken
van een matchbal. Op zaterdag 12 februari deden we dit
voor de Izegemse Basketbalclub en op zondag 13 februari
voor KFC Izegem.

Bestuursverkiezingen en nieuwjaarsreceptie N-VA -
Izegem

Januari 2011: op zondag 30 januari trokken de Izegemse
N-VA - leden naar Kachtem, niet alleen voor de
traditionele nieuwjaarsreceptie van de afdeling, maar
ook voor de bestuursverkiezingen. Nick Verschoot werd
verkozen als nieuwe voorzitter en volgt Peter Vermeulen
op. 

De afscheidnemende voorzitter Peter Vermeulen gaf de
voorzittershamer door aan Nick Verschoot. 
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Persconferentie actieplan "Winkel in Izegem"

Augustus 2010: op dinsdag 17 augustus stelden de N-VA -
gemeenteraadsleden Filip Motte en Kurt Himpe het
actieplan "Winkel in Izegem" voor aan de pers. 
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Agenda  

  

 

U bent van harte welkom op deze activiteiten:

Algemene activiteiten

Later meer info...

Gemeenteraadszittingen

Gemeenteraadszitting op maandag 2 mei 2011
Gemeenteraadszitting op maandag 30 mei 2011
Gemeenteraadszitting op maandag 27 juni 2011
Gemeenteraadszitting op maandag 5 september
2011
Gemeenteraadszitting op maandag 3 oktober
2011
Gemeenteraadszitting op maandag 7 november
2011
Gemeenteraadszitting op maandag 5 december
2011
Gemeenteraadszitting op maandag 19 december
2011

OCMW-raadszittingen

Op woensdag 27 april, 25 mei, 22 juni, 13 juli,
24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23
november, 21 december 2011

Openbare zittingen gemeenteraadscommissies

Commissie voor Openbare werken en Mobiliteit:
28 april, 26 mei, 23 juni, 1 september, 29
september, 3 november, 1 december, 15
december 2011. 
Commissie voor Sociale Zaken: 16 juni, 15
september, 10 november 2011.
Commissie voor Financiën: 19 mei, 22
september, 8 december 2011. 

De bijeenkomsten van de gemeenteraad en de
commissies vinden plaats in de gemeenteraadszaal
(toegang via het oude deel van het stadhuis).
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Verwijzingen  

  

 

www.n-va.be
www.jongnva.be

Lokale N-VA - mandatarissen

www.bertmaertens.be
www.geertbourgeois.be
www.kurthimpe.be

Algemeen

www.dekamer.be
www.izegem.be
www.ocmw.izegem.be
www.senate.be
www.vlaamsparlement.be
www.west-vlaanderen.be

 
  
 

http://www.n-va.be/
http://www.jongnva.be/
http://www.bertmaertens.be/
http://www.geertbourgeois.be/
http://www.kurthimpe.be/
http://www.dekamer.be/
http://www.izegem.be/
http://www.ocmw.izegem.be/
http://www.senate.be/
http://www.vlaamsparlement.be/
http://www.west-vlaanderen.be/
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Archief  

  

 

Op deze webpagina vindt u het archief van de
publicaties, de persmededelingen en actuele berichten.

Persmededelingen en actuele berichten (2010)

Actueel - Naar een uitbreiding van de Izegemse
bibliotheek? (02-01-2011).
Actueel - Stabiliteitsstudie voormalig
postgebouw bevestigt problemen (23-12-2010).
Actueel - Ook Izegems OCMW lijdt onder
kwakkelend migratiebeleid (22-12-2010).
Actueel - Gemeenteraad bespreekt budget 2011
(21-12-2010).
Persmededeling - Politiezone RIHO koopt nieuw
type snelheidsborden aan (15-12-2010).
Actueel - Vraagtekens bij beslissing
schepencollege over verbouwing Rhodesgoed
(11-12-2010).
Actueel - N-VA wil Izegemse Sneeuwtelefoon
(08-12-2010).
Actueel - Voorstel om raadszittingen live uit te
zenden (06-12-2010).
Actueel - Handelaars Brugstraat geconfronteerd
met schade (25-11-2010).
Actueel - Nieuw jeugdbeleidsplan mocht iets
ambitieuzer (24-11-2010).
Persmededeling - Asverschuiving blijft voor
problemen zorgen (17-11-2010).
Actueel - Weer eens Okido... (12-11-2010).
Actueel - Nieuwe huisvuilzakken op komst (11-
11-2010).
Actueel - Onderzoek stabiliteit toren voormalig
postgebouw (26-10-2010).
Actueel - Tweede pensioenpijler (20-10-2010).
Actueel - Brandweerhervorming (13-10-2010).
Actueel - Studie HOWEST over windturbines
haaks op Kachtemse realiteit (06-10-2010).
Actueel - Kasteel Wolvenhof wordt streekhuis
(05-10-2010).
Actueel - Groene fietsverbinding tussen Emelgem
en Ingelmunster (30-09-2010).
Persmededeling - N-VA vraagt uitbreiding
communicatie over openbare werken (30-09-
2010).
Actueel - N-VA zorgt voor groene en sociale
impulsen (27-09-2010).
Actueel - Extra maatregelen aan gevaarlijk
kruispunt (18-09-2010).
Actueel - Opknapbeurt voor Wandel op de
Mandel (16-09-2010).
Actueel - Dossier voormalig postgebouw blijft
aanslepen (31-08-2010).
Persmededeling - N-VA wil minder strenge
toekenningscriteria voor premie aankoopkosten
woning (26-08-2010).
Persmededeling - N-VA stelt actieplan "Winkel in
Izegem" voor (17-08-2010).
Persmededeling - Bibliotheek wordt bij ramp
noodstadhuis (16-07-2010).
Actueel - Aantal gebruikers gratis marktbus blijft
dalen (11-07-2010).
Actueel - Onderhoud voetgangerstunnel Izegems
station laat te wensen over (04-07-2010).
Actueel - Budgetwijziging met
vakantiegeschenken en opvallende energiekosten
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(30-06-2010).
Actueel - Izegemse N-VA zet spoordossiers
opnieuw op politieke agenda (26-06-2010).
Persmededeling - N-VA vraagt
verkeersmaatregelen in Mezegemstraat (17-06-
2010).
Actueel - N-VA vraagt analyse rotondes N36 (13-
06-2010).
Actueel - Rekening 2009 bevestigt achteruitgang
van Izegems handelscentrum (05-06-2010).
Actueel - N-VA blijft kritisch over tracé van de
fietstunnel N36 (02-06-2010).
Actueel - N-VA dringt aan op doorlichting
dienstverlening OCMW (01-06-2010).
Persmededeling - N-VA vraagt betere
bewegwijzering naar carpoolparking (23-05-
2010).
Persmededeling - Infrabel investeert in betere
beveiliging spoorlijn (19-05-2010).
Actueel - Centrumraad PCVO (12-05-2010).
Actueel - Aantal Izegemse leefloners met kwart
toegenomen (11-05-2010).
Actueel - Op zoek naar andere locatie voor
Izegems recyclagepark (04-05-2010).
Actueel - Izegemse senioren krijgen nu toch
fitnesspark in open lucht (04-05-2010).
Actueel - Viering 150 jaar kanaal Roeselare-Leie:
2012 of 2022? (04-05-2010).
Actueel - Gevaarlijke situatie voor fietsers in
Meensesteenweg (23-04-2010).
Actueel - Individuele Behandelingsinstallatie van
Afvalwater (10-04-2010).
Persmededeling - N-VA blijft bezorgd over
verkeersafwikkeling nieuwe verkaveling (06-04-
2010).
Actueel - Openbare werken in Izegem: even de
weg zoeken... (02-04-2010).
Persmededeling - N-VA wil premie voor
hoogrendementsbeglazing voor iedereen ! (31-
03-2010).
Actueel - Bushalte in de Italianenlaan? (28-03-
2010).
Actueel - Betere signalisatie asverschuiving (19-
03-2010).
Actueel - Interpellatie over nieuwe instellingen
windturbines (10-03-2010).
Actueel - N-VA wil meer promotie voor
buurtcomposteren (09-03-2010).
Actueel - Investeringen in oud gemeentehuis
Emelgem (04-03-2010).
Persmededeling - Premie
hoogrendementsbeglazing: N-VA protesteert
tegen uitsluiting tweeverdieners (02-03-2010).
Actueel - Hogere fietsvergoeding voor Izegems
OCMW- en stadspersoneel (20-02-2010).
Actueel - Hectische toestanden in Heibrugstraat
(19-02-2010).
Actueel - Izegemse musea blijven
publiekstrekkers (08-02-2010).
Persmededeling - Exploitant windturbines neemt
maatregelen om slagschaduw te verminderen
(29-01-2010).
Actueel - Dak Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten blijft lekken (26-01-2010).
Actueel - Spreidingsplan voor sociale woningen
en kavels (18-01-2010).
Actueel - Betere signalisatie verkeerssituatie
scoutslokaal gewenst (13-01-2010).
Actueel - "Communicatie over het afschaffen van
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de premie voor zonnepanelen loopt in het
honderd" (06-01-2010).

Persmededelingen en actuele berichten (2009)

Actueel - Bezorgdheid over nieuwe verkaveling
groeit (31-12-2009).
Actueel - Wordt Den Bustle klein feestzaaltje
voor jongeren? (29-12-2009).
Actueel - Aantal gebruikers gratis marktbus daalt
(27-12-2009).
Actueel - Stadsbestuur begraaft
speelpleinwerking kinderen met handicap (23-
12-2009).
Actueel - Kerstrapport stadsbestuur: "Niet
geslaagd met een hele reeks vakantietaken" (21-
12-2009).
Actueel - Gratis lidmaatschap voor nieuwe
Izegemnaars blijft succes (20-12-2009).
Actueel - Nieuw reglement op het plaatsen van
schotelantennes (13-12-2009).
Actueel - Ziekteverzuim stadspersoneel wordt
aangepakt (09-12-2009).
Persmededeling - Rechtzetting historische
blunder geraamd op 10 miljoen euro (07-12-
2009).
Actueel - Beukendreef krijgt nieuwe
straatverlichting (02-12-2009).
Actueel - Sanering grond De Leest kost meer dan
12.000 euro per jaar (27-11-2009).
Actueel - Voorzitter Izegemse gemeenteraad
neemt ontslag (18-11-2009).
Actueel - Verdwijnen vergaderzalen door
renovatiewerken bibliotheek? (15-11-2009).
Actueel - Filmbeelden van slagschaduw zetten
gemeenteraad aan tot harder standpunt (09-11-
2009).
Actueel - Kapitaalverhoging Gemeentelijke
Holding: casinotoestanden ! (09-11-2009).
Actueel - Teveel vrachtwagens op kruispunt
Baronstraat - Reperstraat (05-11-2009).
Persmededeling - N-VA bezorgd over
verkeersafwikkeling nieuwe verkaveling (30-10-
2009).
Actueel - Plaatsen van zonnepanelen vergt in
bepaalde gevallen nog altijd een openbaar
onderzoek (28-10-2009).
Actueel - Kerkfabrieken moeten hun middelen
als goede huisvader beheren (14-10-2009).
Actueel - Beperkingen kanaal Roeselare-Leie
spelen bedrijven parten (09-10-2009).
Persmededeling - Nieuwe aanvraag voor bouw
van twee windmolens in Kachtem (06-10-2009).
Actueel - Voorlopige kostprijs De Leest stijgt
met 20 procent (06-10-2009).
Persmededeling - Wordt binnenkort een
Izegemse straat naar Jules Declercq genoemd?
(30-09-2009).
Actueel - Sluikstort op speelplein Tuinwijk (28-
09-2009).
Actueel - Nieuw voetpad en fietspad in
Kachtemsestraat (14-09-2009).
Actueel - Nieuw reglement uitleendienst JOC
(13-09-2009).
Actueel - Aandacht voor drukke verkeerssituatie
aan het Frunpark (04-09-2009).
Actueel - Kapitaalverhoging Gemeentelijke
Holding (03-09-2009).
Persmededeling - "Niet alle voorwaarden vervuld
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voor een goedkeuring van het plan" (01-09-
2009).
Actueel - Nieuwe maatregelen aan kruispunt van
Baronstraat en Reperstraat (29-08-2009).
Persmededeling - N-VA - plan voor herinrichting
Grote Markt (12-08-2009).
Persmededeling - Izegemse scholen minder vaak
slachtoffer van inbraken (10-08-2009).
Actueel - N-VA vraagt bespreking vechtpartijen
op Grote Markt (06-08-2009).
Actueel - Blijvend politietoezicht op kruispunt in
Baronstraat (13-07-2009).
Actueel - Raadslid Trui Tytgat vraagt
verplaatsbaar toilet op Krekelspeelplein (04-07-
2009).
Actueel - Vragen over metingen lawaaihinder
windturbines (01-07-2009).
Actueel - Onduidelijke verkeerssituatie op
kruispunt Nederweg - Kruisstraat (28-06-2009).
Actueel - Beter isoleren, minder stoken (25-06-
2009).
Actueel - Drie ongevallen in één week op
kruispunt Baronstraat - Reperstraat (13-06-
2009).
Actueel - N-VA - raadslid Tytgat vraagt om
zitdag studietoelagen te organiseren (12-06-
2009).
Persmededeling - N-VA wil commissiewerking
opwaarderen (01-06-2009).
Actueel - Reglement op het plaatsen van
schotelantennes wordt aangepast (10-05-2009).
Persmededeling - N-VA vraagt aandacht voor
hoog aantal zelfdodingen (01-05-2009).
Persmededeling - Aantal geregistreerde klachten
over slagschaduw Izegemse windturbines daalt
sterk (25-04-2009).
Persmededeling - Blind geweld op agenda
gemeenteraad (01-04-2009).
Actueel - Hectische toestand aan afrit E403 (24-
03-2009).
Actueel - Systeem van vrijetijdspas is aangepast
(11-03-2009).
Persmededeling - Meer dan 3,5 miljoen ton
goederen vervoerd via kanaal Roeselare-Leie
(06-03-2009).
Persmededeling - N-VA wil in 2009 gratis
baarmoederhalskankervaccin voor alle Izegemse
twaalfjarige meisjes (04-03-2009).
Persmededeling - N-VA pleit voor opmaak van
thermografische kaarten (02-03-2009).
Persmededeling - Bewoners kunnen opnieuw naar
stembus in eigen rusthuis (18-02-2009).
Persmededeling - "Aanpassing reglement op
plaatsen van schotelantennes is noodzakelijk"
(16-02-2009).
Persmededeling - Draadloos internet in Izegemse
bibliotheek is succes (12-02-2009).
Actueel - Opnieuw verkeerde schrijfwijze
Izegemse straatnaam (08-02-2009).
Actueel - Ongelijke behandeling bij recht van
opstal voor verenigingslokalen (31-01-2009).
Actueel - N-VA vraagt wijziging
belastingreglement op verspreiding van
reclamedrukwerk (28-01-2009).
Actueel - Geert Bourgeois vraagt bijeenroeping
Buitengewone Algemene Vergadering
Gemeentelijke Holding (25-01-2009).
Actueel - Windturbines in Kachtem veroorzaken
slagschaduw (21-01-2009).
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Persmededeling - Voorstel tot aankoop van
luiertafels voor baby's (19-01-2009).
Actueel - Nieuwe rechtspositieregeling
gemeentepersoneel (16-01-2009).
Actueel - Postpunt Emelgem: De Post blijft
voorlopig bij standpunt (01-01-2009).

Persmededelingen en actuele berichten (2008)

Actueel - Stadsbestuur schrapt projecten voor
kinderen met een handicap en anderstalige
kinderen (30-12-2008).
Actueel - Izegemse stadsschuld stijgt in één jaar
met 25 % tot 40 miljoen euro (26-12-2008).
Actueel - Notariële verkoopakten (23-12-2008).
Persmededeling - Herinrichting
stationsomgeving: "Ook alternatieven
onderzoeken" (22-12-2008).
Persmededeling - Politietoezicht tot eind juni
2009 (19-12-2008).
Actueel - Lokalenreglement verenigingen
aangepast (15-12-2008).
Persmededeling - Aannemer sluit weg af zonder
voorafgaande melding (12-12-2008).
Actueel - Steun "De Stamper" ! (10-12-2008).
Actueel - Gemeenteraad keurt algemeen nood-
en interventieplan goed (08-12-2008).
Actueel - Voorstel tot inzameling van afgedankte
gsm's ten voordele van armoedebestrijding (05-
12-2008).
Actueel - Subsidiereglement voor het
onvruchtbaar maken van katten en katers (03-
12-2008).
Actueel - Raadslid Himpe vraagt om jaagpad ook
in strooiplan op te nemen (26-11-2008).
Persmededeling - N-VA wil grafconcessies voor
kinderen kosteloos (26-11-2008).
Persmededeling - RIHO-politiezone ontvangt
100.000 euro minder uit verkeersveiligheidsfonds
(19-11-2008).
Persmededeling - Eind volgend jaar verbetering
toegang jachthaven Izegem (17-11-2008).
Actueel - Wielsbeke treedt toe tot
Huisvestingsdienst Regio Izegem (16-11-2008).
Actueel - Kampeerautoterrein in Izegem? (10-11-
2008).
Actueel - N-VA bezorgd over kostprijs van De
Leest (08-11-2008).
Actueel - N-VA stelt vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker voor (05-11-2008).
Persmededeling - N-VA vraagt extra
veiligheidsvoorzieningen in Izegemse haven (02-
11-2008).
Actueel - N-VA neemt actief deel aan inzameling
voor voedselbanken (22-10-2008).
Persmededeling - N-VA blijft ijveren voor
Postpunt in Emelgem (21-10-2008).
Actueel - Naar een moderner personeelsbeleid
(20-10-2008).
Actueel - N-VA stelt nieuwe
sensibiliseringsborden voor (16-10-2008).
Actueel - Kippenproject met Izegemse koekoek?
(15-10-2008).
Actueel - N-VA kritisch over gezamenlijke
stookolieaankoop (08-10-2008).
Persmededeling - N-VA plaatst vraagtekens bij
bouwwoede in Izegem (07-10-2008).
Actueel - Financiële crisis ook gevolgen voor
financiën stad Izegem? (06-10-2008).
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Persmededeling - N-VA vraagt digitale
centralisatie wegwerkzaamheden (26-09-2008).
Actueel - Palen in Anne Frankstraat hinderen
fietspooling (19-09-2008).
Persmededeling - Geert Bourgeois zet Izegemse
koekoek op de kaart (08-09-2008).
Actueel - Vlaams Gewest pakt wateroverlast op
N382 aan (01-09-2008).
Actueel - Uitbreiding stedelijke uitleendienst
(29-08-2008).
Persmededeling - Gemeenteraad keurt nieuw
huishoudelijk reglement goed (26-08-2008).
Actueel - "Wandel op de Mandel" niet
toegankelijk voor rolstoelgebruikers (07-08-
2008).
Actueel - Chaos aan recyclagepark blijft duren
(27-07-2008).
Persmededeling - N-VA vraagt maatregelen ter
voorkoming van zelfdoding langs spoorlijn
Kortrijk-Brugge (15-07-2008).
Persmededeling - Vlaams minister Keulen geeft
Izegemse N-VA gelijk (11-07-2008).
Persmededeling - Opnieuw tweetalige
verkeersborden in Izegem (07-07-2008).
Actueel - Interpellatie over Postpunt in Emelgem
(04-07-2008).
Actueel - Stadsbestuur laat alweer kansen
liggen... (01-07-2008).
Persmededeling - N-VA wil volwaardige
vakantiejob voor speelpleinmonitoren (30-06-
2008).
Persmededeling - Eindelijk maatregelen voor
gevaarlijk kruispunt in Baronstraat (27-06-2008).
Actueel - Krijgen Izegemse senioren fitnesspark
in open lucht? (25-06-2008).
Actueel - Stadhuis sluit door personeelsstaking
(23-06-2008).
Actueel - Hoofdprijs sportwedstrijd wordt
troostprijs (11-06-2008).
Actueel - 't SoK kampt met waterinsijpeling (08-
06-2008).
Actueel - Izegemnaar zorgde in 2007 voor één
miljoen euro extra ontvangsten voor de stadskas
(05-06-2008).
Persmededeling - Fout in
verkavelingsvoorschriften Merelwijk (02-06-
2008).
Actueel - Nieuwe aankondigingsborden ook voor
verenigingen (30-05-2008).
Actueel - N-VA gaat migratiedebat aan (28-05-
2008).
Actueel - Woordelijke opname van de
gemeenteraadszittingen (19-05-2008).
Persmededeling - Stad Izegem loopt 36.607 euro
subsidies voor duurzaam leerlingenvervoer mis
(10-05-2008).
Actueel - Groen! mag even vleugels uitslaan (09-
05-2008).
Persmededeling - Treinongeval in Izegem kost
meer dan anderhalf miljoen euro (07-05-2008).
Actueel - Nieuwe personeelsformatie
stadsdiensten (06-05-2008).
Persmededeling - Kurt Himpe ( N-VA): commissie
voor Ruimtelijke Ordening opnieuw buiten spel
gezet (05-05-2008).
Persmededeling - Steeds meer dringende
medische hulpverlening voor illegalen (02-05-
2008).
Persmededeling - N-VA wil mosquito-verbod in
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Izegem (30-04-2008).
Actueel - Nieuwe voorzitter voor commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit (25-04-2008).
Actueel - Overlegmoment met buurtbewoners De
Plataan (21-04-2008).
Actueel - Jaar gratis lidmaatschap voor nieuwe
Izegemnaars is succes (18-04-2008).
Actueel - Nieuw reglement voor
Handelspandenfonds (15-04-2008).
Actueel - Overname rioleringsinfrastructuur: N-
VA kiest voor autonomie van de stad Izegem (12-
04-2008).
Actueel - Aanwerving mobiliteitsambtenaar (09-
04-2008).
Persmededeling - N-VA kant zich tegen
machtsgreep Izegems stadsbestuur (04-04-2008).
Persmededeling - E-box vermindert
elektriciteitsfactuur stad met 20 procent (03-04-
2008).
Actueel - N-VA vraagt zebrapaden aan rotonde
Italianenlaan en Gentse Heerweg (30-03-2008).
Persmededeling - "Mosquito" in station Izegem
(29-03-2008).
Actueel - Bewakingscamera's zijn niet altijd dé
oplossing (24-03-2008).
Actueel - Adviescommissie "Izegem Centrum" ?
(18-03-2008).
Persmededeling - Relatief weinig schulden in
Izegem (13-03-2008).
Actueel - Nieuwe verkavelingen bijkomend
argument voor postpunt in Emelgem (12-03-
2008).
Actueel - N-VA wil thuiscomposteren nog meer
promoten (09-03-2008).
Actueel - Vraagtekens bij OCMW-budget 2008
(04-03-2008).
Persmededeling - "Izegem is geen Charleroi aan
de Mandel" (03-03-2008).
Actueel - N-VA vraagt aandacht voor
verkeersveiligheid in Dirk Martenslaan (28-02-
2008).
Persmededeling - Herstelwerken Emelgembrug
starten tijdens paasvakantie (20-02-2008).
Actueel - Eerstesteenlegging De Leest: N-VA
herhaalt kritiek op het project (13-02-2008).
Persmededeling - Verkeersongevallen verwonden
elk jaar 35 fietsers (12-02-2008).
Persmededeling - N-VA vraagt betere
accommodatie aan bushaltes (05-02-2008).
Persmededeling - Izegemnaar vindt online
politiekantoor niet (30-01-2008).
Persmededeling - Vraagtekens bij werking
commissie voor Sociale Zaken en OCMW (29-01-
2008).
Persmededeling - N-VA vraagt meer aandacht
voor personen met een handicap (25-01-2008).
Actueel - Bewogen gemeenteraadszitting (24-01-
2008).
Persmededeling - Afbakening regionaalstedelijk
gebied Roeselare (21-01-2008).
Persmededeling - N-VA wil zomerschool voor
anderstalige kinderen (21-01-2008).
Actueel - Geert Bourgeois wil startende
ondernemers steunen (21-01-2008).
Actueel - Gemeenteraadslid Himpe vraagt betere
bewegwijzering vanaf E403 (09-01-2008).
Persmededeling - Gebruik Izegemse marktbus
stagneert (02-01-2008).
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Persmededelingen en actuele berichten (2007)

Persmededeling - Nieuw bestuur voor Izegemse
N-VA (29-12-2007).
Actueel - Budget 2008: kunst- en vliegwerk met
duidelijke belastingverhoging (27-12-2007).
Persmededeling - Cultuurbeleidsplan: Izegem,
Eindhoven of Amsterdam? (18-12-2007).
Persmededeling - Bert Maertens vraagt
prioritaire aandacht voor veiligheid van
jeugdlokalen (18-12-2007).
Actueel - Snoep voor De Stamper (15-12-2007).
Actueel - Hectische verkeerssituatie op kruispunt
in Baronstraat (13-12-2007).
Actueel - IVIO: afbouw dienstverlening en hogere
kosten voor bevolking (09-12-2007).
Actueel - Beleidsplan voor de Izegemse musea
(06-12-2007).
Persmededeling - Ruimtelijk uitvoeringsplan
"Mandelvallei Kachtem" afgekeurd door
Bestendige Deputatie (03-12-2007).
Persmededeling - N-VA pleit voor obstakelvrije
doorgangen (29-11-2007).
Persmededeling - N-VA vraagt voorlopige
maatregelen aan op- en afritten E403 (20-11-
2007).
Actueel - Vragen bij communicatie
terrasbelasting (18-11-2007).
Actueel - Betere communicatie over
wegenwerken nodig (18-11-2007).
Actueel - Eenrichtingsverkeer in Brugstraat en in
Kasteelstraat (14-11-2007).
Actueel - Heeft het stadsbestuur de financiën
nog onder controle? (11-11-2007).
Actueel - Lokaal Overleg Kinderopvang (07-11-
2007).
Actueel - Brandweerhervorming (07-11-2007).
Persmededeling - N-VA wil duidelijke
randvoorwaarden voor winkelcomplex (05-11-
2007).
Persmededeling - Reglement op plaatsen van
schotelantennes schiet doel voorbij (31-10-
2007).
Actueel - Ghistelstraat of Gistelstraat? (29-10-
2007).
Persmededeling - N-VA vraagt parkeerterrein
voor vrachtwagens (25-10-2007).
Persmededeling - Draadloos internet in Izegemse
bibliotheek (22-10-2007).
Actueel - Toch (nog) geen oplossing voor VK
Kachtem (22-10-2007).
Actueel - Diep is de put... (19-10-2007).
Actueel - Uitbouw van gemeentelijke adviesraad
kinderopvang (15-10-2007).
Actueel - Bijkomende wegmarkeringen zullen
voor duidelijkheid zorgen (13-10-2007).
Actueel - Interne controle (10-10-2007).
Actueel - Aankoop terreinwagen voor de
brandweer (04-10-2007).
Persmededeling - Gedeeltelijke herziening
ruimtelijk structuurplan Izegem (01-10-2007).
Actueel - Trui Tytgat vraagt verkeersveilige
oversteek in Neerhofstraat (27-09-2007).
Persmededeling - Sanctie voor het plaatsen van
anderstalige verkeersborden (22-09-2007).
Actueel - Carpoolparking E403 is afgewerkt (20-
09-2007).
Persmededeling - N-VA kaart tekort aan
kinderopvang aan (17-09-2007).
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Persmededeling - Ook herstelwerken aan
Emelgembrug (16-09-2007).
Persmededeling - Speelstraten geen
succesnummer (11-09-2007).
Actueel - Emelgems postkantoor sluit op 24
september (10-09-2007).
Persmededeling - Izegemse scholen vaak
slachtoffer van inbraken (05-09-2007).
Actueel - Stedelijke Feestraad bundelt krachten
(30-08-2007).
Persmededeling - N-VA kritisch over ruimtelijk
uitvoeringsplan "Paters Capucijnen" (27-08-
2007).
Persmededeling - Gemeenteraadslid Bert
Maertens pleit voor een goede
klachtenbehandeling en de oprichting van een
ombudsdienst (27-08-2007).
Actueel - N-VA vraagt betere bewegwijzering
naar kinderopvang Okido (24-08-2007).
Persmededeling - Noodplanambtenaar voor RIHO-
politiezone (12-08-2007).
Actueel - Raadslid Kurt Himpe vraagt
verkeersveilige maatregelen aan recyclagepark
(30-07-2007).
Actueel - Laureaten Guldensporenprijs 2007 zijn
bekend (11-07-2007).
Actueel - Geert Bourgeois wil omvattend
duurzaam en milieuvriendelijk voertuigenbeleid
(06-07-2007).
Actueel - Rationeel energieverbruik en sociale
tewerkstelling gaan hand in hand (04-07-2007).
Persmededeling - Nog altijd geen
voorverkooppunt De Lijn in Emelgem (03-07-
2007).
Persmededeling - Postkantoor Emelgem
verdwijnt (24-06-2007).
Persmededeling - Gemeenteraadslid Kurt Himpe
vraagt betere aanduiding van zone 30 (21-06-
2007).
Persmededeling - N-VA - gemeenteraadslid Bert
Maertens pleit voor het gebruik van
milieuvriendelijke herbruikbare bekers (19-06-
2007).
Actueel - Verkoop voormalig gemeentehuis
Kachtem (16-06-2007).
Actueel - Beperkte parkeertijd aan burtwinkels
in Kortrijksestraat (14-06-2007).
Actueel - Bijkomende gsm-zendapparatuur op
Sasbrug in Kachtem (10-06-2007).
Actueel - N-VA plaatst vraagtekens bij rekening
2006 (08-06-2007).
Actueel - N-VA vraagt oprichting van Izegemse
bedrijvendatabank (06-06-2007).
Persmededeling - Guldensporenprijs stimuleert
Nederlandstalige en plaatsgebonden benaming
(04-06-2007).
Persmededeling - Gouverneur geeft Bert
Maertens gelijk in verband met
vertegenwoordiging van politieke partijen in
cultuur-, sport- en jeugdraad (02-06-2007).
Persmededeling - 131 hectare onmiddellijk
beschikbaar aanbod bedrijventerreinen in regio
Kortrijk-Roeselare-Tielt (30-05-2007).
Actueel - Stadsbestuur gooit
gebruiksovereenkomst voor verenigingslokalen in
prullenmand (24-05-2007).
Actueel - Interpellatie over de werking van het
gemeentelijk noodplan na de treinramp (22-05-
2007).
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Persmededeling - Oude Izegemse stadsgezichten
opnieuw in het straatbeeld (14-05-2007).
Actueel - N-VA - voorstel in verband met
splitsing B-H-V goedgekeurd (14-05-2007).
Actueel - Lokaal alcohol- en drugbeleidsplan:
repressie ontbreekt ! (12-05-2007).
Actueel - PPS-project "melkmarkt" stopgezet (08-
05-2007).
Persmededeling - Herstellingswerken
Kachtembrug starten na bouwverlof 2007 (04-05-
2007).
Persmededeling - De vinger aan de verzwikte
pols (03-05-2007).
Actueel - Herstellingswerken aan wegdek N36
(27-04-2007).
Actueel - Betere verlichting wandel- en fietspad
tussen Reperstraat en Vijfwegenstraat gewenst
(20-04-2007).
Actueel - Geen herstelplaats voor fietsen in
Izegems station (18-04-2007).
Actueel - Elektronisch betalen (16-04-2007).
Actueel - Site oud rustoord: aannemer blijft in
gebreke (13-04-2007).
Actueel - Fietstunnel onder N36: N-VA plaatst
vraagtekens bij het dossier (11-04-2007).
Actueel - Ruimtelijke uitvoeringsplannen
"Bosmolens" en "Kasteelwijk" definitief
vastgesteld (09-04-2007).
Actueel - Bedenkingen bij beleidsnota OCMW
(04-04-2007).
Persmededeling - Vragen over gemeentelijk
noodplan en bevoegde noodplanambtenaar (02-
04-2007).
Persmededeling - Verenigingslokalen geliefkoosd
terrein voor inbrekers (24-03-2007).
Persmededeling - Oude mouterij Carpentier:
burgemeester weet niet wat ze wil (18-03-
2007).
Actueel - Wat aanvangen met een schenking van
een bed en nachttafels? (08-03-2007).
Actueel - Onderhoud sportstadion kan beter (07-
03-2007).
Persmededeling - Nieuwe verkavelingen in
Emelgem: wat met de verkeersafwikkeling? (05-
03-2007).
Persmededeling - Ook zorgbehoevende ouderen
hebben stemrecht (28-02-2007).
Persmededeling - Aanpassingswerken aan N382
(28-02-2007).
Actueel - 50.000 euro om ziektedagen niet op te
nemen?? (22-02-2007).
Persmededeling - Eind 2007 verkeerslichten aan
afritten E403 (20-02-2007).
Persmededeling - Energiezuinige "Dikke-
truiendag" op vrijdag 16 februari: N-VA wil méér
dan een symbolische actie (14-02-2007).
Actueel - Budget 2007: overgangsbudget met
weinig nieuwe accenten (14-02-2007).
Persmededeling - N-VA vraagt nieuw
behoefteonderzoek kinderopvang (12-02-2007).
Persmededeling - N-VA wil Nederlandstalige en
plaatsgebonden benaming van handelspanden
stimuleren (12-02-2007).
Persmededeling - Kanaal Roeselare-Leie blijft
belangrijke verkeersader voor regio (07-02-
2007).
Persmededeling - N-VA kritisch over beleidsnota
2007-2012 (05-02-2007).
Persmededeling - Afsprakennota met de
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stedelijke adviesraden (01-02-2007).
Persmededeling - Opknapbeurt voor
verkeersplateau Gentsestraat (31-01-2007).
Persmededeling - Voorstelling beleidsnota geen
primeur voor gemeenteraad (22-01-2007).
Persmededeling - Drie OCMW-zetels zijn en
blijven van de N-VA (11-01-2007).
Persmededeling - Opnieuw zwaar ongeval in
Emelgem (31-12-2006).

"Fractie in actie" (2007 en 2008)

Fractie in actie (22-12-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (01-12-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (03-11-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (06-10-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (26-08-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (30-06-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (02-06-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (05-05-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (07-04-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (21-01-2008) - pdf-bestand.
Fractie in actie (18-12-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (03-12-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (05-11-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (01-10-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (27-08-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (02-07-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (04-06-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (07-05-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (02-04-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (05-03-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (12-02-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (05-02-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (22-01-2007) - pdf-bestand.
Fractie in actie (02-01-2007) - pdf-bestand.
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Persmededeling - 12-08-2009

N-VA - plan voor herinrichting Grote Markt

De Izegemse N-VA maakte tijdens een persontmoeting
haar visie over de herinrichting van de Grote Markt
bekend. De N-VA pleit voor een ondergrondse parking
onder de Korenmarkt als oplossing voor het
parkeerprobleem in het Izegemse handelscentrum. De
partij dringt aan op een studie die de technische en
budgettaire haalbaarheid van het voorstel onderzoekt.
Mocht daaruit blijken dat het plan niet realiseerbaar
is, ziet de N-VA nog andere mogelijkheden in de buurt
van de Grote Markt.

De Grote Markt moet voor de N-VA’ers een gezellige
ontmoetingsplaats worden, met meer groen,
aantrekkelijke terrasjes, meer mogelijkheden voor
wandelaars, fietsers en bromfietsers. Maar aangezien
Izegem geen echte winkelstad is, moeten er voldoende
parkeerplaatsen dicht bij de handels- en horecazaken
in het centrum zijn.

Volgens de Izegemse N-VA worden de volgende jaren
echter heel wat (geplande) parkeerplaatsen in het
centrum geschrapt: er komt geen parkeertoren op de
centrale brug, de parking naast het oude
goederenstation wordt een NMBS-pendelparking, de
parking vóór de brandweerkazerne staat ingekleurd als
bouwproject en de parking achter de
brandweerkazerne staat op de helling door de
realisatie van een tunnel. De realisatie van nieuwe
parkeerterreinen in de Meensestraat en ter hoogte van
de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in de
Kruisstraat is dan weer geen alternatief voor het
handelscentrum.

Er is dus nood aan meer parkeerplaatsen in het
centrum. De N-VA heeft daarvoor een trapsgewijs plan
klaar. In de eerste plaats vraagt de partij om een
haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een parking
onder de Korenmarkt. Indien een ondergrondse parking
niet haalbaar is, kijkt de N-VA in de richting van het
administratief centrum voor nieuwe parkeerterreinen
of een parkeertoren, onder meer in de Kasteelstraat.

Als deze plannen, die een verkeersvrije Grote Markt
realistisch maken, niet kunnen uitgevoerd worden,
pleit de N-VA voor de realisatie van een
seizoensparking op de Grote Markt. Voor de
horecazaken zijn grotere terrassen ideaal tijdens de
zomerperiode. Maar tijdens de winterperiode is een
terras nutteloos en kan de terraszone beter gebruikt
worden als parkeerplaats (bijvoorbeeld in functie van
de eindejaarsaankopen).

De N-VA stelt haar plannen voor de herinrichting van
de Grote Markt voor in de commissie voor Openbare
Werken en Mobiliteit. De partij voegt ook een punt toe
aan de agenda van de gemeenteraad van 31 augustus
met het voorstel om een haalbaarheidsstudie uit te
voeren voor de parking onder de Korenmarkt en de
vraag om de herinrichting van de Grote Markt in
functie daarvan uit te stellen.



N-VA - plan voor herinrichting Grote Markt

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen2009/Persmededelingen2009-nvaplanvoorherinrichtinggrotemarkt.htm[26/04/2011 17:29:05]
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Winkel in Izegem 
 

Dat er in Izegem heel wat winkelpanden leeg staan is geen nieuws. Het werd al een aantal keer 

besproken tijdens gemeenteraadszittingen: de leegstand is een feit, een heikel en een moeilijk 

probleem. De Izegemse N-VA wil met dit dossier een aanzet tot oplossingen bieden. Duidelijke 

initiatieven van het stadsbestuur blijven immers achterwege.  

 

Onder het motto “Winkel in Izegem” stelt de Izegemse N-VA het plan voor. Dit plan omvat twee 

sporen: 

 

� “Winkel in Izegem” roept enerzijds de mensen van Izegem en de omliggende gemeenten op 

om te winkelen in Izegem; 

� anderzijds worden met de slogan “Winkel in Izegem” nieuwe investeerders opgeroepen om 

een winkel op te starten in Izegem. 

 

Op basis van een studie die door BRO (een studiebureau voor ruimtelijke en functionele 

planprocessen) werd uitgevoerd in 2008 en een eigen bevraging bij een reeks Izegemse handelaars 

heeft de Izegemse N-VA de situatie geanalyseerd en een aantal voorstellen geformuleerd. 

 

Positieve aspecten van het Izegemse handelsleven en de omkadering: 

 

� Izegem is goed bereikbaar door de aanwezigheid van een reeks belangrijke hoofdwegen (N36, 

E403), station… 

� Er is een groot aanbod van detailhandel (onder andere door het Frunpark). 

� Aanwezigheid van enkele grote trekkers zoals Top Interieur, Delhaize, Multi-Bazar en 

Vervaecke. 

� Hoge aantrekkingskracht op inwoners van nabijgelegen gemeenten (Ingelmunster, Lendelede, 

Sint-Eloois-Winkel). 

� Sterke horeca op de Grote Markt. 

� Gratis parkings aan de rand van het centrum. 

� Parkeermogelijkheden op de Grote Markt. 
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Negatieve aspecten van het Izegemse handelsleven en de omkadering: 

 

� Nabijheid van sterke retailsteden zoals Roeselare en Kortrijk (met enkele nieuwe projecten). 

� Veel kleine winkels in het centrum. 

� Te uitgestrekt centrumgebied. 

� Weinig trekkers in Izegemse centrum. 

� Geen supermarkt met voldoende omvang in het centrum. 

� Veel concurrentie van de baanwinkels voor het centrum. 

� Enkel een beperkte regiofunctie voor Lendelede, Ingelmunster en Sint-Eloois-Winkel 

(naarmate de afstand toeneemt, neemt de aantrekkingskracht van Izegem snel af). 

� Te dure (1000 euro voor 100 m
2
 handelsruimte) en te oude handelspanden. 

� Uit een bevraging die de N-VA organiseerde blijkt dat handelaars in het Izegemse 

handelscentrum het de laatste tijd alles behalve gemakkelijk hebben. Door de inspanning om 

het centrum te verfraaien, zijn er veel openbare werken op korte tijd (geweest) en dit eist zijn 

tol. De bevraagde handelaars spreken van een gemiddelde omzetdaling van 30 tot 40 procent. 

 

Een belangrijke troef is de herinrichting van de Grote Markt, waarmee enkele opportuniteiten kunnen 

gepaard gaan, onder andere: 

 

� Een aangename verblijfsomgeving. 

� Investeringen in een compact centrumgebied met winkelroute. 

� Zorgen voor een mix van lokale kwaliteits-zelfstandigen en de betere winkelketens. 

� Trachten een trekker (onder de vorm van een supermarkt) te herlokaliseren in het Izegemse 

centrum.  

� Naar aanleiding van wegenwerken de handelaars uit de straten waar werken plaatsvonden 

ondersteunen om opnieuw alles vlot te krijgen, bijvoorbeeld door een tijdelijke vrijstelling van 

belasting op verspreiding van reclamedrukwerk. Na het beëindigen van de grote openbare 

werken in Izegem een eenmalige vrijstelling van belasting op verspreiding van 

reclamedrukwerk. 

� Heropening openbare bibliotheek op zaterdagnamiddag als bijkomende publiekstrekker. 

 

De N-VA stelt vast dat de grote trekkers in Izegem zich langs de grote verkeersassen (N36 en 

Roeselaarsestraat) bevinden. Aangezien de grote aantrekkingskracht voor de niet-Izegemnaar zich 

vooral situeert in Lendelede, Ingelmunster en Sint-Eloois-Winkel is de kans zeer groot dat dit publiek 

het Izegemse handelscentrum niet bezoekt. 

 

 

 
 

Belangrijke concentratie van grote winkels  

op de hoek van de Kortrijksestraat en de N36. 
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Op de hoek van de Krekelmotestraat en de N36 bevindt zich het Frunpark. Dit winkelcentrum is 

complementair met het aanbod van winkels in het Izegemse centrum, maar het blijft onduidelijk of 

bezoekers van het Frunpark ook daadwerkelijk naar het handelscentrum gaan. 

 

 
 

In de Roeselaarsestraat is er ook een concentratie van enkele trekkers, maar ook dit aanbod  

bevindt zich op een relatief grote afstand van het Izegemse handelscentrum. 

 

 

Beleidsplan Izegemse N-VA 

 

De Izegemse N-VA stelt voor om een aantal maatregelen te nemen: 

 

� Op zaterdag(voormiddag) een gratis buslink tussen het Frunpark en het Izegemse 

handelscentrum om de complementariteit te verhogen (in navolging van de gratis marktbus), 

zeker als het succes van het Frunpark toeneemt. 

 

� Uitrit parking Frunpark ook via Krekelmotestraat (indien verkeerstechnisch mogelijk) zodat 

de verbinding met het Izegemse handelscentrum gemakkelijker verloopt. 

 

� Aanstellen van een werkgroep “Izegem winkelt”, gestuurd door een centrummanager. 

 

� Duidelijke winkelwandelroute en (elektronische) parkeerroute waarbij vertrokken wordt van 

de drie concentraties van grote winkels (Roeselaarsestraat, regio N36/Krekelmotestraat en 

regio N36/Kortrijksestraat) en van sportcentrum De Krekel. 
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� Promoten van het Izegemse handelscentrum met aantrekkelijke initiatieven (in samenspraak 

met de Izegemse handelaars) bij belangrijke evenementen zoals Izegem Zomert, Triatlon, 

Izegem Kerst, Izegem Koers (citymarketing). 

 

� Oprichting van een digitaal loket “www.winkelinizegem.be” waarop de stad Izegem 

gepromoot wordt aan potentiële investeerders. Hiervoor samenwerken met immokantoren 

zodat het aanbod van vrije winkelpanden ook op dit digitaal loket raadpleegbaar is.  

 

� Zorgen voor de nodige financiële stimuli en penalisatie om het plan te realiseren:  

 

- Gevelreinigingspremies die zorgen voor een betere verblijfsomgeving. 

- Inrichtingssubsidies gericht op het creëren van een meerwaarde voor de 

handelspanden. 

- Vestigingssubsidies (met de nodige voorwaarden) om de gewenste mix te bekomen 

van zelfstandige handelaars en de betere winkelketens. 

- Huurkostsubsidies (beperkt in de tijd) voor starters, voor bepaalde branches of locaties 

(hefboomlocaties). 

- Belasting op leegstand van winkelpanden (met bevriezen van de belasting bij 

renovatiewerken). 

 

� In de periode 2011-2015 een degressief aandeel van de winst van het autonoom 

gemeentebedrijf Etiz inzetten om het plan “Winkel in Izegem” budgettair mogelijk te maken.  

 

 

17 augustus 2010 

 

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA 

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 



11 april 2011 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de zitting van 4 april stelde N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over 
een aanvraag voor een nieuwe verkaveling 
met 121 kavels die in een eerste fase ter 
hoogte van de Katteboomstraat en Honde-
kensmolenstraat zou gerealiseerd worden. 
De buurtbewoners kregen van de Izegemse 
stadsdiensten een brief met de bekend-
making van de aanvraag en een mede-
deling dat er bezwaren konden ingediend 
worden tijdens het openbaar onderzoek 
dat op 6 april 2011 afliep. 
 
"Het handelt om een verkavelingsaanvraag 
met een zeer grote impact op de buurt", 
stelt raadslid Himpe. "121 kavels waarop 
allerhande bebouwing zal gerealiseerd 
worden zoals rijwoningen, open en half-
open bebouwing, sociale woningen en 
appartementen. Vooral over de komst van 
appartementen rijzen er vraagtekens bij 
de buurtbewoners die vrezen voor inkijk." 
 
Kurt Himpe vroeg de bevoegde schepen of 
eenzelfde stramien zal gevolgd worden 
zoals de voorbereiding van de verkaveling 
met 350 woningen ter hoogte van De Mol. 
Hij stelde ook voor om in de volgende 
commissie voor Openbare Werken en 
Mobiliteit de verkavelingsaanvraag te 
bespreken zodat de verkeersafwikkeling 
kan bekeken worden. "121 gerealiseerde 
kavels zullen immers heel veel verkeer met 
zich meebrengen", besloot Himpe die 
intussen het dossier liet agenderen voor de 
eerstvolgende commissievergadering. 
  
Intussen is het openbaar onderzoek 
afgelopen en heel wat buurtbewoners 
dienden een bezwaarschrift in. Er rijzen 
vooral vragen over de mogelijke water- en 

Buurtbewoners dienen bezwaarschriften in 
tegen verkavelingsaanvraag  

verkeersproblematiek. Omwille van het 
aantal ingediende bezwaarschriften organi-
seert het stadsbestuur een infovergadering 
voor de bewoners van de Kasteelwijk op 
woensdag 20 april om 19u.30 in de gemeen-
teraadszaal. 
 
N-VA - raadslid Kurt Himpe heeft intussen 
bedenkingen over de werkwijze. "Een 
infovergadering vóór het openbaar onder-
zoek had misschien veel vraagtekens bij de 
buurtbewoners weggenomen. Nu hebben 
deze mensen een bezwaarschrift moeten 
indienen. Geen voorbeeld van adminis-
tratieve vereenvoudiging." 
 

 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.    
 
 

 
 
 
 
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  N ick  Verschoot  (n ick.verschoot@n-va.be)
Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

Zo gezegd 
 
“Als je de financiële 
stimulans om samen te 
werken beperkt tot de 
jeugdverenigingen 
alleen, zal het 
initiatief zijn doel 
voorbijschieten”,  
zegt N-VA – raadslid 
Bert Maertens. 
 
Lees meer op pagina 2… 
 

 
“Maar het is wel 
vreemd vast te stellen 
dat een beslissing van 
de commissie op 28 
oktober 2010 pas in 
april 2011 zal 
uitgevoerd worden. 
Rijkelijk laat en pas 
nadat er een zwaar 
ongeval gebeurde", 
besloot N-VA – raadslid 
Kurt Himpe. 
 
Lees meer op pagina 3… 
 
 
“De huidige brandweer-
wagens zijn soms meer 
dan 30 jaar oud. Eén 
van de wagens raakte 
zelfs niet door de 
autokeuring”, stelde  
N-VA – raadslid Piet 
Seynaeve. 
 
Lees meer op pagina 3… 

http://www.kurthimpe.be/
mailto:nick.verschoot@n-va.be
mailto:kurt.himpe@n-va.be
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“Nood aan een gecoördineerde aanpak 
voor handelscentrum” 

 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april kwam ook de 
vergadering met de Actiegroep Zelfstandig Izegem opnieuw aan 
bod. Na de vergadering met het stadsbestuur en vertegen-
woordigers van de actiegroep op 29 maart werd aan de gemeen-
teraadsleden een verslag bezorgd dat opgemaakt werd door het 
actiecomité. De burgemeester vond dat het anonieme verslag 
geen correcte weergave van de discussie was. 
  
N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte riep tijdens een vorige 
gemeenteraadszitting op om de dialoog op te starten en 
reageerde tevreden op het feit dat het stadsbestuur de 
actiegroep uitnodigde om een aantal zaken te bespreken. Hij 
vroeg het stadsbestuur om ook de oppositiepartijen op 
dergelijke bijeenkomsten uit te nodigen.  
 
Volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe is het dringend tijd 
voor een gecoördineerde aanpak van de problematiek. "Ik 
verwijs naar concrete voorbeelden, waar gemeenten zelfs een 
handelsdistrict oprichten. Zo'n district pakt dan alles aan om een 
leefbaar handelscentrum uit te bouwen, zowel op het vlak van 
veiligheid, onderhoud, marketing, aantrekken van bedrijven en 
investeerders, leegstand- en parkingmanagement...", aldus 
Himpe die stelde dat al deze aspecten ook de bezorgdheden zijn 
van het actiecomité. Kurt Himpe stelde ook voor om snel werk 
te maken van een werkgroep "Izegem winkelt" onder leiding van 
een centrummanager. 
 
Meer info op www.n-va.be/izegem.    
 

 
  
 

 
De jaarlijkse N-VA – pastakaarting was 

opnieuw een groot succes. 
 

Dank aan alle sympathisanten en leden die 
kaarten kochten en de N-VA steunden !! 

 

Extra subsidie moet ook voor 
cultuur- en sportverenigingen die 

samenwerken 
 
Voor de N-VA moeten naast jeugdverenigingen ook 
cultuur- en sportverenigingen een extra subsidie kunnen 
krijgen als zij met elkaar een lokaal willen delen. Dat 
verklaarde N-VA - raadslid Bert Maertens tijdens de 
bespreking van het subsidiereglement op de zitting van 
maandag 4 april. “Als je de financiële stimulans om 
samen te werken beperkt tot de jeugdverenigingen 
alleen, zal het initiatief zijn doel voorbijschieten”, zegt 
Maertens. 
 
Het stadsbestuur wil het bestaande subsidiereglement 
voor het aankopen, (ver)bouwen en herstellen van 
verenigingslokalen wijzigen. Om jeugdverenigingen 
meer aan te sporen om samen onder hetzelfde dak te 
wonen, plant de bestuursmeerderheid een extra 
subsidie van 20%. Als die verenigingen hun lokaal 
daarnaast ook open stellen voor speelpleinwerking 
en/of buurtwerking, hangt nog een nieuwe lekkere 
wortel van telkens 10% extra subsidie voor hun neus. 
 
“De bedoeling van deze reglementswijziging is zeer 
nobel en steunen wij voluit”, zei Bert Maertens. 
“Verenigingen stimuleren om samen eenzelfde lokaal te 
behuizen is een daad van goed bestuur, het zorgt voor 
een pak meer kostenefficiëntie en zorgt voor meer 
samenwerking. Maar de manier waarop de stad dit 
probeert uit te voeren schiet echter tekort. Het 
voorgestelde reglement rammelt behoorlijk stevig en 
gaat niet ver genoeg.” 
 
Dat de extra  subsidie (20%) alleen is weggelegd voor 
jeugdverenigingen, gaat er bij Maertens niet in. “Het 
moet toch perfect kunnen dat bijvoorbeeld een 
jeugdvereniging en een theatervereniging of een zang-
koor samen een lokaal bouwen of aankopen? Waarom 
promoot dit reglement dat niet? Pas als je de 
samenwerking tussen jeugd-, sport- én cultuur-
verenigingen aanmoedigt met een extra subsidie zal het 
beleidseffect van de maatregel volop kunnen spelen. De 
extra premie beperken tot jeugdverenigingen is zeker 
geen goede piste”, stelde het N-VA - gemeenteraadslid.  
 
Wanneer twee jeugdverenigingen, die hetzelfde lokaal 
delen, hun lokaal ook willen open stellen voor de 
gemeentelijke speelpleinwerking, krijgen ze nog eens 
10% extra subsidie, bovenop die andere 20% extra. 
Hetzelfde geldt voor wie het lokaal wil delen met de 
lokale buurtwerking. “Ook dat is een uitstekend 
initiatief, gericht op kostenbesparing en het stimuleren 
van samenwerking tussen groepen mensen”, aldus 
Maertens. ”Maar waarom komt een vereniging, die 
alleen in een eigen lokaal gehuisvest is, niet in 
aanmerking voor deze extra toelage? Als bijvoorbeeld 
Chiro Bosmolens zijn lokalen wil delen met het 
buurtcomité op de Bosmolens of de speelpleinwerking, 
dan moeten zij toch ook kunnen genieten van dat 
extraatje!" De bestuursmeerderheid ging uiteindelijk 
akkoord met het amendement van Bert Maertens om dit 
alsnog mogelijk te maken. Maar de uitbreiding van de 
extra subsidie naar de cultuur- en sportverenigingen 
was helaas nog een brug te ver. 
 
Meer info op www.bertmaertens.be.  
 

http://www.bertmaertens.be/
http://www.n-va.be/izegem
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OCMW-raadsleden  
  

 
 
De drie N-VA – vertegenwoordigers in de Izegemse OCMW-
raad: (v.l.n.r.) Hein Depoorter, Jan Verbeke en Bernhard 

De Muynck. 
 

Invoering snelheidsbeperking sleept 
vijf maanden aan 

 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april werden naar 
aanleiding van een zwaar verkeersongeval ter hoogte van het 
recyclagepark in de Lodewijk de Raetlaan vragen gesteld over 
de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het recyclagepark 
en eventuele tijdelijke verkeersmaatregelen. 
 
Het stadsbestuur antwoordde dat de zoektocht verder loopt en 
dat er zicht is op een oplossing. Intussen zal een beslissing van 
de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit om de 
snelheid ter hoogte van het recyclagepark te beperken tot 50 
km per uur eerstdaags worden uitgevoerd. 
  
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde al in 2008 voor om 
een nieuwe locatie te zoeken en maakte toen gewag van een 
verkeerschaos, want toentertijd door het stadsbestuur betwist 
werd. "Ik ben tevreden dat nu toegegeven wordt dat er een 
probleem is en een nieuwe locatie gezocht wordt. Maar het is 
wel vreemd vast te stellen dat een beslissing van de commissie 
op 28 oktober 2010 pas in april 2011 zal uitgevoerd worden. 
Rijkelijk laat en pas nadat er een zwaar ongeval gebeurde", 
besloot Himpe. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be. 
 

 

Gemeenteraadsleden  
  

 
 

De zes N-VA – vertegenwoordigers in de Izegemse 
gemeenteraad: (v.l.n.r.) Kurt Himpe, Filip Motte, Geert 
Bourgeois, Trui Tytgat, Bert Maertens en Piet Seynaeve. 

 
 

Korte berichten uit de raad 
 
Het Izegemse stadsbestuur koopt een autopomp aan voor 
de brandweer. Die wordt voor 75 procent gesubsidieerd. 
N-VA – gemeenteraadslid Piet Seynaeve stelde vragen over 
de tweede beloofde pomp. “De huidige brandweerwagens 
zijn soms meer dan 30 jaar oud. Eén van de wagens 
raakte zelfs niet door de autokeuring en staat er nu 
werkloos bij.” Raadslid Seynaeve stelde ook vragen over 
de gevolgen voor de brandweer als de uitgebreide zone 30 
ingevoerd wordt. 
 

 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april werd ook 
opnieuw gediscussieerd over de toenemende onveiligheid. 
N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte getuigde dat er in 
het Izegemse ziekenhuis elk weekend mensen met 
verwondingen binnengebracht worden.  
 
 

 
 
De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op maandag 2 
mei (vanaf 19u.30 in de gemeenteraadszaal, ingang via het 

oude deel van het stadhuis). Van harte welkom !! 
  

http://www.kurthimpe.be/


Buurtbewoners dienen bezwaarschriften in tegen verkavelingsaanvraag
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Actueel - 09-04-2011

Buurtbewoners dienen bezwaarschriften in
tegen verkavelingsaanvraag

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april stelde N-
VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over een
aanvraag voor een nieuwe verkaveling met 121 kavels
die in een eerste fase ter hoogte van de
Katteboomstraat en Hondekensmolenstraat zou
gerealiseerd worden. De buurtbewoners kregen van de
Izegemse stadsdiensten een brief met de bekendmaking
van de aanvraag en een mededeling dat er bezwaren
konden ingediend worden tijdens het openbaar
onderzoek dat op 6 april 2011 afliep.

"Het handelt om een verkavelingsaanvraag met een
zeer grote impact op de buurt", stelt raadslid Himpe.
"121 kavels waarop allerhande bebouwing zal
gerealiseerd worden zoals rijwoningen, open en
halfopen bebouwing, sociale woningen en
appartementen. Vooral over de komst van
appartementen rijzen er vraagtekens bij de
buurtbewoners die vrezen voor inkijk."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg de bevoegde
schepen of eenzelfde stramien zal gevolgd worden zoals
de voorbereiding van de verkaveling met 350 woningen
ter hoogte van De Mol. Hij stelde ook voor om in de
volgende commissie voor Openbare Werken en
Mobiliteit de verkavelingsaanvraag te bespreken zodat
de verkeersafwikkeling kan bekeken worden. "121
gerealiseerde kavels zullen immers heel veel verkeer
met zich meebrengen", besloot Himpe die intussen het
dossier liet agenderen voor de eerstvolgende
commissievergadering.

Infovergadering

Intussen is het openbaar onderzoek afgelopen en heel
wat buurtbewoners dienden een bezwaarschrift in. Er
rijzen vooral vragen over de mogelijke water- en
verkeersproblematiek. Omwille van het aantal
ingediende bezwaarschriften organiseert het
stadsbestuur een infovergadering voor de bewoners van
de Kasteelwijk op woensdag 4 mei om 19u.30 in de
gemeenteraadszaal.

N-VA - raadslid Kurt Himpe heeft intussen bedenkingen
over de werkwijze. "Een infovergadering vóór het
openbaar onderzoek had misschien veel vraagtekens bij
de buurtbewoners weggenomen. Nu hebben deze
mensen een bezwaarschrift moeten indienen. Geen
voorbeeld van administratieve vereenvoudiging."

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be.

 

  
 

http://www.kurthimpe.be/
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Actueel - 08-04-2011

Extra subsidie moet ook voor cultuur- en
sportverenigingen die samenwerken

Voor de N-VA moeten naast jeugdverenigingen ook
cultuur- en sportverenigingen een extra subsidie
kunnen krijgen als zij met elkaar een lokaal willen
delen. Dat verklaarde N-VA - raadslid Bert Maertens
tijdens de bespreking van het subsidiereglement op de
zitting van maandag 4 april. “Als je de financiële
stimulans om samen te werken beperkt tot de
jeugdverenigingen alleen, zal het initiatief zijn doel
voorbijschieten”, zegt Maertens.

Het stadsbestuur wil het bestaande subsidiereglement
voor het aankopen, (ver)bouwen en herstellen van
verenigingslokalen wijzigen. Om jeugdverenigingen
meer aan te sporen om samen onder hetzelfde dak te
wonen, plant de bestuursmeerderheid een extra
subsidie van 20%. Als die verenigingen hun lokaal
daarnaast ook open stellen voor speelpleinwerking
en/of buurtwerking, hangt nog een nieuwe lekkere
wortel van telkens 10% extra subsidie voor hun neus.

“De bedoeling van deze reglementswijziging is zeer
nobel en steunen wij voluit”, zei Bert Maertens.
“Verenigingen stimuleren om samen eenzelfde lokaal te
behuizen is een daad van goed bestuur, het zorgt voor
een pak meer kostenefficiëntie en zorgt voor meer
samenwerking. Maar de manier waarop de stad dit
probeert uit te voeren schiet echter tekort. Het
voorgestelde reglement rammelt behoorlijk stevig en
gaat niet ver genoeg.”

Dat de extra  subsidie (20%) alleen is weggelegd voor
jeugdverenigingen, gaat er bij Maertens niet in. “Het
moet toch perfect kunnen dat bijvoorbeeld een
jeugdvereniging en een theatervereniging of een
zangkoor samen een lokaal bouwen of aankopen?
Waarom promoot dit reglement dat niet? Pas als je de
samenwerking tussen jeugd-, sport- én
cultuurverenigingen aanmoedigt met een extra subsidie
zal het beleidseffect van de maatregel volop kunnen
spelen. De extra premie beperken tot
jeugdverenigingen is zeker geen goede piste”, stelde
het N-VA - gemeenteraadslid.

Wanneer twee jeugdverenigingen, die hetzelfde lokaal
delen, hun lokaal ook willen open stellen voor de
gemeentelijke speelpleinwerking, krijgen ze nog eens
10% extra subsidie, bovenop die andere 20% extra.
Hetzelfde geldt voor wie het lokaal wil delen met de
lokale buurtwerking. “Ook dat is een uitstekend
initiatief, gericht op kostenbesparing en het stimuleren
van samenwerking tussen groepen mensen”, aldus
Maertens. ”Maar waarom komt een vereniging, die
alleen in een eigen lokaal gehuisvest is, niet in
aanmerking voor deze extra toelage? Als bijvoorbeeld
Chiro Bosmolens zijn lokalen wil delen met het
buurtcomité op de Bosmolens of de speelpleinwerking,
dan moeten zij toch ook kunnen genieten van dat
extraatje!" De bestuursmeerderheid ging uiteindelijk
akkoord met het amendement van Bert Maertens om
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dit alsnog mogelijk te maken. Maar de uitbreiding van
de extra subsidie naar de cultuur- en sportverenigingen
was helaas nog een brug te ver.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid

Meer info op www.bertmaertens.be.
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Actueel - 08-04-2011

"Nood aan gecoördineerde aanpak voor
handelscentrum"

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april kwam ook
de vergadering met de Actiegroep Zelfstandig Izegem
opnieuw aan bod. Na de vergadering met het
stadsbestuur en vertegenwoordigers van de actiegroep
op 29 maart werd aan de gemeenteraadsleden een
verslag bezorgd dat opgemaakt werd door het
actiecomité. De burgemeester vond dat het anonieme
verslag geen correcte weergave van de discussie was.

N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte riep tijdens een
vorige gemeenteraadszitting op om de dialoog op te
starten en reageerde tevreden op het feit dat het
stadsbestuur de actiegroep uitnodigde om een aantal
zaken te bespreken. Hij vroeg het stadsbestuur om ook
de oppositiepartijen op dergelijke bijeenkomsten uit te
nodigen.

Volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe is het
dringend tijd voor een gecoördineerde aanpak van de
problematiek. "Ik verwijs naar concrete voorbeelden,
waar gemeenten zelfs een handelsdistrict oprichten.
Zo'n district pakt dan alles aan om een leefbaar
handelscentrum uit te bouwen, zowel op het vlak van
veiligheid, onderhoud, marketing, aantrekken van
bedrijven en investeerders, leegstand- en
parkingmanagement...", aldus Himpe die stelde dat al
deze aspecten ook de bezorgdheden zijn van het
actiecomité. Kurt Himpe stelde ook voor om snel werk
te maken van een werkgroep "Izegem winkelt" onder
leiding van een centrummanager.

Filip Motte en Kurt Himpe - Gemeenteraadsleden N-VA

 
  
 



Met echte fierheid kan ik u in dit nummer het nieuwe bestuur voorstellen van de
Izegemse N-VA-afdeling. Alle kandidaten werden tijdens onze bestuursverkie-

zing van 30 januari vlot verkozen. Aangevuld met de mandatarissen vormen zij het
nieuwe bestuur. De verkiezing werd gecombineerd met onze nieuwjaarsreceptie en
het deed ons plezier om daar zowel getrouwe als nieuwe mensen te mogen verwel-
komen. De N-VA leeft en heeft een zeer grote aanhang in Izegem; dat is wel het min-
ste dat we kunnen zeggen.

SCHULDENLAST
Maar daar blijft het niet bij. We moeten in Izegem met zijn allen waakzaam zijn voor
de toekomst. Het meest zorgwekkende zijn de uitgaven. Het kost handenvol geld
om de stad draaiende te houden. We merken bijvoorbeeld dat voor alle stadsgebou-
wen de energiekosten de pan uitswingen. Dat wordt dan nog eens
aangevuld met prestigeprojecten die voor een veel te hoge schul-
denlast zullen zorgen in de nabije toekomst.

VERANTWOORDE EN DOORDACHTE BESLISSINGEN
In tegenstelling tot het huidige Izegemse bestuur pleit de N-VA dan
ook voor een beleid en politiek op mensenmaat. Ik ben ervan over-
tuigd dat we met ons nieuwe bestuur zeer sterke mensen in huis
hebben die weten wat Izegem wil en wat Izegem kan! Mensen die
luisteren naar de noden en verzuchtingen van de mensen, gecombi-
neerd met verantwoorde en doordachte beslissingen.

Bernard Depoorter, Hedwige Desmet, Lothar Feys, Jan Verbeke, Renata Blondeel, Bernhard
De Muynck, Geert Bourgeois (Vlaams minister), Veerle Vandamme, Bart Dewitte (onder-
voorzitter), Inge Everaert, Peter Vermeulen, Piet Seynaeve, Nick Verschoot, Ann Seynaeve

(vrouw van Peter Vermeulen), Hein Depoorter, Bert Maertens (federaal 
volksvertegenwoordiger), Trui Tytgat en Marleen Duboccage.

Ontbreken op de foto: Arne Allosserie, Kurt Himpe (regeringscommissaris), Jan Maertens,
Filip Motte en Dieter Vanthournout.

Wanneer: vrijdag 18, 
zaterdag 19 en zondag 20 maart

Waar: zaal Sportief, 
Meensesteenweg 118

Wat te winnen: pasta (allerlei 
vormen en kleuren), contacten 

en sfeer
Kostprijs: € 1,25 per kaart

Kaarten bij alle bestuursleden of
op het kaartweekend zelf

Grote N-VA
-kaarting
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NU waakzaam zijn voor nabije toekomst!

V.U. Nick Verschoot
Mezegemstraat 36
8870 Izegem-Kachtem

EMELGEM 
KACHTEMIzegem

VOLG DE POLITIEKE ACTUALITEIT IN IZEGEM OP DE VOET: 
www.geertbourgeois.be - www.kurthimpe.be - www.bertmaertens.be - www.n-va.be /izegem 

WIE IS DE SLIMSTE PLOEG?
Onze jongerenafdeling organiseert
voor de derde maal haar quiz: de
slimste ploeg ter wereld.  Na het
stijgende succes van de afgelopen
jaren hopen ze het hoge aantal in-
geschreven ploegen van vorig jaar
minstens te evenaren. Heb je zin in
een avondje quizzen, ben je nog vrij
op zaterdag 26 maart en kan je nog
drie medespelers warm krijgen:
meedoen! Start om 19.30 uur in het
Joc in Izegem.

Inschrijven kan via
jongnva@gmail.com.

Nick Verschoot,
afdelings-
voorzitter 

N-VA Izegem



ARNE ALLOSSERIE
26 jaar

• ongehuwd
• studeerde overheidseconomie
• woont momenteel nog in Lendelede
• waarom de N-VA: optimistisch, gedreven, woord
en daad, vooruit, dynamisch, realpolitiek
• lid van: Oudleider KSA Izegem, Minivoetbalclub
‘In de Oude Sint-Pieter, NiKKo-vrienden Izegem,
VSVK Izegem, ...
• interesses: fietsen, minivoetbal, volksfeest, 
kaartje leggen, muziek (passief)

LOTHAR FEYS
21 jaar

• samen met: Joyce Opsomer
• studie: politieke wetenschappen aan Universiteit
Gent
• woont in Sint-Rafaël (aan het VTI)
• waarom de N-VA: de N-VA slaagt erin om met
een rechtlijnig programma toch op een menselijke
en warme manier aan politiek te doen
• lid van: Verenigde Izegemse Studenten, Handbal-
club Izegem, De Ondanksjotters, de jeugdraad,
Jong N-VA
• interesses: sport, politiek, uitgaan, muziek

www.n-va.be/izegem

VEERLE VANDAMME
33 jaar
Afdelingssecretaris

• gehuwd met Andy Verhelst, drie kindjes. Kasper
(8), Jitske (7) en Martje (5)
• beroep/studie: lesgeefster Mode en PO
• woont in Emelgem 
• waarom de N-VA: Vlaamse waarden zijn me van
thuis meegegeven, wat niet wil zeggen dat ik zo-
maar voor de N-VA koos. Toen ik 18 jaar werd en
dus een eerste maal mocht stemmen nam ik dit zeer
serieus op. Ik las alle politieke folders om na te
gaan welke partij het best aansloot bij mijn waar-
den. Het besluit kwam al snel om me aan te sluiten
bij de toenmalige Volksunie. De latere aansluiting
bij de N-VA was een logisch gevolg
• lid van: het oudercomité  Sint Pieterschool Emel-
gem; FVV Izegem; Wandelclub Vlaams Huis.
• interesses: kunst, cultuur, mode, sporten (liefst
lopen), wandelen, spelen met de kindjes, op week-
end gaan, kamperen met de tent, bijkletsen met
scoutsvrienden

DIETER VANTHOURNOUT
21 jaar

• status: vrijgezel
• studie: vastgoed en makelaardij Hogeschool Gent
• woont op de Bosmolens
• waarom de N-VA? Omdat de N-VA volgens mij
een uitweg kan bieden aan de hedendaagse poli-
tieke crisis. Omdat het een partij is die eerlijk en
open is voor zijn leden en kiezers  en omdat ze
steeds consequent is in wat ze doet. Het is een partij
die er is voor de Vlamingen!
• lid van: Verenigde Izegemse Studenten (ex-prae-
ses), KSA Vlaams en Vroom Izegem (leider bij de
jonghernieuwers), Jong N-VA Izegem
• interesses: politiek, muziek, vastgoed

Nieuwe bestuursleden N-VA Izegem

VOLG DE POLITIEKE ACTUALITEIT IN
IZEGEM OP DE VOET: 
www.geertbourgeois.be 

www.kurthimpe.be - www.bertmaertens.be
www.n-va.be/izegem 



N-VA vraagt meer aandacht voor bouwkundig erfgoed

Izegem heeft als stad met een rijk industrieel verleden heel wat waarde-
volle gebouwen. Daarvan zijn er op dit ogenblik zelfs 31 als monument ge-
klasseerd. Maar in bepaalde gevallen staan de waardevolle gebouwen al
jaren leeg en zijn ze aan het verkommeren. 

“Het voormalige postgebouw is een schoolvoorbeeld”, stelt N-VA–gemeen-
teraadslid Kurt Himpe, die de kat de bel aan-
bond en het stadsbestuur wees op scheuren in de
toren van het postgebouw. Een stabiliteitsstudie
wees uit dat er effectief problemen waren en in-
tussen zijn er herstellingswerken uitgevoerd. 

DRAMATISCH EN ONVEILIG
Maar er is meer aan de hand. “De industriëlen hebben her en der in de stad prachtige
herenhuizen gebouwd, stuk voor stuk waardevolle gebouwen. Gelukkig investeren veel
huidige eigenaars wel degelijk in de woningen. Maar bepaalde gebouwen staan al jaren
leeg en te koop. De staat van een aantal van deze gebouwen moet ons zorgen baren”,
aldus raadslid Himpe. “Het pand waar de Belle Epoque in gevestigd was, is zo’n voor-
beeld. Het herenhuis is in 1911 gebouwd in opdracht van industrieel De Clercq die een
stoomkorsettenfabriek in de Nederweg had. Aan de straatkant is er een houten erker,
maar de situatie dreigt ook hier dramatisch en onveilig te worden.”

N-VA-gemeenteraadslid Kurt Himpe riep het stadsbestuur op om in dergelijke geval-
len de eigenaar te wijzen op de plicht om het pand te herstellen. “Deze waardevolle ge-
bouwen zijn een meerwaarde voor onze stad, maar dan moeten ze wel door de eigenaars
onderhouden worden.”

De politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (RIHO)
gaat in op het voorstel van de Izegemse N-VA-gemeen-
teraadsleden Kurt Himpe en Piet Seynaeve om een
nieuw type van snelheidsborden aan te kopen waarop
het boetebedrag vermeld wordt bij overdreven snel-
heid.

‘RIJBEWIJS KWIJT’
Dergelijke snelheidsindicatieborden werken op zonne-
energie en sensibiliseren de autobestuurders om hun
snelheid aan te passen. Ze registreren de snelheid van

elk voorbijkomend voertuig en berekenen de mogelijke
boete in geval van overdreven snelheid. Voor snel-
heidsduivels die minstens dertig kilometer harder rij-

den dan toegelaten, kleurt het scherm
van het indicatiebord helemaal zwart
en verschijnt de waarschuwing “rijbe-
wijs kwijt”.

Piet Seynaeve

Politiezone RIHO koopt nieuw type snelheidsborden

Izegemnaars die aangewezen zijn op
steun van het OCMW, moeten inspannin-
gen leveren om zélf een inkomen te ver-
werven. Met het oog daarop begeleidde
het Izegemse OCMW in 2010 reeds 141

leefloners. Een eerste stap in dat proces van arbeidsbemidde-
ling is een tewerkstelling van die leefloners bij het OCMW
zelf.
Nadat zij vervolgens de nodige werkervaring hebben opge-
daan en het werkritme (opnieuw) gewoon zijn, moeten zij uit-
eindelijk ingeschakeld worden in de reguliere arbeidsmarkt.
Tenminste, dat is de theorie.

MAGER
De resultaten ogen in de praktijk helaas heel mager, ondanks
de inspanningen van het OCMW. Slechts 2 van de 141 leeflo-
ners vonden uiteindelijk een vaste job en konden op die ma-
nier opnieuw op eigen benen staan.

Voor N-VA-raadslid Bernhard De Muynck moet het OCMW
blijvend aandacht besteden aan de begeleiding van leefloners.
“Iedere leefloner moet minstens de intentie hebben om, met
zijn talenten en gebreken, gepast werk te vinden.” Het ont-
vangen van een leefloon is en blijft immers de uitzondering op
de regel.

N-VA wil meer leefloners aan het werk

De “Belle Epoque” in de 
Roeselaarsestraat 
staat al jaren leeg 
en dreigt helemaal 

te verkommeren.

Bernhard 
De Muynck

Kurt Himpe



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!
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Actueel - 24-03-2011

Uitbreiding zone 30: gevolgen voor
brandweer?

De commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit gaf
onlangs een positief advies over het plan voor een
uitbreiding van de zone 30 in het centrum van Izegem.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt nu ook dat
de Izegemse brandweer een advies formuleert over het
plan. "Voor de uitruk van de hulpdiensten wordt door
de centrale van de dienst 100 in Brugge rekening
gehouden met de tijd die nodig is om ter plaatse te
geraken. Het korps dat het snelst ter plaatse kan
geraken wordt dus gecontacteerd voor een uitruk. Maar
de brandweerkazerne zal door het uitbreidingsplan
helemaal door een zone 30 omsloten zijn. Dit kan dus
een impact hebben op het actieterrein van de Izegemse
hulpdiensten", stelt raadslid Himpe.

Daarom is het opportuun dat de Izegemse brandweer
ook een advies formuleert en dat er onderzocht wordt
wat de precieze impact is van een uitbreiding van de
zone 30 voor de hulpdiensten.

Het raadslid vraagt om tijdens de volgende bijeenkomst
van de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
de bevindingen te bespreken.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be.
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N-VA wil geluidsschermen langs E403
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Actueel - 09-03-2011

N-VA wil geluidsschermen langs E403

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt het
Izegemse stadsbestuur om contact op te nemen met
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om
geluidsschermen te plaatsen langs de E403. Het
raadslid deed dit naar aanleiding van de voorlopige
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan
"Mandelvallei Kachtem". 

"Het plangebied vervult binnen het regionaalstedelijk
gebied Roeselare-Izegem een belangrijke
openruimtefunctie als randstedelijk groengebied tussen
het kanaal Roeselare-Leie en het stadsrandbos
Rhodesgoed. Maar het plangebied grenst ook aan de
snelweg E403. In het ontwerpplan staat dat de
voornaamste geluidsbron in het gebied het verkeer op
de E403 is en doordat de snelweg opgehoogd is,
veroorzaakt de weg extra verkeerslawaai", stelt Himpe.
 
"De geluidsoverlast van de snelweg is ook storend voor
de nabijgelegen woonwijk. Daarom is het opportuun dat
er een geluidsscherm aangebracht wordt langs de E403
ter hoogte van het grondgebied Izegem vanaf het
kanaal Roeselare-Leie tot aan het Rhodesgoed".
 
Gemeenteraadslid Kurt Himpe laat ook een
parlementaire vraag stellen over de problematiek aan
Vlaams minister Hilde Crevits.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 08-03-2011

OCMW-meerjarenplan 2010-2013 voldoet
niet aan uitdaging van de vergrijzing

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 februari vroeg
het stadsbestuur de goedkeuring voor het OCMW-
meerjarenplan 2010-2013.

N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte begon zijn
tussenkomst met een kritische noot over de financiële
toestand van het OCMW: “De vette jaren zijn voorbij,
de reserves zijn op en de gemeentelijke toelage stijgt
van 2,1 miljoen euro in 2006 naar minimaal 3,5 miljoen
euro in 2012-2013. Met andere woorden: een stijging
van meer dan 70 procent.”

Inhoudelijk had raadslid Filip Motte ook een reeks
bedenkingen. “Is investeren in de uitbouw van
opvangplaatsen voor asielzoekers een prioriteit als
zoveel Izegemse gezinnen moeten aankloppen bij het
OCMW? Is er aandacht voor eventuele leefloonfraude,
een situatie die bij andere OCMW’s meer en meer
vastgesteld wordt?”

Raadslid Motte was wel tevreden over de plannen voor
een striktere opvolging van de tewerkstelling voor
leefloners. Maar de resultaten blijven alsnog uit: in
2010 hadden maar 2 van de 180 leefloners een vaste
job te pakken. Amper één procent dus…

“De ingebruikname van de nieuwe vleugel van De
Plataan met 36 kamers is een goede zaak. Maar we
mogen niet uit het oog verliezen dat dit enkel een
vervanging is van bedden uit Ten Bos. Gelet op de
problematiek van de vergrijzing en het feit dat Izegem
demografisch een “oude” stad is, is een ambitieus
beleid meer op zijn plaats, met méér voorzieningen
voor bejaarden die niet langer thuis verzorgd kunnen
worden”, besloot N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 03-03-2011

Izegemse handelaars protesteren

De Izegemse handelaars gaan niet meer akkoord met
de handelswijze van het Izegemse stadsbestuur en
verenigden zich in de “Actie zelfstandigen Izegem”. In
een mail, gericht aan alle gemeenteraadsleden, somde
de actiegroep de grieven op: het Frunpark blijft een
doorn in het oog, in tegenstelling tot bepaalde
persberichten scharen niet alle handelaars zich achter
het ontwerp voor de heraanleg van de Grote Markt, de
handelaars eisen meer parkeerruimte, de communicatie
over de openbare werken loopt mank en volgens de
actiegroep loopt de Izegemse Unizo mak achter het
stadsbestuur.

De brief van de actiegroep was aanleiding tot een
grondige discussie tijdens de gemeenteraadszitting van
maandag 28 februari. N-VA – gemeenteraadslid Filip
Motte interpelleerde het stadsbestuur.

“Verschillende studies over commerciële winkelcentra
in steden wijzen er op  dat het Frunpark geen
meerwaarde is voor het Izegemse centrum. Aan het
stadsbestuur om met concrete gegevens het tegendeel
te bewijzen”, stelde raadslid Motte. “De N-VA heeft de
voorbije twee jaar een reeks concrete voorstellen
gedaan voor de heraanleg van de Grote Markt en de
realisatie van meer parkeerruimte en een heus
actieplan om het handelsleven meer en nieuw leven in
te blazen. Maar op concrete acties van het
stadsbestuur blijft het wachten. Ook het
communicatiebeleid van de stad en de
participatiemogelijkheden van de betrokken
Izegemnaars komen onder vuur te liggen”, stelde Filip
Motte. Hij riep het stadsbestuur op om te stoppen met
de monoloog en de dialoog opnieuw op te starten,
want het stadsbestuur kan de gefundeerde kritiek niet
negeren.

N-VA - fractieleider Kurt Himpe wees het stadsbestuur
er op dat handelaars her en der individueel of
gezamenlijk parkeerruimte aankopen of huren. Dit
bewijst dat er wel degelijk een probleem is op het vlak
van parkeerruimte. “De N-VA heeft heel wat
voorstellen gelanceerd. Maar voorstellen van de
oppositie worden maar al te vaak weggeveegd”.

Raadslid Geert Bourgeois stelde afsluitend dat het
handelscentrum momenteel letterlijk en figuurlijk
zwaar gehavend is. “Ik betreur dat het stadsbestuur in
haar reactie tijdens de zitting laagdunkend doet over
de actiegroep. De betrokken handelaars doen dit enkel
uit bezorgdheid over de situatie en we moeten oor
hebben voor deze opmerkingen.”

Typerend was alvast de eerste zin van de repliek van
het stadsbestuur: ze waren verrast door de actie ! Hoe
wereldvreemd kan een stadsbestuur eigenlijk zijn…

Filip Motte, Kurt Himpe en Geert Bourgeois -
Gemeenteraadsleden
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Actueel - 01-03-2011

Inbraken in Izegemse scholen in dalende
lijn

Tijdens de periode 2002-2010 waren er in de Izegemse
scholen in totaal 32 (pogingen tot) inbraken. De laatste
jaren is er een dalende lijn vast te stellen, maar de
gemeenteraadsleden Piet Seynaeve en Kurt Himpe (N-
VA) vragen blijvende aandacht voor de problematiek. 
   
"In 2007 maakten we een eerste keer een balans op van
het aantal inbraken en in de RIHO-politieraad werd
door de N-VA voorgesteld om de scholen te
contacteren. Net voor de zomervakantie van 2008
werden alle scholen aangeschreven met tips om dieven
buiten te houden", stelt politieraadslid Piet Seynaeve. 
   
"Op de website van de RIHO-politiezone staan een hele
reeks preventietips voor het beveiligen van de
scholen. Scholen kunnen van techno-preventieve
politieadviseurs ook gratis advies krijgen in verband
met inbraakbeveiliging. Scholen kunnen ook een beroep
doen op de politie om toezicht te houden tijdens de
vakantieperiodes, waarin er sowieso minder sociale
controle is", aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe. 
   
Maar de N-VA vraagt blijvende aandacht. "Te weinig
scholen doen een beroep op deze mogelijkheden. De
inbraakcijfers zijn in dalende lijn en dat moeten we zo
houden. Het Izegemse VTI is de beste leerling van de
klas: enkel die school vroeg advies aan de
politiediensten en doet de laatste jaren telkens een
beroep op politietoezicht tijdens de vakantieperiodes.
Er zijn echter 14 scholen in Izegem en ook die moeten
we allemaal over de streep trekken. Bepaalde scholen
installeerden de voorbije jaren wel een inbraakalarm,
waardoor er sindsdien geen voltooide inbraken meer
plaatsvonden." 
   
De N-VA stelt aan het politiecollege voor om de scholen
opnieuw aan te schrijven en de preventietips in de
kijker te zetten.

Kurt Himpe en Piet Seynaeve - Gemeenteraadsleden

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Persmededeling - 09-02-2011

"Bouwwoede in Emelgem verantwoordt
vraag naar PostPunt"

In de Izegemse deelgemeente Emelgem werden in de
laatste drie jaar heel wat nieuwe woningen en
bouwloten gerealiseerd of vergund. En dat is volgens
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) een duidelijk
argument om bij bpost opnieuw aan te dringen om een
PostPunt in Emelgem op te starten.

“Uit gegevens die de dienst ruimtelijke ordening
bezorgde, blijkt dat sinds de sluiting van het
Emelgemse postkantoor in 2007 niet minder dan 178
vergunningen werden afgeleverd voor het bouwen van
eengezinswoningen en 6 vergunningen voor
meergezinswoningen die 64 woongelegenheden
omvatten. Er werden sinds 2007 vergunningen
afgeleverd voor het realiseren van 162 loten in
verkavelingen”, aldus raadslid Himpe. “In het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Emelgem zal
er ook een mogelijkheid zijn om het voormalige
klooster in de Prinsessestraat om te bouwen tot 20
serviceflats en 23 huurappartementen. Aan de overkant
van de straat zullen door de bouwmaatschappij De
Mandel 8 sociale huurwoningen en 6 sociale
koopwoningen worden gerealiseerd”.

Nood aan PostPunt

Raadslid Himpe hoopt dat deze bouwwoede sinds de
sluiting van het Emelgemse postkantoor aantoont dat
er een duidelijke noodzaak is voor dienstverlening van
bpost in de deelgemeente. “En het resultaat van de
bewonersbevraging naar aanleiding van het opstarten
van het wijkontwikkelingsplan voor Emelgem is een
bijkomend argument voor de vraag: van de 961
respondenten vond 74 procent dat er nood is aan een
PostPunt. Het Izegemse postkantoor of de bestaande
PostPunten in Izegem en Kachtem zijn geen waardige
alternatieven voor het gesloten Emelgemse
postkantoor.” Kurt Himpe, die deze problematiek al
eerder aankaartte tijdens gemeenteraadszittingen,
dringt daarom bij het stadsbestuur aan om opnieuw een
vraag te richten tot bpost met deze cijfers als
argument.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 08-02-2011

Eerste luiertafel is een feit

Tijdens de zitting van 19 januari 2009 werd een
toegevoegd punt van N-VA – gemeenteraadslid Trui
Tytgat unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Met
het voorstel wilde Trui Tytgat de mensen de
mogelijkheid geven om op verschillende plaatsen in de
stad comfortabel de baby’s te verversen.

“In De Leest is er een luiertafel ter beschikking. Maar na
een bezoekje blijkt het geen evidentie om de tafel te
vinden. In het toilet voor de personen met een handicap
vond ik uiteindelijk de luiertafel. Het zou dus een goede
zaak zijn als er een pictogram zou aangebracht worden”,
stelde gemeenteraadslid Trui Tytgat.

De bevoegde schepen beloofde er snel werk van te
maken.

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid
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Actueel - 01-02-2011

Uitbreiding zone 30: N-VA pleit voor
begeleidende maatregelen

De commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
besprak tijdens de zitting van 20 januari 2011 de
uitbreiding van de zone 30 in het centrum van Izegem.
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe pleitte voor een
reeks begeleidende maatregelen.

“Een zone 30 vergroot de leefbaarheid van het
stadscentrum. Een zone 30 beperkt het aantal
ongevallen en de ernst van de ongevallen”, stelde
raadslid Himpe. “Maar als er een uitbreiding van de
zone 30 komt, dan moet dit ondersteund worden door
een reeks begeleidende maatregelen.”

De vraag is echter of er noodzaak is aan de uitbreiding
van de huidige zone 30 in het centrum van Izegem: zijn
er de laatste tijd meer ongevallen waardoor een
snelheidsbeperking noodzakelijk is?

Maatregelen

Onder impuls van de N-VA werd de huidige zone 30 in
het centrum van Izegem al beter aangeduid door
middel van wegmarkeringen. Bij een uitbreiding van de
zone 30 moet bij het binnenrijden deze maatregel
opnieuw toegepast worden. “De wettelijke
verkeersborden zijn te klein om in een stadscentrum
voldoende de aandacht te trekken van de
weggebruikers”,aldus Kurt Himpe.

De snelheidsbeperking moet ook afgedwongen worden
door verkeerstechnische maatregelen en ondersteund
worden door controle. “Het heeft geen zin om een
zone 30 in te voeren en vast te stellen dat niemand
zich aan de snelheidsbeperking houdt.”

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg als voorbereiding
van de bespreking gegevens op bij de lokale politie.
Daaruit blijkt dat er wel degelijk controles uitgevoerd
worden in de straten waar een snelheidsbeperking van
30 km/u van toepassing is. “Maar uit de cijfers van de
politie blijkt dat er de voorbije jaren gecontroleerd
werd in de Baronielaan, de Leenstraat, de Merelstraat,
de Prinsessestraat, de Reigerstraat en de
Roeselaarsestraat. Dat zijn allemaal straten waar een
zone 30 aan de scholen ingevoerd werd. In de zone 30
in het stadscentrum werd dus blijkbaar helemaal geen
controle uitgevoerd”, stelt raadslid Himpe. “Ik stel wel
vast dat het aantal controles steeg, het aantal
gecontroleerde voertuigen steeg en ook het
procentueel aantal overtredingen steeg”. “Vooral de
stijging van het procentueel aantal overtredingen baart
de N-VA zorgen”, aldus Kurt Himpe.

 2008 2009 2010
Aantal controles 22 16 24

Aantal gecontroleerde
voertuigen

1.172 1.066 1.770

Procentueel aantal
overtredingen

4 % 6,5 % 8,6 %
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“Om ervoor te zorgen dat de zone 30 ook effect heeft,
moeten er dus bijkomende maatregelen genomen
worden, door bijvoorbeeld de inbouw van een
zogenaamde poort en eventueel oplichtende borden die
de zone 30 aankondigen, samen met de wettelijke
verkeersborden en wegmarkeringen”, stelde
commissielid Himpe. De bevoegde schepen bevestigde
dat er grote wegmarkeringen zullen aangebracht
worden.

Medewerking van bewoners

“Eind januari 2011 wordt de volledige binnenstad van
Leuven zone 30. Het stadsbestuur roept de bewoners
van de binnenstad op om mee te werken aan een
campagne Dertig doet deugd. Het stadsbestuur liet
1000 V-borden maken die aan een gevelraam kunnen
bevestigd worden. Op de borden staat het
campagnebeeld met de slogan. De bewoners kunnen
een gratis bord afhalen en kunnen dit eenvoudig
ophangen. Door dergelijke borden aan te brengen wordt
de campagne van de uitbreiding van de zone 30
natuurlijk versterkt én de bewoners worden betrokken
bij een verkeersmaatregel”, aldus Kurt Himpe die
ervoor pleitte om een dergelijke campagne ook in
Izegem op te starten bij de invoering van de maatregel.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 29-01-2011

Probleem met asverschuiving geen
alleenstaand geval

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
van donderdag 20 januari stelde N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over de onveilige
situatie aan de asverschuiving op de grens van Izegem
en Ingelmunster. "Vooral voor wie uit de richting van
Izegem komt, duikt de asverschuiving plots op,
waardoor er al tal van ongevallen gebeurden", aldus
raadslid Himpe.

Zijn voorstel om bijkomende verkeersborden te
plaatsen werd door de commissie goedgekeurd. Maar er
moet eerst advies gevraagd worden aan het Agentschap
Wegen en Verkeer.

De bevoegde schepen meldde in de commissie dat
dergelijke asverschuivingen blijkbaar ook op andere
plaatsen in Vlaanderen voor problemen zorgen. Een
identieke asverschuiving zorgde in het Limburgse
Kinrooi ook voor een hele reeks ongevallen, waarbij de
signalisatie op de kop van de asverschuiving vaak werd
aangereden. Daar werden na bespreking op de
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid bijkomende
maatregelen genomen.

"De situatie in de Gentse Heerweg is identiek aan de
problematiek in Kinrooi. Samen met Ingelmunsternaar
Kurt Windels van De Brug stel ik al een hele tijd dat er
een fundamenteel probleem is met de asverschuiving.
Nu blijkt dat er ook op andere plaatsen in Vlaanderen
grote problemen zijn met deze verkeerstechnische
ingrepen, hopen we op een duurzame oplossing op
korte termijn", aldus N-VA'er Kurt Himpe.

Op de eerstvolgende West-Vlaamse Provinciale
Commissie Verkeersveiligheid komt de asverschuiving
op de grens van Izegem en Ingelmunster aan bod.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 28-01-2011

Aankoop Vleeshuis onregelmatig

Het college van burgemeester en schepenen stelde
tijdens de zitting van 24 januari voor om het café Het
Vleeshuis aan te kopen.

Raadslid Geert Bourgeois stelde vast dat de koopoptie
vermeldt dat de verkoper ervoor zou zorgen dat Het
Vleeshuis vrij van gebruik zou zijn op 31 maart 2011. In
het ontwerp van aankoopakte stond echter dat de stad
op een onbekende datum een overeenkomst van
ontbinding van de handelshuur met de brouwerij
Haacht sloot. Geert vond dit eigenaardig en vroeg of de
stad daarvoor een vergoeding betaalde. De schepen
antwoordde aarzelend en gaf tenslotte toe dat de stad
een wat hij noemde “kleine” vergoeding betaalde.

Na verder doorvragen bleek dat de stad aan de
brouwerij Haacht een verlenging van 5 jaar toestond
voor de concessie van het leveren van drank in De
Leest. Geert Bourgeois vond dit uiteraard geen “kleine”
vergoeding meer. 5 jaar alle drank mogen leveren in De
Leest brengt nogal wat meer op dan 9 jaar drank
leveren in Het Vleeshuis. Bovendien bevatte de
verkoopbelofte een totaal ander engagement: de stad
zou Het Vleeshuis vrij van gebruik krijgen op 31 maart
2011, zonder hiervoor te moeten betalen.

Nu de overeenkomst tussen de stad en de brouwerij
Haacht ook nog in het dossier ontbrak, besloot de N-VA
om zich op dit punt te onthouden.

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid
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Actueel - 25-01-2011

Start herstellingswerken voormalig
postgebouw

De herstellingswerken aan het voormalige postgebouw
op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron de
Pélichystraat zijn gestart. N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe vraagt intussen meer aandacht voor het
bouwkundig erfgoed.

Een stabiliteitsstudie, die uitgevoerd werd nadat
raadslid Kurt Himpe de aandacht vestigde op scheuren
in de toren van het gebouw, wees uit dat er door
ijzeren constructies waterinsijpeling was waardoor de
gevel scheurde.

Aangezien de eigenaar in een faillissement betrokken
is, neemt een curator de zaken waar. Nadat het
stadsbestuur de stabiliteitsstudie aan de
curator bezorgde, nam die onmiddellijk de nodige
stappen om de schade te herstellen. 

"Meer aandacht nodig voor Izegems bouwkundig
erfgoed"

Intussen vraagt raadslid Himpe meer aandacht voor het
Izegems bouwkundig erfgoed. "Izegem heeft als
industriestad een hele reeks waardevolle gebouwen. De
voormalige industriëlen hebben her en der in de stad
prachtige herenhuizen gebouwd. Gelukkig investeren
veel huidige eigenaars wel degelijk in deze woningen.
Maar bepaalde waardevolle gebouwen staan al jaren
leeg en te koop. De staat van een aantal van deze
gebouwen moet ons zorgen baren", aldus Kurt Himpe.
"Het pand waar de Belle Epoque in gevestigd was, is
zo'n voorbeeld. Het herenhuis is gebouwd in 1911 in
opdracht van industrieel De Clercq die een
stoomkorsettenfabriek had in de Nederweg. Aan de
straatkant is er een houter erker, maar de situatie
dreigt ook hier dramatisch en onveilig te worden. Het
leien erkerdak hangt er maar half meer aan. En zo zijn
er nog voorbeelden in het centrum van de stad."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe roept het stadsbestuur
op om in dergelijke gevallen de eigenaar te wijzen op
de plicht om het pand te herstellen. "Deze waardevolle
woningen zijn een meerwaarde voor onze stad, maar
dan moeten ze wel onderhouden worden door de
eigenaars."

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 24-01-2011

Belasting op het gebruik van openbaar
domein bij bouwwerken

Wie in Izegem de openbare weg wil innemen voor het
plaatsen van voertuigen (voor bijvoorbeeld een verhuis)
of containers moet hiervoor een belasting betalen.
Gemeenteraadslid Bert Maertens gaf tijdens de
raadszitting van 24 januari met een voorbeeld aan dat
het niet loopt zoals het hoort. 

Wie de inname aanvraagt voor een verhuis, de
verschuldigde belasting netjes betaalt en dan tot de
vaststelling komt dat iemand zijn of haar wagen toch
parkeert ondanks de verbodsborden kan niet bij de
politie terecht. Uit een interne politienota blijkt dat er
bij dergelijke feiten geen tussenkomst meer is van de
politie aangezien een privaat persoon de borden plaatst
en het dus niet afdwingbaar is. De politiecommissaris
beloofde na te gaan hoe het probleem kan opgelost
worden, maar takelen zou een probleem blijven.
Gemeenteraadslid Bert Maertens vroeg tijdens de
zitting om een afdoende oplossing voor het probleem.
De burgemeester was echter karig met haar antwoord.
Ze vond dat raadslid Maertens de interpellatie te laat
indiende. Het reglement bepaalt dat een interpellatie
drie dagen voor de zitting moet ingediend worden. Bert
Maertens volgde het reglement, maar aangezien het
stadhuis op vrijdagnamiddag gesloten is, vond de
burgemeester pas op maandag de interpellatie. Dat het
raadslid de burgemeester al twee weken geleden
informatie over het onderwerp vroeg, was ze blijkbaar
vergeten…

Bert Maertens vroeg de burgemeester om tijdens het
volgende burgemeestersoverleg bij de andere
politiezones en gemeenten na te gaan hoe ze dit euvel
aanpakken.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid

Meer info op www.bertmaertens.be.
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Actueel - 07-01-2011

Gratis lidmaatschap voor nieuwe
Izegemnaars ook in 2010 succes

Het voorstel van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe
om aan nieuwe Izegemnaars een gratis lidmaatschap
van de stedelijke openbare bibliotheek aan te bieden
blijft een succes. Sinds 2005 maakten er al bijna 400
Izegemnaars gebruik van.

"2007 blijft een hoogtepunt. Toen gebruikten bijna
90 nieuwe Izegemnaars het aanbod. Door het voorstel
maken de nieuwe inwoners kennis met de Izegemse
bibliotheek en is de kans groot dat ze ook effectief lid
blijven", aldus Kurt Himpe, die ook lid is van de
beheerraad van de bibliotheek.

In 2010 maakten meer dan 60 nieuwe inwoners van het
gratis lidmaatschap gebruik. "De zomermaanden waren
uitschieters, waaruit blijkt dat eens de mensen tijd
hebben om een boek te lezen of een reisgids nodig
hebben ze de weg naar de bibliotheek vinden", stelt
Himpe. Hij hoopt dat 2011 het record van enkele jaren
geleden zal breken, aangezien Izegem in 2010 heel wat
nieuwe inwoners verwelkomde.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 06-01-2011

Inhaaloperatie aantal personeelsleden?

Tijdens de voorstelling van de begroting wees de
schepen van Financiën er op dat Izegem relatief minder
personeel heeft dan gelijkaardige gemeenten. Hij
kondigde een inhaaloperatie aan.

N-VA – gemeenteraadslid Geert Bourgeois waarschuwde
daarvoor. Izegem heeft inderdaad relatief minder
personeelsleden per 1000 inwoners, maar onze stad
heeft een zeer grote schuldenlast, vergeleken met
andere gelijkaardige gemeenten.

Met de aantrekkende inflatie en de stijgende rente,
werpt dit een hypotheek op de toekomst. Dit des te
meer daar het gemiddelde inkomen van de Izegemse
inwoners lager is dan dat van andere gelijkaardige
gemeenten.

Geert Bourgeois pleitte ervoor om de stad op een heel
efficiënte manier te besturen. De schepen nam gas
terug. Hij bevestigde dat er niet noodzakelijkerwijze
meer mensen zullen aangeworven worden, maar dat de
nieuw aangeworvenen, wegens hogere kwalificaties,
wellicht meer zullen kosten. Daar heeft de N-VA
natuurlijk geen probleem mee.

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid
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Actueel - 05-01-2011

Vragen over aantal leefloners in Izegem

Uit het OCMW-budget 2011 blijkt dat het aantal
leefloners in Izegem blijft stijgen. N-VA – raadslid
Geert Bourgeois vroeg naar het beleid om die mensen
aan het werk te krijgen. De OCMW-voorzitter
antwoordde dat er een tweede trajectbegeleider
aangeworven wordt.

Op de vraag van Geert Bourgeois over het aantal
leefloners dat begeleid wordt en vooral hoeveel er
daarvan aan werk geraken wist hij het antwoord niet. 
Hij beloofde later die gegevens te verstrekken. Voor de
N-VA moet er alles aan gedaan worden om mensen aan
het werk te krijgen.  Het is het beste middel tegen
armoede.

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid
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Actueel - 02-01-2011

Naar een uitbreiding van de Izegemse
bibliotheek?

Ter zitting vroeg het stadsbestuur op maandag 20
december 2010 de goedkeuring voor een wijziging van
het budget 2011 voor de mogelijke aankoop van twee
panden in de Ketelstraat.

In het budget 2011 wordt hiervoor 465.000 euro
ingeschreven. Met de aankoop zou er via een PPS-
project een uitbreiding van de bibliotheek gerealiseerd
kunnen worden.

N-VA – fractieleider Kurt Himpe stelde dat het
inderdaad een mooie kans is om de succesvolle werking
van de bibliotheek uit te breiden: “We keuren hier
echter geen blanco-cheque goed. In het PPS-project
moet er een maximale invulling voor de bibliotheek
komen, met vergaderruimte voor verenigingen en om
de functie van de bibliotheek maximaal te laten
spelen. Beide panden moeten in zo’n constructie
aangekocht worden zodat er een uitbreiding naar de
Korenmarkt kan gerealiseerd worden.”

Volgens fractieleider Kurt Himpe moet de beheerraad
van de bibliotheek ook zo snel mogelijk op de hoogte
gebracht worden van deze plannen en de
renovatieplannen moeten eventueel stilgelegd worden.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 23-12-2010

Stabiliteitsstudie voormalig postgebouw
bevestigt problemen

Een studie die uitgevoerd werd nadat N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe de kat de bel aanbond,
bevestigt dat er problemen zijn met de stabiliteit van
het voormalige postgebouw op de hoek van de
Roeselaarsestraat en de Baron de Pélichystraat. Tijdens
de gemeenteraadszitting van 20 december stelde
raadslid Himpe vragen over de uitgevoerde studie.
Burgemeester Gerda Mylle antwoordde dat er werd
vastgesteld dat er door ijzeren constructies in de gevel
waterinsijpeling is, waardoor de gevel scheurt. Of er
binnen ook schade is, moet nog blijken.

Buurtbewoners maakten het raadslid er attent op dat
er verscheidene scheuren in de toren van het gebouw
waren. Raadslid Himpe nam onmiddellijk contact op
met de burgemeester die opdracht gaf tot een
onderzoek.

"Een tijd geleden werd de stabiliteit van het gebouw
nog onder de loep genomen, maar toen waren er
volgens de stadsdiensten nog geen problemen", aldus
Himpe. "Nu het onderzoek bevestigt dat er wel degelijk
problemen zijn, ben ik zeer tevreden dat er alert
gereageerd werd, zowel door de buurtbewoners als
door het stadsbestuur. In dergelijke situaties kan niets
aan het toeval overgelaten worden". Eerder al maakte
het gemeenteraadslid het stadsbestuur er al attent op
dat het voormalige handelspand wat verder in de straat
stabiliteitsproblemen vertoonde. Het gebouw op de
hoek van de Roeselaarsestraat en de Kloosterstraat
werd intussen afgebroken omdat er gevaar dreigde voor
de voorbijgangers.

Lange lijdensweg

Het hoekpand dateert van 1897 en werd tot 1981
gebruikt door De Post. In 1981 werd het gebouw
beschermd als monument om reden van artistieke
waarde. Maar sinds het in particuliere handen kwam, is
de staat van het gebouw er enkel erger op geworden.
“In 1998 werd de eigenaar van het pand gerechtelijk
vervolgd en veroordeeld wegens verwaarlozing van een
beschermd monument. Hij werd toen verplicht tot het
herstel van het gebouw in zijn oorspronkelijke
toestand, maar aangezien hij de werken niet uitvoerde
binnen de vooropgestelde termijn is een
gerechtsdeurwaarder toen overgegaan tot de effectieve
inning van een dwangsom per dag vertraging tot in
2002 werd vastgesteld dat voldaan werd aan het arrest
van het Gentse Hof van Beroep”, stelt raadslid Himpe.
Sinds midden 2002 is het gebouw opgenomen in de
inventaris van de leegstaande gebouwen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van augustus werd de
verloederde situatie van het gebouw door raadslid
Himpe aangekaart. De eigenaar bleek toen spoorloos,
maar werd door de politiezone Vlas opgespoord. De
eigenaar is in een faillissement betrokken en het
stadsbestuur kreeg intussen van de curator alle
gegevens zodat alles via deze weg kan afgehandeld



Stabiliteitsstudie voormalig postgebouw bevestigt problemen
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worden.

De Izegemse stadssecretaris antwoordde op een
schriftelijke vraag van raadslid Himpe dat de
stabiliteitsstudie overgemaakt werd aan de curator, die
nu de nodige stappen moet ondernemen. Zo moet de
schade binnen vastgesteld worden waaruit moet blijken
of er direct gevaar is voor voorbijgangers.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 22-12-2010

Ook Izegems OCMW lijdt onder kwakkelend
migratiebeleid

Het Belgische asielbeleid is één en al doffe ellende.
Onder andere de collectieve regularisaties en de snel-
Belg-wet hebben voor een overdreven toestroom van
vreemdelingen gezorgd. Dat België die toestroom niet
langer de baas kan, is de voorbije weken al te vaak
gebleken. Waar sommige vreemdelingen in hotels
worden opgevangen, moeten anderen de nacht op
straat doorbrengen.

Het falend asielbeleid kost niet alleen de Belgische
staat pakken geld, het heeft ook gevolgen voor de
begroting van het Izegemse OCMW. In 2011 wordt
namelijk meer dan één miljoen euro voorzien, in de
vorm van opvang van vreemdelingen of van betaling
van onder meer een leefloon of de medische kosten.
Een deel van die gelden komt dan wel van de federale
kas, het kost ook de Izegemnaar een flinke duit.
 
Strenger en degelijker migratiebeleid

OCMW - raadslid Bernhard De Muynck: "Een strenger en
degelijker migratiebeleid is noodzakelijk. Daarbij moet
de instroom beperkt worden, terwijl de doorstroom en
de terugkeer aanzienlijk versneld moeten worden.
Enkel zo kan een doorgedreven en kwaliteitsvolle
opvang worden gegarandeerd voor die personen die
onze hulp en bijstand meer dan verdienen."

Bernhard De Muynck - OCMW-raadslid
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Actueel - 21-12-2010

Gemeenteraad bespreekt budget 2011

Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 december werd
vooral aandacht besteed aan het budget 2011.
Gemeenteraadslid Filip Motte formuleerde namens de
N-VA een reeks opmerkingen.

“De begroting in gewone dienst sluit af met een
aanzienlijk tekort van meer dan 600.000 euro, te
verklaren door de oplopende personeels- en
pensioenkosten, de hogere energiekosten en de
stijgende bijdrage aan de politiezone, het OCMW en
IVIO. Spijtig genoeg stellen we vast dat de stijging van
deze kosten er ook de voorbije jaren waren en dat in
de toekomst met een verdere stijging rekening moet
gehouden worden.”

“Voor een aantal van deze kosten is het stadsbestuur
niet verantwoordelijk, bijvoorbeeld de pensioenkosten,
indexering van de lonen en energiekosten. Maar voor
de fors gestegen schuldgraad is het stadsbestuur wél
verantwoordelijk. In 2010 was die 35 miljoen euro, eind
2011 zal dit oplopen tot 45 miljoen euro. De
terugbetaling van de leningen en intresten dreigt een
zware opdracht te worden. Zo moet in 2012 meer dan
4,8 miljoen euro betaald worden wat in 2010 4,2
miljoen euro was.”

Voor de globale inkomsten is er, onder andere door de
economische crisis, een status-quo of lichte daling.

“Of met andere woorden: het wordt een huzarenstukje
voor de schepen van Financiën om de begroting de
volgende jaren in evenwicht te brengen”, stelde
raadslid Motte. “Wat betreft De Leest vallen de
enorme kosten voor gas en elektriciteit op. Samen
meer dan 70.000 euro. En dan is er nog een boete van
10.000 euro voor een tekortkoming op het vlak van de
EPB-wetgeving. Zijn dit geen hoge kosten voor een
nieuw en duurzaam gebouw”, vroeg Filip Motte zich af.
“In de buitengewone dienst wordt duidelijk dat het
einde van de bestuursperiode nadert. Zo zijn er
belangrijke kosten voor de aanleg van de Kouterweg,
Dam en Reperstraat, de aankoop van twee panden voor
het PPS-project aan de Melkmarkt en de erelonen voor
studies voor het project Eperon d’Or. Voor de vijf
miljoen euro investeringen moet er wel opnieuw 3,5
miljoen euro geleend worden, waardoor de schuldgraad
van de stad ook in 2011 niet zal dalen”, besloot
gemeenteraadslid Filip Motte.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 15-12-2010

Politiezone RIHO koopt nieuw type
snelheidsborden aan 

De politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (RIHO) gaat
in op het voorstel van de Izegemse N-VA -
gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Piet Seynaeve om
een nieuw type van snelheidsborden aan te kopen
waarop het boetebedrag vermeld wordt bij overdreven
snelheid.

"Met dergelijke snelheidsindicatieborden worden
autobestuurders gesensibiliseerd om hun snelheid aan
te passen aan de verkeersomstandigheden. De borden
registreren de snelheid van elk voorbijkomend voertuig
en berekenen de mogelijke boete in geval van
overdreven snelheid", aldus raadslid Himpe die bij de
gemeente Heist-op-den-Berg informeerde. "Dergelijke
verplaatsbare borden op zonne-energie kosten iets
meer dan 5000 euro en kunnen een alternatief zijn
voor de snelheidsmeter waarover de RIHO-politiezone
nu al beschikt."

Voor snelheidsduivels die minstens dertig kilometer
harder rijden dan toegelaten, kleurt het scherm van
het indicatiebord helemaal zwart en verschijnt de
waarschuwing rijbewijs kwijt. "Dergelijke borden
hebben een grote impact op de bestuurder, zeker als
de sanctie onmiddellijk meegedeeld wordt", stelt Kurt
Himpe.

Volgens politieraadslid Piet Seynaeve zal de RIHO-
politiezone tien dergelijke borden aankopen met
resterende middelen. Deze borden zullen dan zowel in
Roeselare, Izegem of Hooglede geplaatst kunnen
worden op locaties waar vaak te snel gereden wordt.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid en politieraadslid N-
VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 11-12-2010

Vraagtekens bij beslissing schepencollege
over verbouwing Rhodesgoed

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de
zitting van 6 december vragen over de beslissing van
het schepencollege in verband met een bouwaanvraag
voor het Rhodesgoed.

“Terwijl de voorschriften van het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Rhodesgoed niet uitgevoerd
worden, gaf het schepencollege toch toestemming voor
de verbouwing. Het gebouw en de uitbating zijn in
strijd met de voorschriften en het gebouw en de
uitbating kunnen niet geregulariseerd worden”, stelde
raadslid Himpe.

“Vroegere kandidaat-kopers waren niet langer
geïnteresseerd omwille van de uitbatingsbeperkingen.
Kleinschalige horeca is wettelijk duidelijk omschreven
en dit stemt niet overeen met wat in een publicatie in
Karaat van december 2010 te lezen is. Waarom mag de
huidige eigenaar daar nu toch van afwijken? Heeft een
dergelijk project, met een voorgeschreven
gemeentelijke en provinciale opdracht geen
voorbeeldfunctie?”  

“In de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan
staat letterlijk dat de hoofdbestemming een zone voor
recreatief gebruik is, enkel in functie van het
bosproject. In de bestaande gebouwen kan onder
andere “een cafetaria (en kleinschalige eetgelegenheid)
van samen maximaal 200 vierkante meter
vloeroppervlakte horend bij het onthaalcentrum. Dit
staat in schril contrast met de mededeling in Karaat
dat er feesten kunnen gehouden worden zoals
trouwfeesten.”

“De vraag is of bij dit dossier alles correct verlopen is”,
besloot N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.

 

  
 

http://www.kurthimpe.be/


N-VA wil Izegemse Sneeuwtelefoon

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen2009/Persmededelingen2009-nvawilizegemsesneeuwtelefoon.htm[26/04/2011 17:29:45]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Actueel - 08-12-2010

N-VA wil Izegemse Sneeuwtelefoon

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens stelde tijdens
de gemeenteraadszitting van 6 december 2010 voor om
in Izegem een Sneeuwtelefoon op te richten. Dat is een
dienst die op vraag van ouderen en minder mobiele,
zorgbehoevende mensen de sneeuw op het voetpad
voor hun woning komt ruimen en er zo de veilige
doorgang garandeert. Die mensen zijn immers vaak niet
in staat om die verplichte taak zelf te vervullen en
vinden soms geen familie of buren die het voetpad in
hun plaats sneeuwvrij kunnen maken.

Het Izegemse politiereglement verplicht bewoners om
bij ijzel, sneeuw of vorst het voetpad voor hun woning
veilig te houden voor voetgangers. Voor ouderen en
minder mobiele, zorgbehoevende mensen is het ruimen
van winterse neerslag op het voetpad vaak een
probleem. “Soms hebben zij niet het geluk hiervoor
een beroep te kunnen doen op buren, vrienden of
familie, wat uiteraard nog altijd de meest aangewezen
aanpak is en blijft”, stelt Bert Maertens.

Een Sneeuwtelefoon, zoals onlangs opgericht in onder
meer Roeselare en Ieper, kan voor die mensen een
welgekomen hulp zijn en de veiligheid voor de
voetgangers in alle weersomstandigheden garanderen.
“Senioren, hulpbehoevenden en minder mobiele
inwoners van Izegem zouden bij hevige sneeuwval naar
de Sneeuwtelefoon kunnen bellen om hulp te vragen
voor het ruimen van sneeuw voor hun woning. Die taak
kan de stad bijvoorbeeld in handen geven van de
medewerkers van het sociaal project Net Werkt, die
vandaag al de straten en pleinen in onze stad
reinigen”, licht het N-VA - raadslid zijn voorstel toe.

Voor de bemanning van de telefoonlijn kan het
stadsbestuur misschien best het lokaal dienstencentrum
De Leest of het Sociaal Huis ’t Antwoord inschakelen.
Het dienstencentrum heeft met de Minder Mobielen
Centrale al de nodige ervaring met hulptelefoonlijnen
en is bovendien uitstekend geplaatst om de graad van
hulpbehoevendheid van de mensen na te gaan.

Bert Maertens vraagt niet dat deze nieuwe
dienstverlening gratis wordt. “Geen enkele dienst van
de stad is immers gratis. Uiteindelijk betaalt de
Izegemse belastingbetaler toch altijd mee”, zegt hij. In
Ieper betaal je een forfaitaire prijs van 10 euro voor
het ijs- en sneeuwvrij maken van het voetpad. In
Roeselare is dat amper 2 euro. “Ik laat het aan de
bevoegde stads- en OCMW - diensten om te berekenen
wat een correcte en te verantwoorden prijs is en te
bepalen wie in aanmerking komt voor de hulp”, besluit
het N-VA - gemeenteraadslid.

De gemeenteraad keurde het voorstel van Bert
Maertens unaniem goed. De OCMW - voorzitter
beloofde namens de meerderheid om de Izegemse
Sneeuwtelefoon  op heel korte termijn op te richten.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid



N-VA wil Izegemse Sneeuwtelefoon

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen2009/Persmededelingen2009-nvawilizegemsesneeuwtelefoon.htm[26/04/2011 17:29:45]

Meer info op www.bertmaertens.be.

 
  
 

http://www.bertmaertens.be/


Voorstel om raadszittingen live uit te zenden

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen2009/Persmededelingen2009-voorstelomraadszittingenliveuittezenden.htm[26/04/2011 17:29:45]
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Actueel - 06-12-2010

Voorstel om raadszittingen live uit te
zenden

Tijdens de raadszitting van 6 december stelde N-VA -
gemeenteraadslid Geert Bourgeois voor om een
camerasysteem aan te kopen om de raadszittingen live
uit te zenden en een aanzet te geven voor een digitaal
archief.

"De gemeente Koksijde zorgde voor een primeur door
op maandag 18 oktober de zitting live uit te zenden”,
stelde raadslid Bourgeois. “Dit zorgt voor een
democratische meerwaarde, want de eerste live-
uitzending werd gevolgd door ongeveer 300 kijkers."

"Door de vier camera’s in de raadszaal kan alles digitaal
opgenomen worden en wordt een digitaal filmarchief
gevormd met daarin de zittingen, belangrijke
evenementen zoals ontvangsten, huldigingen...".

Het voorstel werd enkel gesteund door de andere
oppositiepartijen. Jammer dat de voorzitter van de
gemeenteraad het standpunt van de meerderheid
vertolkte en zo zijn neutrale houding naast zich
neerlegde.   

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid

Meer info op www.geertbourgeois.be.

 

  
 

http://www.geertbourgeois.be/


Op 17 november 2009 startte minister Geert Bourgeois zijn werkdag in thuisstad
Izegem met een werkvergadering van het stadsbestuur. Hij beloofde zijn uiter-

ste best te doen om zo snel mogelijk Vlaamse subsidies toe te kennen voor twee
Izegemse dossiers: de restauratie en herbestemming van Eperon d’Or en de reno-
vatie van kasteel Wallemote.

Geert Bourgeois wil de her-
bestemming van Eperon d’Or
tot een streekbezoekers-
centrum voor de Leiestreek
ten volle ondersteunen. 
De oude schoenenfabriek
wordt een toeristische trek-
pleister, met niet alleen een
nationaal schoeisel- en bor-
stelmuseum maar ook een
toeristisch onthaalpunt, een
klein auditorium en horeca-
gelegenheid. “De erfgoed-
waarde van het gebouw is
bijzonder groot. Eperon
d’Or is één van de mooiste

art-decogebouwen in Vlaanderen”, aldus de minister, die onder meer bevoegd is
voor Onroerend Erfgoed. Het stadsbestuur diende het subsidiedossier van 805.000
euro pas heel recent in bij de Vlaamse overheid, waardoor het volgend jaar sowieso
niet meer rond raakt. “Ik zal al het mogelijke in het werk stellen om de restauratie-
subsidies nog in 2011 toe te kennen”, stelt Geert Bourgeois.

Ook de renovatie van Wallemote stond tijdens het werkbezoek op de agenda.
Minister Bourgeois beloofde ook hiervoor de nodige inspanningen te doen. De buiten-
renovatie is zo goed als afgerond, nu is het interieur aan de beurt. De subsidietoe-
lage wordt geraamd op ruim 400 000 euro. “In 2013 bestaat
kasteel Wallemote 100 jaar. Het zou mooi zijn als ook de
binnenrestauratie tegen die tijd helemaal afgerond is, net op
tijd klaar voor het eeuwfeest”, besluit Geert Bourgeois.

N-VA Izegem wenst alle Izegem-, Emelgem- 
en Kachtemnaren een prachtig nieuw jaar!

De bestuursleden en raadsleden van N-VA
Izegem nodigen u graag uit op hun

feestelijke nieuwjaarsreceptie.
Speciale gast: Jan Jambon

Samen met u blikken we terug op 2009 
en heffen we het glas op 2010. 

Zondag 31 januari vanaf 11.00 uur in 
Zaal Valentino, Meensesteenweg 122  

in Izegem.

Gratis nieuwjaarsaperitief voor iedereen 
en verschillende eetstandjes.

Nieuwjaarswens van provincieraadslid
Kristof Pillaert, voorzitter van N-VA 

arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt.
Een snelle blik op de politieke actualiteit

door Jan Jambon, N-VA-fractieleider in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Plezante kinderanimatie
Om 13.45 uur, aansluitend op de 

nieuwjaarsreceptie:
WK Veldrijden voor eliterenners op 

groot scherm!

N-VA-leden, sympathisanten, familie,
vrienden en kennissen, buren, …

Kortom, alle Izegem-, Emelgem- en
Kachtemnaren zijn van harte welkom!

Nieuwjaarsreceptie
31 januari 2010

Ja a r ga ng  4 0  •  N r. 1 - j a n u a r i  2 0 1 0  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

Minister Geert Bourgeois laat Izegem niet los

Jan Jambon

VOLG DE POLITIEKE ACTUALITEIT IN IZEGEM OP DE VOET: 
www.geertbourgeois.be - www.kurthimpe.be - www.bertmaertens.be - www.n-va.be/izegem 

Izegem
V.U. Peter Vermeulen
Molenhoekstraat 43  
8870 Izegem

EMELGEM
KACHTEM
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Het was minister Hilde Crevits uit Torhout die
De Leest officieel mocht openen en niét Vlaams

viceminister-president Geert Bourgeois uit Izegem.
Burgemeester Gerda Mylle vond het immers niet
gepast dat Geert Bourgeois zou gevraagd worden
om een toespraak te houden tijdens de officiële ope-
ning omdat N-VA-fractieleider Kurt Himpe de laat-
ste tijd te veel kritiek uitte. 

“De Izegemse minister wordt wel opgevrijd om
financiële middelen te verkrijgen voor projecten
zoals de Eperon d’Or en Wallemote, maar voor
andere zaken wordt hij niet gevraagd”, stelde 
N-VA-gemeenteraadslid Piet Seynaeve in de
gemeenteraad van 7 december. Tijdens die gemeente-
raad bleek dat de Izegemse CD&V niet wil dat er
veel negatieve zaken gezegd worden over De Leest.
Want dan word je “gestraft”. 

Je mag bepaalde zaken over De Leest dus niet 
zeggen, bijvoorbeeld
� dat in 2005 verklaard werd dat het pro-
ject 2,8 miljoen euro zou kosten (zonder
erelonen, zonder btw en omgevings-
werken). N-VA-gemeenteraadslid Filip
Motte stelde tijdens de gemeenteraad
van oktober 2009 vast dat de voorlopige
kostprijs van De Leest reeds 6,5 miljoen
euro bedraagt;

� dat iedereen wist dat de huidige locatie geen
goede keuze was. Iedere Izegemnaar weet dat 
De Leest gebouwd is op de vroegere stortplaats,
waardoor de ondergrond verre van stabiel én ver-
vuild is;

� dat uit een schriftelijke vraag van N-VA-gemeente-
raadslid Kurt Himpe blijkt dat de kostprijs voor de
sanering van de ondergrond meer dan 12 000 euro

per jaar bedraagt. Afhankelijk van de zuiverheid
van het grondwater kan het zijn dat de 
installatie tot 30 jaar moet geactiveerd worden;

� dat de omgevingswerken worden begroot op
meer dan 1,1 miljoen euro en voor de aankoop van
allerlei uitrusting nog eens 0,3 miljoen euro voor-
zien is. En dan spreken we nog niet van de vaste
kosten (personeels- en energiekosten) bij het opera-
tioneel worden van De Leest;

� dat CD&V zich in alle bochten wrong om het 
project De Leest “haalbaar” te maken: eerst

werd de feestzaal De Gilde aan-
gekocht omdat het zogezegd een
ideale plaats was. Daarna stelde
men vast dat men niets kon aan-
vangen met dat gebouw. Vervolgens
werd De Leest voorgesteld als 
cultuurcentrum maar ook dat was
niet haalbaar en daarom kwam er een
integratie met het dienstencentrum;

� dat het totale prijskaartje van De
Leest nu al meer dan 8 miljoen euro

bedraagt. Izegem wordt “cultureel” op de kaart
gezet, maar overschrijdt het kostenplaatje van dit
project de financiële draagkracht van onze gemeen-
te niet?

Wat je niet mag zeggen 
over De Leest …

“Het prijskaartje van De Leest bedraagt
nu al meer dan 8 miljoen euro”, 

zegt N-VA-gemeenteraadslid 
Kurt Himpe.

De Izegemse N-VA is altijdvoorstander geweest vaneen uitbreiding van de culturele accommodatie,maar was ook altijd zeerkritisch over de kostprijs.En terecht !

De omgevingswerken alleen worden
begroot op meer dan 1,1 miljoen euro

KLEIN

Elke Izegemnaar weet dat Geert Bourgeois zich als
minister boven de lokale politiek weet te plaatsen. Eén
voorbeeld: het dossier Epéron d’Or was aanvankelijk
niet goedgekeurd door Toerisme Vlaanderen.  In beroep
keurde Geert het grote subsidiedossier (805 000 euro)
wel goed.

De Izegemse CD&V weet de lokale verhouding meer-
derheid/oppositie niet te overstijgen. Zij verkoos een
CD&V-minister uit Torhout uit te nodigen voor de ope-
ning van De Leest. Geert is Izegemnaar en viceminister-
president van de Vlaamse Regering.

De reactie van de Izegemnaar op de houding van het
stadsbestuur: klein, klein, klein.

fo
to

 F
M
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Historische blunder van 10 miljoen euro

De raad keurde de haalbaarheidsstudie
”Stationsomgeving” goed, die daardoor een volle-

dig ander uitzicht zal krijgen. ”Het is goed
dat het stadsbestuur partners vond voor de
realisatie van de herinrichting”, stelde 
N-VA-fractieleider Kurt Himpe. ”Toch blijft
het een zware financiële dobber om de
historische fout recht te zetten. De kostprijs
voor Izegem raamt men op 10 miljoen euro,
ongeveer een derde van de totale kost.
Deze goedkeuring houdt ook ingrijpende
financiële gevolgen in voor de volgende
bestuursperiode.”

NIEUW VERKEERSKNOOPPUNT
Voor de N-VA is de opmaak van een omvattende mobi-
liteitsstudie nu een prioriteit. ”Er moet duidelijkheid
zijn over de verkeersafwikkeling. Zo is er nog geen
beslissing over een belangrijk nieuw verkeersknoop-
punt, namelijk het kruispunt van de Dirk Martenslaan

en de nieuwe ringweg die ter
hoogte van het nieuw CM-gebouw
begint. Ook ter hoogte van de

rotonde in Emelgem is een
efficiënte over-
steek nodig voor
de fietsers die van
de centrale brug
komen.”

VOLDOENDE 
PARKEERPLAATSEN
De N-VA dringt verder aan op voldoen-
de parkeerplaatsen in het centrum.
”Door de ringweg verdwijnen parkeer-
plaatsen achter de brandweerkazerne en

ook voor het nieuwe busstation aan het oude goede-
renstation moeten parkeerplaatsen wijken. Daar-
enboven blijft het maar de vraag of het parkeerterrein
op de oude goederenkoer gratis blijft”.

De windturbines in Kachtem zorgen voor beroering.
N-VA-gemeenteraadslid Kurt Himpe interpelleert al
enkele maanden over de windturbines. In november
toonde hij filmbeelden van de slagschaduw in de
Kachtemsestraat en Lodewijk De Raetlaan. Met resul-
taat! Want de voltallige gemeenteraad riep het stads-
bestuur op om harder op te treden tegen de wind-
turbines.

Kachtemnaars en N-VA-bestuursleden Nick Verschoot
en Inge Everaert zetten de klachten op een rijtje. “Het
begon met ijsvorming en slagschaduw. Eén van de
windturbines was na een noodstop drie maanden op
non-actief gezet. In die periode zouden de sensoren
beter afgesteld worden. Een lachertje, want sindsdien
is de slagschaduw er helemaal niet beter op geworden.
En intussen werd ook de geluidsoverlast een groot
probleem. We houden ons hart vast, wetende dat de
geluidsoverlast bij een dergelijk type windturbine met
de jaren erger en erger wordt.” 

Tegen eind augustus 2009 moest Electrabel, de exploi-
tant van de twee windturbines, een geluidsstudie laten
uitvoeren. In november was die er nog niet en dat is
een flagrante overtreding van de voorwaarden. 

NOG MEER WINDTURBINES?
“Aspiravi diende een aanvraag in voor twee wind-
turbines langs het kanaal Roeselare-Leie. Eén, nabij
Decof, komt wel zeer dicht bij de Haverwijk en kan
voor slagschaduw zorgen. Maar ook de plannen voor
drie windturbines langs de E403 op Roeselaars grond-
gebied volgen we met argusogen. Twee ervan komen
ook daar erg dicht bij de bewoning in de
Mezegemstraat en Rhodesstraat”, aldus Nick en Inge.
“De twee windturbines in de Lodewijk De Raetlaan
toonden aan dat er bijzondere aandacht moet besteed
worden aan de problematiek van de slagschaduw en
geluidsoverlast bij nieuwe inplantingen.”

De Izegemse gemeenteraad keurde op 7 december een
motie goed met een oproep aan het stadsbestuur om
de aanvraag van Aspiravi voor twee nieuwe wind-
turbines langs het kanaal negatief te adviseren. Alle
partijen keurden de motie goed, uitgezonderd de 
twee gemeenteraadsleden van Groen!, waaronder
Kachtemnaar Filip Lombaert …

Vragen of suggesties? 
Contacteer 
Inge Everaert, Elf Julistraat 4
inge.everaert@n-va.be 
Nick Verschoot, Mezegemstraat 36
nick.verschoot@n-va.be

Harder standpunt door filmbeelden slagschaduw 

De opmaak van een omvattende mobiliteitsstudie isvoor de N-VA een prioriteit.

De N-VA 
vraagt een veilige 

oversteekplaats 
voor fietsers ter 

hoogte van de 
rotonde in Emelgem.

N-VA-bestuursleden Nick Verschoot 
en Inge Everaert wijzen op 
de problematiek van de 
slagschaduw en 
geluidsoverlast van 
windturbines.

Bekijk de filmbeelden zelf op 

www.n-va.be/ izegem
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Voor meer fatsoen in de politiek 

Met haar Fatsoenplan lanceert de N-VA twintig voor-
stellen om de geloofwaardigheid en de kwaliteit in 
de politiek te verhogen. “Want mistoestanden zoals de 
affaire-Vijnck of de uittredingsvergoeding van gewezen
Waals parlementsvoorzitter José Happart hebben het
imago van de politiek
flink aangetast”, zegt
Jan Jambon, fractielei-
der van de N-VA in
de Kamer. 
“We pleiten ook voor
de afschaffing van
overbodige instanties
die alleen maar geld
verslinden, en we wil-
len reeds lang af van
de stemplicht”, vervolgt Jambon. 

De N-VA wil bovendien dat de lonen van parlementsleden
afhankelijk gemaakt worden van hun prestaties en van de
welvaart.

België gaat de volgende twee jaar 45 à 50 miljard euro in het
rood. De federale regering bespaart daarentegen amper 
3,3 miljard, “besparingen” die ze dan nog voornamelijk
haalt uit nieuwe en verkapte belastingen.

De federale regering, inclusief de liberalen, schuift samen
met Di Rupo de factuur dus gewoon door naar later. Dat
de jongere generaties hier nog jaren voor zullen moeten
boeten, vindt de N-VA hemeltergend. 

“Aprés nous le déluge”, dus. Dat staat alleszins in schril contrast met het Vlaamse niveau,
waar een regering zonder liberalen wél een drastische besparingsoperatie uitvoert. En voor
elke euro die de Vlaming moet besparen, wordt er bovendien twee euro bespaard door de
Vlaamse overheid zelf. Op die manier streeft Vlaams minister van Begroting Philippe 
Muyters naar een begrotingsevenwicht tegen 2011.

N-VA in de kijker - N-VA in de kijker - N-VA in de kijker

De CD&V-jongeren halen in 
De Morgen (21 september 2009) 

keihard uit naar het 
begrotingsbeleid van hun 

eigen premier en roepen de CD&V
op om haar verantwoordelijkheid 

op te nemen:

“Er wordt de 
komende twee jaar amper 
bespaard door de regering-

Van Rompuy. 
Dat is een misdaad tegen 

onze generatie."

Lees alle 20 voorstellen op
www.n-va.be/geloofwaardigheid.pdf

Europese erkenning voor Frieda Brepoels

Een partij moet in de eerste plaats actie voeren in het parle-
ment. De N-VA-verkozenen doen dat met glans en met zin
voor kwaliteit. In 2009 kreeg de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement zeer hoge waarderingscijfers van diverse media.

Ook Europees parlementslid Frieda
Brepoels kreeg prima cijfers. 

Bovendien werd ze in november
2009 door haar collega’s in het Eu-
ropese parlement verkozen tot
“Europees parlementslid van het
jaar” in de categorie handel.

De MEP Awards worden jaarlijks uit-
gereikt. Frieda Brepoels sleept de
prijs in de wacht voor haar rol in het

bereiken van een Euro-
pees handelsverbod

op zeehondenpro-
ducten.

Rustige vastheid = schuldig verzuim!
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3 maart 2011 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Op zondag 30 januari zakten de Izegemse 
N-VA – leden af naar ’t SoK in Kachtem, 
niet alleen voor de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie maar ook voor de verkiezing 
van een nieuw afdelingsbestuur. De leden 
kozen ook rechtstreeks een nieuwe 
afdelingsvoorzitter en –ondervoorzitter. 
 
Peter Vermeulen nam dus afscheid als 
voorzitter. Na twee bestuurstermijnen kon 
hij statutair geen voorzitter meer zijn. We 
danken via deze Peter voor zijn inzet voor 
de Izegemse N-VA. Zijn engagement stopt 
echter niet, want hij stelde zich opnieuw 
kandidaat als bestuurslid en werd ook 
verkozen. 
 
Kachtemnaar Nick Verschoot leidt vanaf nu 
de afdeling, samen met Bart Dewitte die 
als ondervoorzitter verkozen werd. 

 
Het nieuwe bestuur is als volgt samen-
gesteld: Arne Allosserie, Renata Blondeel, 
Bernard Depoorter, Hedwige Desmet, 
Marleen Duboccage, Inge Everaert, Lothar 
Feys, Jan Maertens, Veerle Vandamme, 
Dieter Vanthournout en Peter Vermeulen. 
Met Arne, Lothar, Dieter en Veerle doen er 
vier nieuwe bestuursleden hun intrede. 
Een duidelijke verjonging. Bart Vandamme 
stelde zich niet opnieuw kandidaat. We 
danken Bart voor de jarenlange inzet voor 
de N-VA ! 
 
De Izegemse mandatarissen namen niet 
deel aan de verkiezingen. Zij zijn recht-
streeks lid van het afdelingsbestuur: de 
gemeenteraadsleden Geert Bourgeois, Kurt 
Himpe, Bert Maertens, Filip Motte, Piet 
Seynaeve en Trui Tytgat en de OCMW-
raadsleden Bernhard De Muynck, Hein 
Depoorter en Jan Verbeke. 

Izegemse N-VA - leden kozen nieuw 
afdelingsbestuur  Inhoud  

Izegemse N-VA – leden 

kozen nieuw afdelings-

bestuur  

1 

“Bouwwoede in Emelgem 

verantwoordt vraag naar 

PostPunt” 

2 

Izegemse handelaars 

protesteren !  

2 

GRUP “Mandelvallei 

Kachtem” opnieuw in de 

startblokken  

3 

Pastakaarting  3 

 

Intussen werden een aantal functies ver-
deeld in het afdelingsbestuur. 
 
Veerle Vandamme is de nieuwe afdelings-
secretaris. Hedwige Desmet neemt opnieuw 
de functie van penningmeester en leden-
verantwoordelijke op zich. Bernard Depoor-
ter blijft de organisatieverantwoordelijke
en Lothar Feys wordt de jongeren-
verantwoordelijke van de Izegemse N-VA. 
Kurt Himpe wordt naast fractieleider ook 
communicatieverantwoordelijke. 
 
Meer info op www.n-va.be/izegem.   
 

 
 
Peter Vermeulen gaf de voorzittershamer 

door aan Nick Verschoot. 
  

Verantwoordel i jke  u i tgever:  N ick  Verschoot  (n ick.verschoot@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

 

 
Quiz Jong-VA op zaterdag 26 
maart (om 19u.30 in het 

Izegemse JOC). Meer info op 

www.n-va.be/izegem. 
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Raadslid Geert Bourgeois stelde afsluitend dat het 
handelscentrum momenteel letterlijk en figuurlijk 
zwaar gehavend is. “Ik betreur dat het stadsbestuur in 
haar reactie tijdens de zitting laagdunkend doet over 
de actiegroep. De betrokken handelaars doen dit enkel 
uit bezorgdheid over de situatie en we moeten oor 
hebben voor deze opmerkingen.” 
 
Typerend was alvast de eerste zin van de repliek van 
het stadsbestuur: ze waren verrast door de actie ! Hoe 
wereldvreemd kan een stadsbestuur eigenlijk zijn…  
 

 
In 2010 stelden de N-VA – gemeenteraadsleden Filip 

Motte en Kurt Himpe een actieplan “Winkel in Izegem” 
voor. De N-VA was en is niet blind voor de problemen 

van de handelaars en stelt voortdurend concrete 
plannen voor. Het stadsbestuur legt ze meestal  

gewoon naast zich neer… 
 
Op www.n-va.be/izegem kunnen de N-VA - dossiers 
over de heraanleg van de Grote Markt (2009) en het 
actieplan “Winkel in Izegem” (2010) geraadpleegd 
worden. 
 

“Bouwwoede in Emelgem verantwoordt 
vraag naar PostPunt” 

 
In de Izegemse deelgemeente Emelgem werden in de laatste drie 
jaar heel wat nieuwe woningen en bouwloten gerealiseerd of 
vergund. En dat is volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe 
een duidelijk argument om bij bpost opnieuw aan te dringen om 
een PostPunt in Emelgem op te starten.  
 
“Uit gegevens die de dienst ruimtelijke ordening bezorgde, blijkt 
dat sinds de sluiting van het Emelgemse postkantoor in 2007 niet 
minder dan 178 vergunningen werden afgeleverd voor het 
bouwen van eengezinswoningen en 6 vergunningen voor meer-
gezinswoningen die 64 woongelegenheden omvatten. Er werden 
sinds 2007 vergunningen afgeleverd voor het realiseren van 162 
loten in verkavelingen”, aldus raadslid Himpe. “In het gemeen-
telijk ruimtelijk structuurplan voor Emelgem zal er ook een 
mogelijkheid zijn om het voormalige klooster in de Prinsesse-
straat om te bouwen tot 20 serviceflats en 23 huur-
appartementen. Aan de overkant van de straat zullen door de 
bouwmaatschappij De Mandel 8 sociale huurwoningen en 6 
sociale koopwoningen worden gerealiseerd”.  
 
Nood aan PostPunt  
 
Raadslid Himpe hoopt dat deze bouwwoede sinds de sluiting van 
het Emelgemse postkantoor aantoont dat er een duidelijke 
noodzaak is voor dienstverlening van bpost in de deelgemeente. 
“En het resultaat van de bewonersbevraging naar aanleiding van 
het opstarten van het wijkontwikkelingsplan voor Emelgem is 
een bijkomend argument voor de vraag: van de 961 respon-
denten vond 74 procent dat er nood is aan een PostPunt. Het 
Izegemse postkantoor of de bestaande PostPunten in Izegem en 
Kachtem zijn geen waardige alternatieven voor het gesloten 
Emelgemse postkantoor.”  
 
Kurt Himpe, die deze problematiek al eerder aankaartte tijdens 
gemeenteraadszittingen, dringt daarom bij het stadsbestuur aan 
om opnieuw een vraag te richten tot bpost met deze cijfers als 
argument.  
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

Izegemse handelaars protesteren ! 
  
 
De Izegemse handelaars gaan niet meer akkoord met de 
handelswijze van het Izegemse stadsbestuur en 
verenigden zich in de “Actie zelfstandigen Izegem”. In een 
mail, gericht aan alle gemeenteraadsleden, somde de 
actie-groep de grieven op: het Frunpark blijft een doorn in 
het oog, in tegenstelling tot bepaalde persberichten 
scharen niet alle handelaars zich achter het ontwerp voor 
de heraanleg van de Grote Markt, de handelaars eisen 
meer parkeerruimte, de communicatie over de openbare 
werken loopt mank en volgens de actiegroep loopt de 
Izegemse Unizo mak achter het stadsbestuur. 
 
De brief van de actiegroep was aanleiding tot een 
grondige discussie tijdens de gemeenteraadszitting van 
maandag 28 februari. N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte 
interpelleerde het stadsbestuur. 
 
“Verschillende studies over commerciële winkelcentra in 
steden wijzen er op  dat het Frunpark geen meerwaarde is  
 

  
voor het Izegemse centrum. Aan het stadsbestuur om met 
concrete gegevens het tegendeel te bewijzen”, stelde raadslid 
Motte. “De N-VA heeft de voorbije twee jaar een reeks concrete 
voorstellen gedaan voor de heraanleg van de Grote Markt en de 
realisatie van meer parkeerruimte en een heus actieplan om het 
handelsleven meer en nieuw leven in te blazen. Maar op 
concrete acties van het stadsbestuur blijft het wachten. Ook het 
communicatiebeleid van de stad en de participatiemogelijk-
heden van de betrokken Izegemnaars komen onder vuur te 
liggen”, stelde Filip Motte. Hij riep het stadsbestuur op om te 
stoppen met de monoloog en de dialoog opnieuw op te starten, 
want het stadsbestuur kan de gefundeerde kritiek niet negeren. 
 
Gemeenteraadslid Kurt Himpe wees het stadsbestuur er op dat 
handelaars her en der individueel of gezamenlijk parkeerruimte 
aankopen of huren. Dit bewijst dat er wel degelijk een pro-
bleem is op het vlak van parkeerruimte. “De N-VA heeft heel 
wat voorstellen gelanceerd. Maar voorstellen van de oppositie 
worden maar al te vaak weggeveegd”.  
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Pastakaarting 
  
In maart organiseert de Izegemse N-VA opnieuw een 
kaarting. Na de boter- en koffiekaarting gaan de winnaars 
deze keer weer met pasta naar huis. 
 
Praktisch: 
 
� Op vrijdag 18 maart (vanaf 18u.00), zaterdag 19 

maart (vanaf 18u.00) en zondag 20 maart (vanaf 
10u.00 en vanaf 18u.00). 

� De kaarting vindt plaats in zaal Sportief 
(Meensesteenweg 118, Bosmolens).  

 
Kaarten te koop bij alle bestuursleden en mandatarissen. 
 

GRUP “Mandelvallei Kachtem” 
opnieuw in de startblokken 

 
Tijdens de zitting van 28 februari vond ook de voorlopige 
vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Mandelvallei 
Kachtem” plaats.  
 
Volgens N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe is het een goede 
zaak dat dit plan opnieuw op de politieke agenda staat. “Het 
dossier sleept al hele tijd aan: in 2001 opgestart, zes jaar 
geklungel door de ontwerper en in 2007 de afkeuring door de 
bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De 
reden van de afkeuring was drieledig: in de eerste plaats was 
de uitbreiding van het bedrijf Decof niet in overeenstemming 
met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het plan en de 
voorschriften waren onduidelijk en het plan werd opgemaakt 
door een ontwerper die niet bevoegd was.” 
 
“We zijn intussen alweer ruim drie jaar verder voor een 
voorlopige vaststelling van het nieuw uitgewerkt ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Mandelvallei Kachtem”. De drie problemen 
die geleid hebben tot de afkeuring van het eerste plan zijn 
intussen uit de weg geruimd”, stelde raadslid Himpe. 
 
 
 

 

 
“In het ruimtelijk uitvoeringsplan 
staan echter enkele tegenstrijdig-
heden over de windturbines. Zo 
staat er te lezen dat het plangebied 
zich binnen een zoekzone voor een 
windturbineproject bevindt en dat 
er een stedenbouwkundige aan-
vraag is voor de inrichting van twee 
windturbines, terwijl er in de 
stedenbouwkundige voorschriften 
staat dat binnen het uitvoerings-
plan de inplanting van groot-
schalige windturbines verboden is”, 
aldus Himpe. “Tegenstrijdigheid 
troef !” 

 
Maar N-VA – gemeenteraadslid kaartte ook de dubbel-
zinnigheid van het stadsbestuur aan. “Sinds de laatste 
gemeenteraadszitting is er alweer veel gebeurd op het vlak 
van het windturbinedossier. Aspiravi is gestart met de 
voorbereidende werken voor de bouw van twee windturbines 
langs het kanaal Roeselare-Leie, ondanks het beroep van de 
stad Izegem tegen de vergunningen. We steunen het 
stadsbestuur in het standpunt dat deze twee windturbines 
daar niet thuis horen. Maar op 4 oktober 2010 keurde de 
meerderheid wel een participatie in de kapitaalsverhoging van 
EFIN nv goed. De motivatie was onder andere dat er verder 
geïnvesteerd wordt in de tak van de hernieuwbare energie via 
Aspiravi. Dus tegen de windturbines van Aspiravi en 
participeren in de bouw van windturbines door Aspiravi? 
Vreemde houding en in elk geval dubbelzinnig”, stelde Kurt 
Himpe. 
 
Raadslid Himpe vroeg ook aandacht voor de geluids-
problematiek van de E403 in het plangebied en stelde voor 
contact op te nemen met het Vlaams Gewest en te ijveren 
voor een groene bufferzone. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

OCMW-meerjarenplan 2010-
2013 voldoet niet aan 

uitdaging van de vergrijzing 
  
Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 februari vroeg 
het stadsbestuur de goedkeuring voor het OCMW-
meerjarenplan 2010-2013. 
 
N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte begon zijn tussen-
komst met een kritische noot over de financiële toestand 
van het OCMW: “De vette jaren zijn voorbij, de reserves 
zijn op en de gemeentelijke toelage stijgt van 2,1 miljoen 
euro in 2006 naar minimaal 3,5 miljoen euro in 2012-2013. 
Met andere woorden: een stijging van meer dan 70 
procent.” 
 
Inhoudelijk had raadslid Filip Motte ook een reeks 
bedenkingen. “Is investeren in de uitbouw van opvang-
plaatsen voor asielzoekers een prioriteit als zoveel 
Izegemse gezinnen moeten aankloppen bij het OCMW? Is 
er aandacht voor eventuele leefloonfraude, een situatie 
die bij andere OCMW’s meer en meer vastgesteld wordt?” 
 
Raadslid Motte was wel tevreden over de plannen voor 
een striktere opvolging van de tewerkstelling voor leef-
loners. Maar de resultaten blijven alsnog uit: in 2010 
hadden maar 2 van de 180 leefloners een vaste job te 
pakken. Amper één procent dus… 
 
“De ingebruikname van de nieuwe vleugel van De Plataan 
met 36 kamers is een goede zaak. Maar we mogen niet uit 
het oog verliezen dat dit enkel een vervanging is van 
bedden uit Ten Bos. Gelet op de problematiek van de 
vergrijzing en het feit dat Izegem demografisch een 
“oude” stad is, is een ambitieus beleid meer op zijn 
plaats, met méér voorzieningen voor bejaarden die niet 
langer thuis verzorgd kunnen worden”, besloot N-VA – 
gemeenteraadslid Filip Motte. 
 

 
 
 
 

 



27 januari 2011 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de gemeenteraadsziting van 24 
januari 2011 vroeg het stadsbestuur de 
goedkeuring voor de aankoop van twee 
woningen in de Ketelstraat. Door de aan-
koop ervan kan in de toekomst een uit-
breiding van de bibliotheek gebeuren. 
 
“Tijdens de budgetgemeenteraad van 20 
december ging onze fractie akkoord met 
het amendement zodat een aankoop van 
de gebouwen mogelijk zou zijn. We 
hebben toen als N-VA – fractie een aantal 
voorwaarden geformuleerd: in de eerste 
plaats wilden we dat de beheerraad van de 
bibliotheek zo snel als mogelijk vergaderde 
over de mogelijke aankoop en de gevolgen 
voor het renovatieproject. In de tweede 
plaats vroegen we om voor de uitbreiding 
niet één pand, maar wel de twee panden 
aan te kopen. We stelden ook als voor-
waarde dat het op til staande renovatie-
project stopgezet zou worden in functie 
van de mogelijke uitbreiding”, stelde 
fractieleider Kurt Himpe, die tevreden was 
dat de drie voorwaarden vervuld waren. 
 
“We stelden ook dat we tijdens de 
budgetgemeenteraad geen blanco cheque 
goedkeurden. De goedkeuring werd ge-
vraagd om 465.000 euro in te schrijven 
voor de mogelijke aankoop van de 
woningen. Volgens het schattingsverslag 
bedraagt de kostprijs voor deze woningen 
net 465.000 euro. Blijkbaar wist het 
stadsbestuur dus al wat de raming was. 
Het gaat hier uiteraard om een flinke hap 
uit het budget en in de commissie voor 
Openbare Werken en Mobiliteit werden er 
kritische vragen gesteld over de kostprijs.” 
 
“Het stadsbestuur moet dus alles in het 
werk stellen om een deel van deze kosten  

Aankoop woningen voor uitbreiding bibliotheek 
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te recupereren via een PPS-project. Maar 
de vraag is nu: wat zijn de toekomstplan-
nen van het stadsbestuur? In de wandel-
gangen waren er al een tijd geruchten te 
horen zoals: de huidige bibliotheek is af-
betaald en dus kan er een volledig nieuw 
complex gebouwd worden. Een ander ge-
rucht was dat er eventueel ook denkpistes 
zijn om een derde woning aan te kopen”, 
besloot N-VA – fractieleider Kurt Himpe. 
 
De bevoegde schepen antwoordde dat er 
inderdaad heel wat mogelijkheden zijn. Zo 
is er ook een regeling getroffen met 
Waterwegen en Zeekanaal om ook de 
strook tussen de huidige bibliotheek en de 
centrale brug ter beschikking te krijgen, 
zodat er ook een uitbouw naar de Koren-
markt mogelijk zal zijn na de afbraak van 
dat deel van de brug. 
 

 
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

 

U bent op zondag 30 januari van harte 
welkom op de nieuwjaarsreceptie van 
de Izegemse N-VA (’t SoK in Kachtem, 

vanaf 11u.00). Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie vindt ook de 

bestuursverkiezing plaats.  
 

Na de nieuwjaarsreceptie kan u het 
wereldkampioenschap veldrijden op 

groot scherm volgen. 
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Start herstellingswerken voormalig 
postgebouw 

  
De herstellingswerken aan het voormalige postgebouw op de hoek van de 
Roeselaarsestraat en de Baron de Pélichystraat zijn gestart.  
 
Een stabiliteitsstudie, die uitgevoerd werd nadat N-VA – gemeenteraadslid 
Kurt Himpe de aandacht vestigde op scheuren in de toren van het gebouw, 
wees uit dat er door ijzeren constructies waterinsijpeling was waardoor 
de gevel scheurde. 
 
Aangezien de eigenaar in een faillissement betrokken is, neemt een 
curator de zaken waar. Nadat het stadsbestuur de stabiliteitsstudie aan 
de curator bezorgde, nam die onmiddellijk de nodige stappen om de 
schade te herstellen.  
 
Intussen vraagt raadslid Himpe meer aandacht voor het Izegems 
bouwkundig erfgoed. "Izegem heeft als industriestad een hele reeks 
waardevolle gebouwen. De voormalige industriëlen hebben her en der in 
de stad prachtige herenhuizen gebouwd. Gelukkig investeren veel huidige 
eigenaars wel degelijk in deze woningen. Maar bepaalde waardevolle 
gebouwen staan al jaren leeg en te koop. De staat van een aantal van 
deze gebouwen moet ons zorgen baren", aldus Kurt Himpe. "Het pand 
waar de Belle Epoque in gevestigd was, is zo'n voorbeeld. Het herenhuis is 
gebouwd in 1911 in opdracht van industrieel De Clercq die een 
stoomkorsettenfabriek had in de Nederweg. Aan de straatkant is er een 
houter erker, maar de situatie dreigt ook hier dramatisch en onveilig te 
worden. Het leien erkerdak hangt er maar half meer aan. En zo zijn er 
nog voorbeelden in het centrum van de stad." 
 
Gemeenteraadslid Kurt Himpe riep tijdens de zitting van 24 januari het 
stadsbestuur op om in dergelijke gevallen de eigenaar te wijzen op de 
plicht om het pand te herstellen. "Deze waardevolle woningen zijn een 
meerwaarde voor onze stad, maar dan moeten ze wel onderhouden 
worden door de eigenaars." 
 
Meer info op www.kurthimpe.be. 
 

Belasting op het gebruik van het 
openbaar domein bij bouwwerken 

  
Wie in Izegem de openbare weg wil innemen voor het plaatsen van 
voertuigen (voor bijvoorbeeld een verhuis) of containers moet hiervoor 
een belasting betalen. Gemeenteraadslid Bert Maertens gaf tijdens de 
raadszitting van 24 januari met een voorbeeld aan dat het niet loopt zoals 
het hoort. Wie de inname aanvraagt voor een verhuis, de verschuldigde 
belasting netjes betaalt en dan tot de vaststelling komt dat iemand zijn of 
haar wagen toch parkeert ondanks de verbodsborden kan niet bij de 
politie terecht. Uit een interne politienota blijkt dat er bij dergelijke 
feiten geen tussenkomst meer is van de politie aangezien een privaat 
persoon de borden plaatst en het dus niet afdwingbaar is. De politie-
commissaris beloofde na te gaan hoe het probleem kan opgelost worden, 
maar takelen zou een probleem blijven. Gemeente-raadslid Bert Maertens 
vroeg tijdens de zitting om een afdoende oplossing voor het probleem. De 
burgemeester was echter karig met haar antwoord. Ze vond dat raadslid 
Maertens de interpellatie te laat indiende. Het reglement bepaalt dat een 
interpellatie drie dagen voor de zitting moet ingediend worden. Bert 
Maertens volgde het reglement, maar aangezien het stadhuis op vrijdag-
namiddag gesloten is, vond de burgemeester pas op maandag de 
interpellatie. Dat het raadslid de burgemeester al twee weken geleden 
informatie over het onderwerp vroeg, was ze blijkbaar vergeten… 
 
Bert Maertens vroeg de burgemeester om tijdens het volgende 
burgemeestersoverleg bij de andere politiezones en gemeenten na te 
gaan hoe ze dit euvel aanpakken. 
 
Meer info op www.bertmaertens.be.  
 

 
 

“Het pand waar de Belle Epoque in gevestigd 
was, is een voorbeeld van waardevol 

bouwkundig erfgoed dat staat te 
verkommeren”, stelde N-VA – gemeenteraadslid 

Kurt Himpe. 

 

Huldiging 
 
Uiteraard sluiten we ons aan bij deze lovende 
woorden. Maar deze huldiging is enkel een 
tussenstap, want de fractie hoopt nog vele jaren 
te kunnen rekenen op Piet als N-VA – mandataris. 
 
N-VA – gemeenteraadslid Piet Seynaeve werd 
tijdens de zitting van 24 januari gehuldigd voor 
zijn verdienstelijke jaren als gemeenteraadslid. 
Hij werd voor het eerst verkozen op 10 oktober 
1982. 
 
De gemeenteraadsvoorzitter sprak zijn lof uit 
voor zijn inzet, zijn gevatte tussenkomsten en 
zijn dossierkennis. 
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Probleem met asverschuiving 
geen alleenstaand geval 

 
In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van 
donderdag 20 januari stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt 
Himpe vragen over de onveilige situatie aan de asverschuiving 
op de grens van Izegem en Ingelmunster. "Vooral voor wie uit 
de richting van Izegem komt, duikt de asverschuiving plots op, 
waardoor er al tal van ongevallen gebeurden", aldus raadslid 
Himpe. Zijn voorstel om bijkomende verkeersborden te plaat-
sen werd door de commissie goedgekeurd. Maar er moet eerst 
advies gevraagd worden aan het Agentschap Wegen en 
Verkeer. 
  
In de commissie werd gemeld dat dergelijke asverschuivingen 
blijkbaar ook op andere plaatsen in Vlaanderen voor pro-
blemen zorgen. Een identieke asverschuiving zorgde in het 
Limburgse Kinrooi ook voor een hele reeks ongevallen, waarbij 
de signalisatie op de kop van de asverschuiving vaak werd 
aangereden. Daar werden na bespreking op de Provinciale 
Commissie Verkeersveiligheid bijkomende maatregelen 
genomen. 
  
"De situatie in de Gentse Heerweg is identiek aan de 
problematiek in Kinrooi. Samen met Ingelmunsternaar Kurt 
Windels van De Brug stel ik al een hele tijd dat er een 
fundamenteel probleem is met de asverschuiving. Nu blijkt dat 
er ook op andere plaatsen in Vlaanderen grote problemen zijn 
met deze verkeerstechnische ingrepen, hopen we op een 
duurzame oplossing op korte termijn", aldus Kurt Himpe. Op 
de eerstvolgende West-Vlaamse Provinciale Commissie 
Verkeersveiligheid komt de asverschuiving op de grens van 
Izegem en Ingelmunster aan bod. 
 

Aankoop Vleeshuis onregelmatig 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelde voor om 
het café Het Vleeshuis aan te kopen.  
 
Raadslid Geert Bourgeois stelde vast dat de koopoptie 
vermeldt dat de verkoper ervoor zou zorgen dat Het 
Vleeshuis vrij van gebruik zou zijn op 31 maart 2011. In het 
ontwerp van aankoopakte stond echter dat de stad op een 
onbekende datum een overeenkomst van ontbinding van de 
handelshuur met de brouwerij Haacht sloot. Geert vond dit 
eigenaardig en vroeg of de stad daarvoor een vergoeding 
betaalde. De schepen antwoordde aarzelend en gaf 
tenslotte toe dat de stad een wat hij noemde “kleine” 
vergoeding betaalde.  
 
Na verder doorvragen bleek dat de stad aan de brouwerij 
Haacht een verlenging van 5 jaar toestond voor de concessie 
van het leveren van drank in De Leest. Geert Bourgeois vond 
dit uiteraard geen “kleine” vergoeding meer. 5 jaar alle 
drank mogen leveren in De Leest brengt nogal wat meer op 
dan 9 jaar drank leveren in Het Vleeshuis. Bovendien 
bevatte de verkoopbelofte een totaal ander engagement: de 
stad zou Het Vleeshuis vrij van gebruik krijgen op 31 maart 
2011, zonder hiervoor te moeten betalen.  
 
Nu de overeenkomst tussen de stad en de brouwerij Haacht 
ook nog in het dossier ontbrak, besloot de N-VA om zich op 
dit punt te onthouden. 
 

 
 
“Een identieke asverschuiving in Kinrooi zorgt net zoals op de 
grens tussen Izegem en Ingelmunster voor tal van problemen.” 

(Foto: AWV) 
 

 
www.n-va.be/izegem  
www.bertmaertens.be 
www.geertbourgeois.be 
www.kurthimpe.be 

  
 

Eerste luiertafel is een feit 
 
Tijdens de zitting van 19 januari 2009 werd een toegevoegd 
punt van N-VA – gemeenteraadslid Trui Tytgat unaniem door 
de gemeenteraad goedgekeurd. Met het voorstel wilde Trui 
Tytgat de mensen de mogelijkheid geven om op 
verschillende plaatsen in de stad comfortabel de baby’s te 
verversen.  
 

 
 
“In De Leest is er een luiertafel ter beschikking. Maar na 
een bezoekje blijkt het geen evidentie om de tafel te 
vinden. In het toilet voor de personen met een handicap 
vond ik uiteindelijk de luiertafel. Het zou dus een goede 
zaak zijn als er een pictogram zou aangebracht worden”, 
stelde gemeenteraadslid Trui Tytgat, die ook vroeg om op 
meer plaatsen een luiertafel te installeren. 
 
De bevoegde schepen beloofde er snel werk van te maken. 
 



23 december 2010 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 
december werd vooral aandacht besteed 
aan het budget 2011. Gemeenteraadslid 
Filip Motte formuleerde namens de N-VA 
een reeks opmerkingen. 
 
“De begroting in gewone dienst sluit af 
met een aanzienlijk tekort van meer dan 
600.000 euro, te verklaren door de 
oplopende personeels- en pensioenkosten, 
de hogere energiekosten en de stijgende 
bijdrage aan de politiezone, het OCMW en 
IVIO. Spijtig genoeg stellen we vast dat de 
stijging van deze kosten er ook de voorbije 
jaren waren en dat in de toekomst met 
een verdere stijging rekening moet ge-
houden worden.” 
 
“Voor een aantal van deze kosten is het 
stadsbestuur niet verantwoordelijk, bij-
voorbeeld de pensioenkosten, indexering 
van de lonen en energiekosten. Maar voor 
de fors gestegen schuldgraad is het 
stadsbestuur wél verantwoordelijk. In 2010 
was die 35 miljoen euro, eind 2011 zal dit 
oplopen tot 45 miljoen euro. De terug-
betaling van de leningen en intresten 
dreigt een zware opdracht te worden. Zo 
moet in 2012 meer dan 4,8 miljoen euro 
betaald worden wat in 2010 4,2 miljoen 
euro was.” 
 
Voor de globale inkomsten is er, onder 
andere door de economische crisis, een 
status-quo of lichte daling. 

Gemeenteraad bespreekt budget 2011  
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“Of met andere woorden: het wordt een 
huzarenstukje voor de schepen van 
Financiën om de begroting de volgende 
jaren in evenwicht te brengen”, stelde 
raadslid Motte. “Wat betreft De Leest 
vallen de enorme kosten voor gas en 
elektriciteit op. Samen meer dan 70.000 
euro. En dan is er nog een boete van 10.000 
euro voor een tekortkoming op het vlak van 
de EPB-wetgeving. Zijn dit geen hoge 
kosten voor een nieuw en duurzaam 
gebouw”, vroeg Filip Motte zich af. “In de 
buitengewone dienst wordt duidelijk dat 
het einde van de bestuursperiode nadert. 
Zo zijn er belangrijke kosten voor de aanleg 
van de Kouterweg, Dam en Reperstraat, de 
aankoop van twee panden voor het PPS-
project aan de Melkmarkt en de erelonen 
voor studies voor het project Eperon d’Or. 
Voor de vijf miljoen euro investeringen 
moet er wel opnieuw 3,5 miljoen euro 
geleend worden, waardoor de schuldgraad 
van de stad ook in 2011 niet zal dalen”, 
besloot gemeenteraadslid Filip Motte. 
 

 
 

Filip Motte, gemeenteraadslid en 
ondervoorzitter van de commissie voor 

Financiën formuleerde de N-VA – 
bedenkingen op het budget 2011. 

 
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

 

De Izegemse N-VA wenst  
iedereen prettige 

feestdagen ! 
  



 
 

 

Pagina 2  

Politiezone RIHO koopt nieuw 
type snelheidsborden aan 

 
De politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (RIHO) 
gaat in op het voorstel van de Izegemse N-VA - 
gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Piet Seynaeve om 
een nieuw type van snelheidsborden aan te kopen 
waarop het boetebedrag vermeld wordt bij over-
dreven snelheid. 
 
"Met dergelijke snelheidsindicatieborden worden 
autobestuurders gesensibiliseerd om hun snelheid aan 
te passen aan de verkeersomstandigheden. De borden 
registreren de snelheid van elk voorbijkomend voer-
tuig en berekenen de mogelijke boete in geval van 
overdreven snelheid", aldus raadslid Himpe die bij de 
gemeente Heist-op-den-Berg informeerde. "Dergelijke 
verplaatsbare borden op zonne-energie kosten iets 
meer dan 5000 euro en kunnen een alternatief zijn 
voor de snelheidsmeter waarover de RIHO-politiezone 
nu al beschikt." 
 
Voor snelheidsduivels die minstens dertig kilometer 
harder rijden dan toegelaten, kleurt het scherm van 
het indicatiebord helemaal zwart en verschijnt de 
waarschuwing rijbewijs kwijt. "Dergelijke borden 
hebben een grote impact op de bestuurder, zeker als 
de sanctie onmiddellijk meegedeeld wordt", stelt 
Kurt Himpe. 
 
Volgens politieraadslid Piet Seynaeve zal de RIHO-
politiezone tien dergelijke borden aankopen met 
resterende middelen. Deze borden zullen dan zowel 
in Roeselare, Izegem of Hooglede geplaatst kunnen 
worden op locaties waar vaak te snel gereden wordt. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

OCMW-meerjarenplan oogt somber 
  
Op de laatste OCMW-raadsziting van 2010 lichtte de meerderheid de 
meerjarenplanning 2010-2013 toe. Daarbij bleek uit de vraag van 
raadslid Bernhard De Muynck dat er (slechts) de laatste maanden een 
extra inspanning wordt gedaan op het vlak van het terugdringen van 
de vaak torenhoge energiefacturen van de leefloners. Nochtans 
stelde het raadslid al enkele maanden geleden voor om stelselmatig 
na te gaan of de leefloners in kwestie wel bij de goedkoopste 
energieleverancier aangesloten waren. Dat punt werd toen unaniem 
goedgekeurd, maar de voorzitter moest toegeven dat er tot op 
vandaag nog geen gevolg aan was gegeven. De N-VA-fractie 
benadrukte het belang van een nauwgezet beleid, zowel voor de 
leefloners zelf, als voor het OCMW. 
 
Ook wat de werkbegeleiding van leefloners betreft, drong de N-VA 
aan op een resultaatgericht beleid. De kost van de extra 
aangeworven maatschappelijk werker dient evident op te wegen 
tegen het resultaat dat met de werkbegeleiding wordt bereikt. 
Voorts bleek dat het Steunpunt Emelgem - het oude gemeentehuis in 
Emelgem zal inderdaad dienst doen als plaatselijk dienstencentrum - 
vanaf september 2011 zou kunnen worden geopend. De minder 
gegoede Emelgemnaar zou daar van een maaltijd kunnen genieten, 
net zoals dat nu al in De Leest het geval is. 
 
Wat de financiële toekomst van het OCMW betreft, was de OCMW-
voorzitter duidelijk: "Het oogt slecht". De N-VA dringt dan ook aan op 
een doordacht beleid, waarbij er niet al te kwistig wordt omgegaan 
met de kosten. Voor 2012 zou de gemeentelijke bijdrage immers al 
3,5 miljoen euro bedragen, een aanzienlijke hypotheek op de 
gemeentelijke begroting. 
 

 
 

De Izegemse OCMW-raadsfractie: (v.l.n.r.) Hein Depoorter,  
Jan Verbeke en Bernhard De Muynck. 

 

Naar een uitbreiding van de 
bibliotheek? 

  
Ter zitting vroeg het stadsbestuur de goedkeuring 
voor een wijziging van het budget 2011 voor de 
mogelijke aankoop van twee panden in de Ketel-
straat. In het budget 2011 wordt hiervoor 465.000 
euro ingeschreven. Met de aankoop zou er via een 
PPS-project een uitbreiding van de bibliotheek 
gerealiseerd kunnen worden. N-VA – fractieleider 
Kurt Himpe stelde dat het inderdaad een mooie kans 
is om de succesvolle werking van de bibliotheek uit 
te breiden: “We keuren hier echter geen blanco-
cheque goed. In het PPS-project moet er een 
maximale invulling voor de bibliotheek komen, met 
vergaderruimte voor verenigingen en om de functie 
van de bibliotheek maximaal te laten spelen. Beide 
panden moeten in zo’n constructie aangekocht 
worden zodat er een uitbreiding naar de Korenmarkt 
kan gerealiseerd worden.” Volgens fractieleider Kurt 
Himpe moet de beheerraad van de bibliotheek ook zo 
snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van 
deze plannen en de renovatieplannen moeten 
eventueel stilgelegd worden.  
 

Uit de raad 
 
Tijdens de voorstelling van de begroting wees de schepen van 
Financiën er op dat Izegem relatief minder personeel heeft dan 
gelijkaardige gemeenten. Hij kondigde een inhaaloperatie aan. 
 
N-VA – gemeenteraadslid Geert Bourgeois waarschuwde daarvoor. 
Izegem heeft inderdaad relatief minder personeelsleden per 1000 
inwoners, maar onze stad heeft een zeer grote schuldenlast, 
vergeleken met andere gelijkaardige gemeenten. 
 
Met de aantrekkende inflatie en de stijgende rente, werpt dit een 
hypotheek op de toekomst. Dit des te meer daar het gemiddelde 
inkomen van de Izegemse inwoners lager is dan dat van andere 
gelijkaardige gemeenten. 
 
Geert Bourgeois pleitte ervoor om de stad op een heel efficiënte 
manier te besturen. De schepen nam gas terug. Hij bevestigde dat er 
niet noodzakelijkerwijze meer mensen zullen aangeworven worden, 
maar dat de nieuw aangeworvenen, wegens hogere kwalificaties, 
wellicht meer zullen kosten. Daar heeft de N-VA natuurlijk geen 
probleem mee. 

 



 

Pagina 3

Stabiliteitsstudie voormalig postgebouw 
bevestigt problemen 

 
Een studie die uitgevoerd werd nadat N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe de kat 
de bel aanbond, bevestigt dat er problemen zijn met de stabiliteit van het 
voormalige postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron de 
Pélichystraat. Er werd vastgesteld dat er door ijzeren constructies in de gevel 
waterinsijpeling is, waardoor de gevel scheurt. Of er binnen ook schade is, moet 
nog blijken. 
  
Buurtbewoners maakten het raadslid er attent op dat er verscheidene scheuren in 
de toren van het gebouw waren. Raadslid Himpe nam onmiddellijk contact op met 
de burgemeester die opdracht gaf tot een onderzoek. 
  
"Een tijd geleden werd de stabiliteit van het gebouw nog onder de loep genomen, 
maar toen waren er volgens de stadsdiensten nog geen problemen", aldus Himpe. 
"Nu het onderzoek bevestigt dat er wel degelijk problemen zijn, ben ik zeer 
tevreden dat er alert gereageerd werd, zowel door de buurtbewoners als door het 
stadsbestuur. In dergelijke situaties kan niets aan het toeval overgelaten worden". 
Eerder al maakte het gemeenteraadslid het stadsbestuur er al attent op dat het 
voormalige handelspand wat verder in de straat stabiliteitsproblemen vertoonde. 
Het gebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Kloosterstraat werd 
intussen afgebroken omdat er gevaar dreigde voor de voorbijgangers. 
  
Lange lijdensweg 
 
Het hoekpand dateert van 1897 en werd tot 1981 gebruikt door De Post. In 1981 
werd het gebouw beschermd als monument om reden van artistieke waarde. Maar 
sinds het in particuliere handen kwam, is de staat van het gebouw er enkel erger 
op geworden. “In 1998 werd de eigenaar van het pand gerechtelijk vervolgd en 
veroordeeld wegens verwaarlozing van een beschermd monument. Hij werd toen 
verplicht tot het herstel van het gebouw in zijn oorspronkelijke toestand, maar 
aangezien hij de werken niet uitvoerde binnen de vooropgestelde termijn is een 
gerechtsdeurwaarder toen overgegaan tot de effectieve inning van een dwangsom 
per dag vertraging tot in 2002 werd vastgesteld dat voldaan werd aan het arrest 
van het Gentse Hof van Beroep”, stelt raadslid Himpe. Sinds midden 2002 is het 
gebouw opgenomen in de inventaris van de leegstaande gebouwen.  
  
Tijdens de gemeenteraadszitting van augustus werd de verloederde situatie van 
het gebouw door raadslid Himpe aangekaart. De eigenaar bleek toen spoorloos, 
maar werd door de politiezone Vlas opgespoord. De eigenaar is in een faillisse-
ment betrokken en het stadsbestuur kreeg intussen van de curator alle gegevens 
zodat alles via deze weg kan afgehandeld worden. 
  
De Izegemse stadssecretaris antwoordde op een schriftelijke vraag van raadslid 
Himpe dat de stabiliteitsstudie overgemaakt werd aan de curator, die nu de 
nodige stappen moet ondernemen. Zo moet de schade binnen vastgesteld worden 
waaruit moet blijken of er direct gevaar is voor voorbijgangers. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be. 
 

 
 

Vragen over aantal 
leefloners in Izegem 

 
Uit het OCMW-budget 2011 blijkt dat 
het aantal leefloners in Izegem blijft 
stijgen. 
 
N-VA – raadslid Geert Bourgeois vroeg 
naar het beleid om die mensen aan het 
werk te krijgen.  
 
De OCMW-voorzitter antwoordde dat er 
een tweede trajectbegeleider aange-
worven wordt. 
  
Op de vraag van Geert Bourgeois over 
het aantal leefloners dat begeleid wordt 
en vooral hoeveel er daarvan aan werk 
geraken wist hij het antwoord niet.  Hij 
beloofde later die gegevens te 
verstrekken. 
 
Voor de N-VA moet er alles aan gedaan 
worden om mensen aan het werk te 
krijgen.  Het is het beste middel tegen 
armoede. 
 
Meer info op www.geertbourgeois.be.  
 

 

N-VA - afdelingsbestuursverkiezingen 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 30 januari organiseert de Izegemse N-VA 
ook de afdelingsbestuursverkiezingen. Alle stemgerechtigde leden kregen intussen 
een brief met alle informatie en een document om zich kandidaat te stellen. 
 
Uiterlijk op 4 januari 2011 moet de kandidaatstelling ingediend worden op het 
afdelingssecretariaat van de Izegemse N-VA (Burgemeester Vandenbogaerdelaan 
16, 8870 Izegem) of per mail verstuurd worden naar de afdelingssecretaris: 
bart.dewitte@n-va.be. 
 
Het afdelingsbestuur wordt verkozen voor een termijn van drie jaar door alle 
kiesgerechtigde leden (minstens 16 jaar oud zijn en op de dag van de verkiezing 
minstens drie maanden N-VA – lid zijn.  

Op vraag van N-VA – 
gemeenteraadslid Kurt Himpe werd 

een stabiliteitsonderzoek 
uitgevoerd. Nu worden de 
problemen bevestigd. 
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Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens 
stelde tijdens de zitting van 6 december 
voor om in Izegem een Sneeuwtelefoon op 
te richten. Dat is een dienst die op vraag 
van ouderen en minder mobiele, zorg-
behoevende mensen de sneeuw op het 
voetpad voor hun woning komt ruimen en 
er zo de veilige doorgang garandeert. Die 
mensen zijn immers vaak niet in staat om 
die verplichte taak zelf te vervullen en 
vinden soms geen familie of buren die het 
voetpad in hun plaats sneeuwvrij kunnen 
maken.  
 
Het politiereglement verplicht bewoners 
om bij ijzel, sneeuw of vorst het voetpad 
voor hun woning een veilig te houden voor 
voetgangers. Voor ouderen en minder mo-
biele, zorgbehoevende mensen is het 
ruimen van winterse neerslag op het 
voetpad vaak een probleem. “Soms hebben 
zij niet het geluk hiervoor een beroep te 
kunnen doen op buren, vrienden of 
familie, wat uiteraard nog altijd de meest 
aangewezen aanpak is en blijft”.   
 
Een Sneeuwtelefoon, zoals onlangs opge-
richt in onder meer Roeselare en Ieper, 
kan voor die mensen een welgekomen hulp 
zijn en de veiligheid voor de voetgangers 
in alle weersomstandigheden garanderen. 
“Senioren, hulpbehoevenden en minder 
mobiele inwoners van Izegem zouden bij 
hevige sneeuwval naar de Sneeuwtelefoon 
kunnen bellen om hulp te vragen voor het 
ruimen van sneeuw voor hun woning. Die 
taak kan de stad bijvoorbeeld  in handen 
geven van de medewerkers van het sociaal 
project Net Werkt, die vandaag al de 
straten en pleinen in onze stad reinigen”, 
lichtte het N-VA - raadslid zijn voorstel 
toe. 

N-VA wil Izegemse Sneeuwtelefoon  
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Voor de bemanning van de telefoonlijn kan 
het stadsbestuur misschien best het lokaal 
dienstencentrum De Leest of het Sociaal 
Huis ’t Antwoord inschakelen.  Het dien-
stencentrum heeft met de Minder Mobielen 
Centrale al de nodige ervaring met hulp-
telefoonlijnen en is bovendien uitstekend 
geplaatst om de graad van hulpbehoe-
vendheid van de mensen na te gaan.  
 
Het raadslid vindt niet dat deze nieuwe 
dienstverlening gratis moet zijn. “Geen
enkele dienst van de stad is immers gratis. 
Uiteindelijk betaalt de Izegemse belasting-
betaler toch altijd mee”. In Ieper betaal je 
een forfaitaire prijs van 10 euro voor het 
ijs- en sneeuwvrij maken van het voetpad. 
In Roeselare is dat amper 2 euro. “Ik laat 
het aan de bevoegde stads- en OCMW-
diensten om te berekenen wat een correcte 
en te verantwoorden prijs is en te bepalen 
wie in aanmerking komt voor de hulp”, 
besloot hij. 
 
De gemeenteraad keurde het voorstel 
unaniem goed. De OCMW – voorzitter be-
loofde namens de meerderheid om de 
Izegemse Sneeuwtelefoon op heel korte 
termijn op te richten. 
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

 

N-VA - NIEUWJAARSRECEPTIE  
OP 30 JANUARI 2011 

 
We verwelkomen u dit jaar in ’t 

SoK in Kachtem. 
 

Tijdens deze bijeenkomst 
vinden ook de Izegemse  

N-VA – bestuursverkiezingen 
plaats. 
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Voorstel om 
raadszittingen live 

uit te zenden 
  
Tijdens de raadszitting stelde 
gemeenteraadslid Geert Bourgeois 
voor om een camerasysteem aan te 
kopen om de raadszittingen live uit 
te zenden en een aanzet te geven 
voor een digitaal archief. 
 
“De gemeente Koksijde zorgde voor 
een primeur door op maandag 18 
oktober de zitting live uit te 
zenden”, stelde raadslid Bourgeois. 
“Dit zorgt voor een democratische 
meerwaarde, want de eerste live-
uitzending werd gevolgd door 
ongeveer 300 kijkers.” 
 
Door de vier camera’s in de 
raadszaal kan alles digitaal opge-
nomen worden en wordt een 
digitaal filmarchief gevormd met 
daarin de zittingen, belangrijke 
evenementen zoals ontvangsten, 
huldigingen…”. Het voorstel werd 
enkel gesteund door de andere 
oppositiepartijen. Jammer dat de 
voorzitter van de gemeenteraad het 
standpunt van de meerderheid 
vertolkte en zo zijn neutrale hou-
ding naast zich neerlegde.    
 

Interpellatie over schade door werken in Izegem 
 
Nadat in september 2010 bewoners in de Mandelstraat geconfronteerd werden met 
schade door de rioleringswerken in de straat, blijkt dat de bewoners en handelaars 
uit de Brugstraat bij de werken in die straat ook schade hebben aan de woning of 
het handelspand. N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde hierover vragen tijdens 
de raadszitting van 6 december. 
 
“Sinds de werken worden ze wekelijks geconfronteerd met water in de kaleder, 
terwijl er vroeger nooit problemen waren. Gevelbekledingen zijn door de werken 
beschadigd en in bepaalde gevallen zijn volledige stukken van de gevel naar 
beneden gekomen. In sommige winkels zijn er vloeren gebarsten en steekt de vloer 
van de verkoopsruimte omhoog door waterinsijpeling”, stelde raadslid Himpe. 
 

 

 
“Uit navraag bij verzekeringsmaatschap-
pijen blijkt dat ze aanraden om een 
plaatsbeschrijving te laten opmaken vóór 
de start van de werken. Maar weinig tot 
geen betrokken bewoners zijn hiervan op 
de hoogte en dit wordt ook niet 
gecommuniceerd via de briefwisseling 
met de bewoners naar aanleiding van de 
werken. Ook het feit dat bij riolerings-
werken vaak problemen optreden met 
kelders is nauwelijks tot niet geweten. 
Ook hierover wordt beter duidelijk 
gecommuniceerd”, stelde Kurt Himpe. 

 
Het raadslid stelde dan ook voor om de communicatie bij de start van de werken te 
verbeteren zodat bewoners duidelijk weten wat te doen. “Binnenkort starten er nog 
grote werken in Izegem, bijvoorbeeld in de Roeselaarsestraat, Reperstraat, 
Kouterweg en Dam. Als we iedereen duidelijk informeren, dan hebben we alvast een 
stap in de goede richting gezet”, concludeerde gemeenteraadslid Kurt Himpe. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

Vraagtekens bij beslissing schepencollege over 
verbouwing Rhodesgoed 

  
N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de zitting van 6 december ook vragen 
over de beslissing van het Izegemse schepencollege in verband met een bouwaanvraag voor 
het Rhodesgoed. “Terwijl de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Rhodesgoed niet uitgevoerd worden, gaf het schepencollege toch toestemming voor de 
verbouwing. Het gebouw en de uitbating zijn in strijd met de voorschriften en het gebouw 
en de uitbating kunnen niet geregulariseerd worden”, stelde raadslid Himpe. 
 
“Vroegere kandidaat-kopers waren niet langer geïnteresseerd omwille van de 
uitbatingsbeperkingen. Kleinschalige horeca is wettelijk duidelijk om-schreven en dit stemt 
niet overeen met wat in een publicatie in Karaat van december 2010 te lezen is. Waarom 
mag de huidige eigenaar daar nu toch van afwijken? Heeft een dergelijk project, met een 
voorgeschreven gemeentelijke en provinciale opdracht geen voorbeeldfunctie?” 
 
“In de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan staat letterlijk dat de 
hoofdbestemming een zone voor recreatief gebruik is, enkel in functie van het bosproject. 
In de bestaande gebouwen kan onder andere “een cafetaria (en kleinschalige 
eetgelegenheid) van samen maximaal 200 vierkante meter vloeroppervlakte horend bij het 
onthaalcentrum. Dit staat in schril contrast met de mededeling in Karaat dat er feesten 
kunnen gehouden worden zoals trouwfeesten.” 
 
“De vraag is of bij dit dossier alles correct verlopen is”, besloot N-VA – gemeenteraadslid 
Kurt Himpe. 
 
De bevoegde schepen voor Ruimtelijke Ordening was zeer kort in zijn antwoord: “We 
hebben ook Karaat gelezen en dit ook vastgesteld.” 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

Lift in De Leest 
  
Tijdens de raadszitting vroeg 
het schepencollege de goed-
keuring voor de aankoop van 
een plateaulift. Die zal ge-
plaatst worden ter hoogte 
van de scène zodat minder 
mobiele mensen ook het 
podium kunnen bereiken. 
 
De geraamde kostprijs 
bedraagt ongeveer 14.500 
euro. Geen nutteloze inves-
tering, maar alweer een kost 
die niet voorzien was in het 
oorspronkelijke budget. En 
intussen blijft het wachten 
op een lift die de eerste ver-
dieping van De Leest (waar 
kantoren gevestigd zijn) toe-
gankelijk maakt. Ook een 
nuttige investering die niet 
in het oorspronkelijke bud-
get voorzien was.   
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Coördinaten van de gemeente- en OCMW-raadsleden  

 
 
Geert Bourgeois 

Burg. Vandenbogaerdelaan 16  

Telefoon 051- 31.55.13 - Fax 051- 31.01.40 

geert.bourgeois@n-va.be - www.geertbourgeois.be 
 

Kurt Himpe 

Baronstraat 4 

Telefoon 051- 31.54.79 - Fax 051- 31.54.79 

kurt.himpe@n-va.be - www.kurthimpe.be 

Piet Seynaeve 

Oekensestraat 9  

Telefoon 051- 30.93.90 

piet.seynaeve@n-va.be 

Bert Maertens 

Krekelmotestraat 26  

Telefoon 0473- 55.41.50 

bert.maertens@n-va.be - www.bertmaertens.be 
 
 

Filip Motte 

Baronielaan 39  

Telefoon 051- 31.36.05 

filip.motte@n-va.be 

Trui Tytgat 

Mgr. Bouckaertstraat 17  

Telefoon 051- 30.38.57 

trui.tytgat@n-va.be 
 

 
 
Jan Verbeke 

Abelestraat 36  

Telefoon 051- 31.38.37 

jan.verbeke@n-va.be  
Bernhard De Muynck 

Sint-Crispijnstraat 48  

Telefoon 0472- 27.21.06 

bernhard.demuynck@n-va.be  
Hein Depoorter 

Mgr. Bouckaertstraat 30  

Telefoon 051- 32.27.02 

hein.depoorter@n-va.be 

 

Etiz-budget 2011 
 

Tijdens de raadszitting werd ook het budget van Etiz 
voor het jaar 2011 goedgekeurd. De nieuwe wind-
turbines die in Kachtem zullen geplaatst worden, 
zorgen voor een kost van 125.000 euro voor de 
plaatsing en aansluiting van hoogspanningskabels. Een 
kost die door Etiz moet gedragen worden. Een ferme 
kost voor windturbines waar vele Kachtemnaars tegen 
gekant zijn en die de stad waarschijnlijk opnieuw  
kopzorgen zullen opleveren. 
 

 
 

VOLG DE POLITIEKE ACTUALITEIT OP 
www.n-va.be/izegem.be  
www.bertmaertens.be 
www.geertbourgeois.be 
www.kurthimpe.be 
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Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Voor de zoveelste keer moest er in de 
gemeenteraad van 8 november een dossier 
in verband met Okido goedgekeurd 
worden. Dit keer voor het isoleren van het 
dak met een kostenplaatje van 10.000 
euro.  
 
“Okido is zowat “het” voorbeeld van een 
project geworden waaraan men begint 
zonder ook maar enige visie of plan te 
hebben. Zo werd pas na een hele reeks 
verbouwingen vastgesteld dat eigenlijk ook 
de toegangsweg zou moeten vernieuwd 
worden om het kinderopvangverblijf toe-
gankelijk te maken. Pas nadat de volledige 
zolderruimte was ingericht, besefte men 
dat de zolder niet bereikbaar was en 
moest een nieuw dossier opgestart worden 
om een buitentrap te plaatsen zodat de 
afgewerkte zolderruimte dan toch in 
gebruik zou kunnen genomen worden”.  

Weer eens Okido…  
 Inhoud  

Weer eens Okido…  1 

Eindelijk kwalitatieve 

vuilniszakken op komst?  

1 

N-VA betreurt verlies van 

vergaderzalen in 

bibliotheek  

2 

Nieuw jeugdbeleidsplan 

mocht iets ambitieuzer 

2 

Onderzoek stabiliteit toren 

voormalig postgebouw  

3 

Een gemiste kans… 3 

 

N-VA – gemeenteraadslid Piet Seynaeve 
hekelde daarnaast ook het feit dat de stad 
aan haar burgers premies geeft om hen aan 
te moedigen energiebesparende inves-
teringen te doen, maar het zelf vergeet te 
doen voor de eigen gebouwen! 
 
Wie dacht dat het nu om verwarming te 
besparen was, zat er ook glad naast. Men 
wil genieten van de overheidssubsidies voor 
zonnepanelen maar daarvoor moet eerst 
het dak geïsoleerd worden! 
 
De bevoegde schepen van Openbare Werken 
– waarvan algemeen geweten is dat hij 
maar niet kan aanvaarden dat hij ook 
fouten kan maken - kon deze keer niets 
anders dan toegeven en antwoorden dat het 
dossier “een oud zeer” is. 
 
 
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

 

 

Eindelijk kwalitatieve vuilniszakken op komst?  
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 november stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt 
Himpe vragen over de intergemeentelijke afvalverwerkingsvereniging IVIO. 
  
"In de krachtlijnen voor het budget 2011 wordt gemeld dat de huidige prijzen van de 
vuilniszakken behouden blijven. Toch houdt IVIO in het budget voor volgend jaar 
rekening met een mogelijke verhoging voor de aankoop van de zakken. Onze vrees is 
dan ook dat er toch een hogere prijs zal aangerekend worden aan de verbruiker", 
stelde raadslid Himpe. "We gaan akkoord met het principe dat de verbruiker moet 
betalen, maar hoe hoger de kostprijs om afval af te leveren, hoe meer sluikstorten. 
Meer en meer wordt vastgesteld dat er ook huishoudelijk afval in de openbare 
vuilnisbakken terecht komt. Een nieuw fenomeen is dat buurtbewoners afval 
deponeren in rolcontainers die door andere mensen buitengezet worden." 
  
De bevoegde schepen Nadia Staes meldde dat IVIO onderzoekt om meer kwalitatieve 
vuilniszakken aan te kopen. Er zijn immers heel wat klachten over de kwaliteit omdat 
de zakken scheuren. 
 
Lees verder op pagina 2… 
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N-VA betreurt verlies van 
vergaderzalen in bibliotheek 

 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 november 
werd de renovatie van de stedelijke openbare 
bibliotheek goedgekeurd. N-VA – gemeenteraads-
lid Kurt Himpe betreurde het verlies van de 
vergaderzalen in de bibliotheek. 
  
"De Plantynzaal en de Erasmuszaal worden nu 
zeer frequent gebruikt door verenigingen. Door 
de renovatie zal alle ruimte gebruikt worden 
voor de bibliotheek zelf. De N-VA hoopt dan ook 
dat er effectief vergaderruimte voor vereni-
gingen zal gecreëerd worden in de uitbreiding 
van het stadhuis", stelde raadslid Himpe.  
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

 

Nieuw jeugdbeleidsplan mocht iets 
ambitieuzer 

 
Het nieuwe jeugdbeleidsplan voor de periode 2011-2013 bevat heel 
wat goeie initiatieven, maar mocht toch wat meer ambitie tonen. Dat 
verklaarde N-VA - raadslid Bert Maertens tijdens de gemeenteraads-
bespreking van het beleidsplan. Het Izegemse jeugdbeleid kende de 
laatste tien jaar een grote vooruitgang, met heel wat nieuwe impulsen 
en de verbetering van bestaande ondersteunende initiatieven voor de 
Izegemse jeugd. “Andere gemeenten en jeugdorganisaties in Vlaan-
deren haalden Izegem in het verleden zelfs af en toe aan als het te 
volgen voorbeeld, onder andere als het ging over het fuifbeleid of de 
werking van de jeugdraad”, stelde gemeenteraadslid Bert Maertens, 
zelf gewezen voorzitter van de jeugdraad. 

 

 

 
Ook dit plan bevat volgens het 
raadslid opnieuw heel wat posi-
tieve elementen, zoals bijvoor-
beeld de uitbouw van de 
uitleendienst voor groot spel-
materiaal, het uitwerken van een 
speelruimte- en skatebeleid, de 
samenwerking met cultuurhuis De 
Leest en een versterking van het 
fuifbeleid. 
 

Het stadsbestuur maakt ook – eindelijk – werk van brandveilige jeugd-
lokalen. Er komen duidelijke criteria, een nulmeting en een stappen-
plan ter verbetering van de brandveiligheid. “Die laatste stap is 
natuurlijk cruciaal. De N-VA vindt dat het stadsbestuur dringend 
voldoende middelen moet vrijmaken om de noodzakelijke aanpassings-
werken zo snel mogelijk te kunnen laten uitvoeren. Want ouders 
moeten de garantie hebben dat hun kinderen in een 100 procent 
brandveilig jeugdlokaal kunnen ravotten”, aldus Maertens. Volgend 
jaar reserveert de stad 14.200 euro voor investeringen in brandveilige 
jeugdruimte. “Maar als dit bedrag niet voldoende blijkt, moeten 
onmiddellijk extra middelen worden vrijgemaakt”, aldus de N-VA’er.   
  
Inzake de speelpleinwerking worden de vroeger geopperde ambities 
met dit jeugdbeleidsplan helemaal teruggeschroefd. Er is geen sprake 
meer van een decentralisering van de speelpleinwerking, met een 
vakantiewerking in Izegemse deelgemeenten en/of wijken. “Dat is 
zeer spijtig. We weten dat er hiervoor extra inspanningen op het vlak 
van monitorenrecrutering nodig zijn en dat dit niet altijd even 
eenvoudig is. Maar we betreuren het heel erg dat de piste, om de 
speel-pleinwerking na een korte tijdelijke centralisering in het JOC 
opnieuw uit te splitsen, door SP.a-Groen! en CD&V blijkbaar definitief 
wordt verlaten. Nochtans werd het bij de start van de concentratie 
van de werking in het JOC door het stadsbestuur nog anders 
voorgesteld”, reageerde Bert Maertens teleurgesteld. 
  
Ook over de langverwachte Izegemse afdeling van Babbeloe, de 
speelpleinwerking voor kinderen met een handicap, schept het jeugd-
beleidsplan geen duidelijkheid. De schepen van Jeugd kondigde in haar 
antwoord aan Bert Maertens echter wel aan dat die werking er volgend 
jaar zeker komt. “Dat is uitstekend nieuws. De N-VA - fractie dringt 
daar al jaren op aan. We zijn blij dat het stadsbestuur eindelijk 
voldoende middelen wil vrijmaken voor dit project”, besloot Bert 
Maertens.   
 
Meer info op www.bertmaertens.be.  

 

 
Vervolg van pagina 1… 

 
Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde ook vragen 
over de zoektocht naar een nieuwe locatie voor 
het Izegemse recyclagepark. "In de IVIO -  kracht-
lijnen staat dat er geen wijzigingen zijn van het 
huidige net van parken, meer specifiek voor 
Lendelede en Izegem. In de commissie voor 
Openbare Werken en Mobiliteit werd gediscus-
sieerd over mogelijke maatregelen voor de 
verkeersveiligheid aan het huidige recyclagepark. 
Het voorstel om te werken met een voorsor-
teerstrook werd door de commissie verworpen. 
Er komt wel een zone 50 ter hoogte van het 
recyclagepark. Maar er werd in de commissie ook 
gemeld dat er zicht is op een nieuwe locatie. Dit 
zal dan ook moeten ingeschreven worden in de 
IVIO-krachtlijnen", stelde raadslid Himpe. 
  
De schepen antwoordde dat er plannen zijn voor 
de aankoop van een stuk grond via voorkoop-
recht. Maar het dossier zal heel waarschijnlijk 
een gerechtelijke afloop kennen, aangezien de 
huidige eigenaar de vraagprijs niet zal bekomen. 

 

 
 

Meer info op www.kurthimpe.be.  
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Onderzoek stabiliteit toren  
voormalig postgebouw 

 
Op vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe wordt de 
stabiliteit van de toren van het voormalige postgebouw op de hoek 
van de Roeselaarsestraat en de Baron de Pélichystraat onderzocht. 
 
"Buurtbewoners wezen op verscheidene scheuren in de toren van het 
gebouw. Na contact met de burgemeester gaf ze onmiddellijk 
opdracht om een architect of een ingenieur aan te stellen om alles te 
onderzoeken. Aangezien vanop de begane grond enkel een visuele 
vaststelling kan gedaan worden, zal een hoogtewerker ingeschakeld 
worden om de buitenkant van de toren van nabij te bekijken. De 
politie zal tijdens het onderzoek de hinder voor het verkeer tot een 
minimum proberen te herleiden, aangezien het voormalige post-
gebouw zich op een zeer druk kruispunt bevindt", aldus raadslid 
Himpe. 
 
"Je kan duidelijk merken dat er ter hoogte van een raam van de 
toren een grote scheur is in de buitengevel en dat bepaalde stenen 
ook los zitten. Of er daadwerkelijk iets aan de hand is, zal het 
onderzoek moeten uitwijzen. Maar in zo'n geval kan niets aan het 
toeval overgelaten worden", stelt Himpe die tevreden is dat de 
burgemeester zo snel reageert. 
 
Het voormalige postgebouw staat er al jaren verloederd bij. Tijdens 
de gemeenteraadszitting van 30 augustus kaartte Kurt Himpe de 
situatie aan en vroeg het stadsbestuur om verdere stappen te 
ondernemen. De eigenaar bleek al een tijd administratief uitge-
schreven te zijn, waardoor de situatie niet gemakkelijk was. Tijdens 
de raadszitting van oktober meldde de burgemeester dan dat de 
eigenaar eindelijk opgespoord is, maar blijkbaar in een faillissement 
betrokken is.   
 
Het hoekpand dateert van 1897 en werd tot 1981 gebruikt door De 
Post. In 1981 werd het gebouw beschermd als monument om reden 
van artistieke waarde. 

 
Lees meer op www.kurthimpe.be.  
 
 

 

Een gemiste kans… 

 
De federale overheid stelt goedkope leningen ter beschikking aan particulieren die 
energiebesparende investeringen willen laten uitvoeren. Het werk of de lasten, zoals 
het bekendmaken van het systeem, de nodige inlichtingen geven, hulp bieden bij het 
invullen van de aanvragen, helpen bij het samenstellen van het dossier, opvolgen van 
achterstallige terugbetalingen, ... zal door het Izegemse gemeente- en OCMW-
personeel moeten gedaan worden. De baten komen ten goede van een “lokale 
entiteit”, wiens taak er ongeveer alleen zal in bestaan deze aanvragen te bundelen en 
door te sturen én daarvoor rijkelijk vergoed te worden.  
 
Elke weldenkende burger zou nu denken dat de stad zelf als lokale entiteit zal 
optreden. Maar neen! De CD&V – SP.a/Groen! – meerderheid stelt voor om dat in 
handen van de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) te geven. Of anders gezegd: 
Izegem neemt de lasten en geeft de baten weg. 
 
N-VA – gemeenteraadslid Piet Seynaeve vroeg of er andere mogelijkheden onderzocht 
werden of zouden worden. Izegem, al of niet in samenwerking met omliggende 
gemeenten, zou zelf als lokale entiteit kunnen optreden. Zo zou Izegem niet alleen de 
lasten dragen maar ook van de baten kunnen genieten. De schepen van Sociale Zaken 
antwoordde niet… De baten worden dus weggegeven! Spijtig? Och, de Izegemse SP.a 
verkondigt toch al jaren dat de Izegemse belastingen niet zo hoog zijn! 
 

 

Activiteiten Izegemse N-VA in 
de kijker 

 
Op 21 november organiseert de Izegemse N-VA 
opnieuw een Sinterklaasfeest. We verwelkomen de 
Sint dan in kasteel Wallemote. Inschrijven kan via 
Trui Tytgat (trui.tytgat@n-va.be). 
 
De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 30 januari 
2011 in het SoK in Kachtem. Hierover ontvangt u 
binnenkort meer informatie. Diezelfde dag organi-
seert de Izegemse N-VA ook bestuursverkiezingen. 
U kan dan als lid een nieuwe voorzitter en nieuw 
afdelingsbestuur kiezen. 
 
Noteer ook al in uw agenda: de jaarlijkse kaarting 
van de Izegemse N-VA vindt plaats op vrijdag 18 
maart, zaterdag 19 maart en zondag 20 maart. 
Hiervoor spreken we opnieuw af in Zaal Sportief 
(Meensesteenweg 118). Kaarten te verkrijgen bij 
de bestuursleden en mandatarissen. 
 

 

 

Lokale 
statistieken 

 
Vorige week stelde Geert 
Bourgeois de gemeentelijke pro-
fielschetsen voor. Deze lokale 
statistieken bieden heel wat in-
formatie over de gemeenten. Via 
de link www.lokalestatistieken.be 
kan de informatie opgevraagd 
worden over economie, welzijn, 
onderwijs, milieu, demografie, 
financiële situatie… van Izegem. 
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Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de raadszitting van 4 oktober 
interpelleerde N-VA - gemeenteraadslid 
Kurt Himpe de schepen van Milieu over de 
studie van HOWEST en de stand van zaken 
in verband met windturbines. 
 
“Ik kan me inbeelden dat ieder raadslid en 
iedere schepen verbaasd reageerde toen 
de persartikels over de studie van HOWEST 
verschenen. “West-Vlamingen hebben 
weinig tot geen problemen met wind-
molenparken die in hun directe woon-
omgeving staan” klonk het. Toen bleek dat 
de studie uitgevoerd werd in Brugge, 
Ieper, Kortrijk en Izegem steeg de 
verbazing”, stelde raadslid Himpe. “De 
studie werd uitgevoerd in opdracht van het 
energiebedrijf Electrawinds en in zo’n 
situatie moet het een en ander toch met 
een korrel zout genomen worden. Zeker de 
globale conclusies staan haaks op de 
reacties die nog altijd vanuit Kachtem 
komen. En de conclusie van Electrawinds 
dat de windturbines in Izegem vaak 
negatief in de media kwamen en dat dit de 
reden is van de negatieve reacties is 
lachwekkend.” 
 
“Volgens Electrawinds is de studie zeer 
belangrijk. Maar aangezien de conclusies 
van deze studie haaks staan op de 
bevindingen van de Kachtemnaren, lijkt 
het me interessant om over de volledige 
studie te beschikken en alles grondiger te 
kunnen bekijken qua werkwijze, vraag-
stelling en resultaten. Intussen beschikt 
onze fractie over de powerpoint-
voorstelling die tijdens de voorstelling van 
de studie gebruikt werd, maar de studie 
zelf is uiteraard belangrijker. Vandaar de 
vraag aan het stadsbestuur om de studie 
op te vragen en te bezorgen aan de 
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fracties zodat we alles kunnen vergelijken 
met de specifieke Izegemse situatie”, aldus 
Himpe. 
 
“Stellen dat de twee bestaande wind-
turbines in Kachtem het imago van groene 
energieopwekking via windmolens zwaar 
geschaad hebben is een open deur 
intrappen. Maar intussen zijn er uiteraard 
nog andere plannen om in de buurt van 
Kachtem windturbines neer te poten. In 
eerste instantie de twee windturbines langs 
het kanaal Roeselare-Leie, waarvoor het 
Izegemse stadsbestuur een negatief advies 
gaf en de provincie blijkbaar gunstig advies 
verleende. Onvoorstelbaar als je weet dat 
een lid van de Bestendige Deputatie 
aanwezig was tijdens de infovergadering in 
het Rhodesgoed en hij zelf kon vaststellen 
wat de opinie hier is. Onze fractie was ook 
verbaasd te moeten vaststellen dat in de 
begroting 2011 van het autonoom 
gemeentebedrijf Etiz 125.000 euro inge-
schreven staat voor de plaatsing van een 
elektriciteitscabine bij die twee wind-
turbines. Dat is een flinke som voor een 
hoop miserie die we heel waarschijnlijk 
opnieuw op ons dak krijgen”, stelde 
raadslid Himpe waarop de schepen 
bevestigde dat de provincie op 19 augustus 
een milieuvergunning gaf voor de twee 
windturbines en ook voor de vijf wind-
turbines op Roeselaars grondgebied. 
 
Lees verder op pagina 3… 
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Bezoek ook even de webstek 
van de Izegemse N-VA: 
www.n-va.be/izegem 

 



Pagina 2  

 

N-VA zorgt voor groene en sociale impulsen 
 
Tijdens de OCMW - raadszitting van woensdag 22 september 2010 stelden de meerderheidspartijen voor om het reglement 
tot toekenning van een tussenkomst vanuit het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit onder meer uit te breiden tot de 
Izegemnaars met een leefloon of equivalent leefloon. Daarnaast dienen de cliënten van de maatschappelijke dienst ook 
het advies van de maatschappelijk werker na te leven over de grootte van de tussentijdse facturen, dit om verrassingen 
bij de afrekening te vermijden.  

De N-VA - fractie vond de voorstellen alvast een stap in de goede richting, maar vond dat het Izegemse OCMW van de 
gelegenheid gebruik moest maken om ook enkele échte energiebesparende maatregelen in te bouwen. Bernhard De 
Muynck: "De tussenkomst van het Fonds kan de minder behoede Izegemnaar inderdaad helpen bij de aflossing van zijn 
energiefacturen. N-VA opteert er echter voor om de problemen bij de bron aan te pakken. Zo kan via de website van de 
Vlaamse Energieregulator (www.vreg.be) en op basis van het jaarverbruik worden nagegaan wie de goedkoopste energie-
leverancier is. In bepaalde gevallen levert dat een voordeel op van maar liefst 75%."  

N-VA is er alvast van overtuigd dat een dergelijke test, die voor élke cliënt van de sociale dienst zou moeten worden 
uitgevoerd, de energiefactuur in het merendeel van de gevallen fiks zal kunnen terugdringen. Heel wat mensen zijn er 
zich immers niet van bewust dat de prijsver-schillen tussen de diverse energieleveranciers hoog kunnen oplopen. De 
OCMW-raad kon zich vinden in het voorstel van N-VA en keurde het dan ook goed.  

 

Kasteel Wolvenhof wordt streekhuis 
 
Tijdens de zitting van 4 oktober keurde de gemeenteraad voor het 
kasteel Wolvenhof een erfpachtovereenkomst tussen de stad Izegem en 
de provincie West-Vlaanderen goed. Het kasteel blijft eigendom van de 
stad, maar de provincie zal het de komende jaren als streekhuis 
gebruiken. 
 
“De kogel is door de kerk. Het streekhuis voor de regio Roeselare-Tielt 
komt naar het kasteel Wolvenhof”, stelde N-VA – fractieleider Kurt 
Himpe. “Die zekerheid hebben we nu en dat is lange tijd niet zo 
geweest.” 
 
“Tijdens de zitting van 8 mei 2000 besliste de toenmalige gemeente-
raad om het kasteel Wolvenhof aan te kopen en werd ook een 
principiële beslissing genomen inzake een beleidsnota en partici-
patieverzoek inzake een intercommunaal productie- en communicatie-
centrum van hedendaagse kunst voor Zuid-West-Vlaanderen. Ruim tien 
jaar later na die beslissing wordt het kasteel overgedragen aan de 
provincie en krijgt het een andere bestemming dan het oorspronkelijke 
plan. Het gebeurt niet vaak dat de stad Izegem een pand aankoopt en 
dat de visie erover in de loop van de jaren helemaal wijzigt.” 
 
“De kostprijs van de aankoop van het kasteel was uiteraard een zware 
financiële inspanning en in de loop van de tien voorbije jaren zijn de 
kosten ook niet min geweest. Met inbegrip van de kosten die nu 
moeten betaald worden om de lopende ontwerpovereenkomsten stop 
te zetten komt het totale kostenplaatje boven één miljoen euro. En 
dat is veel geld…”, aldus raadslid Himpe. 
 
Intussen zijn de restauratiewerken aan het kasteel Wallemote dat 
enkele honderden meters verder ligt, volop aan de gang. Binnenkort 
staat dit kasteel helemaal ten dienste van de Izegemnaar. Niet zo voor 
het kasteel Wolvenhof. Meer dan één miljoen euro kosten en nu een 
overdracht aan de provincie om er een streekhuis in te vestigen. Niet 
direct een rechtstreekse dienstverlening aan de Izegemnaar, maar wel 
belangrijk voor de uitstraling van Izegem. Dat is wel positief. En als we 
het hebben over het kostenplaatje: in een krantenartikel stond vorige 
week dat de provincie schat dat het in totaal vier miljoen euro zal 
kosten om het kasteel te restaureren, weliswaar met 60 procent 
subsidies van de Vlaamse overheid. Die restauratiekosten worden door 
de erfpachtovereenkomst van 99 jaar gedragen door de provincie en 
dat biedt dus gelukkig wat meer ademruimte voor de Izegemse 
stadskas…”. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  

 

 

Brandweerhervorming 
 

Ook de brandweerhervorming stond op de 
gemeenteraadsagenda. “De efficiëntere inzet 
van personeel en materieel door schaalvergroting 
was het uitgangspunt. Maar wat in Brugge en 
Oostende kon (één zone vormen) kan niet voor 
Roeselare en Kortrijk. Machtsposities behouden 
blijkt hier dus belangrijker te zijn dan een betere 
dienstverlening organiseren! De zonevorming kán 
schaalvoordelen opleveren, kán voor een betere 
dienstverlening zorgen, kán... Er zal blijkbaar 
veel "kunnen". Nu maar hopen dat het ook zo zal 
zijn. Maar ... de zone krijgt 453.000 euro en deze 
middelen moeten opgebruikt worden in 2010 of 
men is ze kwijt. Of ze nuttig kunnen gebruikt 
worden, speelt daar blijkbaar geen rol bij. Een 
niet zo goed begin dus”, stelde N-VA – 
gemeenteraadslid Piet Seynaeve. 
 

 
 
Kasteel Wolvenhof kostte de stad Izegem al 

meer dan één miljoen euro. 
 

Omschrijving kost Bedrag 

Aankoop kasteel  660.286,41 euro 

Allerhande erelonen 65.932,24 euro 

Nutsleidingen 32.962,72 euro 

Renovatie dak 86.266,91 euro 

Schilderen 42.505,05 euro 

Verbouwing 77.248,39 euro 

Lift 22.505,94 euro 

Zwambestrijding 5.404,00 euro 

Einde ontwerpovereenkomst 38.454,31 euro 

Totaal 1.031.565,97 euro 
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Aan de kant van Roeselare, maar dicht bij Kachtem, 
komen er dus ook een reeks windturbines. “In de 
nieuwe industriezone van Beveren wil het 
schepencollege van Roeselare geen windturbines en 
de motivering luidt als volgt: “Reden hiervoor is dat 
windmolens niet passen op dat industrieterrein. De 
stad wil het industriegebied er namelijk niet laten 
uitzien als een echt industrieterrein en wil er veel 
groen gebruiken.” Vreemd dat er dan wel twee 
windturbines langs het kanaal Roeselare-Leie komen, 
net naast het ruimtelijk gebied Mandelvallei waar de 
klemtoon ligt op behoud van de open ruimte. Wie 
begrijpt het nog?”, vroeg N-VA – raadslid Himpe zich 
af. 
 
Kurt Himpe stelde afsluitend een vraag over de twee 
bestaande windturbines in Kachtem: “De exploitant 
heeft in 2010 aanpassingen doorgevoerd in de wijze 
waarop de windturbines geactiveerd worden of stil-
gelegd worden. Zijn er opmerkelijke wijzigingen ten 
opzichte van 2009?” Uit de cijfers die de schepen 
gaf, bleek dat de opmerkingen en klachten van de 
buurtbewoners over slagschaduw en de vele vragen 
in de gemeenteraad niet vruchteloos waren. In 2010 
werden de windturbines veel frequenter stilgelegd 
dan in 2009. Intussen blijven er echter klachten 
komen over geluidshinder. 

 
Periode Aantal stops 

Februari 2009 0 

Februari 2010 24 

Maart 2009 3 

Maart 2010 43 

April 2009 9 

April 2010 14 

Mei 2009 1 

Mei 2010 10 

 
Lees meer op www.kurthimpe.be.  
 

 

Tweede pensioenpijler 
 
“Het pensioen van een contractueel personeelslid is veel kleiner dan dat 
van een statutair personeelslid, alhoewel beiden het zelfde werk kunnen 
gedaan hebben. De N-VA vindt dan ook dat de invoering van een tweede 
pensioenpijler, die de kloof tussen die twee pensioenen moet verkleinen, 
een positieve maatregel is”, stelde N-VA – gemeenteraadslid Piet 
Seynaeve tijdens de zitting. 
 
De huidige voorziene toelage van 1 % is echter verre van voldoende en de 
N-VA betreurt dat er geen voorstel op tafel gelegd werd omtrent de 
toekomstige stijging van dat percentage. Maar het is vooral spijtig dat er 
voor hen, die al jaren als contractueel personeelslid in dienst zijn, geen 
inhaalbeweging voorzien is en de N-VA vroeg dan ook om dat alsnog te 
herbekijken. De schepen beloofde dit te doen... áls de financiële 
middelen het toelaten. Maar de schepen zou toch ook al moeten weten 
dat er altijd geld is... als men wil dat er geld is!  
 

 

Groene fietsverbinding tussen Emelgem 
en Ingelmunster 

 
N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens pleitte tijdens de gemeen-
teraadszitting van 4 oktober voor een groene fietsverbinding tussen 
de Izegemse deelgemeente Emelgem en buur Ingelmunster. Hij 
stelt voor om een verhard fietspad aan te leggen op de groenstrook 
tussen het kanaal Roeselare-Ooigem en de Mandel. Door een 
rechtstreekse aansluiting van het nieuwe fietspad op ‘Wandel op 
de Mandel’ in Emelgem, kan je uiterst veilig én in de natuur van 
Ingelmunster naar Emelgem en Izegem fietsen of omgekeerd. Het 
pad biedt fietstoeristen bovendien een heel aantrekkelijke 
verbinding tussen het kasteel van Ingelmunster en Eperon d’Or. 
Raadslid Maertens vroeg tijdens de zitting aan het Izegemse 
stadsbestuur om over het voorstel gesprekken aan te knopen met 
de gemeente Ingelmunster en Waterwegen en Zeekanaal NV, die 
eigenaar is van de strook grond.  
 
Het N-VA - raadslid suggereerde meteen ook om het nieuwe 
fietspad aansluiting te geven op de Ingelmunsterse Beukendreef, 
de dreef tussen het Kasteel van Ingelmunster en de Elf Juli Singel. 
“Met een fietsbrug over de Mandel kan je het fietspad Emelgem - 
Ingelmunster via de Beukendreef verbinden met het Kasteel van 
Ingelmunster én het toeristische fietsknooppuntennetwerk dat 
daar langs loopt. Dat zou echt een grote meerwaarde zijn voor het 
project. Je biedt de fietstoerist zo een heel aantrekkelijke groene 
en veilige fietsverbinding tussen twee toeristische toplocaties uit 
de streek: het Kasteel van Ingelmunster en het Izegemse schoeisel- 
en borstelmuseum, die binnenkort in de oude schoenfabriek 
Eperon d’Or in Izegem onderdak krijgen”, aldus Bert Maertens.  
 
Voor het realiseren van die aansluiting op het fietsknoop-
puntennetwerk en voor het plaatsen van randinfrastructuur langs 
de fietsverbinding (zitbanken, picknickplaats, infoborden) kunnen 
Izegem en Ingelmunster financiële steun vragen aan het autonoom 
provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Vlaanderen. Beide gemeen-
ten kunnen ook een beroep proberen doen op het Fietsfonds, 
waarbij de provincie en de Vlaamse overheid de kosten voor de 
aanleg van het fietspad grotendeels financieren.  
 

Het voorstel kreeg meteen bijval van de 
oppositie. CD&V en SP.A/Groen! verkozen 
daarentegen om nog te wachten tot het 
Emelgemse wijkontwikkelingsplan (WOP) 
volledig is opgesteld, ook al duurt dat nog 
een hele tijd. Jammer, want door nu al 
gesprekken aan te vatten met Ingelmunster 
en Waterwegen en Zeekanaal NV kan de 
stad heel wat tijd winnen. Eens het WOP is 
afgerond zou dan de uitvoering van het 
project ‘Wandel op de Mandel’ immers 
meteen kunnen starten. 

 

 
 

Meer info op www.bertmaertens.be. 



1 september 2010 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Op dinsdag 17 augustus stelde de Izegemse 
N-VA onder het motto “Winkel in Izegem” 
een plan voor om het aantal leegstaande 
winkelpanden in Izegem aan te pakken.  
 
Met het actieplan willen de gemeen-
teraadsleden Filip Motte en Kurt Himpe 
enerzijds de Izegemnaren en de mensen 
van de omliggende gemeenten oproepen 
om te winkelen in Izegem en anderzijds 
nieuwe investeerders oproepen om een 
winkel in Izegem op te starten. 
 
Op basis van een recente studie en een 
eigen bevraging kwamen de raadsleden 
Motte en Himpe tot de vaststelling dat 
Izegem door de goede bereikbaarheid, het 
grote aanbod van detailhandel en de 
randparkings een hoge aantrekkingskracht 
heeft op de inwoners van nabijgelegen 
gemeenten.   

N-VA stelt actieplan “Winkel in Izegem” voor  
 Inhoud  
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“Maar er zijn ook enkele negatieve 
aspecten aan het Izegemse handelsleven en 
de omkadering”, stellen Himpe en Motte. 
“Zo is er de nabijheid van sterke retail-
steden zoals Roeselare en Kortrijk, er zijn 
te veel kleine winkels in het centrum, de 
handelspanden zijn veelal te duur en te 
oud, het centrumgebied is te uitgestrekt en 
de grote trekkers situeren zich in de 
omgeving van de N36”. 
 
De Izegemse N-VA pakt daarom uit met een 
beleidsplan, met enkele opvallende voor-
stellen. “We stellen voor om op zaterdag 
een gratis buslink in te leggen tussen het 
Frunpark en het Izegemse handelscentrum 
om de complementariteit te verhogen. 
Daarnaast willen we een werkgroep 
“Izegem winkelt” onder leiding van een 
centrummanager oprichten.  
  

Er moet ook een duide-
lijke winkelwandelroute 
en een parkeerroute 
komen waarbij vertrokken 
wordt van de drie con-
centraties van grote 
winkels en het sport-
centrum De Krekel”, stelt 
N-VA – gemeenteraadslid 
Kurt Himpe. 
 
Lees verder op pagina 2… 
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De N-VA – gemeenteraadsleden Filip Motte en Kurt 
Himpe stelden het actieplan “Winkel in Izegem” op 

dinsdag 17 augustus voor aan de pers. 

 

 

 
Bezoek ook even de 
webstek van de 
Izegemse N-VA: 

www.n-va.be/izegem 

 



Pagina 2  

 
Vervolg van pagina 1… 
  
“Daarnaast  is er nood aan 
city-marketing naar aanlei-
ding van grote evenementen 
en wil de N-VA een digitaal 
loket oprichten waarbij de 
stad Izegem gepromoot 
wordt aan potentiële inves-
teerders. Er is nood aan de 
nodige financiële stimuli en 
penalisatie om het plan te 
realiseren. We denken hierbij 
aan gevelreinigings-, inrich-
tings-, vestigings- en huur-
kostsubsidies en aan een 
belasting op leegstand van 
winkelpanden die wegvalt als 
er investeringen gedaan wor-
den in het handelspand”, 
aldus N-VA – gemeenteraads-
lid Filip Motte. Om het plan 
budgettair mogelijk te 
maken, stellen beide raads-
leden voor om in de periode 
2011-2015 een degressief 
aan-deel van de winst van 
het autonoom gemeente-
bedrijf Etiz in te zetten. 
 
Voor het volledige dossier: 
www.n-va.be/izegem.  
 

 

Dossier voormalig postgebouw blijft aanslepen 
 
Het voormalige postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron De 
Pélichystraat staat er al jaren verloederd bij en het ziet er volgens N-VA - 
gemeenteraadslid Kurt Himpe niet naar uit dat het dossier op korte termijn een goede 
afloop zal kennen. Hij bracht de problematiek tijdens de gemeenteraadszitting van 30 
augustus ter sprake. 
 
Het hoekpand dateert van 1897 en werd tot 1981 gebruikt door De Post. In 1981 werd het 
gebouw beschermd als monument om reden van artistieke waarde. Maar sinds het in 
particuliere handen kwam, is de staat van het gebouw er enkel erger op geworden. “In 
1998 werd de eigenaar van het pand gerechtelijk vervolgd en veroordeeld wegens 
verwaarlozing van een beschermd monument. Hij werd toen verplicht tot het herstel van 
het gebouw in zijn oorspronkelijke toestand, maar aangezien hij de werken niet uitvoerde 
binnen de vooropgestelde termijn is een gerechtsdeurwaarder toen overgegaan tot de 
effectieve inning van een dwangsom per dag vertraging tot in 2002 werd vastgesteld dat 
voldaan werd aan het arrest van het Gentse Hof van Beroep”, stelt raadslid Himpe. Sinds 
midden 2002 is het gebouw opgenomen in de inventaris van de leegstaande gebouwen. 
 
Raadslid Himpe stelde de voorbije jaren al een reeks schriftelijke vragen over de 
problematiek, vooral over de stabiliteit van het gebouw. “In 2008 werd na een vraag van 
het raadslid de buitenstaat van het gebouw nog helemaal gecontroleerd door de technische 
dienst. De stadsdiensten verzekeren dat ook de toestand anno 2010 geen probleem vormt 
inzake stabiliteit, maar het blijft uiteraard een zeer spijtige zaak dat zo’n historisch 
gebouw in het Izegemse centrum er verloederd bij staat”, aldus Kurt Himpe.  
 
 
 

 

 
Naar een onteigening? 
 
“Nu blijkt dat de eigenaar van het pand al een tijdje 
administratief uitgeschreven is en dus administratief niet 
meer bestaat”, weet raadslid Himpe. “Dat verge-
makkelijkt de zaak natuurlijk niet en volgens het 
Izegemse stadsbestuur zijn er geen wettelijke middelen 
meer om op te treden”. 
 
Gemeenteraadslid Kurt Himpe informeerde daarom bij 
het Vlaams Gewest wat de mogelijkheden zijn. “Indien 
het gevaar bestaat voor verval of zware beschadiging is er 
een wet die bepaalt dat er kan overgegaan worden tot 
onteigening. De Vlaamse Regering kan, na advies van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen, machtiging verlenen tot onteigening door de 
stad Izegem. In 2006 gaf deze commissie al een gunstig 
advies voor onteigening, maar blijkbaar is het stads-
bestuur niet bereid hieraan mee te werken.” 

 
De mogelijkheden van het Vlaams Gewest zijn beperkt doordat de wetgeving met 
betrekking tot onroerend erfgoed niets voorziet in geval van leegstand van een monument. 
De Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) zoekt nu 
verder uit wat de mogelijkheden zijn op het vlak van onteigening. 
 
Raadslid Kurt Himpe riep het stadsbestuur op om samen met RWO alle mogelijkheden te 
bespreken. Het stadsbestuur is echter voorstander om de eigenaar van het pand op te 
sporen in plaats van over te gaan tot onteigening. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  

 

 

Op zoek naar meer 
actuele politiek 

nieuws? 
 

Bezoek dan ook even de 
volgende webstekken: 

 
www.n-va.be/izegem 
www.bertmaertens.be 
www.geertbourgeois.be 
www.kurthimpe.be 

 

 

 

Jong N-VA voerde actie 
naar aanleiding van 11 juli. 

 
“N-VA trakteert !” was ook dit 
jaar op 11 juli een succes. 
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N-VA wil minder strenge criteria premie 
aankoopkosten woning 

 
De Izegemse N-VA wil de voorwaarden voor het krijgen van een premie voor de 
aankoopkosten van een woning versoepelen. De huidige maximuminkomensgrens ligt 
veel te laag, waardoor vrijwel niemand in aanmerking komt voor de premie. Het 
stadsbestuur wil die inkomensgrens nu wat optrekken. Voor N-VA – gemeente-
raadsleden Trui Tytgat en Bert Maertens gaat die verhoging echter nog niet ver 
genoeg. Ze willen dezelfde inkomensvoorwaarden hanteren als bij de aankoop van 
een sociale woning. De N-VA - fractie vroeg tijdens de gemeenteraadszitting van 
maandag 30 augustus de goedkeuring van haar voorstel. 
  
Izegemse gezinnen met beperkte financiële en maatschappelijke mogelijkheden 
kunnen een stedelijke tegemoetkoming (maximum 2.500 euro) voor de aan-
koopkosten van een woning aanvragen. Het aantal aanvragen en toekenningen van 
de premie is de laatste jaren echter verwaarloosbaar klein. In 2008 was er slechts 
één aanvraag en één toekenning. Vorig jaar was er zelfs geen enkele 
premietoekenning! De te strenge inkomensvoorwaarden zijn hier de oorzaak van. 
Het stadsbestuur plant daarom een verhoging van het huidig maximaal gezamenlijk 
belastbaar inkomen van 20.000 euro (+ 1.000 euro per persoon ten laste) naar 
25.000 euro. “Wij juichen de inspanning van de stad natuurlijk toe, maar het 
vooropgestelde maximuminkomen is volgens ons nog steeds te laag opdat de premie 
echt effect zou hebben”, aldus gemeenteraadslid Trui Tytgat. De N-VA stelt voor om 
dezelfde criteria te hanteren als bij de aankoop van een sociale woning. Gezinnen 
die een sociale woning willen aankopen via een sociale huisvestingsmaatschappij 
mogen een maximum gezamenlijk belastbaar inkomen hebben van 46.370 euro (+ 
3.090 euro per persoon ten laste). Voor een alleenstaande zonder iemand te laste is 
dat 30.910 euro.  
 
Daarnaast heeft de N-VA ook vragen bij een ander toekenningscriterium van de 
premie, namelijk de prijs van de aangekochte woning. Die mag in het voorstel van 
het stadsbestuur niet meer bedragen dan 100.000 euro voor gezinnen met minder 
dan twee kinderen en 120.000 euro voor gezinnen met twee of meer kinderen 
(voorheen 70.000 euro). “Die maximumbedragen blijven toch aan de lage kant”, 
stelt gemeenteraadslid Bert Maertens. “In Izegem vind je nog amper woningen 
onder de 120.000 euro. Zoek maar eens op immobiliënwebsites en je weet genoeg 
(zie randinfo). Als je al een woning vindt, dan heeft die hoogstens 2 slaapkamers. 
Dat is onvoldoende voor gezinnen met meerdere kinderen.” De N-VA stelt daarom 
voor om de maximumkostprijs van de woning op te trekken naar respectievelijk 
150.000 en 175.000 euro.       
 
Naast de premie voor aankoopkosten van een woning bestaat er in Izegem ook een 
aankooppremie voor woningen ouder dan 40 jaar. Het gezamenlijk belastbaar 
inkomen mag voor die premie niet hoger zijn dan 35.000 euro (+ 1.000 euro per 
persoon ten laste). De N-VA vraagt het stadsbestuur om ook de inkomensgrens in dit 
premiereglement gelijk te stellen met die bij aankoop van een sociale woning.  
 
De bevoegde schepen antwoordde dat de voorstellen van de N-VA zullen mee-
genomen worden in de evaluatie van de verscheidene premiereglementen en in de 
bespreking naar aanleiding van het budget 2011. 
 
Lees meer op www.n-va.be/izegem. 
 

 
 

Randinfo:  
 
www.immoweb.be op 24/08/10: In Izegem 
zijn 77 huizen en 17 appartementen te 
koop. Hiervan zijn er 8 met een prijs lager 
of gelijk aan 100.000 euro en 12 met een 
prijs lager of gelijk aan 120.000 euro. 
Slechts 1 van die 11 woningen beschikt 
over meer dan 2 slaapkamers.  

 

Nieuws uit de 
OCMW-raad 

 
Eind augustus kwam de OCMW-raad 
opnieuw bijeen, met op de agenda 
enkele belangrijke punten. Enkele 
maanden terug was tijdens de 
bespreking van de rekening van 
2009 gebleken dat bepaalde soorten 
dienstverlening door het OCMW 
sterk deficitair waren. Zo betaalde 
de Izegemse belastingsbetaler bij-
voorbeeld 25 euro per gepresteerd 
uur van de klusjesdienst. De N-VA 
pleitte naar aanleiding van die 
cijfers voor een herziening van de 
prijzen van de aangeboden  dienst-
verlening.  
 
Op de zitting werden de prijzen dan 
ook aangepast, zonder daarbij de 
sociale rol van het OCMW uit het 
oog te verliezen. Naast de prijzen 
voor de klusjesdienst, werden onder 
meer ook de prijzen voor de thuis-
bezorgde warme maaltijden en de 
maaltijden in De Leest aangepast.  
 
Voorts keurde de OCMW-raad ook 
de samenwerkingsovereenkomst 
met het West-Vlaamse onthaal-
bureau inburgering goed. De nauwe 
samenwerking moet de nieuwe 
Vlamingen nog meer aansporen om 
hun inburgeringstraject voldoende 
ernstig te nemen. De OCMW-fractie 
van N-VA is uiteraard tevreden met 
de samenwerking, in de lijn met het 
inburgeringsbeleid van de Vlaamse 
regering.  
 
Tot slot stelde raadslid Bernhard De 
Muynck enkele aanpassingen voor 
aan het voorgestelde huishoudelijk 
reglement voor de bewoners van 
een Lokaal Opvang Initiatief (LOI). 
De door het Izegemse OCMW aan 
asielzoekers ter beschikking ge-
stelde woningen worden immers 
niet altijd met evenveel respect 
behandeld. Het huishoudelijk regle-
ment moet ervoor zorgen dat de 
asielzoekers geresponsabiliseerd 
worden om de hen ter beschikking 
gestelde woning als een goed 
huisvader te onderhouden.  
  



30 juni 2010 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 
juni interpelleerde N-VA – fractieleider en 
mobiliteitsspecialist Kurt Himpe het stads-
bestuur over de plannen voor een spoor-
en containerterminal ter hoogte van de 
Sasbrug. 
 
Bij de afbakening van het “Regionaal 
Stedelijk Gebied Roeselare” werd een 
regionaal bedrijventerrein voorzien in de 
zone tussen de E403, het kanaal Roeselare-
Leie, de Roeselaarsestraat en de Sasstraat.  
Daar is er in de eerste plaats ruimte voor 
watergebonden industrie die van het 
kanaal wenst gebruik te maken. Langs de 
spoorlijn Kortrijk-Brugge komt er ook een 
strook die bestemd is voor een overslag-
terminal van spoor- naar wegverkeer. De 
West-Vlaamse Intercommunale is intussen 
onderhandelingen opgestart om de 
percelen te verwerven en dan van start te 
gaan met de nodige infrastructuurwerken. 
 
“Zeker de spooraansluitingen van be-
drijven en bedrijventerreinen zijn een 
belangrijke troef voor een industriestad als 
Izegem. Het aantal spooraansluitingen van 
bedrijven en industrieterreinen is in de 
laatste twintig jaar zo goed als gehalveerd 
(van 415 in 1990 tot 224 in 2007), niet 
alleen door de problematiek van de 
concurrentie tussen spoor- en wegverkeer, 
maar ook door de problematiek van 
ruimtelijke ordening: bij de inplanting en 
de aanleg van nieuwe industriezones werd 
weinig of geen rekening gehouden met de 
nabijheid van een spoorlijn. Verscheidene 
nieuwe industriezones werden aangelegd 
vele kilometers van de dichtstbijzijnde 
spoorlijn, zodat het praktisch onmogelijk is 
ze later nog op het spoor aan te sluiten”, 
stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe. 

Interpellatie over de plannen voor een spoor- en 
containerterminal  Inhoud  
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“In Izegem hebben we door de plannen van 
het regionaal bedrijventerrein aan de 
Sasbrug wel opnieuw een unieke kans, 
zeker nadat de spoorverbinding aan de 
Zuidkaai werd afgesloten. Jammer genoeg 
klinken er ook negatieve geluiden over de 
komst van deze nieuwe terminal. Terwijl de 
agro-industrie de plannen genegen is, 
spreekt Katoen Natie van een ‘compleet 
zinloze investering’, een uitspraak waar ik 
grote vraagtekens bij plaats”, aldus Himpe. 
 
N-VA – raadslid Kurt Himpe vroeg de be-
voegde schepen of de stad enigszins bij de 
plannen  betrokken is en of er al zekerheid 
is dat de NMBS zal investeren in de spoor-
verbinding. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

 
 
“De spoor- en containerterminal is 
een meerwaarde voor de Izegemse 

industrie”, aldus Kurt Himpe. 
 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit 
om op 11 juli de woning te 

bevlaggen !! 
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Voetgangerstunnel station: 
meer onderhoud en dringend 

herstellingen nodig 
 
“Wie de laatste tijd de voetgangerstunnel gebruikte, 
zal zelf al vastgesteld hebben dat de staat ervan 
bedenkelijk is. Meestal heeft de tunnel weg van een 
openbaar toilet en op diverse plaatsen zijn de treden 
afgebroken. Voor heel wat mensen die in Izegem 
aankomen, is deze tunnel de eerste kennismaking met 
onze stad en die indruk zal toch niet zo positief zijn. Ik 
stel die vraag zelfs naar aanleiding van een opmerking 
van mensen die niet van Izegem zijn en naar de Batjes 
kwamen. Ze parkeerden hun wagen in de Prins Albert-
laan en gebruikten dus de voetgangerstunnel”, stelde 
raadslid Kurt Himpe tijdens de zitting van 28 juni. 
 
Het N-VA – raadslid vroeg het stadsbestuur om de NMBS 
te contacteren met de vraag werk te maken van het 
onderhoud en de herstelling van de voetgangerstunnel. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.   
 

Budgetwijziging met 
vakantiegeschenken en 
opvallende energiekosten 

  
Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 juni 2010 werd 
de eerste budgetwijziging voorgesteld. Raadslid en 
financiënspecialist Filip Motte formuleerde enkele 
bedenkingen. “Er zijn opnieuw enkele grote meevallers, 
namelijk de verkoop van de Distrigas – aandelen die 0,6 
miljoen euro meer opbrachten en een dividend van de 
Gemeentelijke Holding van meer dan 100.000 euro. 
Beide zijn een toch wel zeer mooi vakantiegeschenk”, 
aldus Filip Motte.  
 
“Grote vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de 
verder oplopende energiekosten. Voor De Leest komt 
dit bijvoorbeeld neer op 21.000 euro meerkosten. In het 
sportcentrum De Krekel blijken de energiekosten 50 % 
hoger te zijn dan in 2006 of een stijging van 75.000 
euro. Ik zou dan ook wel eens willen weten of er bij de 
stadsdiensten een degelijk energieplan bestaat met een 
maandelijkse registratie en controle voor het gebruik in 
alle stadseigendommen. Misschien moet het stads-
bestuur eens nadenken om zelf alternatieve energie op 
te wekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonne-
panelen of via intergemeentelijke samenwerking het 
plaatsen van windturbines in zee”. 
 

Geen interesse voor reglement voor 
plaatsen van tegeltuintjes 

 
 

 

 
Tijdens de zitting van 8 juni 
2009 keurde de gemeenteraad 
het reglement voor de aanleg 
van tegeltuintjes goed. Met dit 
initiatief, dat als strategische 
doelstelling werd opgenomen 
in het Wijkontwikkelingsplan 
“Centrum West”, worden be-
woners aangemoedigd om zelf 
meer groenelementen in het 
straatbeeld te brengen. 

 
De bekendmaking gebeurde via de webstek van de stad Izegem, 
de Stadsperiodiek, het Wijkkrantje… “Nu het reglement een jaar 
in werking is, blijkt dat er nog geen enkele aanvraag ingediend 
werd. Daarom vraag ik om dit initiatief opnieuw onder de 
aandacht te brengen”, stelde N-VA - raadslid Kurt Himpe tijdens 
de zitting van 28 juni. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

Izegemse N-VA trakteert op 11 juli 
 

Op zondag 11 juli bent u van harte welkom in de bar van de 
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (Kruisstraat, vanaf 
11u.00). De Izegemse N-VA trakteert dan opnieuw met een 
drankje en een hapje. De N-VA – jongeren zorgen zelfs voor een 
kleine barbecue. Meer info op www.n-va.be/izegem.  
 

Uit de raad 
  
N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte vroeg naar aanleiding van 
de bespreking van de OCMW-rekening 2009 aandacht voor het 
stijgend aantal jonge leefloners. Hij plaatste ook vraagtekens bij 
de vaststelling dat bepaalde diensten die het OCMW aanbiedt 
deficitair zijn: een tekort van 1,6 euro per aangeboden maaltijd, 
een tekort 1,3 euro per uur poetshulp, een tekort van 26 euro 
per uur klusjesdienst… 
 

 

 
Tijdens de zitting stelde N-VA 
– raadslid Kurt Himpe dat de 
Kachtemse Mandelvallei en de 
bewoning in Kachtem die 
grenst aan Roeselare steeds 
meer onder druk komen te 
staan door de inrichtings-
plannen van het grensgebied 
Roeselare-Izegem. Het Roese-
laarse stadsbestuur opteert 
voor een geclusterde inplan-
ting van windturbines langs de 
lijninfrastructuren om hinder 
ten aanzien van het woon-
weefsel te vermijden.  

 
Het bedrijventerrein “Haven Zuid” is volgens het Roeselaarse 
stadsbestuur een ideale locatie voor de clustering van 
hernieuwbare energiebronnen. Daarom wil Roeselare het 
inrichtingsplan van “haven Zuid” aanpassen zodat windturbines 
toegelaten worden en er ook een racingcircuit voor telegeleide 
modelbouwwagentjes toelaten. Dat staat volgens het raadslid in 
schril contrast met de Izegemse visie om behoud van de open 
ruimte en het landelijke karakter van de Mandelvallei. 
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6 mei 2010 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

De Izegemse gemeenteraad keurde op 3 
mei een samenwerkingsprotocol met de 
gemeenten langs het kanaal Roeselare-
Ooigem goed. Daarmee wil men activi-
teiten voor het feestjaar en een gebieds-
programma uitwerken.  
 
Met het protocol willen Roeselare, 
Ooigem, Ingelmunster, Oostrozebeke en 
Wielsbeke samen met een reeks streek-
partners zoals de provincie West-
Vlaanderen en de WVI een reeks activi-
teiten organiseren naar aanleiding van de 
viering van 150 jaar kanaal Roeselare-Leie. 
Maar het protocol gaat verder: zo willen de 
gemeenten langs het kanaal ook een 
coherent gebiedsprogramma uitwerken in 
verband met economie, toerisme, 
recreatie, mobiliteit... 
 
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe had 
bedenkingen bij het jaar waarin de feesten 
georganiseerd worden. "Dat het kanaal 
Roeselare-Leie een zeer belangrijke rol 
gespeeld heeft en nog zal spelen is 
duidelijk. De wet van 14 augustus 1862 
bepaalde dat er een kanaal zou gegraven 
worden. Die datum wordt gebruikt om te 
stellen dat 2012 een feestjaar is. Dan 
bestaat het kanaal dus blijkbaar 150 jaar", 
aldus raadslid Himpe.  
 
"Maar dat is toch een loopje nemen met de 
geschiedenis. De opening van het kanaal 
gebeurde op 1 januari 1872. Dat wil zeggen 
dat het kanaal pas werkelijkheid werd in 
1872 en dat we pas in 2022 de 150ste 
verjaardag van het kanaal kunnen vieren. 
Maar de N-VA - fractie begrijpt uiteraard 
dat (het verkiezingsjaar) 2012 wel een 
zeer fijn jaar is om 150 jaar kanaal te 
vieren", merkte Himpe op. 

Viering 150 jaar kanaal Roeselare-Leie: 2012 of 
2022 ?  

Inhoud  

Viering 150 jaar kanaal 

Roeselare-Leie: 2012 of 

2022?  
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Coördinaten van de 

Izegemse N-VA - 

mandatarissen  
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Verdere investeringen in kanaal 
broodnodig 
 
Gemeenteraadslid Kurt Himpe wees er wel 
op dat het nodig is dat er verder 
geïnvesteerd wordt in het kanaal en dat 
moet samengewerkt worden voor het 
oplossen van een reeks problemen, zoals 
bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het 
kanaal. “Bedrijven langs het kanaal 
Roeselare-Leie ijveren al een tijd voor een 
grotere toegankelijkheid van de waterweg. 
De beperkingen spelen de bedrijven parten. 
Zo meerde begin juli 2009 in Roeselare een 
binnenschip aan met een laadvermogen van 
1900 ton, maar het schip transporteerde 
slechts 1500 ton omdat het kanaal niet diep 
genoeg is en lage bruggen een lege 
terugvaart belemmeren. Een verschil van 
400 ton, maar de vervoerskosten blijven 
dezelfde”.  
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

 
 
“150 jaar kanaal Roeselare-Leie 

vieren in 2012 is een loopje nemen 
met de geschiedenis”, aldus N-VA – 
gemeenteraadslid Kurt Himpe. 

 

Bezoek ook eens www.n-va.be/izegem 
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Centrumraad PCVO 
 

Tijdens de zitting van 3 mei stelde de gemeenteraad twee 
vertegenwoordigers aan voor de Centrumraad van het 
Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs van West-
Vlaanderen (PCVO) aan. De Centrumraad adviseert de 
inrichtende macht over de werking en organisatie van het PCVO. 
De gemeenteraad stelde de schepen van Onderwijs en N-VA - 
gemeenteraadslid Kurt Himpe aan om namens de stad Izegem in 
deze adviesraad te zetelen. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.   
 

Izegemse senioren krijgen nu 
toch fitnesspark in open lucht 
  
In de nabijheid van dienstencentrum De Leest komt er 
nu toch een bewegingspark met fitheidstoestellen voor 
senioren. Dat bleek uit het antwoord op een vraag van 
N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens tijdens de 
gemeenteraadszitting van maandag 3 mei. Elf 
attractieve fitnesstoestellen moeten senioren aanzetten 
tot gezonde sportoefeningen. Nochtans volgde het 
stadsbestuur Bert Maertens voorheen niet toen hij in 
juni 2008 voorstelde om op die locatie een fitnesspark 
in te richten. “Alleen idioten veranderen nooit van 
mening”, zegt het N-VA - raadslid nu tevreden. “Het is 
een uitstekende zaak dat het stadsbestuur nu alsnog 
besliste om mijn twee jaar oude voorstel uit te 
voeren.” 
   
Izegem telt steeds meer senioren. ‘Oud’ betekent bij 
ons echter niet ‘out’. Het bloeiende verenigingsleven 
bewijst dat deze groep nog bijzonder actief is. Maar 
ouder worden kan toch heel wat fysieke aandoeningen 
met zich meebrengen, bijvoorbeeld diabetes, hart- en 
vaatziekten, artrose... Om die klachten zo veel 
mogelijk te vermijden, is het belangrijk om te be-
wegen. Daarom moeten we senioren stimuleren om 
regelmatig te bewegen en te sporten. 
   
Een bewegingspark voor senioren kadert volgens Bert 
Maertens perfect in die doelstelling. De fitheids-
toestellen laten ouderen toe om op een aangename 
manier te trainen in de buitenlucht. “En dat is goed 
voor hun gezondheid. Maar een bewegingspark zal ook 
het sociale contact tussen senioren versterken. Een 
bijkomend pluspunt”, stelt N-VA - raadslid Maertens. 
   
Een bewegingspark voor senioren is in Scandinavië, 
Engeland en Nederland al een tijdje ingeburgerd. Ook 
in Vlaanderen pikten verschillende gemeenten het idee 
intussen op. “Het is een verstandige beslissing van het 
stadsbestuur om nu ook op die kar te springen en mijn 
voorstel uit 2008 alsnog uit te voeren”, besluit Bert 
Maertens. De elf fitnesstoestellen voor senioren zouden 
in totaal 10.500 euro (incl. btw) kosten. Het OCMW 
financiert daarvan 4000 euro. De stad betaalt de rest. 
 
Meer info op www.bertmaertens.be. 
 

 
 
 
 

Zoektocht naar andere locatie voor 
Izegems recyclagepark 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 mei vroeg N-VA - 
gemeenteraadslid Kurt Himpe het stadsbestuur om bijzondere 
aandacht te hebben voor de verkeerssituatie aan het 
recyclagepark in de Lodewijk De Raetlaan.  

“Sinds 3 mei is er op alle IVIO-recyclageparken een uniform 
toegangscontrolesysteem, waardoor de bijna 120.000 inwoners 
van het IVIO-werkingsgebied enkel nog via de elektronische 
identiteitskaart of met een specifieke elektronische toegangs-
kaart toegang hebben. Ik kaartte al meermaals aan dat de 
verkeerssituatie er vaak alles behalve overzichtelijk en zelfs 
ronduit gevaarlijk is. Door de invoering van het nieuwe 
toegangscontrolesysteem zouden er nog meer problemen kunnen 
ontstaan, zeker als bepaalde bezoekers van het recyclagepark 
geen toegangskaart hebben.”  

De bevoegde schepen beklemtoonde dat er overeengekomen is 
met IVIO om de situatie op de voet te volgen. De schepen 
meldde dat er intussen ook een zoektocht gestart is naar een 
andere locatie voor het recyclagepark, waardoor de 
toegangsmogelijkheden beter en vooral verkeersveiliger zouden 
kunnen worden. 

Meer info op www.kurthimpe.be.  
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1 april 2010 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de zitting van 29 maart 2010 werd 
het licht gewijzigde reglement voor 
subsidiëring van hoogrendementsbeglazing 
in huurwoningen opnieuw besproken. 
 
N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte kon 
zich namens de N-VA - fractie vinden in de 
doelstelling van dit reglement, maar kon 
zich niet akkoord verklaren met de "te 
hoge" premie (tot 6.500 euro subsidies bij 
werken met een totale kostprijs van 7.000 
euro). 
  
Maar fundamenteel onaanvaardbaar voor 
de N-VA – fractie is het feit dat de modale 
Izegemnaar, die bijvoorbeeld zijn woning 
van meer dan 25 jaar oud renoveert, niet 
in aanmerking komt voor deze premie.
Deze kritiek werd ook al geuit door N-VA –
gemeenteraadslid Trui Tytgat tijdens
de commissie voor Sociale Zaken en 
OCMW. 
  
Raadslid Motte stelde voor om de premie 
voor de eigenaar-verhuurders te redu-
ceren tot een meer aanvaardbaar niveau 
(maximum 30 % of maximum 3.500 euro).

N-VA wil premie voor hoogrendementsbeglazing 
voor iedereen !  

Inhoud  
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Tegelijkertijd kan de vrijgekomen budget-
taire ruimte gebruikt worden om iedere
Izegemnaar die zijn woning ouder dan 25 
jaar renoveert en voorziet van hoog-
rendementsbeglazing te ondersteunen met 
een premie van 10 % of maximum 1.000 
euro. Deze aanpassingen maken dit regle-
ment sociaal correcter en democratischer. 
  
Tot verbijstering van de N-VA - fractie, 
kon de Izegemse meerderheid zich niet 
vinden in deze voorgestelde aanpas-
singen. Toch vreemd voor de zogezegde 
"sociale" partijen CD&V, Groen! en SP.a…
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

Openbare werken in Izegem: even de weg 
zoeken… 

 
Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 29 maart werd gediscussieerd over de 
werken die momenteel uitgevoerd worden in Izegem. Wie de laatste tijd in het 
centrum van Izegem moest zijn, heeft het aan den lijve ondervonden: het is even 
zoeken… 
 
“Ook voor de hulpdiensten is deze situatie een pijnpunt. Bij een oproep hebben heel 
wat brandweerlui alle moeite om op tijd in de brandweerkazerne te geraken”, stelde 
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe. “De brandweer en de dienst 100 moeten binnen 
een bepaalde tijd kunnen uitrukken en die uitrijtijden komen toch wel in gevaar”, 
aldus raadslid Himpe. Hij vroeg aan de schepen van Openbare Werken om bij de 
planning van de werken ook rekening te houden met deze belangrijke factor.  
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
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Tijdens het weekend van 19, 

20 en 21 maart vond de 
jaarlijkse kaarting van de 

Izegemse N-VA plaats. Deze 
keer trokken de winnaars 
niet met koffie naar huis, 
maar wel met pasta. De 
kaarting was alweer een 

voltreffer. Dank aan de vele 
leden en sympathisanten 
voor de aanwezigheid ! 

 

Nieuws uit de OCMW-raad 
 

Tijdens de OCMW - raadszitting van maart kwam onder meer de betalings-
regeling ter sprake voor echtparen die in De Plataan verblijven. Tot op 
vandaag is het zo dat echtparen, niettegenstaande er in de praktijk amper 
schaalvoordelen zijn, elk slechts 70 % van de ligdagprijs betalen. In de 
omliggende Woon- en Zorgcentra waar echtparen eveneens elk één kamer 
hebben, betalen zij minstens 85 % van de ligdagprijs. De meerderheid wilde 
de ligdagprijs dan ook optrekken. De N-VA vroeg, bij monde van raadslid Hein 
Depoorter, om eerst de huidige situatie volledig door te lichten vooraleer 
conclusies te trekken. Het kan immers interessant zijn om de financiële 
situatie van de zeven koppels die momenteel in De Plataan verblijven nader 
te bekijken. Welke echtparen zouden bijvoorbeeld nog probleemloos de 
ligdagprijs kunnen betalen indien ze beiden het volle tarief moeten betalen? 
Om meer inzicht te krijgen in die en andere vragen, stelde de OCMW-raad het 
punt dan ook uit. Daarnaast werd de raad ook het jaarverslag van de interne 
dienst preventie meegedeeld. Daaruit bleek onder meer dat er in 2009 14 
arbeidsongevallen te noteren waren, net zoals drie ongevallen op de weg. 
Voor 2010 zal de interne dienst een prioriteitenlijst opstellen, die het aantal 
arbeidsongevallen naar beneden moet halen. 
 

Grafconcessie voor 
kinderen voortaan 

kosteloos 

Voortaan krijgen Izegemse gezinnen een 
gratis grafconcessie voor hun overleden 
kind. De gemeenteraad keurde daartoe 
tijdens de zitting van 29 maart een 
reglementswijziging goed, een voorstel 
van N-VA - raadslid Bert Maertens dat alle 
politieke fracties al in december 2008 (!) 
positief onthaalden. Izegemse gezinnen 
die een kind verliezen betalen vandaag 
honderden euro’s voor het verkrijgen van 
een grafconcessie voor hun overleden 
kind. Voor raadslid Bert Maertens is dit 
onaanvaardbaar. “Het verlies van een kind 
is een zodanig tragische gebeurtenis, dat 
het schrijnend is dat de lokale overheid 
daar bovenop ook nog eens voor financiële 
beslommeringen zorgt”, stelt hij. Het 
raadslid stelde al tijdens de zitting van 
december 2008 voor om een uitzonde-
ringsbepaling toe te voegen aan het 
huidige retributiereglement, waardoor 
gezinnen voor kinderen jonger dan 18 jaar 
kosteloos een grafconcessie verkrijgen 
voor een termijn van 40 jaar. Alle 
gemeenteraadsleden stemden toen in met 
het voorstel. Toch duurde het tot de 
zitting van 29 maart 2010 vooraleer het 
reglement zelf gewijzigd werd. Bert 
Maertens vroeg daarom om het reglement 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2009 in te laten gaan. De bevoegde 
schepen kantte zich zeker niet tegen het 
voorstel en onderzoekt eerst of er in die 
tussenperiode gezinnen met het de 
schrijnende situatie geconfronteerd 
werden. Is dat het geval, dan is de 
meerderheid bereid het reglement met 
terugwerkende kracht in te voeren.   

Meer info op www.bertmaertens.be. 
 

Bezoek voor actuele politieke 
informatie: 

 
www.n-va.be/izegem 
www.bertmaertens.be 
www.geertbourgeois.be 
www.kurthimpe.be 

 

Individuele Behandelingsinstallatie voor 
Afvalwater 

 
Tijdens de zitting stelde N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over het 
plaatsen van Individuele Behandelingsinstallaties van Afvalwater (IBA’s). “Wie 
niet kan aangesloten worden op het openbaar rioleringsnetwerk, zit in een 
zogenaamde “rode cluster” en moet zelf het eigen afvalwater zuiveren. Maar 
blijkbaar is er bij Izegemnaars onduidelijkheid of ze nu een IBA moeten 
plaatsen of niet. Ik heb weet van mensen in Kachtem en van mensen in de 
buurt van de grens met Ingelmunster die plots tot de vaststelling kwamen dat 
ze geen IBA meer moeten plaatsen, terwijl dit bij de bouwaanvraag wel het 
geval was. In bepaalde gevallen was de IBA zelfs al besteld en dat gaat toch 
over een kostprijs van duizenden euro’s…”, aldus raadslid Himpe die vragen 
stelde over de communicatie over deze wijziging. Volgens de bevoegde 
schepen werden alle betrokken via een brief op de hoogte gebracht. Raadslid 
Himpe drong aan om de informatie nog eens kenbaar te maken via de 
stadsperiodiek.  
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

Betere signalisatie asverschuiving 
 
In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van dinsdag 16 maart 
stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over de asverschuiving op 
de grens tussen Ingelmunster en Izegem. 
 
"Een tijd geleden werd in de Gentse Heerweg een asverschuiving aangelegd op 
de grens tussen beide gemeenten. Maar sindsdien gebeurden er tal van 
ongevallen. Op de asverschuiving werden enkele paaltjes geplaatst, maar 
lichtkegels ontbreken er tot nu toe en dat is zeker een oorzaak voor de vele 
ongevallen", aldus raadslid Himpe. "Uit een schriftelijke vraag blijkt dat het 
elektriciteitsbedrijf Etiz er al zorgde voor bijkomende openbare verlichting, 
maar de ontwerper voorzag er geen lichtkegels. Gelukkig werden intussen wel 
al kabels voorzien tot op de verkeersheuvel." 
  

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg in de 
commissie om bij AWV (Agentschap Wegen en 
Verkeer) aan te dringen om zo snel mogelijk 
werk te maken van het plaatsen van lichtkegels 
zodat weggebruikers duidelijk zien dat er een 
asverschuiving is. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
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Coördinaten van de gemeente- en OCMW-raadsleden  

 
 

Geert Bourgeois 

Burg. Vandenbogaerdelaan 16  

Telefoon 051- 31.55.13 - Fax 051- 31.01.40 

geert.bourgeois@n-va.be - www.geertbourgeois.be 
 

Kurt Himpe 

Baronstraat 4 

Telefoon 051- 31.54.79 - Fax 051- 31.54.79 

kurt.himpe@n-va.be - www.kurthimpe.be 

Piet Seynaeve 

Oekensestraat 9  

Telefoon 051- 30.93.90 

piet.seynaeve@n-va.be 

Bert Maertens 

Krekelmotestraat 26  

Telefoon 0473- 55.41.50 

bert.maertens@n-va.be - www.bertmaertens.be 
 
 

Filip Motte 

Baronielaan 39  

Telefoon 051- 31.36.05 

filip.motte@n-va.be 

Trui Tytgat 

Mgr. Bouckaertstraat 17  

Telefoon 051- 30.38.57 

trui.tytgat@n-va.be 
 

 
 

Jan Verbeke 

Abelestraat 36  

Telefoon 051- 31.38.37 

jan.verbeke@n-va.be  

Hein Depoorter 

Mgr. Bouckaertstraat 30  

Telefoon 051- 32.27.02 

hein.depoorter@n-va.be  
 
 

Bernhard De Muynck 

Sint-Crispijnstraat 48  

Telefoon 0472- 27.21.06 

bernhard.demuynck@n-va.be  

 

 



3 maart 2010 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de gemeenteraadzitting  van 1 
maart 2010 werd een nieuw subsidie-
reglement over hoogrendementsbeglazing   
in huurwoningen voorgesteld door de 
Izegemse meerderheid. 
  
Ook voor de N-VA - fractie is dit een 
verstandige, verdedigbare keuze. De spel-
regels zelf waren voor N-VA - raadslid Filip 
Motte totaal onaanvaardbaar. 
  
“Iedere eigenaar-verhuurder kan, met de 
nodige fiscale kennis, zijn investering op 
zeer korte tijd quasi volledig recupereren. 
Het nieuwe reglement voorziet immers een 
tussenkomst van de stad ten bedrage van 
50 procent van de investering met een 
maximum van 5000 euro per woning. Er 
bestaat evenwel ook een federale 
tussenkomst van maximaal 40 procent van 
de investering met een maximum van 2770 
euro (+ gemeentebelasting) per jaar. Door 
het splitsen van deze factuur over twee 
jaar, met een voorschotfactuur en een 
slotfactuur, kan zelfs twee keer van deze 
federale tussenkomst worden genoten. Of 
met andere woorden: tot 90 procent van 
de investering kan op zeer korte termijn 
door de eigenaar-verhuurder terugverdiend 
worden”, aldus raadslid Motte, die ook 
stelde dat een dergelijk systeem zeker en 
vast voor administratieve overlast zorgt en 
aanleiding geeft tot misbruik. 
   
“Deze premie komt de huurder ten goede, 
door een lagere energiefactuur, maar de 
winst voor de eigenaar-verhuurder is in 
vergelijking met de dalende energiefactuur 
voor de huurder, buitengewoon veel 
groter. En meestal zijn de eigenaar-ver-
huurders niet van de minst bedeelden in 
onze samenleving. Bovendien mogen ze 
hun "commerciële" activiteiten uitoefenen 
onder de vorm van een vennootschap. 
Want ook vennootschappen kunnen 
genieten van deze subsidie”, stelde 
raadslid Motte. 

Premie hoogrendementsbeglazing: N-VA 
protesteert tegen uitsluiting tweeverdieners  
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“Onaanvaardbaar voor de N-VA - fractie is 
ook het feit dat de gewone tweeverdieners 
die het zeker met opgroeiende kinde-
ren financieel moeilijker hebben dan 
vroeger door onder andere de economische 
crisis niet in aanmerking komen voor deze 
premie. Stel dat ze zelf een oudere woning 
aankopen of één oudere woning in Izegem 
bezitten, dan kunnen zij geen beroep doen 
op deze premie voor hoogrende-
mentsbeglazing.  
 
En juist deze middengroep wordt al vaak 
van verschillende voordelen uitgesloten. 
Van een ondemocratische maatregel 
gesproken”, aldus N-VA – gemeenteraadslid 
Trui Tytgat die dit ook al in de commissie 
voor Sociale Zaken naar voren bracht. 
  
Gemeenteraadslid Filip Motte besloot met 
de vraag dit reglement niet goed te keuren 
en nog eens omstandig te bespreken in de 
verschillende commissies.  
 
De Izegemse meerderheid kon zich vinden 
in de argumentatie van de N-VA – fractie en 
besliste om het agendapunt uit te stellen.
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

 

Bezoek de webstek 
www.n-va.be/izegem 
voor meer actuele 

politieke informatie. 
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Op zondag 31 januari 2010 verzamelden de Izegemse N-VA – leden 
en –sympathisanten in zaal Valentino voor de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie. Aangezien de Izegemse afdeling dit jaar gastheer was 
voor de nieuwjaarsreceptie van het arrondissement waren er ook  
heel wat N-VA’ers van de omliggende afdelingen. De aanwezigen 
konden er genieten van een drankje en hapjes. Kamerlid Jan 
Jambon zorgde voor de toespraak en nadien kon iedereen het 
kampioenschap veldrijden volgen op groot scherm.  
 

 

Interpellatie over nieuwe 
instellingen windturbines 

Kachtem 
 
Eind januari 2010 ontvingen heel wat Kachtemnaars 
een brief van Electrabel met de mededeling dat na 
overleg met de stad en na evaluatie van de klachten 
de instellingen van de windturbines die opgesteld zijn 
op het industrieterrein van Kachtem vanaf 3 februari 
aangepast zijn om het risico van slagschaduw in de 
woonzones sterk te verminderen.  
 

 
 
“Deze mededeling van Electrabel duidt erop dat de 
exploitant van de windturbines eindelijk toegeeft dat 
er effectief een probleem is. Ik wil het stadsbestuur 
hierbij ook danken voor de inzet in dit dossier en de 
poging om samen met Electrabel de situatie voor een 
hele reeks Kachtemnaars leefbaarder te maken”, 
stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe. 
 
“De nieuwe instellingen zijn gebaseerd op de 
klachten van de buurtbewoners. Maar nu blijkt dat 
deze gegevens toch wel onvolledig zijn en Electrabel 
dus niet alle klachten in kaart heeft gebracht voor de 
nieuwe instellingen”, aldus raadslid Himpe.  
 
Hij vroeg het stadsbestuur om de Kachtemnaars via 
de stadsperiodiek op te roepen om massaal een 
logboek bij te houden zodat de slagschaduwhinder 
zoveel als mogelijk in kaart kan gebracht worden. 
 
Intussen blijkt dat de geluidshinder zich niet beperkt 
tot Kachtem. De eerste bewoners uit Izegem laten 
ook weten dat ze hinder hebben, meer bepaald 
bewoners uit de buurt van de Stuivenbergstraat. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

 

Bezoek ook de webstekken 
www.bertmaertens.be 
www.geertbourgeois.be 

www.kurthimpe.be 

voor meer actuele politieke informatie ! 

 

Raadslid Kurt Himpe vraagt 
investeringen in oud gemeentehuis 

Emelgem 
 
Er komt een nieuwe stookketel in het oude gemeentehuis van 
Emelgem. Vooraleer deze stookketel kan geplaatst worden, 
moeten er eerst een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden 
zoals een aanpassing aan de schoorsteen. “Onze fractie is 
tevreden dat er verder geïnvesteerd wordt in het voormalig 
gemeentehuis van Emelgem. Het is immers een gebouw dat nog 
altijd waardevol is en vaak gebruikt wordt door verenigingen”, 
stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe. Het raadslid vroeg 
om ook te kijken voor een reeks andere kleine investeringen in 
het gebouw: “Zo is er op een aantal plaatsen graffiti gespoten in 
het gebouw zelf, zijn er nogal wat plinttegels los en het 
behangpapier hangt op een aantal plaatsen helemaal los of is 
gescheurd. Binnen in het gebouw zou een verfbeurt hier en daar 
ook alles wat opfleuren. Mijns inziens kunnen deze kleine 
herstellingen in eigen dienst gebeuren en hoeft dit niet zoveel te 
kosten.” Uit het antwoord van de bevoegde schepen blijkt dat 
cursisten van het PCVO binnenkort aan de slag gaan om het een 
en het ander op te frissen. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
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Uit de OCMW-raad 
 
Dienstencentrum De Leest niet brandveilig 
 
Tijdens de februarizitting van de Izegemse OCMW-raad peilde 
raadslid Bernhard De Muynck naar de stand van zaken van De 
Leest. Naast tal van culturele activiteiten herbergt De Leest 
immers ook het lokale dienstencentrum, de ontmoetingsplaats 
voor de actieve Izegemse senior. Uit het antwoord van de 
voorzitter bleek evenwel dat het dienstencentrum op vandaag 
nog steeds niet voldoet aan de door de overheid bepaalde 
voorwaarden voor subsidiëring. Door het ontbreken van een 
vijftal noodzakelijke attesten werd het dienstencentrum, bijna 
twee maanden na haar opening, niet brandveilig bevonden. Het 
Izegemse OCMW ziet daardoor al minstens 5.000 euro aan 
subsidies aan haar neus voorbij gaan. 
 
DCi zet strijkdienst OCMW voort 

 
Daarnaast besliste de OCMW-raad om de strijkdienst uit de 
Roeselaarsestraat voor zo'n 8.400 euro over te dragen aan de 
onderneming Dienstencheques Izegem (DCi). DCi neemt meteen 
ook de huidige werknemers over, zodat de werking van de 
strijkdienst gewaarborgd blijft. Rekening houdend met de in de 
Roeselaarsestraat geplande wegenwerken, zou DCi overigens 
van plan zijn om het strijkatelier in het najaar van 2010 over te 
brengen naar de gebouwen in de Kasteelstraat, waar DCi nu al 
haar kantoren heeft. 
 
Geen geld voor tweede pensioenpijler 

 
Tot slot is tijdens de zitting gebleken dat er onvoldoende 
budgettaire ruimte (of wil) is voor het pensioenfonds van de 
statutaire personeelsleden. Er kon immers maar 250.000 euro 
vrijgemaakt worden, een bedrag waarvan nu al zeker is dat het 
niet zal volstaan. Voor de contractuele personeelsleden is dan 
weer een pensioentoelage van 1 procent voorzien, terwijl het 
streefdoel 8 procent is. Aangezien het OCMW een extra 
financiële inspanning in de komende jaren hoe dan ook niet zal 
kunnen ontlopen, achtte de N-VA – fractie het dan ook 
aangewezen om die kost over de jaren heen te spreiden. De 
meerderheid ging daar evenwel niet op in. 
  

 

Jong N-VA Izegem organiseert op 
zaterdag 27 maart 2010 de 

tweede editie van de quiz “De 
slimste ploeg ter wereld”  

 
Om 19u.30 in de bar van de muziekschool  

(Kruisstraat, Izegem). 
 

Quizploegen van maximum vier personen, 5 euro per 
ploeg. Vooraf inschrijven kan via jongnva@gmail.com. 
  
 

Hogere fietsvergoeding voor 
Izegems OCMW- en 
stadspersoneel 

 
De personeelsleden van de stad en het OCMW krijgen 
een hogere fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. N-
VA – gemeenteraadslid Bert Maertens en OCMW - 
raadslid Bernhard De Muynck wilden dit bedrag 
verhogen tot 20 cent per kilometer, het nieuwe 
wettelijke maximumbedrag. Ze legden hun voorstel ter 
goedkeuring voor op de gemeente- en OCMW-
raadszitting. 
 
Personeelsleden van de gemeenten en provincies 
kunnen voortaan tot 20 eurocent per kilometer 
fietsvergoeding voor woon-werkverkeer ontvangen. Dat 
kwamen de Vlaamse regering, vakbonden en 
werkgeversorganisaties overeen. Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois bevestigde die 
afspraak in een omzendbrief. De lokale besturen 
kunnen zelf kiezen of ze de (hogere) fietsvergoeding 
aan hun medewerkers toekennen of niet. In Izegem 
kregen de personeelsleden tot nu toe al het oude 
maximumbedrag van 15 cent per kilometer. "De N-VA 
promoot het duurzaam woon-werkverkeer. Het is 
lovenswaardig dat mensen dagelijks met de fiets gaan 
werken. Dat is goed voor het milieu en uitstekend voor 
de eigen gezondheid", stellen Bert Maertens en 
Bernhard De Muynck. "Bovendien zorgen fietsende 
ambtenaren voor meer vrije parkeerruimte voor 
bezoekers van de stads- en OCMW - diensten." 
  
Meer info op www.bertmaertens.be. 
 
 

 

 

Verkoopactie voor De 
Stamper brengt 3.333 

euro op  
 
De vrouwelijke mandatarissen van alle 
politieke partijen verkopen elk jaar 
zakjes snoep ten voordele van het 
project De Stamper. Ook dit jaar werd 
het opnieuw een groot succes en werd 
er 3.333 euro ingezameld. N-VA – 
gemeenteraadslid Trui Tytgat is 
tevreden met het resultaat en dankt 
iedereen voor de steun.  
  
 

 



20 januari 2010 

Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 
januari 2010 interpelleerden N-VA –
gemeenteraadslid Kurt Himpe het stads-
bestuur over het afschaffen van de premie 
voor zonnepanelen. Volgens de Izegemse 
N-VA loopt de communicatie over het 
afschaffen van deze premie immers in het 
honderd.  
 
De gemeenteraad besliste op 7 december 
2009 dat het stedelijk reglement tot 
toekenning van een premie voor de 
investering in alternatieve energie zou 
ingetrokken worden met ingang van 1 
januari 2010. N-VA - gemeenteraadslid Trui 
Tytgat waarschuwde het stadsbestuur dat 
de Izegemnaar hiervan te laat op te hoogte 
zou gebracht worden en plaatste toen al 
vraagtekens bij de werkwijze voor het 
intrekken van deze premie. 
 
"Dit bleek een terechte opmerking", 
stelde N-VA - fractieleider Kurt Himpe. "Op 
5 januari 2010 was op de website van de 
stad Izegem het oude reglement nog altijd 
raadpleegbaar en Izegemnaars die nu een 
aanvraag indienen stellen verwonderd vast 
dat hun dossier niet kan behandeld 
worden. Een ferme financiële streep door 
de rekening, want de investering in 
zonnepanelen loopt snel op en geïn-
teresseerden rekenen uiteraard op de 
premie. Er kunnen in elk geval vraagtekens 

Communicatie over het afschaffen van de 
premie voor zonnepanelen loopt in het honderd  
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geplaatst worden bij de communicatie: de 
Izegemnaar kreeg geen informatie over het 
afschaffen van de premie en het oude 
reglement is enkele dagen na de 
inwerkingtreding van het officiële af-
schaffen van de premie nog raadpleegbaar 
op de website." 
 
Al snel bleek tijdens de eerste week van 
2010 dat een aantal Izegemnaars niet of 
verkeerd geïnformeerd werden. De N-VA -
gemeenteraadsleden Himpe en Tytgat 
wilden van het stadsbestuur weten hoe de 
communicatie nu zal verlopen en wanneer 
een nieuw reglement, de zogenaamde 
heroriëntatie, voorgesteld zal worden. 
 
De bevoegde schepen antwoordde dat de 
communicatie inderdaad veel beter kon. 
Een nieuw reglement zal in maart aan de 
gemeenteraad voorgesteld worden. 
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  Peter  Vermeulen (peter.vermeulen@n-va.be)

Vormgeving  en redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

 

  

 

 
De nieuwe huis-aan-huisfolder van de 
Izegemse N-VA valt binnenkort in de 

brievenbus, met onder andere de artikels 
“Minister Geert Bourgeois laat Izegem 

niet los”, “Wat je niet mag zeggen over 
De Leest…”, “Historische blunder van 10 
miljoen euro” en “Harder standpunt door 

filmbeelden slagschaduw”.  
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Betere signalisatie verkeers-
situatie scoutslokaal gewenst 

 
N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens vroeg tijdens de 
gemeenteraadszitting van 18 januari een betere aanduiding van 
de de wegversmalling aan het scoutslokaal in de Nederweg. 
Daar vond onlangs al voor de zoveelste keer een verkeersongeval 
plaats. De snelheidsremmende maatregelen aan het jeugdlokaal 
missen duidelijk nog te vaak hun effect. 
 
Onlangs gebeurde aan het scoutslokaal opnieuw een auto-
ongeval. Wellicht lag overdreven snelheid daarvan aan de 
basis, de aanwezigheid van een snelheidsremmende weg-
versmalling en verkeersdrempel ten spijt. "Veel automobilisten 
rijden veel te snel in de Nederweg. Zeker 's avonds en 's nachts 
is dat het geval. Het is geen toeval dat de meeste ongevallen op 
die plek plaatsvinden wanneer het donker is", zegt Bert 
Maertens. Maar het gemeenteraadslid wijst ook op het positief 
effect dat een betere aanduiding van de wegversmalling ter 
hoogte van het scoutslokaal, die er enkele jaren geleden op 
initiatief van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe kwam, kan 
hebben. "De zichtbaarheid van de wegversmalling en de ver-
keersdrempel is in het donker vrij slecht. Een opvallendere 
signalisatie, bijvoorbeeld met een oplichtend verkeersbord, kan 
een goede oplossing bieden en de automobilisten nog beter 
waarschuwen voor de wegversmalling", aldus het N-VA - raadslid.  
 
Bert Maertens vroeg het stadsbestuur om die signalisatie 's 
avonds en 's nachts snel te verbeteren, zodat het ongeval van 
twee weken geleden hopelijk het laatste was. "Want je mag er 
niet aan denken dat er aan het scoutslokaal opnieuw 
een ongeval gebeurt tijdens een avondactiviteit van de 
jeugdbeweging", besloot het N-VA - gemeenteraadslid. 
 
De bevoegde schepen antwoordde dat er effectief een oplossing 
komt met een oplichtend bord. Het voorstel komt op de 
eerstvolgende bijeenkomst van de commissie voor Openbare 
Werken en Mobiliteit.   
 
Meer info op www.bertmaertens.be.  

 

Uit de gemeenteraad  
 

Onlangs vonden de opening van De Leest en de 
nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel plaats. 
Tijdens de zitting vroeg N-VA – gemeenteraadslid Piet 
Seynaeve het stadsbestuur waarom geen enkele 
Izegemse traiteurdienst de kans kreeg om deze receptie 
te verzorgen. En het antwoord van het stadsbestuur was 
duidelijk: nee, de Izegemse traiteurs kregen géén kans 
om de nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel te 
verzorgen… 
 

 
 
 
N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg tijdens de 
zitting naar de stand van zaken in verband met de 
herstelling van het dak van de Stedelijke Academie voor 
Schone Kunsten in de Wijngaardstraat. Het dak lekt 
immers nog altijd. Volgens de bevoegde schepen 
starten de herstellingswerken in maart 2010. 
 

Nieuwjaarsreceptie N-VA – 
Izegem op  

zondag 31 januari 2010 
 

 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie ontvangen we Kamerlid 
en N-VA – fractieleider Jan Jambon als gastspreker. De 
receptie vindt vanaf 11u.00 plaats in zaal Valentino 
(Meensesteenweg 122). In de namiddag kan u er ook 
het wereldkampioenschap Veldrijden op groot scherm 
bekijken. Meer info op www.n-va.be/izegem.  
 

Spreidingsplan voor sociale 
koopwoningen en sociale kavels 

 
Tijdens de raadszitting keurde de Izegemse gemeenteraad het 
provinciaal voorstel voor de verdeling van de sociale koop-
woningen en sociale kavels. Volgens dit plan moeten er in 
Izegem tegen 2020 in totaal 87 sociale koopwoningen en 4 
sociale kavels gerealiseerd worden. In de indicatieve planning 
van de stad Izegem is echter ook de omstreden verkaveling aan 
de Hazelaarstraat opgenomen. N-VA - gemeenteraadslid Kurt 
Himpe vroeg of het wel opportuun is om die op te nemen, 
aangezien deze verkaveling instaat voor bijna de helft van het 
vooropgestelde doel. Buurtbewoners vragen immers eerst een 
oplossing voor de mobiliteitsproblematiek vooraleer de 
verkaveling gerealiseerd wordt.  
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

Bezoek voor actuele politieke 
informatie: 

 
www.n-va.be/izegem 

www.bertmaertens.be 
www.geertbourgeois.be 

www.kurthimpe.be 
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Geert Bourgeois 

Burg. Vandenbogaerdelaan 16  

Telefoon 051- 31.55.13 - Fax 051- 31.01.40 

geert.bourgeois@n-va.be - www.geertbourgeois.be 
 

Kurt Himpe 

Baronstraat 4 

Telefoon 051- 31.54.79 - Fax 051- 31.54.79 

kurt.himpe@n-va.be - www.kurthimpe.be 

Piet Seynaeve 

Oekensestraat 9  

Telefoon 051- 30.93.90 

piet.seynaeve@n-va.be 

Bert Maertens 

Krekelmotestraat 26  

Telefoon 0473- 55.41.50 

bert.maertens@n-va.be - www.bertmaertens.be 
 
 

Filip Motte 

Baronielaan 39  

Telefoon 051- 31.36.05 

filip.motte@n-va.be 

Trui Tytgat 

Mgr. Bouckaertstraat 17  

Telefoon 051- 30.38.57 

trui.tytgat@n-va.be 
 

 
 

Jan Verbeke 

Abelestraat 36  

Telefoon 051- 31.38.37 

jan.verbeke@n-va.be  

Hein Depoorter 

Mgr. Bouckaertstraat 30  

Telefoon 051- 32.27.02 

hein.depoorter@n-va.be  
 
 

Bernhard De Muynck 

Sint-Crispijnstraat 48  

Telefoon 0472- 27.21.06 

bernhard.demuynck@n-va.be  
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OCMWEETJES - 25 juni en 9 juli 2008

De vorige OCMWeetjes eindigden met een oproep aan
de meerderheidspartijen CD&V en SP.a om de OCMW -
raden wat meer serieus te nemen. Die oproep is
gelukkig niet in dovemansoren gevallen, zo bleek op de
zittingen van woensdag 25 juni 2008 en 9 juli 2008.

Bernhard De Muynck (N-VA) feliciteerde vooreerst de
secretaris voor het verslag van de vorige vergadering,
dat binnen de week beschikbaar was. Daarmee wordt
tegemoet gekomen aan een vraag die de N-VA - fractie
enkele maanden geleden stelde. Daarnaast stelden de
N-VA’ers vast dat er voor het eerst sinds lang geen
toegevoegde punten waren. Blijkbaar zijn de
meerderheidspartijen een stuk attenter geworden bij
het opstellen van de agenda, nadat N-VA in april nog
weigerde een karrenvracht aan punten toe te voegen,
aangezien ze die niet op voorhand had kunnen
inkijken.

De Raad besloot op de junizitting om de samenwerking
met het Roeselaarse OCMW in het kader van de
regionale dienst voor schuldbemiddeling (RDS) stop te
zetten. Die dienst werd zo’n tien jaar geleden
opgericht, samen met nog 10 andere gemeentes uit de
regio. In de praktijk is evenwel gebleken dat er nogal
wat knelpunten waren. OCMW Roeselare besliste
daarop onlangs om alles wat met schuldhulpverlening
te maken heeft, onder te brengen in één dienst. Ook
de RDS zou onder die dienst ressorteren.
 
Het Izegemse OCMW wenst evenwel, als tweede
grootste lid van de RDS, haar zelfstandigheid niet
zomaar op te geven door volledig afhankelijk te
worden van OCMW Roeselare en zal in de toekomst dan
ook zelf instaan voor de schuldbemiddelingsdossiers om
zo meer in te spelen op de noden van de cliënten.

Een ander niet onbelangrijk punt behandelde de
problematiek die gerezen is rond de
dagverzorgingscentra. N-VA heeft in het verleden
steeds gepleit om ook in Izegem een dagcentrum op te
richten. Izegem is immers de enige gemeente uit de
streek die géén dergelijk centrum heeft. Nu het
Dagcentrum Sint-Henricus uit Rumbeke aan het
Izegemse OCMW een niet onbelangrijke bijdrage vraagt
per Izegemnaar die in het dagcentrum verblijft, lijkt
de meerderheid eindelijk wakker geschoten. Het is
inderdaad 5 voor 12.

CD&V vroeg tijdens de julizitting meteen een beslissing
te nemen waar in Izegem een dagcentrum zou kunnen
worden ingericht. De N-VA - fractie wenste uiteraard
het dossier eerst goed te bestuderen in plaats van een
overhaaste beslissing te nemen. De meerderheid ging
gelukkig in op de vraag tot uitstel. Wordt alvast
vervolgd.

Bij de stemming voor de afvaardiging voor de
Deontologische Commissie bleek tot slot dat raadslid
Nick Vanhaverbeke (CD&V) niet kon rekenen op enige
steun van CD&V of SP.a. Een zoveelste signaal dat de
rooms-rode coalitie Nick Vanhaverbeke niet langer als
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lid van de meerderheid beschouwt. CD&V en SP.a
beschikken daardoor evenwel niet langer over een
meerderheid in de OCMW - raad…

Bernhard De Muynck, Hein Depoorter, Jan Verbeke –
OCMW-raadsleden N-VA
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OCMWEETJES - 28 mei 2008

De N-VA - fractie hoopt er al maanden op: een OCMW-
raad zonder akkefietjes. Helaas, ook de meizitting
werd overschaduwd door enkele vreemde manoeuvres
van de meerderheid.

Veronique Lecluyse (VLD) hielp de meerderheid bij
aanvang van de legislatuur aan de nodige zitjes en
kreeg als beloning een plaats in de Algemene
Vergadering en Raad van Bestuur van de
Huisvestingsdienst. Door haar ontslag diende een
nieuwe vertegenwoordiger aangeduid te worden. De
meerderheid wilde het punt zowaar uitstellen om “de
VLD ook een kans te geven”.

De N-VA - fractie doorprikte het al te doorzichtige
plannetje van de meerderheid, Bernhard De Muynck
stelde zich kandidaat. Duidelijk tegen de zin van de
meerderheid, die Sybille Vandeputte met succes als
tegenkandidaat naar voor schoof. Meteen zit élk OCMW
- raadslid van de meerderheid in de algemene
vergadering van de Huisvestingsdienst. De oppositie
heeft geen vertegenwoordigers.

Het punt rond de stuurgroep van het Dienstencentrum
De Leest kwam nog eens op de agenda. Vorige zitting
uitte de N-VA - fractie kritiek op het feit dat de
meerderheid het punt wilde behandelen zonder te
weten wat de functie van die stuurgroep was. Op de
zitting van mei werd er herstemd over de twee
afgevaardigden, de meerderheidspartijen hadden
inderdaad te vlug gehandeld. Resultaat? Twee leden
van de meerderheid werden vervangen door… twee
andere leden van de meerderheid.

Gelukkig viel er ook nog positief nieuws te rapen.
OCMW - ontvanger Bart Van Den Bossche gaf tijdens de
zitting een bijzonder verhelderende uiteenzetting over
de rekening en het jaarverslag van 2007. De N-VA-
fractie dankte de ontvanger na afloop van de
toelichting voor zijn professionele aanpak.

Tijdens de zitting werden ook de inplantingsplannen
voor De Plataan goedgekeurd. Hein Depoorter vroeg of
er rekening werd gehouden met de problemen die in
de huidige gebouwen worden ervaren. De kamers zelf
zullen inderdaad groter zijn dan de huidige en worden
bovendien voorzien van een verschuifbare wand, die
de toegankelijkheid naar het sanitair gedeelte sterk
moet verhogen. De nieuwbouw wordt eveneens
volledig onderkelderd, wat zorgt voor heel wat
welgekomen bergruimte.

Tot slot roept N-VA de meerderheidspartijen CD&V en
SP.a op om de OCWM - raden niet als een gezellig
avondje uit te beschouwen. Maar al te vaak dient N-VA
vast te stellen dat de dossiers allesbehalve grondig
worden voorbereid. Daarenboven worden er elke
zitting opnieuw twijfelachtige beslissingen worden
genomen, die nadien moeten worden rechtgezet.

N-VA heeft begrip voor het feit dat er in de OCMW -
raad een meer informele sfeer hangt dan in de
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gemeenteraad. Informeel wil echter niet zeggen dat de
regels zomaar met de voeten mogen worden getreden,
wat nu al te vaak gebeurt. Om tegemoet te komen aan
de vraag van de voorzitter: zelfs zonder pers in de
buurt bouwt N-VA op een constructieve, rechtlijnige
én vooral correcte wijze mee aan een socialer Izegem.

Bernhard De Muynck, Hein Depoorter, Jan Verbeke –
OCMW-raadsleden N-VA
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OCMWEETJES - 23 april 2008

Ook op de vierde woensdag van april vond er een
OCMW-raad plaats. Een bloemlezing van de
voornaamste punten vindt u hier.

Wat de gemeenteraad kan, moet het OCMW ook
kunnen. Zo moeten CD&V en SP.a geredeneerd hebben
toen ze ook de rechten van de OCMW-raadsleden
wilden beknotten door een wijziging in het
huishoudelijk reglement. Het punt werd evenwel
uitgesteld, in afwachting van het antwoord van de
gouverneur op de klacht die de N-VA-fractie uit de
gemeenteraad neerlegde. Wordt vervolgd.

Dat punt was overigens niet het enige dat uitgesteld
werd. Zoals al te vaak stonden er ook op de agenda
van huidige raadszitting een karrenvracht aan
bijgevoegde punten. Aangezien die gewoonte de
raadsleden in de praktijk verplicht om pas op de dag
van de zitting de dossiers te komen inkijken, willen ze
op de hoogte zijn van alle dossiers, weigerde de N-VA-
fractie die bijgevoegde punten als spoedeisend te
bestempelen. Een tijdige en grondige voorbereiding
van de dossiers is voor de drie N-VA’ers dan ook
essentieel. Door de afwezigheid van enkele raadsleden
kwam de meerderheid niet aan de vereiste 2/3de

meerderheid, de punten werden dan ook uitgesteld.

De Sociaal-Pedagogische Toelage. Reeds in de zitting
van 27 februari 2008 kwam het punt ter sprake, het
Izegemse stadsbestuur wilde toen af van de toelage en
schoof de hete aardappel daarom door naar het OCMW.
In de februarizitting werd echter besloten om de
toelage terug door te schuiven naar het stadsbestuur,
die de toelage uiteindelijk besloot af te schaffen.

Op de zitting van woensdag 23 april 2008 stond de
toelage echter opnieuw op de agenda. Al snel bleek
dat niemand echt wist hoe de vork nu precies aan de
steel zat. De hiaten in en de nadelen van de huidige
regelgeving waren daarentegen wél duidelijk.
Bovendien tastte de meerderheid volkomen in het
duister wat de financiële implicaties van de toelage
betreft. Een regeling die rammelt langs alle kanten
dus. N-VA vroeg dan ook het punt uit te stellen tot het
dossier meer uitgeklaard was en er ook duidelijkheid
was over het kostenplaatje, maar CD&V en SP.a wilden
de gamele regeling toch door de strot van de raad
rammen. De N-VA-fractie onthield zich dan ook
consequent, aangezien ze wel voorstander is van een
regeling voor de doelgroep, maar niet van een regeling
waarvan niemand weet wat het eindpunt zal zijn.

Ook in verband met het punt rond het
Dienstencentrum De Leest voelden de N-VA’ers
plaatsvervangende schaamte. De
dienstencentrumleider had de raad gevraagd om deel
uit te maken van een stuurgroep door middel van
afvaardiging van twee vertegenwoordigers, om zo het
maatschappelijke draagvlak van het Dienstencentrum
te vergroten. Een lid van de meerderheid en oppositie
denk je dan.
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Maar ook dat was buiten CD&V en SP.a gerekend.
Thierry De Guffroy (CD&V) en Marc Vanlerberghe (SP.a)
stelden zich kandidaat. Het antwoord op het gegronde
protest van N-VA luidde laconiek, bij monde van
voorzitter De Guffroy: “Dat is democratie hé”.
Beslisten CD&V en SP.a in de gemeenteraad niet het
Bureau van de Gemeenteraad af te schaffen omdat het
niet proportioneel was samengesteld en dus geen zin
had? Volgen wie volge kan…

Bernhard De Muynck, Hein Depoorter, Jan Verbeke –
OCMW-raadsleden N-VA
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OCMWEETJES - 26 maart 2008

De tweede OCMW-raadszitting van 26 maart 2008
beloofde eindelijk eens een rustig verloop te kennen.
Een bloemlezing van de belangrijkste beslissingen vindt
u in de traditionele "OCMWeetjes".

De VZW De Stamper vroeg het Izegemse OCMW ook dit
jaar om haar werkingskosten voor zich te nemen. Die
kosten bleken echter veel hoger te liggen dan
aanvankelijk gedacht. De N-VA - fractie merkte dan
ook terecht op dat het huidig systeem niet meteen het
meest ideale te noemen is. N-VA staat uiteraard
volledig achter de doelstellingen van De Stamper, maar
financiële transparantie is absoluut noodzakelijk.

De meerderheidspartijen konden immers enkel
vaststellen dat ze voor een voldongen feit stonden,
wat op zich vreemd te noemen is, aangezien ze met
Véronique Lecluyse toch zelf een vertegenwoordiger in
de VZW De Stamper hebben gestemd. De communicatie
loopt blijkbaar volledig mank, zodat de OCMW-raad
wederom voor een financiële onaangename verrassing
kwam te staan.  

Dat de gebouwen van De Plataan uitgebreid zullen
worden, was al eerder bekend. Het dossier verzamelde
immers een lange tijd enkel stof -de architect werd
reeds een tweetal jaar geleden aangesteld- waardoor
alles nu in een stroomversnelling zal moeten komen.

Tijdens de zitting van maart werd een eerste
toelichting gegeven over de plannen. Uit een aantal
voorontwerpen werden een drietal suggesties
weerhouden. Het meest geschikt geachte ontwerp
voorziet in de aanbouw van drie extra blokken, die aan
de westkant van het huidige gebouw in noordelijke
richting zouden worden ingeplant.

De Raad besloot op voorstel van N-VA ook om de
eigenaars van de aanpalende loten voldoende op de
hoogte te houden door het organiseren van een
overlegmoment.

Tijdens de vorige zitting werd het bestek voor de huur
en het onderhoud van het instellingslinnen
goedgekeurd. Op de zitting van 26 maart moest de
Raad het besluit echter alweer intrekken. Dit keer
bleek dat de waarde van de opdracht te groot was,
waardoor een Europese aanbestedingsprocedure
noodzakelijk was. Voor de zoveelste keer al in de
laatste maanden, moesten CD&V en SP.a hun huiswerk
overdoen…

Bernhard De Muynck, Hein Depoorter, Jan Verbeke –
OCMW-raadsleden N-VA
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OCMWEETJES - 27 februari 2008

Ook in februari kwam de Izegemse OCMW-raad bijeen.
In de “OCMWeetjes” ook dit keer een overzicht van de
belangrijkste beslissingen.

Zo moest de raad ondermeer beslissen wie het
driejarencontract voor de levering van geneesmiddelen
aan het WZC De Plantaan toegewezen kreeg. Na het
uitschrijven van een eerste bestek werd eind 2007
door de raad echter beslist om niet over te gaan tot
gunning, aangezien er heel wat slordigheden in het
bestek waren geslopen.

Er werd opnieuw een bestek uitgeschreven, maar op
de zitting van 27 februari bleek het bestek wederom
niet waterdicht te zijn. De N-VA-fractie onthield zich
dan ook consequent en vroeg de meerderheidspartijen
CD&V en SP.a met aandrang meer zorgvuldigheid voor
de dag te leggen. Het verhaal van de ezel en steen?

In de besloten zitting moest er een beslissing vallen in
een lang aanslepend tuchtdossier. CD&V- en
meerderheidslid Nick Vanhaverbeke had tegen de
vorige raadsbeslissing klacht ingediend bij de
provinciegouverneur, die de raadsbeslissing vervolgens
om procedurele redenen vernietigde. Op de zitting van
27 februari zou uiteindelijk een nieuwe beslissing
moeten worden genomen. En zo geschiedde ook.

Een dag na de zitting werden de raadsleden evenwel -
totaal onverwacht- bij hoogdringendheid uitgenodigd
voor een extra OCMW-raadszitting op woensdag 5
maart 2008. Op de agenda? De intrekking van de in het
tuchtdossier genomen beslissing, gevolgd door een
nieuwe beraadslaging en stemming…

Voor de zoveelste keer wordt op pijnlijke wijze
duidelijk dat de voorzitter het samen met de
meerderheidspartijen blijkbaar niet nodig acht om de
dossiers op een grondige wijze voor te bereiden.
Niettegenstaande het OCMW voor dat dossier een
advocaat aangesteld heeft, deed de meerderheid
klaarblijkelijk geen enkele moeite om advies in te
winnen omtrent enkele essentiële punten. Het verhaal
van de ezel en steen?

Eén iets is alvast glashelder: de opeenvolgende flaters
maken een degelijk en efficiënt bestuur niet alleen
quasi onmogelijk, de meest recente blunders hebben
de Izegemnaar in de laatste drie maanden bovendien al
een slordige 6000 euro aan zitpenningen gekost.
Niettegenstaande het feit dat er elke zitting opnieuw
lijken uit de kast vallen, blijken CD&V en SP.a daar
alvast helemaal niet wakker van te liggen.

Bernhard De Muynck, Hein Depoorter, Jan Verbeke –
OCMW-raadsleden N-VA
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OCMWEETJES - 30 januari 2008

Op de OCMW-raadszitting van woensdag 30 januari
2008 werd het voorontwerp van het meerjarenplan
2008-2011 besproken. In deze twee editie van
OCMWeetjes een overzicht van de belangrijkste punten
en kritieken.

Om de raadsleden voldoende en vooral vlotter te
kunnen informeren, wordt dit jaar nog een
professionele scanner aangekocht, teneinde het
papierwerk te reduceren en de digitalisering te
verwelkomen. Niets te vroeg, want de huidige situatie
is voor de raadsleden niet meteen ideaal te noemen. In
de week vóór een raadszitting, de week waarin de
raadsleden hun inzagerecht kunnen uitoefenen,
evolueren de dossiers immers keer op keer. Zowel
dossierstukken als agendapunten worden stelselmatig
toegevoegd. Pas nét voor de zitting kan een raadslid in
principe zeker zijn of hij alle stukken gezien heeft.
Niet meteen de beste manier om een degelijk beleid
te voeren.

N-VA stelde zich enkele vragen bij de doelstellingen
van de Dischhoeve, een belangrijk project voor de
komende jaren. De Dischhoeve en de diensten die erin
zullen worden ondergebracht zorgen immers voor een
decentralisatie, wat niet alleen meer personeel en dito
kosten met zich meebrengt, maar eveneens voor
onduidelijkheid zorgt. Zal de burger op den duur nog
weten waar naartoe?

Het voorstel om in de Dischhoeve onder andere
kinderopvang te organiseren, bleek allesbehalve
uitgewerkt. De meerderheid had er nog niet bij
stilgestaan voor wie de opvang allemaal opengesteld
zou worden. Enkel voor het OCMW-personeel? Of ook
voor minderbedeelden die nood hebben aan
kinderopvang? Wordt er al dan niet een vergoeding
gevraagd? Hoe ziet het kostenplaatje eruit? Nog heel
wat huiswerk voor CD&V en SP.a dus.

De bespreking van het Sociaal Huis ’t Antwoord lokte
bij Jan Verbeke de vraag uit of het Sociaal Huis het
centrale punt moet zijn dat de burgers moet toelaten
alle gedecentraliseerde diensten terug te vinden. De
vinger op de wonde…

Ook wat het kostenplaatje van het dienstencentrum
betreft, is onduidelijkheid troef. Zo is er nog helemaal
geen overeenkomst met de stad Izegem, laat staan dat
er onderhandelingen zouden zijn.

CD&V-raadslid Nick Vanhaverbeke tot slot had dan wel
enkele dagen voor de zitting een kritische nota
bezorgd aan alle OCMW-raadsleden, op de zitting zelf
achtte Vanhaverbeke het blijkbaar niet nodig ook maar
één opmerking te formuleren. De enige kritische
opmerkingen kwamen dan ook, traditiegetrouw, van de
driekoppige N-VA-fractie.

Bernhard De Muynck, Hein Depoorter, Jan Verbeke –
OCMW-raadsleden N-VA



OCMWEETJES januari 2008

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-ocmweetjes30januari2008.htm[26/04/2011 17:30:29]

 
  
 



OCMWEETJES januari 2008

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-ocmweetjes21januari2008.htm[26/04/2011 17:30:30]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

OCMWEETJES - 21 januari 2008

Om de Izegemse bevolking toch enigszins op de hoogte
te houden van het wel en wee van de Izegemse OCMW-
raad, houdt N-VA zich eraan om de belangrijkste
beslissingen genomen in de OCMW-raad bij tijd en
stond te communiceren in de “OCMWeetjes”.

Voor een efficiënte werking van de OCMW-raad en
een goede opvolging van de besproken agendapunten,
vroeg raadslid Bernhard De Muynck bij aanvang van de
openbare zitting van woensdag 23 januari om het
verslag van de raad binnen de tien werkdagen aan de
raadsleden te bezorgen. Een voorstel dat overigens
alle N-VA-vertegenwoordigers in de Izegemse raden en
commissies zullen doen.

De woningen in de Meensesteenweg 62, 64, 66 en 68
werden onlangs te koop aangeboden aan het OCMW.
Gezien de ligging alvast bijzonder interessant. De
vraagprijs: € 280.000.

Opvallend is evenwel dat diezelfde woningen door de
huidige verkoper enkele maanden terug aangekocht
werden voor € 180.000. Het OCMW, noch de stad
Izegem wensten toen de woningen aan te kopen,
omdat de Grondenbank had laten weten dat de
toenmalige verkoopprijs van € 180.000 slechts
betrekking had op één van de vier huizen. Niet dus. N-
VA stelde alvast voor om het dossier grondig te
herbekijken. De Izegemse belastingbetaler mag immers
niet opdraaien voor fouten van derden.

In de zitting werd eveneens beslist om de
verkoopprijzen in de cafetaria van De Plantaan op te
trekken. Een pintje drinken wordt dus ietwat duurder,
maar blijft nog steeds bijzonder democratisch. De
verkoopprijzen waren niet meer in verhouding tot de
aankoopprijzen, een aanpassing drong zich dan ook op.

Tijdens de raad bleek ook dat de communicatie tussen
het stadsbestuur en het OCMW-bestuur niet altijd
even optimaal is. Zo besliste het stadsbestuur op basis
van een individuele klacht eenzijdig dat fietsen op de
paadjes rond De Plataan voortaan verboden is. De
paadjes zouden immers als sluipweg gebruikt worden.

OCMW-voorzitter Thierry De Guffroy betreurde het ten
zeerste dat het stadsbestuur geen blijk gaf van
elementaire beleefdheid om de OCMW-raad om advies
te vragen, op zijn minst in te lichten. De N-VA-
raadsleden Jan Verbeke, Hein Depoorter en Bernhard
De Muynck traden de voorzitter bij en stelden meteen
voor om ook de mening van de bewonersraad en de
personeelsleden van De Plataan te vragen. Deze
laatste gebruiken de paadjes namelijk ook en zouden
de afstand tussen de verschillende OCMW-instellingen
voortaan te voet moeten afleggen, wat niet altijd
optimaal is.

Bernhard De Muynck, Hein Depoorter, Jan Verbeke –
OCMW-raadsleden N-VA
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Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Contactgegevens

Baronstraat 4 - 8870 Izegem
T 051- 31.54.79 | F 051- 31.54.79 | 0486-
63.46.13
kurt.himpe@n-va.be | www.kurthimpe.be

Curriculum

Gemeenteraadslid voor de N-VA sinds 2001.
Gewezen voorzitter Volksuniejongeren Izegem.
Gewezen nationaal bestuurslid
Volksuniejongeren. Gewezen partijraadslid
Volksunie - N-VA. Gewezen partijbestuurslid N-
VA. Gewezen West-Vlaams provinciaal
bestuurslid. Gewezen arrondissementeel
bestuurslid Kortrijk-Roeselare-Tielt. Gewezen
communicatieverantwoordelijke arrondissement
Kortrijk-Roeselare-Tielt. Gewezen vicevoorzitter
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW). Regeringsafgevaardigde bij de VMSW.
Politiek ondervoorzitter N-VA -
Izegem. Vertegenwoordiger in de Centrumraad
van het PCVO. Fractieleider van de N-VA.
Communicatieverantwoordelijke Izegemse N-VA.

Aandachtspunten

Elektriciteitsbedrijf, feestelijkheden, milieu en
groenbeleid, onderwijs, openbare werken,
ruimtelijke ordening, vergunningen,
wijkontwikkeling, intergemeentelijke
verenigingen en bibliotheek.

Commissies

Lid van de commissie voor Openbare Werken en
Mobiliteit en van de bijzondere Deontologische
commissie, vertegenwoordiger in de werkgroep
TERF, lid van de raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf Etiz. 

Recente initiatieven

Actueel - Buurtbewoners dienen
bezwaarschriften in tegen verkavelingsaanvraag
(09-04-2011).
Actueel - "Nood aan een gecoördineerde aanpak
voor handelscentrum" (08-04-2010).
Actueel - Uitbreiding zone 30: gevolgen voor
brandweer? (24-03-2011).
Actueel - N-VA wil geluidsschermen langs E403
(09-03-2011).

mailto:kurt.himpe@n-va.be
http://www.kurthimpe.be/
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Actueel - Izegemse handelaars protesteren (03-
03-2011).
Actueel - Inbraken in Izegemse scholen in
dalende lijn (01-03-2011).
Persmededeling - "Bouwwoede in Emelgem
verantwoordt vraag naar PostPunt" (09-02-2011).
Actueel - Uitbreiding zone 30: N-VA pleit voor
begeleidende maatregelen (01-02-2011).
Actueel - Probleem met asverschuiving geen
alleenstaand geval (29-01-2011).
Actueel - Start herstellingswerken voormalig
postgebouw (25-01-2011).
Actueel - N-VA vraagt dringend onderhoud
voetgangerstunnel station Izegem (15-01-2011).
Actueel - Gratis lidmaatschap voor nieuwe
Izegemnaars ook in 2010 succes (07-01-2011).
Actueel - Naar een uitbreiding van de Izegemse
bibliotheek? (02-01-2011).
Actueel - Stabiliteitsstudie voormalig
postgebouw bevestigt problemen (23-12-2010).
Persmededeling - Politiezone RIHO koopt nieuw
type snelheidsborden aan (15-12-2010).
Actueel - Vraagtekens bij beslissing
schepencollege over verbouwing Rhodesgoed
(11-12-2010).
Actueel - Handelaars Brugstraat geconfronteerd
met schade (25-11-2010).
Persmededeling - Asverschuiving blijft voor
problemen zorgen (17-11-2010).
Actueel - Nieuwe huisvuilzakken op komst (11-
11-2010).
Actueel - Onderzoek stabiliteit toren voormalig
postgebouw (26-10-2010).
Actueel - Studie HOWEST over windturbines
haaks op Kachtemse realiteit (06-10-2010).
Actueel - Kasteel Wolvenhof wordt streekhuis
(05-10-2010).
Persmededeling - N-VA vraagt uitbreiding
communicatie over openbare werken (30-09-
2010).
Actueel - Extra maatregelen aan gevaarlijk
kruispunt (18-09-2010).
Actueel - Dossier voormalig postgebouw blijft
aanslepen (31-08-2010).
Persmededeling - N-VA stelt actieplan "Winkel in
Izegem" voor (17-08-2010).
Persmededeling - Bibliotheek wordt bij ramp
noodstadhuis (16-07-2010).
Actueel - Aantal gebruikers gratis marktbus blijft
dalen (11-07-2010).
Actueel - Onderhoud voetgangerstunnel Izegems
station laat te wensen over (04-07-2010).
Actueel - Izegemse N-VA zet spoordossiers
opnieuw op politieke agenda (26-06-2010).
Persmededeling - N-VA vraagt
verkeersmaatregelen in Mezegemstraat (17-06-
2010).
Actueel - N-VA vraagt analyse rotondes N36 (13-
06-2010).
Actueel - N-VA blijft kritisch over tracé van de
fietstunnel N36 (02-06-2010).
Persmededeling - N-VA vraagt betere
bewegwijzering naar carpoolparking (23-05-
2010).
Persmededeling - Infrabel investeert in betere
beveiliging spoorlijn (19-05-2010).
Actueel - Centrumraad PCVO (12-05-2010).
Actueel - Op zoek naar andere locatie voor
Izegems recyclagepark (04-05-2010).
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Actueel - Viering 150 jaar kanaal Roeselare-Leie:
2012 of 2022? (04-05-2010).
Actueel - Gevaarlijke situatie voor fietsers in
Meensesteenweg (22-04-2010).
Actueel - Individuele Behandelingsinstallatie van
Afvalwater (10-04-2010).
Persmededeling - N-VA blijft bezorgd over
verkeersafwikkeling nieuwe verkaveling (06-04-
2010).
Actueel - Openbare werken in Izegem: even de
weg zoeken... (02-04-2010).
Actueel - Bushalte in de Italianenlaan? (28-03-
2010).
Actueel - Betere signalisatie asverschuiving (19-
03-2010).
Actueel - Interpellatie over nieuwe instellingen
windturbines (10-03-2010).
Actueel - Investeringen in oud gemeentehuis
Emelgem (04-03-2010).
Actueel - Hectische toestanden in Heibrugstraat
(19-02-2010).
Actueel - Izegemse musea blijven
publiekstrekkers (08-02-2010).
Persmededeling - Exploitant windturbines neemt
maatregelen om slagschaduw te verminderen
(29-01-2010).
Actueel - Dak Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten blijft lekken (26-01-2010).
Actueel - Spreidingsplan voor sociale woningen
en kavels (18-01-2010).
Actueel - "Communicatie over het afschaffen van
de premie voor zonnepanelen loopt in het
honderd" (06-01-2010).
Actueel - Bezorgdheid over nieuwe verkaveling
groeit (31-12-2009).
Actueel - Aantal gebruikers gratis marktbus daalt
(27-12-2009).
Actueel - Gratis lidmaatschap voor nieuwe
Izegemnaars blijft succes (20-12-2009).
Actueel - Nieuw reglement op het plaatsen van
schotelantennes (13-12-2009).
Persmededeling - Rechtzetting historische
blunder geraamd op 10 miljoen euro (07-12-
2009).
Actueel - Sanering grond De Leest kost meer dan
12.000 euro per jaar (27-11-2009).
Actueel - Voorzitter Izegemse gemeenteraad
neemt ontslag (18-11-2009).
Actueel - Verdwijnen vergaderzalen door
renovatiewerken bibliotheek? (15-11-2009).
Actueel - Filmbeelden van slagschaduw zetten
gemeenteraad aan tot harder standpunt (09-11-
2009).
Actueel - Teveel vrachtwagens op kruispunt
Baronstraat - Reperstraat (05-11-2009).
Persmededeling - N-VA bezorgd over
verkeersafwikkeling nieuwe verkaveling (30-10-
2009).
Actueel - Plaatsen van zonnepanelen vergt in
bepaalde gevallen nog altijd een openbaar
onderzoek (28-10-2009).
Actueel - Beperkingen kanaal Roeselare-Leie
spelen bedrijven parten (09-10-2009).
Persmededeling - Nieuwe aanvraag voor bouw
van twee windmolens in Kachtem (06-10-2009).
Persmededeling - Wordt binnenkort een
Izegemse straat naar Jules Declercq genoemd?
(30-09-2009).
Actueel - Sluikstort op speelplein Tuinwijk (28-
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09-2009).
Actueel - Nieuw voetpad en fietspad in
Kachtemsestraat (14-09-2009).
Persmededeling - "Niet alle voorwaarden vervuld
voor een goedkeuring van het plan" (01-09-
2009).
Actueel - Nieuwe maatregelen aan kruispunt van
Baronstraat en Reperstraat (29-08-2009).
Persmededeling - Izegemse scholen minder vaak
slachtoffer van inbraken (10-08-2009).
Actueel - N-VA vraagt bespreking vechtpartijen
op Grote Markt (06-08-2009).
Actueel - Blijvend politietoezicht op kruispunt in
Baronstraat (13-07-2009).
Actueel - Vragen over metingen lawaaihinder
windturbines (01-07-2009).
Actueel - Onduidelijke verkeerssituatie op
kruispunt Nederweg - Kruisstraat (28-06-2009).
Actueel - Drie ongevallen in één week op
kruispunt Baronstraat - Reperstraat (13-06-
2009).
Persmededeling - N-VA wil commissiewerking
opwaarderen (01-06-2009).
Actueel - Reglement op het plaatsen van
schotelantennes wordt aangepast (10-05-2009).
Persmededeling - N-VA vraagt aandacht voor
hoog aantal zelfdodingen (01-05-2009).
Persmededeling - Aantal geregistreerde klachten
over slagschaduw Izegemse windturbines daalt
sterk (25-04-2009).
Actueel - Hectische toestand aan afrit E403 (24-
03-2009).
Persmededeling - Meer dan 3,5 miljoen ton
goederen vervoerd via kanaal Roeselare-Leie
(06-03-2009).
Persmededeling - N-VA pleit voor opmaak van
thermografische kaarten (02-03-2009).
Persmededeling - "Aanpassing reglement op
plaatsen van schotelantennes is noodzakelijk"
(16-02-2009).
Persmededeling - Draadloos internet in Izegemse
bibliotheek is succes (12-02-2009).
Actueel - Opnieuw verkeerde schrijfwijze
Izegemse straatnaam (08-02-2009).
Actueel - N-VA vraagt wijziging
belastingreglement op verspreiding van
reclamedrukwerk (28-01-2009).
Actueel - Windturbines in Kachtem veroorzaken
slagschaduw (22-01-2009).
Actueel - Postpunt Emelgem: De Post blijft
voorlopig bij standpunt (01-01-2009).
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Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid

Contactgegevens

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 16 - 8870
Izegem
T 051- 31.55.13 | F 051- 31.01.40
geert.bourgeois@n-va.be |
www.geertbourgeois.be

Curriculum

Vice-minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en
Vlaamse Rand sinds 13 juli 2009. Vlaams
parlementslid van 22 september 2008 tot 13 juli
2009. Vlaams minister van Bestuurszaken,
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme van 2004
tot 2008. Kamerlid voor de kieskring West-
Vlaanderen van 1995 tot 2004.
Gemeenteraadslid voor de N-VA sinds 1977.
Gewezen eerste schepen van Izegem. Gewezen
voorzitter van de Volksunie. Voorzitter van de N-
VA van 2001 tot 2004. Partijraadslid N-VA.
Arrondissementeel bestuurslid Kortrijk-
Roeselare-Tielt. Afdelingsbestuurslid Izegem.

Aandachtspunten

E-gov en administratieve vereenvoudiging,
toerisme, externe relaties, juridische zaken en
ontwikkelingssamenwerking.

Recente initiatieven

Actueel - Izegemse handelaars protesteren (03-
03-2011).
Actueel - Aankoop Vleeshuis onregelmatig (28-
01-2011).
Actueel - Inhaaloperatie aantal personeelsleden?
(06-01-2011).
Actueel - Vragen over aantal leefloners in
Izegem (05-01-2011).
Actueel - Voorstel om raadszittingen live uit te
zenden (06-12-2010).
Persmededeling - Blind geweld op agenda
gemeenteraad (01-04-2009).
Persmededeling - Meer dan 3,5 miljoen ton
goederen vervoerd via kanaal Roeselare-Leie
(06-03-2009).
Actueel - Geert Bourgeois vraagt bijeenroeping
Buitengewone Algemene Vergadering
Gemeentelijke Holding (25-01-2009).

mailto:geert.bourgeois@n-va.be
http://www.geertbourgeois.be/
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Bert Maertens - Gemeenteraadslid

Contactgegevens

Krekelmotestraat 26 - 8870 Izegem
bert.maertens@n-va.be | www.bertmaertens.be

Curriculum

Gemeenteraadslid voor de N-VA sinds 2007.
Federaal volksvertegenwoordiger sinds 2010. Lid
partijraad en partijbestuur N-VA. Bestuurslid
arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt.
Afdelingsbestuurslid Izegem.  

Aandachtspunten

Communicatie en inspraak, cultuur, jeugd en
personeel.

Commissies

Lid van de bijzondere adviescommissie voor
Evaluatie van de Decretale Graden, lid van de
bijzondere deontologische commissie, lid van de
raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Etiz.

Recente initiatieven

Actueel - Extra subsidie moet ook voor cultuur-
en sportverenigingen die samenwerken (08-04-
2010).
Actueel - Belasting op het gebruik van openbaar
domein bij openbare werken (24-01-2011).
Actueel - N-VA wil Izegemse Sneeuwtelefoon
(08-12-2010).
Actueel - Nieuw jeugdbeleidsplan mocht iets
ambitieuzer (24-11-2010).
Actueel - Groene fietsverbinding tussen Emelgem
en Ingelmunster (30-09-2010).
Actueel - Opknapbeurt voor Wandel op de
Mandel (16-09-2010).
Persmededeling - N-VA wil minder strenge
toekenningscriteria voor premie aankoopkosten
woning (26-08-2010).
Actueel - Izegemse senioren krijgen nu toch
fitnesspark in open lucht (04-05-2010).
Actueel - N-VA wil meer promotie voor
buurtcomposteren (09-03-2010).
Actueel - Hogere fietsvergoeding voor Izegems
OCMW- en stadspersoneel (20-02-2010).
Actueel - Betere signalisatie verkeerssituatie
scoutslokaal gewenst (13-01-2010).

mailto:bert.maertens@n-va.be
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Actueel - Wordt Den Bustle klein feestzaaltje
voor jongeren? (29-12-2009).
Actueel - Stadsbestuur begraaft
speelpleinwerking kinderen met handicap (23-
12-2009).
Actueel - Ziekteverzuim stadspersoneel wordt
aangepakt (09-12-2009).
Actueel - Beukendreef krijgt nieuwe
straatverlichting (02-12-2009).
Actueel - Kerkfabrieken moeten hun middelen
als goede huisvader beheren (14-10-2009).
Actueel - Nieuw reglement uitleendienst JOC
(13-09-2009).
Actueel - Aandacht voor drukke verkeerssituatie
aan het Frunpark (04-09-2009).
Actueel - Systeem van vrijetijdspas is aangepast
(11-03-2009).
Persmededeling - Bewoners kunnen opnieuw naar
stembus in eigen rusthuis (18-02-2009).
Actueel - Ongelijke behandeling bij recht van
opstal voor verenigingslokalen (31-01-2009).
Actueel - Nieuwe rechtspositieregeling
gemeentepersoneel (16-01-2009).
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Filip Motte - Gemeenteraadslid

Contactgegevens

Baronielaan 39 - 8870 Izegem
T 051- 31.36.05
filip.motte@n-va.be 

Curriculum

Gemeenteraadslid voor de N-VA sinds 2007.
Afdelingsbestuurslid Izegem. Ondervoorzitter
commissie voor Financiën.

Aandachtspunten

Lokale economie en sport.

Commissies

Lid van de commissie voor Financiën en van de
commissie voor Sociale Zaken en OCMW, lid
directiecomité vzw De Krekel.

Recente initiatieven

Actueel - "Nood aan een gecoördineerde aanpak
voor handelscentrum" (08-04-2010).
Actueel - OCMW-meerjarenplan 2010-2013
voldoet niet aan uitdaging van de vergrijzing
(08-03-2011).
Actueel - Izegemse handelaars protesteren (03-
03-2011).
Actueel - Gemeenteraad bespreekt budget 2011
(21-12-2010).
Persmededeling - N-VA stelt actieplan "Winkel in
Izegem" voor (17-08-2010).
Actueel - Budgetwijziging met
vakantiegeschenken en opvallende energiekosten
(30-06-2010).
Actueel - Rekening 2009 bevestigt achteruitgang
van Izegems handelscentrum (05-06-2010).
Persmededeling - N-VA wil premie voor
hoogrendementsbeglazing voor iedereen ! (31-
03-2010).
Persmededeling - Premie
hoogrendementsbeglazing: N-VA protesteert
tegen uitsluiting tweeverdieners (02-03-2010).
Actueel - Kerstrapport stadsbestuur: "Niet
geslaagd met een hele reeks vakantietaken" (21-
12-2009).
Actueel - Kapitaalverhoging Gemeentelijke
Holding: casinotoestanden ! (09-11-2009).
Actueel - Voorlopige kostprijs De Leest stijgt
met 20 procent (06-10-2009).

mailto:filip.motte@n-va.be
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Actueel - Kapitaalverhoging Gemeentelijke
Holding (03-09-2009).
Persmededeling - N-VA wil in 2009 gratis
baarmoederhalskankervaccin voor alle Izegemse
twaalfjarige meisjes (04-03-2009).
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Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid

Contactgegevens

Oekensestraat 9 - 8870 Izegem
T 051- 30.93.90
piet.seynaeve@n-va.be  

Curriculum

Gemeenteraadslid voor de N-VA sinds 1983.
Afdelingsbestuurslid Izegem. Politieraadslid voor
de N-VA in de politieraad van de zone
Roeselare-Izegem-Hooglede.

Aandachtspunten

Politie en brandweer, informatisering, financiën
en landbouw.

Commissies

Lid van de commissie voor Financiën en van de
bijzondere commissie voor Evaluatie van de
Decretale Graden.

Recente initiatieven

Actueel - Inbraken in Izegemse scholen in
dalende lijn (01-03-2011).
Persmededeling - Politiezone RIHO koopt nieuw
type snelheidsborden aan (15-12-2010).
Actueel - Weer eens Okido... (12-11-2010).
Actueel - Tweede pensioenpijler (20-10-2010).
Actueel - Brandweerhervorming (13-10-2010).
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Trui Tytgat - Gemeenteraadslid

Contactgegevens

Monseigneur Bouckaertstraat 17 - 8870 Izegem
T 051- 30.38.57 | 0475- 62.46.29 
trui.tytgat@n-va.be  

Curriculum

Gemeenteraadslid voor de N-VA sinds 2007.
Afdelingsbestuurslid Izegem.

Aandachtspunten

Huisvesting, OCMW, senioren, toegankelijkheid,
kinderopvang, gelijke kansen en inburgering.

Commissies

Lid van de commissie voor Openbare Werken en
Mobiliteit en van de commissie voor Sociale
Zaken en OCMW, lid raad van bestuur regionale
huisvestingsdienst Izegem, lid werkgroep Lokaal
sociaal beleid, lid Lokaal Overleg Kinderopvang.

Recente initiatieven

Actueel - Eerste luiertafel is een feit (08-02-
2011).
Persmededeling - N-VA wil minder strenge
toekenningscriteria voor premie aankoopkosten
woning (26-08-2010).
Persmededeling - N-VA blijft bezorgd over
verkeersafwikkeling nieuwe verkaveling (06-04-
2010).
Persmededeling - Premie
hoogrendementsbeglazing: N-VA protesteert
tegen uitsluiting tweeverdieners (02-03-2010).
Actueel - "Communicatie over het afschaffen van
de premie voor zonnepanelen loopt in het
honderd" (06-01-2010).
Persmededeling - N-VA bezorgd over
verkeersafwikkeling nieuwe verkaveling (30-10-
2009).
Actueel - Raadslid Trui Tytgat vraagt
verplaatsbaar toilet op Krekelspeelplein (04-07-
2009).
Actueel - N-VA - raadslid Tytgat vraagt om
zitdag studietoelagen te organiseren (12-06-
2009).
Persmededeling - Voorstel tot aankoop van
luiertafels voor baby's (19-01-2009).

 

mailto:trui.tytgat@n-va.be


Mandatarissen

http://users.telenet.be/bartdewitte/Onderdelen/Mandatarissen-truitytgat.htm[26/04/2011 17:30:36]

  
 



Mandatarissen

http://users.telenet.be/bartdewitte/Onderdelen/Mandatarissen-bernharddemuynck.htm[26/04/2011 17:30:37]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Mandatarissen  

  

 

Bernhard De Muynck - OCMW-raadslid

Contactgegevens

Sint-Crispijnstraat 48 - 8870 Izegem
T 051- 31.86.33 | 0472- 27.21.06
bernhard.demuynck@n-va.be 

Curriculum

OCMW-raadslid voor de N-VA sinds oktober 2007.
Bestuurslid Izegemse Jong N-VA sinds 2002.
Voorzitter Izegemse Jong N-VA sinds 2004.
Afdelingsbestuurslid Izegem sinds 2004.  

Aandachtspunten

OCMW, senioren, gelijke kansen, inburgering.

Commissies

Lid van de Raad van bestuur vzw PWA Izegem,
lid van het Beheerscomité Ten Bos.

Recente initiatieven

Actueel - Ook Izegems OCMW lijdt onder
kwakkelend migratiebeleid (22-12-2010).
Actueel - N-VA zorgt voor groene en sociale
impulsen (27-09-2010).
Actueel - N-VA dringt aan op doorlichting
dienstverlening OCMW (01-06-2010).
Actueel - Aantal Izegemse leefloners met kwart
toegenomen (11-05-2010).
Actueel - Hogere fietsvergoeding voor Izegems
OCMW- en stadspersoneel (20-02-2010).
Actueel - Beter isoleren, minder stoken (25-06-
2009).
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Hein Depoorter - OCMW-raadslid

Contactgegevens

Monseigneur Bouckaertstraat 30 - 8870 Izegem
T 051- 32.27.02 
hein.depoorter@n-va.be 

Curriculum

OCMW-raadslid voor de N-VA sinds 2007.
Gemeenteraadslid voor de N-VA van 2001 tot
2007. Afdelingsbestuurslid Izegem.  

Aandachtspunten

OCMW, huisvesting, onderwijs, toegankelijkheid,
kinderopvang, senioren.

Commissies

Lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Recente initiatieven

Later meer info...
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Jan Verbeke - OCMW-raadslid

Contactgegevens

Abelestraat 36 - 8870 Izegem
T 051- 31.38.37 
jan.verbeke@n-va.be | www.jan-verbeke.be 

Curriculum

OCMW-raadslid voor de N-VA.
Afdelingsbestuurslid Izegem.  

Aandachtspunten

OCMW, lokale economie, gelijke kansen,
wijkontwikkeling.

Commissies

Lid Vast Bureau OCMW, lid commissie voor
Sociale Zaken en OCMW.

Recente initiatieven

Later meer info...
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Actueel - 25-11-2010

Handelaars Brugstraat geconfronteerd met
schade

Sinds de werken in de Brugstraat worden de handelaars
en bewoners er met tal van problemen geconfronteerd.
De schadegevallen stapelen zich op. N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe kaart de zaak tijdens de
volgende gemeenteraadszitting aan.
 
Na de Mandelstraat sijpelen de problemen naar
aanleiding van de werken ook vanuit de Brugstraat
door. "De handelaars zitten met de handen in het
haar", stelt raadslid Himpe. "Sinds de werken worden
ze wekelijks geconfronteerd met water in de kelder,
terwijl er vroeger nooit problemen waren.
Gevelbekledingen zijn door de werken beschadigd en in
bepaalde gevallen zijn volledige stukken van de gevel
naar beneden gekomen. In sommige winkels zijn er
vloeren gebarsten en steekt de vloer van de
verkoopsruimte omhoog door waterinsijpeling."
 
Aangezien de zitting van de commissie voor Openbare
Werken en Mobiliteit geannuleerd is, zal
gemeenteraadslid Himpe het probleem op de
eerstvolgende gemeenteraadszitting van 6 december
aankaarten.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 24-11-2010

Nieuw jeugdbeleidsplan mocht iets
ambitieuzer

Het nieuwe jeugdbeleidsplan voor de periode 2011-
2013 bevat heel wat goeie initiatieven, maar mocht
toch wat meer ambitie tonen. Dat verklaarde N-VA -
raadslid Bert Maertens tijdens de
gemeenteraadsbespreking van het beleidsplan. Het
Izegemse jeugdbeleid kende de laatste tien jaar een
grote vooruitgang, met heel wat nieuwe impulsen en
de verbetering van bestaande ondersteunende
initiatieven voor de Izegemse jeugd. “Andere
gemeenten en jeugdorganisaties in Vlaanderen haalden
Izegem in het verleden zelfs af en toe aan als het te
volgen voorbeeld, onder andere als het ging over het
fuifbeleid of de werking van de jeugdraad”, stelde
gemeenteraadslid Bert Maertens, zelf gewezen
voorzitter van de jeugdraad.

Ook dit plan bevat volgens het raadslid opnieuw heel
wat positieve elementen, zoals bijvoorbeeld de uitbouw
van de uitleendienst voor groot spelmateriaal, het
uitwerken van een speelruimte- en skatebeleid, de
samenwerking met cultuurhuis De Leest en een
versterking van het fuifbeleid.

Het stadsbestuur maakt ook – eindelijk – werk van
brandveilige jeugdlokalen. Er komen duidelijke criteria,
een nulmeting en een stappenplan ter verbetering van
de brandveiligheid. “Die laatste stap is natuurlijk
cruciaal. De N-VA vindt dat het stadsbestuur dringend
voldoende middelen moet vrijmaken om de
noodzakelijke aanpassingswerken zo snel mogelijk te
kunnen laten uitvoeren. Want ouders moeten de
garantie hebben dat hun kinderen in een 100 procent
brandveilig jeugdlokaal kunnen ravotten”, aldus
Maertens. Volgend jaar reserveert de stad 14.200 euro
voor investeringen in brandveilige jeugdruimte. “Maar
als dit bedrag niet voldoende blijkt, moeten
onmiddellijk extra middelen worden vrijgemaakt”,
aldus de N-VA’er.  

Inzake de speelpleinwerking worden de vroeger
geopperde ambities met dit jeugdbeleidsplan helemaal
teruggeschroefd. Er is geen sprake meer van een
decentralisering van de speelpleinwerking, met een
vakantiewerking in Izegemse deelgemeenten en/of
wijken. “Dat is zeer spijtig. We weten dat er hiervoor
extra inspanningen op het vlak van
monitorenrecrutering nodig zijn en dat dit niet altijd
even eenvoudig is. Maar we betreuren het heel erg dat
de piste, om de speelpleinwerking na een korte
tijdelijke centralisering in het JOC opnieuw uit te
splitsen, door SP.a-Groen! en CD&V blijkbaar definitief
wordt verlaten. Nochtans werd het bij de start van de
concentratie van de werking in het JOC door het
stadsbestuur nog anders voorgesteld”, reageerde Bert
Maertens teleurgesteld.

Ook over de langverwachte Izegemse afdeling van
Babbeloe, de speelpleinwerking voor kinderen met een
handicap, schept het jeugdbeleidsplan geen
duidelijkheid. De schepen van Jeugd kondigde in haar
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antwoord aan Bert Maertens echter wel aan dat die
werking er volgend jaar zeker komt. “Dat is uitstekend
nieuws. De N-VA - fractie dringt daar al jaren op aan.
We zijn blij dat het stadsbestuur eindelijk voldoende
middelen wil vrijmaken voor dit project”, besloot Bert
Maertens. 

Bert Maertens - Gemeenteraadslid

Meer info op www.bertmaertens.be.
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Persmededeling - 17-11-2010

Asverschuiving blijft voor problemen
zorgen

De asverschuiving in de Gentse Heerweg, op de grens
tussen Izegem en Ingelmunster blijft voor problemen
zorgen. De laatste weken werd de verkeerssignalisatie
op de asverschuiving opnieuw een aantal keer
weggemaaid door autobestuurders.

Izegemnaar Kurt Himpe (N-VA) en Ingelmunsternaar
Kurt Windels (De Brug) kaartten de problematiek al een
aantal keer aan. "Niets fout met het idee van
verkeersremmers, maar de uitwerking is een totale
mislukking", stellen beide oppositieleden. De
asverschuiving verplicht autobestuurders die uit de
richting van Izegem komen, de snelheid te minderen
om even uit te wijken naar rechts. "Maar doordat de
auotbestuurders onvoldoende gewaarschuwd worden
van deze snelheidsremmende ingreep, belanden ze al
te vaak op de asverschuiving zelf. In normale
omstandigheden worden dergelijke asverschuivingen
zeer goed aangeduid. Maar hier vertikt het Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) om snel tot een duurzame
oplossing te komen. Alles is voorzien om lichtkegels te
plaatsen, maar het is nu al maanden dat er
aangedrongen wordt om die lichtkegels te plaatsen",
betreuren de beide gemeenteraadsleden. Beide
raadsleden en ook buurtbewoners maken zich ook
zorgen dat de situatie ook eens tot een zeer ernstig
ongeval zal leiden. "Autobestuurders wijken immers
vaak uit naar de andere rijstrook of naar het fietspad".

In plaats van vaste verkeersborden werden een tijd
geleden zogenaamde kickback-palen geplaatst. Deze
reflecterende borden zijn niet vast verankerd, maar de
voorbije weken lagen de paaltjes opnieuw een aantal
keer kapotgereden in de berm. "Deze kickback-palen
zijn dus ook geen oplossing. Er moeten lichtkegels
komen die beter aanduiden dat er een asverschuiving is
en borden die de autobestuurders erop wijzen dat er
een asverschuiving is", stellen Kurt Himpe en Kurt
Windels.

Aangezien de aanpassingen door AWV te lang op zich
laten wachten, laat N-VA'er Kurt Himpe een
parlementaire vraag stellen over dit heikel punt.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 12-11-2010

Weer eens Okido...

Voor de zoveelste keer moest er in de gemeenteraad
van 8 november een dossier in verband met Okido
goedgekeurd worden. Dit keer voor het isoleren van het
dak met een kostenplaatje van 10.000 euro.

“Okido is zowat “het” voorbeeld van een project
geworden waaraan men begint zonder ook maar enige
visie of plan te hebben. Zo werd pas na een hele reeks
verbouwingen vastgesteld dat eigenlijk ook de
toegangsweg zou moeten vernieuwd worden om het
kinderopvangverblijf toegankelijk te maken. Pas nadat
de volledige zolderruimte was ingericht, besefte men
dat de zolder niet bereikbaar was en moest een nieuw
dossier opgestart worden om een buitentrap te
plaatsen zodat de afgewerkte zolderruimte dan toch in
gebruik zou kunnen genomen worden”. 

N-VA – gemeenteraadslid Piet Seynaeve hekelde
daarnaast ook het feit dat de stad aan haar burgers
premies geeft om hen aan te moedigen
energiebesparende investeringen te doen, maar het zelf
vergeet te doen voor de eigen gebouwen!

Wie dacht dat het nu om verwarming te besparen was,
zat er ook glad naast. Men wil genieten van de
overheidssubsidies voor zonnepanelen maar daarvoor
moet eerst het dak geïsoleerd worden!

De bevoegde schepen van Openbare Werken – waarvan
algemeen geweten is dat hij maar niet kan aanvaarden
dat hij ook fouten kan maken - kon deze keer niets
anders dan toegeven en antwoorden dat het dossier
“een oud zeer” is.

Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid
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Actueel - 11-11-2010

Nieuwe huisvuilzakken op komst

Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 november stelde
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over de
intergemeentelijke afvalverwerkingsvereniging IVIO.

"In de krachtlijnen voor het budget 2011 wordt gemeld
dat de huidige prijzen van de vuilniszakken behouden
blijven. Toch houdt IVIO in het budget voor volgend
jaar rekening met een mogelijke verhoging voor de
aankoop van de zakken. Onze vrees is dan ook dat er
toch een hogere prijs zal aangerekend worden aan de
verbruiker", stelde raadslid Himpe. "We gaan akkoord
met het principe dat de verbruiker moet betalen, maar
hoe hoger de kostprijs om afval af te leveren, hoe
meer sluikstorten. Meer en meer wordt vastgesteld dat
er ook huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken
terecht komt. Een nieuw fenomeen is dat
buurtbewoners afval deponeren in rolcontainers die
door andere mensen buitengezet worden."

De bevoegde schepen Nadia Staes meldde dat IVIO
onderzoekt om meer kwalitatieve vuilniszakken aan te
kopen. Er zijn immers heel wat klachten over de
kwaliteit omdat de zakken scheuren.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde ook vragen over
de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het
Izegemse recyclagepark. "In de IVIO -  krachtlijnen staat
dat er geen wijzigingen zijn van het huidige net van
parken, meer specifiek voor Lendelede en Izegem. In
de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit werd
gediscussieerd over mogelijke maatregelen voor de
verkeersveiligheid aan het huidige recyclagepark. Het
voorstel om te werken met een voorsorteerstrook werd
door de commissie verworpen. Er komt wel een zone
50 ter hoogte van het recyclagepark. Maar er werd in
de commissie ook gemeld dat er zicht is op een nieuwe
locatie. Dit zal dan ook moeten ingeschreven worden in
de IVIO-krachtlijnen", stelde raadslid Himpe.

De schepen antwoordde dat er plannen zijn voor de
aankoop van een stuk grond via voorkooprecht. Maar
het dossier zal heel waarschijnlijk een gerechtelijke
afloop kennen, aangezien de huidige eigenaar de
vraagprijs niet zal bekomen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Actueel - 26-10-2010

Onderzoek stabiliteit toren voormalig
postgebouw

Op vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe
wordt de stabiliteit van de toren van het voormalige
postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de
Baron de Pélichystraat onderzocht.

"Buurtbewoners wezen op verscheidene scheuren in de
toren van het gebouw. Na contact met burgemeester
Gerda Mylle gaf ze onmiddellijk opdracht om een
architect of een ingenieur aan te stellen om alles te
onderzoeken. Aangezien vanop de begane grond enkel
een visuele vaststelling kan gedaan worden, zal een
hoogtewerker ingeschakeld worden om de buitenkant
van de toren van nabij te bekijken. De politie zal
tijdens het onderzoek de hinder voor het verkeer tot
een minimum proberen te herleiden, aangezien het
voormalige postgebouw zich op een zeer druk kruispunt
bevindt", aldus raadslid Himpe.

"Je kan duidelijk merken dat er ter hoogte van een
raam van de toren een grote scheur is in de
buitengevel en dat bepaalde stenen ook los zitten. Of
er daadwerkelijk iets aan de hand is, zal het onderzoek
moeten uitwijzen. Maar in zo'n geval kan niets aan het
toeval overgelaten worden", stelt Himpe die tevreden
is dat de burgemeester zo snel reageert.

Het voormalige postgebouw staat er al jaren verloederd
bij. Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 augustus
kaartte Kurt Himpe de situatie aan en vroeg het
stadsbestuur om verdere stappen te ondernemen. De
eigenaar bleek al een tijd administratief uitgeschreven
te zijn, waardoor de situatie niet gemakkelijk was.
Tijdens de raadszitting van oktober meldde de
burgemeester dan dat de eigenaar eindelijk opgespoord
is, maar blijkbaar in een faillissement betrokken is.  

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 20-10-2010

Tweede pensioenpijler

“Het pensioen van een contractueel personeelslid is
veel kleiner dan dat van een statutair personeelslid,
alhoewel beiden het zelfde werk kunnen gedaan
hebben. De N-VA vindt dan ook dat de invoering van
een tweede pensioenpijler, die de kloof tussen die
twee pensioenen moet verkleinen, een positieve
maatregel is”, stelde N-VA – gemeenteraadslid Piet
Seynaeve tijdens de gemeenteraadszitting van 4
oktober.

De huidige voorziene toelage van 1 % is echter verre
van voldoende en de N-VA betreurt dat er geen
voorstel op tafel gelegd werd omtrent de toekomstige
stijging van dat percentage. Maar het is vooral spijtig
dat er voor hen, die al jaren als contractueel
personeelslid in dienst zijn, geen inhaalbeweging
voorzien is en de N-VA vroeg dan ook om dat alsnog te
herbekijken. De schepen beloofde dit te doen... áls de
financiële middelen het toelaten. Maar de schepen zou
toch ook al moeten weten dat er altijd geld is... als
men wil dat er geld is!

Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid
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Actueel - 13-10-2010

Brandweerhervorming

Ook de brandweerhervorming stond op de agenda van
de gemeenteraadszitting van maandag 4 oktober 2010. 

“De efficiëntere inzet van personeel en materieel door
schaalvergroting was het uitgangspunt. Maar wat in
Brugge en Oostende kon (één zone vormen) kan niet
voor Roeselare en Kortrijk. Machtsposities behouden
blijkt hier dus belangrijker te zijn dan een betere
dienstverlening organiseren! De zonevorming kán
schaalvoordelen opleveren, kán voor een betere
dienstverlening zorgen, kán... Er zal blijkbaar veel
"kunnen". Nu maar hopen dat het ook zo zal zijn. Maar
... de zone krijgt 453.000 euro en deze middelen
moeten opgebruikt worden in 2010 of men is ze kwijt.
Of ze nuttig kunnen gebruikt worden, speelt daar
blijkbaar geen rol bij. Een niet zo goed begin dus”,
stelde N-VA – gemeenteraadslid Piet Seynaeve.

Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid
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Actueel - 06-10-2010

Studie HOWEST over windturbines haaks op
Kachtemse realiteit 

Tijdens de raadszitting van 4 oktober interpelleerde N-
VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe de schepen van
Milieu over de studie van HOWEST en de stand van
zaken in verband met windturbines.

“Ik kan me inbeelden dat ieder raadslid en iedere
schepen verbaasd reageerde toen de persartikels over
de studie van HOWEST verschenen. “West-Vlamingen
hebben weinig tot geen problemen met
windmolenparken die in hun directe woonomgeving
staan” klonk het. Toen bleek dat de studie uitgevoerd
werd in Brugge, Ieper, Kortrijk en Izegem steeg de
verbazing”, stelde raadslid Himpe. “De studie werd
uitgevoerd in opdracht van het energiebedrijf
Electrawinds en in zo’n situatie moet het een en ander
toch met een korrel zout genomen worden. Zeker de
globale conclusies staan haaks op de reacties die nog
altijd vanuit Kachtem komen. En de conclusie van
Electrawinds dat de windturbines in Izegem vaak
negatief in de media kwamen en dat dit de reden is
van de negatieve reacties is lachwekkend.”

“Volgens Electrawinds is de studie zeer belangrijk. Maar
aangezien de conclusies van deze studie haaks staan op
de bevindingen van de Kachtemnaren, lijkt het me
interessant om over de volledige studie te beschikken
en alles grondiger te kunnen bekijken qua werkwijze,
vraagstelling en resultaten. Intussen beschikt onze
fractie over de powerpointvoorstelling die tijdens de
voorstelling van de studie gebruikt werd, maar de
studie zelf is uiteraard belangrijker. Vandaar de vraag
aan het stadsbestuur om de studie op te vragen en te
bezorgen aan de fracties zodat we alles kunnen
vergelijken met de specifieke Izegemse situatie”, aldus
Himpe.

“Stellen dat de twee bestaande windturbines in
Kachtem het imago van groene energieopwekking via
windmolens zwaar geschaad hebben is een open deur
intrappen. Maar intussen zijn er uiteraard nog andere
plannen om in de buurt van Kachtem windturbines neer
te poten. In eerste instantie de twee windturbines
langs het kanaal Roeselare-Leie, waarvoor het Izegemse
stadsbestuur een negatief advies gaf en de provincie
blijkbaar gunstig advies verleende. Onvoorstelbaar als
je weet dat een lid van de Bestendige Deputatie
aanwezig was tijdens de infovergadering in het
Rhodesgoed en hij zelf kon vaststellen wat de opinie
hier is. Onze fractie was ook verbaasd te moeten
vaststellen dat in de begroting 2011 van het autonoom
gemeentebedrijf Etiz 125.000 euro ingeschreven staat
voor de plaatsing van een elektriciteitscabine bij die
twee windturbines. Dat is een flinke som voor een hoop
miserie die we heel waarschijnlijk opnieuw op ons dak
krijgen”, stelde raadslid Himpe waarop de schepen
bevestigde dat de provincie op 19 augustus een
milieuvergunning gaf voor de twee windturbines en ook
voor de vijf windturbines op Roeselaars grondgebied.

Aan de kant van Roeselare, maar dicht bij Kachtem,
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komen er dus ook een reeks windturbines. “In de
nieuwe industriezone van Beveren wil het
schepencollege van Roeselare geen windturbines en de
motivering luidt als volgt: “Reden hiervoor is dat
windmolens niet passen op dat industrieterrein. De stad
wil het industriegebied er namelijk niet laten uitzien
als een echt industrieterrein en wil er veel groen
gebruiken.” Vreemd dat er dan wel twee windturbines
langs het kanaal Roeselare-Leie komen, net naast het
ruimtelijk gebied Mandelvallei waar de klemtoon ligt op
behoud van de open ruimte. Wie begrijpt het nog?”,
vroeg N-VA – raadslid Himpe zich af.

Kurt Himpe stelde afsluitend een vraag over de twee
bestaande windturbines in Kachtem: “De exploitant
heeft in 2010 aanpassingen doorgevoerd in de wijze
waarop de windturbines geactiveerd worden of
stilgelegd worden. Zijn er opmerkelijke wijzigingen ten
opzichte van 2009?” Uit de cijfers die de schepen gaf,
bleek dat de opmerkingen en klachten van de
buurtbewoners over slagschaduw en de vele vragen in
de gemeenteraad niet vruchteloos waren. In 2010
werden de windturbines veel frequenter stilgelegd dan
in 2009. Intussen blijven er echter klachten komen over
geluidshinder.

Periode Aantal stops
Februari 2009 0
Februari 2010 24

Maart 2009 3
Maart 2010 43
April 2009 9
April 2010 14
Mei 2009 1
Mei 2010 10

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 05-10-2010

Kasteel Wolvenhof wordt streekhuis

Tijdens de zitting van 4 oktober keurde de
gemeenteraad voor het kasteel Wolvenhof een
erfpachtovereenkomst tussen de stad Izegem en de
provincie West-Vlaanderen goed. Het kasteel blijft
eigendom van de stad, maar de provincie zal het de
komende jaren als streekhuis gebruiken.

“De kogel is door de kerk. Het streekhuis voor de regio
Roeselare-Tielt komt naar het kasteel Wolvenhof”,
stelde N-VA – fractieleider Kurt Himpe. “Die zekerheid
hebben we nu en dat is lange tijd niet zo geweest.”

“Tijdens de zitting van 8 mei 2000 besliste de
toenmalige gemeenteraad om het kasteel Wolvenhof
aan te kopen en werd ook een principiële beslissing
genomen inzake een beleidsnota en participatieverzoek
inzake een intercommunaal productie- en
communicatiecentrum van hedendaagse kunst voor
Zuid-West-Vlaanderen. Ruim tien jaar later na die
beslissing wordt het kasteel overgedragen aan de
provincie en krijgt het een andere bestemming dan het
oorspronkelijke plan. Het gebeurt niet vaak dat de stad
Izegem een pand aankoopt en dat de visie erover in de
loop van de jaren helemaal wijzigt.”

Kasteel Wolvenhof kostte al meer dan één miljoen
euro

“De kostprijs van de aankoop van het kasteel was
uiteraard een zware financiële inspanning en in de loop
van de tien voorbije jaren zijn de kosten ook niet min
geweest. Met inbegrip van de kosten die nu moeten
betaald worden om de lopende ontwerpovereenkomsten
stop te zetten komt het totale kostenplaatje boven één
miljoen euro. En dat is veel geld…”, aldus raadslid
Himpe.

Intussen zijn de restauratiewerken aan het kasteel
Wallemote dat enkele honderden meters verder ligt,
volop aan de gang. “Binnenkort staat dit kasteel
helemaal ten dienste van de Izegemnaar. Niet zo voor
het kasteel Wolvenhof. Meer dan één miljoen euro
kosten en nu een overdracht aan de provincie om er
een streekhuis in te vestigen. Niet direct een
rechtstreekse dienstverlening aan de Izegemnaar, maar
wel belangrijk voor de uitstraling van Izegem. Dat is
wel positief. En als we het hebben over het
kostenplaatje: in een krantenartikel stond vorige week
dat de provincie schat dat het in totaal vier miljoen
euro zal kosten om het kasteel te restaureren,
weliswaar met 60 procent subsidies van de Vlaamse
overheid. Die restauratiekosten worden door de
erfpachtovereenkomst van 99 jaar gedragen door de
provincie en dat biedt dus gelukkig wat meer
ademruimte voor de Izegemse stadskas…”, besloot de
N-VA – fractieleider.

Omschrijving kost Bedrag
Aankoop kasteel 660.286,41 euro
Allerhande erelonen 65.932,24 euro
Nutsleidingen 32.962,72 euro
Renovatie dak 86.266,91 euro
Schilderen 42.505,05 euro
Verbouwing 77.248,39 euro
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Lift 22.505,94 euro
Zwambestrijding 5.404,00 euro
Einde ontwerpovereenkomst 38.454,31 euro

Totaal 1.031.565,97 euro

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 30-09-2010

Groene fietsverbinding tussen Emelgem en
Ingelmunster

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens pleit voor een
groene fietsverbinding tussen de Izegemse
deelgemeente Emelgem en buur Ingelmunster. Hij stelt
voor om een verhard fietspad aan te leggen op de
groenstrook tussen het kanaal Roeselare-Ooigem en de
Mandel. Door een rechtstreekse aansluiting van het
nieuwe fietspad op ‘Wandel op de Mandel’ in Emelgem,
kan je uiterst veilig én in de natuur van Ingelmunster
naar Emelgem en Izegem fietsen of omgekeerd. Het
pad biedt fietstoeristen bovendien een heel
aantrekkelijke verbinding tussen het Kasteel van
Ingelmunster en Eperon d’Or. Bert Maertens vraagt op
de gemeenteraadszitting van 4 oktober aan het
Izegemse stadsbestuur om over het voorstel gesprekken
aan te knopen met de gemeente Ingelmunster en
Waterwegen en Zeekanaal NV, die eigenaar is van de
strook grond.

Heel wat Izegemnaren kennen ‘Wandel op de Mandel’,
de groenzone langs het kanaal tussen de Centrale Brug
en de brug van Emelgem, als een ideale locatie te gaan
joggen, de hond uit te laten, of gewoon tot rust te
komen. Jeugdbewegingen vinden er het zeldzame groen
om te ravotten. “’Wandel op de Mandel’ is een van de
mooiste stukjes natuur die Izegem rijk is. Ik wil het
gebied ook echt functioneel inzetten, als autovrije
fietsverbinding. De aanleg van goede verlichting van
het grindpad is daarvoor een minimumvereiste.”, aldus
Bert Maertens. “Via de aansluiting van ‘Wandel op de
Mandel’ op de Dam en de Centrale Brug kunnen
kinderen en jongeren zo veilig én in de natuur naar
bijvoorbeeld school, de sportclub of de Izegemse
muziekacademie fietsen en vermijden ze de drukke
Baronstraat of Prinsessestraat.“ Het fietspad opent
volgens de N-VA’er ook perspectieven voor de
Emelgemse basisschool, die aan de groenstrook langs
het kanaal grenst.

Het gebruik van ‘Wandel op de Mandel’ als autovrij
fietspad is voor Bert Maertens slechts een eerste stap.
Hij ziet ook uitstekende mogelijkheden voor het
realiseren van een groene fietsverbinding met
buurgemeente Ingelmunster. “Het huidige grindpad
stopt nu aan de Emelgembrug. Langs de Mandel is er
voldoende ruimte om een verhard fietspad aan te
leggen dat uitkomt in Ingelmunster”, legt hij uit. “Ik
zal het Izegemse stadsbestuur vragen daarover een
gesprek te voeren met de Ingelmunsterse collega’s.
Want het zou maar al te gek zijn mocht dat fietspad
plots stoppen aan de grens met onze buurgemeente.”

Het N-VA - raadslid suggereert meteen ook om het
nieuwe fietspad aansluiting te geven op de
Ingelmunsterse Beukendreef, de dreef tussen het
Kasteel van Ingelmunster en de Elf Juli Singel. “Met
een fietsbrug over de Mandel kan je het fietspad
Emelgem - Ingelmunster via de Beukendreef verbinden
met het Kasteel van Ingelmunster én het toeristische
fietskooppuntennetwerk dat daar langs loopt. Dat zou
echt een grote meerwaarde zijn voor het project. Je
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biedt de fietstoerist zo een heel aantrekkelijke groene
en veilige fietsverbinding tussen twee toeristische
toplocaties uit de streek: het Kasteel van Ingelmunster
en het Izegemse schoeisel- en borstelmuseum, die
binnenkort in de oude schoenfabriek Eperon d’Or in
Izegem onderdak krijgen”, aldus Bert Maertens.

Voor het realiseren van die aansluiting op het
fietsknooppuntennetwerk en voor het plaatsen van
randinfrastructuur langs de fietsverbinding (bvb.
zitbanken, picknickplaats, infoborden) kunnen Izegem
en Ingelmunster financiële steun vragen aan het
autonoom provinciebedrijf Westtoer en Toerisme
Vlaanderen. Beide gemeenten kunnen ook een beroep
proberen doen op het Fietsfonds, waarbij de provincie
en de Vlaamse overheid de kosten voor de aanleg van
het fietspad grotendeels financieren.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid

Meer info op www.bertmaertens.be.
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Persmededeling - 30-07-2010

N-VA vraagt uitbreiding communicatie over
openbare werken 

Naar aanleiding van de werken die deze week aan het
kruispunt van de Roeselaarsestraat en de
Krekelmotestraat opgestart werden vraagt N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe om de communicatie over
de openbare werken nog uit te breiden. Heel wat
Izegemnaars waren verbaasd dat ook dat kruispunt
werd afgesloten, ondanks eerdere communicatie.

"De stand van zaken van de openbare werken in de stad
is nu al online raadpleegbaar, maar heel wat bezoekers
van de website vinden de informatie niet.
Daarom vragen we het stadsbestuur om de
informatie toegankelijker te maken, door bijvoorbeeld
het opstarten van een aparte webverwijzing
www.mobielinizegem.be of een rechtstreekse link naar
de webpagina. De stad ontwikkelde al een speciaal
logo "Mobiel in Izegem" dat op alle informatie afgedrukt
wordt", aldus raadslid Himpe. Hij stelt ook voor om op
die pagina ook een kaart te plaatsen waarop de
bezoekers onmiddellijk zien in welke straten er werken
aan de gang zijn. Met een eenvoudige muisklik op de
kaart krijgen de bezoekers dan een infofiche over die
specifieke werken. Bedrijven kunnen de link naar die
website ook doorgeven aan klanten en leveranciers
waardoor ze op de hoogte zijn van eventuele
omleidingen in de buurt.

Via de stadsperiodiek kan dan maandelijks een stand
van zaken gegeven worden, maar online-informatie kan
onmiddellijk aangepast worden en is toegankelijker
voor mensen die niet in Izegem wonen.

"In maart 2010 werd naast de andere
communicatiekanalen een eerste nieuwsbrief over de
openbare werken verspreid. Een goed initiatief, maar
tot nu toe bleef het bij de ene nieuwsbrief. Ook dit
communicatiekanaal kan meer gebruikt worden", stelt
raadslid Himpe. "In de loop van de volgende maanden
zijn er nog heel wat werken in de stad en
communicatie is sowieso zeer belangrijk. Zo is het ook
aangewezen om enkele weken vooraleer straten of
kruispunten afgesloten worden infoborden langs de weg
te plaatsen.”

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 27-09-2010

N-VA zorgt voor groene en sociale impulsen

Tijdens de OCMW - raadszitting van woensdag 22
september 2010 stelden de meerderheidspartijen voor
om het reglement tot toekenning van een tussenkomst
vanuit het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit onder
meer uit te breiden tot de Izegemnaars met een
leefloon of equivalent leefloon. Daarnaast dienen de
cliënten van de maatschappelijke dienst ook het advies
van de maatschappelijk werker na te leven over de
grootte van de tussentijdse facturen, dit om
verrassingen bij de afrekening te vermijden.

De N-VA - fractie vond de voorstellen alvast een stap in
de goede richting, maar vond dat het Izegemse OCMW
van de gelegenheid gebruik moest maken om ook
enkele échte energiebesparende maatregelen in te
bouwen.

Bernhard De Muynck: "De tussenkomst van het Fonds
kan de minder behoede Izegemnaar inderdaad helpen
bij de aflossing van zijn energiefacturen. N-VA opteert
er echter voor om de problemen bij de bron aan te
pakken. Zo kan via de website van de Vlaamse
Energieregulator (www.vreg.be) en op basis van het
jaarverbruik worden nagegaan wie de goedkoopste
energieleverancier is. In bepaalde gevallen levert dat
een voordeel op van maar liefst 75%."

N-VA is er alvast van overtuigd dat een dergelijke test,
die voor élke cliënt van de sociale dienst zou moeten
worden uitgevoerd, de energiefactuur in het merendeel
van de gevallen fiks zal kunnen terugdringen. Heel wat
mensen zijn er zich immers niet van bewust dat de
prijsverschillen tussen de diverse energieleveranciers
hoog kunnen oplopen.

De OCMW-raad kon zich vinden in het voorstel van N-VA
en keurde het dan ook goed.

Bernhard De Muynck - OCMW-raadslid
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Actueel - 18-09-2010

Extra maatregelen aan gevaarlijk kruispunt

Op vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe
werden aan het kruispunt van de Baronstraat en de
Stijn Streuvelsstraat opnieuw extra maatregelen
genomen voor de fietsers.

"Chauffeurs die uit de richting van Ingelmunster komen,
snijden dikwijls een hoek af als ze de Stijn
Streuvelsstraat inrijden. Dat kan heel gevaarlijk zijn
voor fietsers die van daaruit de Baronstraat willen
kruisen. Deze weg wordt 's middags en 's avonds vaak
gebruikt door de schoolgaande jeugd die zich met de
fiets verplaatst. De Stijn Streuvelsstraat is een
eenrichtingsstraat en niet iedereen verwacht dat
fietsers in tegenovergestelde richting mogen rijden en
zo aan het kruispunt komen", aldus raadslid Himpe. 

Na de bespreking in de commissie voor Openbare
Werken en Mobiliteit en na onderzoek en een
plaatsbezoek van de politiediensten werden extra
maatregelen genomen. Zo werd een extra
wegmarkering aangebracht aan het kruispunt. Er komt
ook een verkeersbord in de Ingelmunstersestraat dat de
autobestuurders erop wijst dat er fietsers uit de Stijn
Streuvelsstraat komen.

Net zoals de voorbije jaren is er op het gevaarlijke
kruispunt trouwens ook dit schooljaar 's morgens
toezicht door een politieagent. Daardoor kunnen de
fietsers de Baronstraat veilig dwarsen tijdens het
spitsuur.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 16-09-2010

Opknapbeurt voor Wandel op de Mandel

N-VA - raadslid Bert Maertens vroeg tijdens de
gemeenteraadszitting van 30 augustus aandacht voor
Wandel op de Mandel, het wandelpad langs het kanaal
tussen de Dam en Emelgembrug. Het talrijk aanwezige
groen langs het pad is slecht onderhouden en
overwoekerd het pad op verschillende plaatsen. De
zitbanken zijn verwaarloosd en de vuilnisemmers zijn
er verdwenen, knap vervelend voor bijvoorbeeld
wandelaars met een hond.

Bert Maertens vroeg het stadsbestuur naar maatregelen
om van Wandel op de Mandel opnieuw een
aantrekkelijke groenzone in Izegem te maken.

De bevoegde schepen beloofde de opmerking snel door
te geven aan het Vlaams Agentschap Waterwegen en
Zeekanaal, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud
van het pad.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid

Meer info op www.bertmaertens.be.
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Actueel - 31-08-2010

Dossier voormalig postgebouw blijft
aanslepen

Het voormalige postgebouw op de hoek van de
Roeselaarsestraat en de Baron De Pélichystraat staat er
al jaren verloederd bij en het ziet er volgens N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe niet naar uit dat het
dossier op korte termijn een goede afloop zal kennen.
Hij bracht de problematiek tijdens de
gemeenteraadszitting van 30 augustus ter sprake.

Het hoekpand dateert van 1897 en werd tot 1981
gebruikt door De Post. In 1981 werd het gebouw
beschermd als monument om reden van artistieke
waarde. Maar sinds het in particuliere handen kwam, is
de staat van het gebouw er enkel erger op geworden.
“In 1998 werd de eigenaar van het pand gerechtelijk
vervolgd en veroordeeld wegens verwaarlozing van een
beschermd monument. Hij werd toen verplicht tot het
herstel van het gebouw in zijn oorspronkelijke
toestand, maar aangezien hij de werken niet uitvoerde
binnen de vooropgestelde termijn is een
gerechtsdeurwaarder toen overgegaan tot de effectieve
inning van een dwangsom per dag vertraging tot in
2002 werd vastgesteld dat voldaan werd aan het arrest
van het Gentse Hof van Beroep”, stelt raadslid Himpe.
Sinds midden 2002 is het gebouw opgenomen in de
inventaris van de leegstaande gebouwen.

Raadslid Himpe stelde de voorbije jaren al een reeks
schriftelijke vragen over de problematiek, vooral over
de stabiliteit van het gebouw. “In 2008 werd na een
vraag van het raadslid de buitenstaat van het gebouw
nog helemaal gecontroleerd door de technische dienst.
De stadsdiensten verzekeren dat ook de toestand anno
2010 geen probleem vormt inzake stabiliteit, maar het
blijft uiteraard een zeer spijtige zaak dat zo’n
historisch gebouw in het Izegemse centrum er
verloederd bij staat”, aldus Kurt Himpe. 

Naar een onteigening?

“Nu blijkt dat de eigenaar van het pand al een tijdje
administratief uitgeschreven is en dus administratief
niet meer bestaat”, weet raadslid Himpe. “Dat
vergemakkelijkt de zaak natuurlijk niet en volgens het
Izegemse stadsbestuur zijn er geen wettelijke middelen
meer om op te treden”.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe informeerde daarom bij
het Vlaams Gewest wat de mogelijkheden zijn. “Indien
het gevaar bestaat voor verval of zware beschadiging is
er een wet die bepaalt dat er kan overgegaan worden
tot onteigening. De Vlaamse Regering kan, na advies
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen, machtiging verlenen tot onteigening
door de stad Izegem. In 2006 gaf deze commissie al
een gunstig advies voor onteigening, maar blijkbaar is
het stadsbestuur niet bereid hieraan mee te werken.”

De mogelijkheden van het Vlaams Gewest zijn beperkt
doordat de wetgeving met betrekking tot onroerend
erfgoed niets voorziet in geval van leegstand van een
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monument. De Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) zoekt nu verder uit
wat de mogelijkheden zijn op het vlak van onteigening.

Raadslid Kurt Himpe riep het stadsbestuur op om samen
met RWO alle mogelijkheden te bespreken.  

Het stadsbestuur is echter voorstander om de eigenaar
van het pand op te sporen in plaats van onteigening.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 26-08-2010

N-VA wil minder strenge
toekenningscriteria premie aankoopkosten
woning 

De Izegemse N-VA wil de voorwaarden voor het krijgen
van een premie voor de aankoopkosten van een woning
versoepelen. De huidige maximuminkomensgrens ligt
veel te laag, waardoor vrijwel niemand in aanmerking
komt voor de premie. Het stadsbestuur wil die
inkomensgrens nu wat optrekken. Voor N-VA -
gemeenteraadsleden Trui Tytgat en Bert Maertens gaat
die verhoging echter nog niet ver genoeg. Ze willen
dezelfde inkomensvoorwaarden hanteren als bij de
aankoop van een sociale woning. De N-VA - fractie
vraagt tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 30
augustus de goedkeuring van haar voorstel.

Izegemse gezinnen met beperkte financiële en
maatschappelijke mogelijkheden kunnen een stedelijke
tegemoetkoming (max. 2.500 euro) voor de
aankoopkosten van een woning aanvragen. Het aantal
aanvragen en toekenningen van de premie is de laatste
jaren echter verwaarloosbaar klein. In 2008 was er
slechts één aanvraag en één toekenning. Vorig jaar was
er zelfs geen enkele premietoekenning! De te strenge
inkomensvoorwaarden zijn hier de oorzaak van. Het
stadsbestuur plant daarom een verhoging van het huidig
maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 20.000
euro (+ 1.000 euro per persoon ten laste) naar 25.000
euro. “Wij juichen de inspanning van de stad natuurlijk
toe, maar het vooropgestelde maximuminkomen is
volgens ons nog steeds te laag opdat de premie echt
effect zou hebben”, aldus gemeenteraadslid Trui
Tytgat. De N-VA stelt voor om dezelfde criteria te
hanteren als bij de aankoop van een sociale woning.
Gezinnen die een sociale woning willen aankopen via
een sociale huisvestingsmaatschappij mogen een
maximum gezamenlijk belastbaar inkomen hebben van
46.370 euro (+ 3.090 euro per persoon ten laste). Voor
een alleenstaande zonder iemand te laste is dat 30.910
euro.

Daarnaast heeft de N-VA ook vragen bij een ander
toekenningscriterium van de premie, namelijk de prijs
van de aangekochte woning. Die mag in het voorstel
van het stadsbestuur niet meer bedragen dan 100.000
euro voor gezinnen met minder dan twee kinderen en
120.000 euro voor gezinnen met twee of meer kinderen
(voorheen 70.000 euro). “Die maximumbedragen blijven
toch aan de lage kant”, stelt gemeenteraadslid Bert
Maertens. “In Izegem vind je nog amper woningen
onder de 120.000 euro. Zoek maar eens op
immobiliënwebsites en je weet genoeg (zie voetnoot).
Als je al een woning vindt, dan heeft die hoogstens 2
slaapkamers. Dat is onvoldoende voor gezinnen met
meerdere kinderen.” De N-VA stelt daarom voor om de
maximumkostprijs van de woning op te trekken naar
respectievelijk 150.000 en 175.000 euro.     

Naast de premie voor aankoopkosten van een woning
bestaat er in Izegem ook een aankooppremie voor
woningen ouder dan 40 jaar. Het gezamenlijk
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belastbaar inkomen mag voor die premie niet hoger
zijn dan 35.000 euro (+ 1.000 euro per persoon ten
laste). De N-VA vraagt het stadsbestuur om ook de
inkomensgrens in dit premiereglement gelijk te stellen
met die bij aankoop van een sociale woning.

Voetnoot: www.immoweb.be op 24/08/10: In Izegem zijn 77 huizen en
17 appartementen te koop. Hiervan zijn er 8 met een prijs lager of
gelijk aan 100.000 euro en 12 met een prijs lager of gelijk aan 120.000
euro. Slechts 1 van die 11 woningen beschikt over meer dan 2
slaapkamers.

Trui Tytgat en Bert Maertens - Gemeenteraadsleden N-
VA

 

  
 

http://www.immoweb.be/


N-VA stelt actieplan "Winkel in Izegem" voor

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen2009/Persmededelingen2009-nvasteltactieplanwinkelinizegemvoor.htm[26/04/2011 17:30:52]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Persmededeling - 17-08-2010

N-VA stelt actieplan "Winkel in Izegem"
voor

De Izegemse N-VA stelt onder het motto “Winkel in
Izegem” een plan voor om het aantal leegstaande
winkelpanden in Izegem aan te pakken. Met het
actieplan willen de gemeenteraadsleden Filip Motte en
Kurt Himpe enerzijds de Izegemnaren en de mensen
van de omliggende gemeenten oproepen om te
winkelen in Izegem en anderzijds nieuwe investeerders
oproepen om een winkel in Izegem op te starten.

Op basis van een recente studie en een eigen bevraging
kwamen de raadsleden Motte en Himpe tot de
vaststelling dat Izegem door de goede bereikbaarheid,
het grote aanbod van detailhandel en de randparkings
een hoge aantrekkingskracht heeft op de inwoners van
nabijgelegen gemeenten. 

“Maar er zijn ook enkele negatieve aspecten aan het
Izegemse handelsleven en de omkadering”, stellen
Himpe en Motte. “Zo is er de nabijheid van sterke
retailsteden zoals Roeselare en Kortrijk, er zijn te veel
kleine winkels in het centrum, de handelspanden zijn
veelal te duur en te oud, het centrumgebied is te
uitgestrekt en de grote trekkers situeren zich in de
omgeving van de N36”.

De Izegemse N-VA pakt daarom uit met een
beleidsplan, met enkele opvallende voorstellen. “We
stellen voor om op zaterdag een gratis buslink in te
leggen tussen het Frunpark en het Izegemse
handelscentrum om de complementariteit te verhogen.
Daarnaast willen we een werkgroep “Izegem winkelt”
onder leiding van een centrummanager oprichten. Er
moet ook een duidelijke winkelwandelroute en een
parkeerroute komen waarbij vertrokken wordt van de
drie concentraties van grote winkels en het
sportcentrum De Krekel”, stelt N-VA –
gemeenteraadslid Kurt Himpe. “Daarnaast  is er nood
aan citymarketing naar aanleiding van grote
evenementen en wil de N-VA een digitaal loket
oprichten waarbij de stad Izegem gepromoot wordt aan
potentiële investeerders. Er is nood aan de nodige
financiële stimuli en penalisatie om het plan te
realiseren. We denken hierbij aan gevelreinigings-,
inrichtings-, vestigings- en huurkostsubsidies en aan een
belasting op leegstand van winkelpanden die wegvalt
als er investeringen gedaan worden in het
handelspand”, aldus N-VA – gemeenteraadslid Filip
Motte. Om het plan budgettair mogelijk te maken,
stellen beide raadsleden voor om in de periode 2011-
2015 een degressief aandeel van de winst van het
autonoom gemeentebedrijf Etiz in te zetten.

Meer info: het volledige dossier en de
powerpointpresentatie van de persvoorstelling.

Filip Motte en Kurt Himpe - Gemeenteraadsleden N-VA
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Persmededeling - 16-07-2010

Bibliotheek wordt bij ramp noodstadhuis

Indien het stadhuis door een crisissituatie niet meer
operationeel is, zal de openbare bibliotheek tijdelijk
gebruikt worden als noodstadhuis. Dat blijkt uit het
antwoord op een vraag van N-VA - gemeenteraadslid
Kurt Himpe.

“Bij overstromingen of een zware brand kan het zijn
dat de centrale administratie moet uitwijken naar een
andere locatie. Enkele jaren geleden werd al geopperd
dat de bibliotheek de beste noodlocatie is. Maar de
stadsdiensten laten nu weten dat door het
glasvezelproject, waarbij de meeste diensten onderling
verbonden zijn, ook andere locaties als noodstadhuis
kunnen gebruikt worden”, aldus raadslid Himpe. “Dan
kan gekozen worden voor de meest geschikte locatie,
bijvoorbeeld de kantoren van het OCMW. Maar
aangezien de back-up van de server in de bibliotheek
staat, blijft deze locatie het meest geschikt als
noodstadhuis.”

Gemeenteraadslid Kurt Himpe pleit wel voor de
opmaak van een intern noodplan, waardoor de
continuïteit van de dienstverlening kan verzekerd
worden. Zo kunnen afgeschreven computers die nog
bruikbaar zijn, tijdelijk opgeslagen worden zodat ze
nog kunnen gebruikt worden in noodsituaties. “Heel
wat bedrijven met verscheidene vestigingen beschikken
over een degelijk bedrijfscontinuïteitsplan om in
noodsituaties zo snel mogelijk de dienstverlening
opnieuw op te starten. Voor een stadsbestuur kan zo’n
plan alvast ook zeer nuttig zijn”, besluit raadslid
Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 11-07-2010

Aantal gebruikers gratis marktbus blijft
dalen

Het prachtige initiatief van het stadsbestuur om op
zaterdagmorgen de Izegemnaar met een gratis
marktbus naar het centrum te brengen is duidelijk over
haar hoogtepunt heen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe kon inkijken. In 2008
waren er per maand gemiddeld 538 reizigers, in 2009
daalde dit tot 470 en in 2010 werden er tijdens het
eerste semester gemiddeld 417 gebruikers per maand
geteld.

"Het project werd in 2002 opgestart. Maar al snel bleek
dat de marktbus geen nieuwe mensen meer aantrok en
daarom werd in 2005 de spaarkaart ingevoerd waarbij
de gebruikers van de marktbus een stempel kregen en
per volle kaart een geschenkcheque ontvingen. Maar
toen bleek dat dit weinig effect had op het aantal
gebruikers van de marktbus werd in 2007 het systeem
van de spaarkaart afgeschaft en besliste het
stadsbestuur toen om alle financiële middelen in te
zetten voor de zaterdagmarktpromotie. Dit valt zeker
in de smaak bij de marktbezoekers, maar lokt geen
gebruikers voor de marktbus", stelt raadslid Himpe.
“Sinds het afschaffen van de spaarkaart zakte het
aantal gebruikers van de marktbus ook naar een
historisch dieptepunt.”

Nieuwe impulsen nodig

Op vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe werden
onlangs opnieuw duidelijke bordjes met de uurregeling
aan de haltes aangebracht. “Maar er is uiteraard meer
nodig”, aldus Himpe. “Het is vreemd dat het aantal
gebruikers in 2010 daalt, want er zijn veel werken in
het stadscentrum waardoor de marktbus een waardig
alternatief is voor de auto.” Hij vraagt het stadsbestuur
om nieuwe impulsen te geven, meer promotie te maken
voor de marktbus en om ook een bevraging te
organiseren over het prachtige initiatief. 

"Niettemin zijn er in Izegem elke zaterdag nog een
honderdtal mensen die de marktbus gebruiken. In
andere steden die zo'n systeem opstartten, bleek het
helemaal geen succes. Zo waren er in Menen maar 5
gebruikers."

Jaar Gemiddeld aantal
gebruikers per maand

2002 575
2003 560
2004 505
2005 644
2006 644
2007 644
2008 538
2009 470
2010 417

(Twee opmerkingen: in 2002 werd het project pas
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opgestart in april, voor 2010 handelen de cijfers over
de eerste jaarhelft.)

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 04-07-2010

Onderhoud voetgangerstunnel Izegems
station laat te wensen over 

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe kaartte tijdens de
raadszitting van maandag 28 juni de slechte staat aan
van de voetgangerstunnel aan het Izegemse station.

“Wie de laatste tijd de voetgangerstunnel gebruikte,
zal zelf al vastgesteld hebben dat de staat ervan
bedenkelijk is. Meestal heeft de tunnel weg van een
openbaar toilet en op diverse plaatsen zijn de treden
afgebroken. Voor heel wat mensen die in Izegem
aankomen, is deze tunnel de eerste kennismaking met
onze stad en die indruk zal toch niet zo positief zijn. Ik
stel die vraag zelfs naar aanleiding van een opmerking
van mensen die niet van Izegem zijn en naar de Batjes
kwamen. Ze parkeerden hun wagen in de Prins
Albertlaan en gebruikten dus de voetgangerstunnel.”

Hij vroeg het stadsbestuur om de NMBS te vragen werk
te maken van het onderhoud en de herstelling van de
voetgangerstunnel.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 30-06-2010

Budgetwijziging met vakantiegeschenken
en opvallende energiekosten

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 juni 2010 werd
de eerste budgetwijziging voorgesteld. N-VA -
gemeenteraadslid en financiënspecialist Filip Motte
formuleerde enkele bedenkingen. “Er zijn opnieuw
enkele grote meevallers, namelijk de verkoop van de
Distrigas – aandelen die 0,6 miljoen euro meer
opbrachten en een dividend van de Gemeentelijke
Holding van meer dan 100.000 euro. Beide zijn een
toch wel zeer mooi vakantiegeschenk”, aldus Filip
Motte.

“Grote vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de
verder oplopende energiekosten. Voor De Leest komt
dit bijvoorbeeld neer op 21.000 euro meerkosten. In
het sportcentrum De Krekel blijken de energiekosten 50
% hoger te zijn dan in 2006 of een stijging van 75.000
euro. Ik zou dan ook wel eens willen weten of er bij de
stadsdiensten een degelijk energieplan bestaat met een
maandelijkse registratie en controle voor het gebruik in
alle stadseigendommen. Misschien moet het
stadsbestuur eens nadenken om zelf alternatieve
energie op te wekken, bijvoorbeeld door het plaatsen
van zonnepanelen of via intergemeentelijke
samenwerking het plaatsen van windturbines in zee”.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 26-06-2010

N-VA zet spoordossiers opnieuw op
politieke agenda

Er komen investeringen in een betere beveiliging van
de spoorlijn Brugge-Kortrijk ter hoogte van de
Emelgembrug. Dat vernam N-VA - gemeenteraadslid
Kurt Himpe van Infrabel en dit werd bevestigd in de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van
donderdag 17 juni. Er gebeurde een uitgebreide
analyse van de omgeving en Infrabel stelde vast dat
door de gemakkelijke toegankelijkheid van de
spoorweginfrastructuur er inderdaad een verhoogd
risico is. Daarom plant Infrabel langs beide zijden van
de spoorweginfrastructuur een betere omheining, ook al
omdat net langs de spoorlijn ook een school gelegen is.
“Op die plaats dwarsen ook nog altijd heel wat mensen
het spoor. Wandelaars, lopers… die zich op het jaagpad
langs het kanaal Roeselare-Leie bevinden, gebruiken
die plaats om de spoorlijn te dwarsen en gaan dan
verder op het fiets- en wandelpad achter het kasteel
Blauwhuis”, stelt raadslid Himpe. “Door een afsluiting
te plaatsen langs de spoorlijn wordt de mogelijkheid
om het spoor te dwarsen heel wat kleiner”. Op die
plaats was er vroeger een onbewaakte overweg, maar
die is al jaren geleden buiten gebruik gesteld.
Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg specifieke
maatregelen aan de Emelgembrug omdat er op die
plaats ook al een aantal (pogingen tot) zelfdoding op
de spoorlijn waren.

Opnieuw Izegems bedrijventerrein met
spooraansluiting

Kurt Himpe pleit ook al jaren voor de aansluiting van
bedrijventerreinen op het spoorwegennet. Sinds 1922
was er ook in Izegem een spooraansluiting naar het
bedrijventerrein aan de Zuidkaai. In 1995 werd de
machtiging door het Izegemse stadsbestuur echter
opgezegd en de spoorverbinding werd in 2007 definitief
afgesloten.

“Het aantal spooraansluitingen van bedrijven en
industrieterreinen is de laatste twintig jaar zo goed als
gehalveerd, tot 224 in 2007.  Tijdens de laatste
decennia was er op het vlak van ruimtelijke ordening
ook een foute visie: bij de inplanting en de aanleg van
nieuwe industriezones werd weinig of geen rekening
gehouden met de nabijheid van een spoorlijn.
Verscheidene nieuwe industriezones werden aangelegd
vele kilometers van de dichtstbijzijnde spoorlijn, zodat
het praktisch onmogelijk is ze later nog op het spoor
aan te sluiten”, aldus raadslid Himpe. “Bij de
afbakening van het regionaal stedelijk gebied Roeselare
werd een regionaal bedrijventerrein voorzien in de
zone tussen de E403, het kanaal Roeselare-Leie, de
Roeselaarsestraat en de Sasstraat. Daar is er in de
eerste plaats ruimte voor watergebonden industrie die
van het kanaal wenst gebruik te maken. Langs de
spoorlijn Brugge-Kortrijk komt er gelukkig ook een
strook die bestemd is voor een overslagterminal van
spoor- naar wegverkeer. De West-Vlaamse
Intercommunale is intussen onderhandelingen opgestart
om de percelen te verwerven en dan van start te gaan
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met de nodige infrastructuurwerken”.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 17-06-2010

N-VA vraagt verkeersmaatregelen in
Mezegemstraat

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
van donderdag 17 juni vroeg gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA) om maatregelen te nemen om de
verkeersveiligheid in de Mezegemstraat te verbeteren.
Hij deed dit naar aanleiding van enkele ongevallen die
er de laatste tijd gebeurden.
 
"Ter hoogte van het kruispunt van de Mezegemstraat en
de Rhodesstraat is er een vluchtheuvel.
Autobestuurders die de brug over de E403 nemen en
rijden in de richting van Kachtem, rijden veel te snel
de Mezegemstraat in en dat leidt tot zeer gevaarlijke
situaties. In de buurt van het Rhodesgoed zijn er veel
wandelaars en fietsers en er zijn geen fiets- en
voetpaden", stelde raadslid Himpe.
 
Buurtbewoners vragen om de vluchtheuvel te
elimineren. "Als de tweesprong vervangen wordt
door een echt kruispunt, dan kunnen de
autobestuurders die van de brug afrijden de
Mezegemstraat niet meer in volle vaart inrijden. Dat
zou dus zeker snelheidsremmend werken. De
Mezegemstraat ligt immers in de buurt van een hele
reeks fietsroutes die op de knooppuntkaarten vermeld
staan. Ook voor de buurtbewoners zelf zou de situatie
er dan veiliger worden."

Gemeenteraadslid Himpe vroeg bij de politiediensten
de statistieken op van de verkeersongevallen in de
Mezegemstraat. "Daaruit blijkt dat er in de periode
2007-2010 toch een reeks ongevallen gebeurden in die
straat en op de kruispunten met andere straten."

Politiecommissaris Courtens zal de situatie ter plaatse
eens grondig laten nakijken en een snelheidscontrole
laten uitvoeren. Hij stelde ook voor om na de evaluatie
te kijken voor een aanpassing van het kruispunt,
waarbij een deel van de tweesprong zou geëlimineerd
worden.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 13-06-2010

N-VA vraagt analyse rotondes N36

De verkeersdensiteit van de rotonde op het kruispunt
van de N36 en de N50 en de verkeerssituatie aan de
rotonde zal onderzocht worden. Dat vernam N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe uit het antwoord dat
Vlaams minister Hilde Crevits gaf op een parlementaire
vraag die hij liet stellen. 

"Eén van de belangrijkste verkeersknooppunten op de
N36 is de rotonde op het kruispunt met de N50 in
Kuurne. Enkele jaren geleden werd er een rotonde
aangelegd. Die werken kostten toen ongeveer 140.000
euro. Maar op piekmomenten staan er zeer lange files
aan deze rotonde", stelt N-VA'er Kurt Himpe. "Volgens
de minister zijn er geen recente metingen uitgevoerd
om de verkeersdensiteit na te gaan. Maar de melding
van piekmomenten kan er op wijzen dat de capaciteit
van de rotonde is overschreden en dat zal nu
onderzocht worden."

Op de N36 is er de laatste jaren op diverse kruispunten
een rotonde aangelegd. Maar in bepaalde gevallen
blijkt de verkeerssituatie er nu zo te zijn dat de
capaciteit van de rotondes al overschreden is. "Dat is
ook het geval op de rotonde aan het kruispunt van de
N36 en de Bavikhoofsestraat in Harelbeke en ook in
Izegem op het kruispunt van de N36 met de
Krekelmotestraat. De realisatie van die laatste rotonde
kostte toentertijd 770.000 euro, maar er is nu al
vastgesteld dat de rotonde verzadigd is op
piekmomenten", besluit Himpe. "In de buurt komt er
een nieuwe verkaveling met 350 woningen, waardoor
de rotonde nog meer verkeer zal moeten verwerken."

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 05-06-2010

Rekening 2009 bevestigt achteruitgang van
Izegems handelscentrum

Tijdens de zitting van 31 mei 2010 werd de rekening
van het dienstjaar 2009 voorgesteld. N-VA –
gemeenteraadslid Filip Motte stelde dat er inderdaad
sprake is van een goede rekening. “Het positieve
resultaat wordt verklaard door hogere ontvangsten,
vooral uit de personenbelasting, en lagere uitgaven
onder andere door lagere schulduitgaven. Wanneer we
de ontvangsten in detail bekijken, moeten we eerst en
vooral de Izegemse bevolking bedanken voor de gulle
steun.  Zo zorgden zij voor ongeveer 2,5 miljoen euro
meer ontvangsten voor de stad”, stelde raadslid Motte.
“Als we de cijfers van het eerste jaar van deze
bestuursperiode vergelijken met het jaar 2009 blijken
de inkomsten uit de personenbelasting en de
onroerende voorheffing te zijn gestegen van 11,7
miljoen euro naar 15,6 miljoen euro of anders gesteld:
de modale Izegemnaar betaalt dit jaar 4 miljoen euro
meer belastingen dan in 2006 en "redt" zo de rekening
2009.”
 
“Wat de uitgaven betreft valt vooral de stijging van de
personeelskosten op van 7,3 miljoen naar 7,9 miljoen
euro, te verklaren door het nieuwe personeelskader.
Positief zijn de stabiele werkingskosten en jammer
genoeg de maar tijdelijke daling van de schulduitgaven.
2009 was ook een investeringsjaar met meer dan voor
12 miljoen euro openbare werken, met onder andere
de oplevering van De Leest,  de heraanleg van de Dirk
Martenslaan en de voorziene heraanleg van de Grote
Markt. Dit verklaart uiteraard de forse toename van de
schuldgraad van onze stad, die opgelopen is met 5
miljoen euro van 37 tot 42 miljoen euro. Onze fractie
uit dan ook zijn bezorgdheid over deze oplopende
schuldgraad. Vooreerst zal de volgende jaren een
jaarlijkse stijging van de schulduitgaven de budgettaire
beleidsruimte beperken. En tot wat een schuldgedreven
economie kan leiden, werd onlangs nogmaals
aangetoond in Griekenland”, stelde raadslid Filip Motte.

Achteruitgang van het Izegemse handelscentrum
 
Wat de N-VA in deze rekening 2009 opgevallen is, is de
verdere achteruitgang van het Izegemse
handelscentrum. En dit valt af te leiden uit de
volgende indicatoren:
 
- de halvering van de voorziene inkomsten op
plaatsrechten op de markten;
- de daling van de inkomsten uit de parkeermeters in
het centrum;
- minder dan voorziene uitgaven via de winkelpremie;
- het wegvallen van het voorziene budget voor een
centrummanager;
- het uitblijven van de handgift van het Frunpark, die
moest dienen om de bezoekers naar het Izegemse
handelscentrum te "loodsen".
 
”Deze gegevens, samen met de objectieve waarneming
van de toenemende leegstand in het handelscentrum,
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moeten een bezorgdheid zijn voor alle fracties”,
besloot gemeenteraadslid Motte.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 02-06-2010

N-VA blijft kritisch over tracé van de
fietstunnel N36

De Izegemse gemeenteraad boog zich tijdens de zitting
van 31 mei opnieuw over het dossier van de fietstunnel
aan de N36. Fractieleider Kurt Himpe stelde dat de N-
VA altijd voorstander geweest is van de realisatie van
een fietstunnel, maar kritisch blijft over het tracé.

“Fietsers die van het centrum naar de Bosmolens willen
rijden, moeten drie keer een weg dwarsen. Niet ideaal
en vooral niet veilig. De N-VA is tevreden dat er extra
maatregelen genomen zijn voor het fietsverkeer ter
hoogte van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan,
Meensestraat en Meensesteenweg”, aldus Kurt Himpe.

“Maar de andere punten van kritiek blijven, zelfs nu
het definitieve ontwerp op tafel ligt. De tunnel biedt
helemaal géén oplossing voor de voetgangers die de
N36 willen dwarsen en biedt geen oplossing voor het
fietsverkeer dat de richtingsas Roeselare-Lendelede
volgt. Ook voor fietsers die uit het Izegemse centrum
naar de Bosmolens rijden, is door de omweg het tracé
niet echt ideaal. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat
fietsers de tunnel niet gebruiken, terwijl het wel een
veilig alternatief is. Het gebruik van de fietstunnel kan
niet afgedwongen worden doordat de tunnel maar één
richtingsas bedient en voor ander richtingen de rotonde
de enige mogelijkheid blijft”, waarschuwde
gemeenteraadslid Himpe. Hij besloot zijn tussenkomst
door te stellen dat er nooit een degelijk onderzoek
gebeurde naar alternatieven voor het ontwerp.

De N-VA hoopt dat de fietsers de tunnel zullen
gebruiken, maar vreest dat door het ongelukkige tracé
heel wat fietsers de rotonde zullen nemen om de N36
te dwarsen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 01-06-2010

N-VA dringt aan op doorlichting
dienstverlening OCMW

Tijdens de OCMW - raadszitting van mei werd de
rekening van het jaar 2009 voorgesteld en besproken.
Daarbij kwam onder meer de kostprijs aan bod van de
diverse dienstverleningen die het Izegemse OCMW aan
haar klanten biedt.

Zo bleek onder meer dat de kostprijs van de door het
OCMW aangeboden warme maaltijden opgelopen is naar
zo'n 95.000 euro, of 1,6 euro per maaltijd. De
klusjesdienst kostte de Izegemse belastingsbetaler in
2009 dan weer 40.000 euro, of ruim 26 euro per
gepresteerd uur. De poetsdienst tot slot bracht een
verliespost van een kleine 60.000 euro met zich mee,
meer bepaald 1,3 euro per gepresteerd uur.

Naar aanleiding van die cijfers vroeg N-VA - raadslid
Bernhard De Muynck de meerderheid om een
doorlichting van de verschillende dienstverleningen. De
verliesposten op zich zijn dan wel relatief beperkt,
wanneer ook rekening gehouden wordt met de tijd die
de maatschappelijk werkers van het OCMW besteden
aan de diverse dienstverleningen, dan wordt duidelijk
dat de kost per eenheid snel de hoogte ingaat.

Om die reden lijkt het de N-VA - fractie dan ook
aangewezen om een doorlichting te maken van alle
dienstverleningen die het OCMW biedt. "De drie
voorbeelden geven aan dat een groot deel van de
kostprijs terug te brengen is tot de administratieve
omkadering van de dienstverlening. Vooraleer het
OCMW bijvoorbeeld een klusjesman langs stuurt, kijkt
een maatschappelijk werker eerst na of dat klusje wel
noodzakelijk is en de persoon in kwestie voor dat klusje
wel een beroep kan doen op het OCMW. Dat zorgt
uiteraard voor heel wat extra kosten", aldus Bernhard
De Muynck.

Om die verliesposten in te dijken, stelt N-VA dan ook
voor om per dienstverlening na te gaan hoe de werking
op vandaag is en welke maatregelen de efficiëntie
kunnen verhogen en de kostprijs kunnen verlagen.

"De verliesposten worden uiteindelijk gedragen door de
Izegemse belastingsbetaler, het is dan ook de plicht
van het OCMW om ervoor te zorgen dat ze die
belastingsgelden als een goed huisvader beheert,"
besluit Bernhard De Muynck.

Bernhard De Muynck - OCMW-raadslid
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Persmededeling - 23-05-2010

N-VA vraagt betere bewegwijzering naar
carpoolparking

In de commissie voor Openbare Werken en
Mobiliteit vroeg gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA)
om een betere bewegwijzering naar de Izegemse
carpoolparking.

"Aan het op- en afrittencomplex van de E403 ter hoogte
van het kanaal Roeselare-Leie is er sinds kort een
nieuwe verkeerssituatie met rotondes en
verkeerslichten. Dat zorgt voor een verkeersveiligere
doorstroming van het verkeer", stelt raadslid Himpe.
Maar de aanduiding van de carpoolparking onder de
E403 werd uit het oog verloren. In de commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit vroeg raadslid Kurt
Himpe daarom aan het stadsbestuur om contact op te
nemen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
om een duidelijke bewegwijzering te plaatsen naar de
carpoolparking.

Hij vroeg eerder ook al aan AWV om de gegevens over
de Izegemse carpoolparking op te nemen in de
carpooldatabank (www.carpoolplaza.be) en statistieken
bij te houden van de bezettingsgraad. Op basis van die
gegevens wordt immers beslist of er een uitbreiding
noodzakelijk is en of er bijkomende
promotiecampagnes nodig zijn als de parking het
geplande streefcijfer niet haalt.

Betere afstelling verkeerslichten

De nieuwe verkeerssituatie aan het op- en
afrittencomplex leidde in eerste instantie tot vrij lange
files op de kanaalweg doordat de verkeerslichten nog
niet optimaal afgesteld werden. In de commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit werd meegedeeld dat
na de definitieve asfaltering een nieuwe afstelling van
de verkeerslichten werd ingevoerd waardoor het
verkeer nu vlotter zal kunnen doorstromen. Onder de
laatste asfaltlaag werd immers ook een lussysteem
aangelegd dat mee de verkeerslichten beïnvloedt.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 19-05-2010

Infrabel investeert in betere beveiliging
spoorlijn

Er komen investeringen in een betere beveiliging van
de spoorlijn Brugge-Kortrijk ter hoogte van de
Emelgembrug. Dat vernam gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA) van Infrabel.

Infrabel werd door het raadslid op de hoogte gebracht
van een risicovolle situatie in de buurt van de
Emelgembrug in Izegem. Er gebeurde een uitgebreide
analyse van de omgeving en Infrabel stelde vast dat
door de gemakkelijke toegankelijkheid van de
spoorweginfrastructuur er inderdaad een verhoogd
risico is. Daarom plant Infrabel langs beide zijden van
de spoorweginfrastructuur een betere omheining, ook al
omdat net langs de spoorlijn ook een school gelegen is.

“Op die plaats dwarsen ook nog altijd heel wat mensen
het spoor. Wandelaars, lopers… die zich op het jaagpad
langs het kanaal Roeselare-Leie bevinden, gebruiken
die plaats om de spoorlijn te dwarsen en gaan dan
verder op het fiets- en wandelpad achter het kasteel
Blauwhuis”, stelt raadslid Himpe. “Door een afsluiting
te plaatsen langs de spoorlijn wordt de mogelijkheid
om het spoor te dwarsen heel wat kleiner”. Op die
plaats was er vroeger een onbewaakte overweg, maar
die is al jaren geleden buiten gebruik gesteld.

Volgens Infrabel zullen deze werken wel een tijdje
duren. In afwachting zal er regelmatig toezicht zijn.

Zelfdodingen

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg specifieke
maatregelen aan de Emelgembrug in Izegem omdat er
op die plaats ook al een aantal (pogingen tot)
zelfdoding op de spoorlijn waren.

In de periode 2005-2008 gebeurden er in totaal 12
zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding langs de
spoorlijn Kortrijk-Brugge op het grondgebied van
Izegem en Roeselare. Uit statistieken die raadslid
Himpe bij de RIHO-politiezone opvroeg, blijkt niet
alleen dat er een groot aantal zelfdodingen en
pogingen tot zelfdoding waren, maar er waren de
voorbije jaren ook bijna 25 meldingen waarbij de
melder een vermoeden had dat iemand een (poging
tot) zelfdoding zou ondernemen door zich voor de trein
te werpen. “De betere beveiliging kadert in het
actieplan van Infrabel om het aantal zelfdodingen terug
te dringen”, besluit Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 12-05-2010

Centrumraad PCVO

De gemeenteraad stelde tijdens de zitting van 3 mei
2010 de Izegemse schepen van Onderwijs en N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe aan als
vertegenwoordigers voor de Centrumraad van het
PCVO.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen
besliste om voor het Provinciaal Centrum voor
Volwassenenonderwijs van West-Vlaanderen (PCVO)
een Centrumraad op te richten. Deze raad adviseert de
inrichtende macht over de werking en organisatie van
het PCVO.

Met de aanstelling van de twee Izegemse
vertegenwoordigers wordt gestreefd naar continuïteit:
de Stedelijke Leergangen fuseerden enkele jaren
geleden met het PTI-CVO wat leidde tot de oprichting
van het PCVO. Zowel de schepen van Onderwijs als
raadslid Himpe maakten toen deel uit van de
beheerraad van de Stedelijke Leergangen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 11-05-2010

Aantal Izegemse leefloners met kwart
toegenomen

Uit cijfers die OCMW-raadslid Bernhard De Muynck
opvroeg in het OCMW van Izegem, blijkt dat het aantal
betalingen van een leefloon in Izegem in 2009
spectaculair is toegenomen ten opzichte van het jaar
ervoor. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden
tussen enerzijds zij die geen enkel inkomen hebben en
dus een volledig leefloon ontvangen, en anderzijds zij
die een inkomen ontvangen dat weliswaar lager ligt
dan het wettelijk minimum. Die laatsten ontvangen
een aanvullend leefloon bovenop hun inkomen.

De cijfers geven aan dat de stijging het grootst is bij
de personen die een volledig leefloon ontvangen. Ten
opzichte van 2008 is er in het aantal dagelijkse
uitbetalingen van een volledig leefloon maar liefst een
stijging van 20 % te noteren. Waar er in 2008 per dag
gemiddeld zo'n 62 personen een leefloon ontvingen,
genoten er in 2009 per dag bijna 75 Izegemnaars van
een volledig leefloon.

Binnen de groep van personen die een volledig leefloon
ontvangt, kwamen in 2009 vooral meer
samenwonenden (22 %) en alleenstaanden (15 %) bij
het OCMW aankloppen. Bij de gezinshoofden, zijnde
personen met een gezin ten laste, was de stijging met
zo'n 1,5 % het kleinst. 

Bij personen die een aanvullend leefloon ontvingen,
was er in 2009 dan weer amper een stijging
waarneembaar. De uitbetalingen stegen slechts met
een half procent. De groep van Izegemnaars die naast
hun (geringe) inkomen nog extra geld van het OCMW
ontvangen, is dus niet toegenomen.

"De opgevraagde cijfers bewijzen alvast dat ook
Izegem verre van gespaard is gebleven van de
economische crisis. Bij gebrek aan een federale
regering zal het opnieuw aan de Vlaamse regering zijn
om, met de weliswaar te beperkte bevoegdheden die
ze heeft, de Vlaamse economie weer nieuw leven in te
blazen", aldus Bernhard De Muynck.

Bernhard De Muynck - OCMW-raadslid
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Actueel - 06-05-2010

Op zoek naar andere locatie voor Izegems
recyclagepark

Tijdens de zitting van 3 mei vroeg N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe het stadsbestuur om
bijzondere aandacht te hebben voor de
verkeerssituatie aan het recyclagepark in de Lodewijk
De Raetlaan.

“Sinds 3 mei is er op alle IVIO-recyclageparken een
uniform toegangscontrolesysteem, waardoor de bijna
120.000 inwoners van het IVIO-werkingsgebied enkel
nog via de elektronische identiteitskaart of met een
specifieke elektronische toegangskaart toegang
hebben. Ik kaartte al meermaals aan dat de
verkeerssituatie er vaak alles behalve overzichtelijk en
zelfs ronduit gevaarlijk is. Door de invoering van het
nieuwe toegangscontrolesysteem zouden er nog meer
problemen kunnen ontstaan, zeker als bepaalde
bezoekers van het recyclagepark geen toegangskaart
hebben", aldus raadslid Himpe.

De bevoegde schepen beklemtoonde dat er
overeengekomen is met IVIO om de situatie op de voet
te volgen. De schepen meldde dat er intussen ook een
zoektocht gestart is naar een andere locatie voor het
recyclagepark, waardoor de toegangsmogelijkheden
beter en vooral verkeersveiliger zouden kunnen
worden.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 04-05-2010

Izegemse senioren krijgen nu toch
fitnesspark in open lucht

In de nabijheid van dienstencentrum De Leest komt er
nu toch een bewegingspark met fitheidstoestellen voor
senioren. Dat bleek uit het antwoord op een vraag van
N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens tijdens de
gemeenteraadszitting van maandag 3 mei. Elf
attractieve fitnesstoestellen moeten senioren
aanzetten tot gezonde sportoefeningen. Nochtans
volgde het stadsbestuur Bert Maertens voorheen niet
toen hij in juni 2008 voorstelde om op die locatie een
fitnesspark in te richten. “Alleen idioten veranderen
nooit van mening”, zegt het N-VA - raadslid nu
tevreden. “Het is een uitstekende zaak dat het
stadsbestuur nu alsnog besliste om mijn twee jaar
oude voorstel uit te voeren.”

Izegem telt steeds meer senioren. ‘Oud’ betekent bij
ons echter niet ‘out’. Het bloeiende verenigingsleven
bewijst dat deze groep nog bijzonder actief is. Maar
ouder worden kan toch heel wat fysieke aandoeningen
met zich meebrengen, bijvoorbeeld diabetes, hart- en
vaatziekten, artrose... Om die klachten zo veel
mogelijk te vermijden, is het belangrijk om te
bewegen. Daarom moeten we senioren stimuleren om
regelmatig te bewegen en te sporten.

Een bewegingspark voor senioren kadert volgens Bert
Maertens perfect in die doelstelling. De
fitheidstoestellen laten ouderen toe om op een
aangename manier te trainen in de buitenlucht. “En
dat is goed voor hun gezondheid. Maar een
bewegingspark zal ook het sociale contact tussen
senioren versterken. Een bijkomend pluspunt”, stelt N-
VA - raadslid Bert Maertens.

Een bewegingspark voor senioren is in Scandinavië,
Engeland en Nederland al een tijdje ingeburgerd. Ook
in Vlaanderen pikten verschillende gemeenten het idee
intussen op. “Het is een verstandige beslissing van het
stadsbestuur om nu ook op die kar te springen en mijn
voorstel uit 2008 alsnog uit te voeren”, besluit Bert
Maertens. De elf fitnesstoestellen voor senioren zouden
in totaal 10.500 euro (incl. btw) kosten. Het OCMW
financiert daarvan 4000 euro. De stad betaalt de rest.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 04-05-2010

Viering 150 jaar kanaal Roeselare-Leie:
2012 of 2022?

De Izegemse gemeenteraad keurde op 3 mei een
samenwerkingsprotocol met de gemeenten langs het
kanaal Roeselare-Ooigem goed. Daarmee wil men
activiteiten voor het feestjaar en een
gebiedsprogramma uitwerken.

Met het protocol willen Roeselare, Ooigem,
Ingelmunster, Oostrozebeke en Wielsbeke samen met
een reeks streekpartners zoals de provincie West-
Vlaanderen en de WVI een reeks activiteiten
organiseren naar aanleiding van de viering van 150 jaar
kanaal Roeselare-Leie. Maar het protocol gaat verder:
zo willen de gemeenten langs het kanaal ook een
coherent gebiedsprogramma uitwerken in verband met
economie, toerisme, recreatie, mobiliteit...

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe had bedenkingen
bij het jaar waarin de feesten georganiseerd worden.
"Dat het kanaal Roeselare-Leie een zeer belangrijke rol
gespeeld heeft en nog zal spelen is duidelijk. De wet
van 14 augustus 1862 bepaalde dat er een kanaal zou
gegraven worden. Die datum wordt gebruikt om te
stellen dat 2012 een feestjaar is. Dan bestaat het
kanaal dus blijkbaar 150 jaar", aldus raadslid Himpe.

"Maar dat is toch een loopje nemen met de
geschiedenis. De opening van het kanaal gebeurde op 1
januari 1872. Dat wil zeggen dat het kanaal pas
werkelijkheid werd in 1872 en dat we pas in 2022 de
150ste verjaardag van het kanaal kunnen vieren. Maar
de N-VA - fractie begrijpt uiteraard dat (het
verkiezingsjaar) 2012 wel een zeer fijn jaar is om 150
jaar kanaal te vieren", merkte Himpe op.  

Verdere investeringen in kanaal broodnodig

Gemeenteraadslid Kurt Himpe wees er wel op dat het
nodig is dat er verder geïnvesteerd wordt in het kanaal
en dat moet samengewerkt worden voor het oplossen
van een reeks problemen, zoals bijvoorbeeld de
toegankelijkheid van het kanaal. “Bedrijven langs het
kanaal Roeselare-Leie ijveren al een tijd voor een
grotere toegankelijkheid van de waterweg. De
beperkingen spelen de bedrijven parten. Zo meerde
begin juli 2009 in Roeselare een binnenschip aan met
een laadvermogen van 1900 ton, maar het schip
transporteerde slechts 1500 ton omdat het kanaal niet
diep genoeg is en lage bruggen een lege terugvaart
belemmeren. Een verschil van 400 ton, maar de
vervoerskosten blijven dezelfde”.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 23-04-2010

Gevaarlijke situatie voor fietsers in
Meensesteenweg

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
van donderdag 22 april 2010 kaartte N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe een gevaarlijke situatie
voor de fietsers in de Meensesteenweg aan.

"In de richting van Sint-Eloois-Winkel stopt het
afgescheiden fietspad net voor een gevaarlijke bocht,
waardoor fietsers er op de rijweg moeten. Maar
onlangs werden er in de bocht wegmarkeringen
aangebracht waardoor het voor de fietsers nog
gevaarlijker geworden is. Een volle witte streep geeft
er aan dat de autobestuurders er op hun rijvak moeten
blijven, maar voor de fietsers is er nu helemaal geen
vrije ruimte meer", aldus raadslid Himpe die vernam
dat er al twee oudere fietsers tegen de vlakte gingen.
In de Meensesteenweg is er in de andere rijrichting
geen probleem voor de fietsers.

Politiecommissaris Courtens stelde voor om net voor de
bocht een verkeersbord te plaatsen dat de
autobestuurders er waarschuwt voor fietsers op de
rijweg. Andere oplossingen zijn er niet, want in de
bocht staan er enkele huizen tot tegen de rijweg,
waardoor er geen fietspad kan aangelegd worden.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 10-04-2010

Individuele Behandelingsinstallatie van
Afvalwater

Tijdens de zitting van 29 maart stelde N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over het plaatsen
van Individuele Behandelingsinstallaties van Afvalwater
(IBA’s).

“Wie niet kan aangesloten worden op het openbaar
rioleringsnetwerk, zit in een zogenaamde “rode
cluster” en moet zelf het eigen afvalwater zuiveren.
Maar blijkbaar is er bij Izegemnaars onduidelijkheid of
ze nu een IBA moeten plaatsen of niet. Ik heb weet
van mensen in Kachtem en van mensen in de buurt van
de grens met Ingelmunster die plots tot de vaststelling
kwamen dat ze geen IBA meer moeten plaatsen,
terwijl dit bij de bouwaanvraag wel het geval was. In
bepaalde gevallen was de IBA zelfs al besteld en dat
gaat toch over een kostprijs van duizenden euro’s…”,
aldus raadslid Himpe die vragen stelde over de
communicatie over deze wijziging.

Volgens de bevoegde schepen werden alle betrokken
via een brief op de hoogte gebracht. Raadslid Himpe
drong aan om de informatie nog eens kenbaar te
maken via de stadsperiodiek.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 06-04-2010

N-VA blijft bezorgd over
verkeersafwikkeling nieuwe verkaveling

Bouwpromotor Matexi verspreidde in Izegem een folder
waarin informatie gegeven wordt over de plannen voor
de nieuwe verkaveling tussen de woonwijken De Mol en
de Bosmolens. In de folder stelt de bouwpromotor dat
er grote aandacht wordt besteed aan de
verkeersafwikkeling. Maar de N-VA -
gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Trui Tytgat blijven
vraagtekens plaatsen bij de oplossingen.

Het bouwproject met 350 woningen stoot bij een groot
aantal buurtbewoners op weerstand. Matexi start nu
een informatiecampagne over de verkeersafwikkeling
en stelt dat in overleg met het Agentschap Wegen en
Verkeer voorlopig twee scenario's naar voren kwamen
om de verkeersafwikkeling van de nieuwe en de
bestaande wijk te optimaliseren: een vijfde tak op de
rotonde of een invoegstrook vanuit de Molstraat
rechtstreeks op de N36 richting Harelbeke. "Deze
oplossingen nemen echter niet weg dat de rotonde op
het kruispunt van de N36 met de Krekelmotestraat en
de Leenstraat nu al verzadigd is. Het verkeer
rechtstreeks of onrechtstreeks op de bestaande
rotonde afleiden, zal deze problematiek niet oplossen,
maar wel vergroten", aldus N-VA - raadslid Himpe. "In
een antwoord op een parlementaire vraag die ik liet
stellen, antwoordde Vlaams minister Hilde Crevits dat
recent verschillende verkeerstellingen plaatsvonden en
dat tijdens piekmomenten de verzadiging van de
rotonde bereikt is. Volgens de minister zijn
aanpassingen aan de rotonde momenteel nog niet
voorzien. Wel zal het probleem van toenemende
verkeersbewegingen ter hoogte van de rotonde verder
opgevolgd worden." Volgens gemeenteraadslid Kurt
Himpe is de kostprijs van de aanpassing van de rotonde
uiteraard een heikel punt. De realisatie van de rotonde
kostte toentertijd 770.000 euro.

Oplossing voor fietsverkeer in de maak

Voor het fietsverkeer dat de N36 moet dwarsen is er
wel al een concrete en afdoende oplossing in de maak.
N-VA - gemeenteraadslid Trui Tytgat is tevreden dat in
de globale studie voor de verkeersafwikkeling ter
hoogte van de kruising van de N36 met de E403 zeer
veel aandacht besteed zal worden aan het fietsverkeer
door de aanleg van een fietstunnel of -brug.

Kurt Himpe en Trui Tytgat - Gemeenteraadsleden N-VA
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Persmededeling - 31-03-2010

N-VA wil premie voor
hoogrendementsbeglazing voor iedereen !

Tijdens de zitting van 29 maart 2010 werd het licht
gewijzigde reglement voor subsidiëring van
hoogrendementsbeglazing in huurwoningen opnieuw
besproken.

N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte kon zich namens
de N-VA - fractie vinden in de doelstelling van dit
reglement, maar kon zich niet akkoord verklaren met
de "te hoge" premie (tot 6.500 euro subsidies bij
werken met een totale kostprijs van 7.000 euro).
 
Maar fundamenteel onaanvaardbaar voor de N-VA –
fractie is het feit dat de modale Izegemnaar, die
bijvoorbeeld zijn woning van meer dan 25 jaar
oud renoveert, niet in aanmerking komt voor deze
premie. Deze kritiek werd ook al geuit door N-VA –
gemeenteraadslid Trui Tytgat tijdens de commissie
voor Sociale Zaken en OCMW.
 
Raadslid Motte stelde voor om de premie voor de
eigenaar-verhuurders te reduceren tot een meer
aanvaardbaar niveau (maximum 30 % of maximum
3.500 euro).

Tegelijkertijd kan de vrijgekomen budgettaire ruimte
gebruikt worden om iedere Izegemnaar die zijn woning
ouder dan 25 jaar renoveert en voorziet van hoog-
rendementsbeglazing te ondersteunen met een premie
van 10 % of maximum 1.000 euro. Deze aanpassingen
maken dit reglement sociaal correcter en
democratischer.
 
Tot verbijstering van de N-VA - fractie, kon de
Izegemse meerderheid zich niet vinden in deze
voorgestelde aanpassingen. Toch vreemd voor de
zogezegde "sociale" partijen CD&V, Groen! en SP.a…

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 28-03-2010

Bushalte in de Italianenlaan?

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
van 16 maart stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe voor om de tijdelijke bushalte in de
Italianenlaan te bestendigen. Heel wat leerlingen van
het Izegemse VTI maken immers gebruik van deze
tijdelijke halte.

"Door de werken in de Dirk Martenslaan plaatste De
Lijn een tijdelijke halte in de Italianenlaan ter
vervanging van de halte Sint-Louis van lijn 81
Roeselare - Izegem - Waregem - Anzegem. Ook de
andere lijnen bedienen die halte omdat ook hun
tijdelijke reisweg langs de Italianenlaan wordt
omgeleid. Sinds de ingebruikname van de tijdelijke
halte dicht bij de technische school maken meer en
meer leerlingen er gebruik van", stelt raadslid Himpe.
"Vandaar de vraag om deze tijdelijke halte te
bestendigen."

In een eerste reactie laat De Lijn weten dat een
aanpassing van de officiële reisweg(en) in het kader
van het huidige besparingsplan van De Lijn niet aan de
orde is. Daarom zullen alle lijnen opnieuw de normale
reisweg volgen als de werken in de Dirk Martenslaan
achter de rug zijn.

Vanuit de commissie voor Openbare Werken en
Mobiliteit zal ook een vraag gesteld worden aan De
Lijn om de bushalte in de Italianenlaan te bestendigen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 19-03-2010

Betere signalisatie asverschuiving

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
van 16 maart stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe vragen over de asverschuiving op de grens
tussen Ingelmunster en Izegem.

"Een tijd geleden werd in de Gentse Heerweg een
asverschuiving aangelegd op de grens tussen beide
gemeenten. Maar sindsdien gebeurden er tal van
ongevallen. Op de asverschuiving werden enkele
paaltjes geplaatst, maar lichtkegels ontbreken er tot
nu toe en dat is zeker een oorzaak voor de vele
ongevallen", aldus raadslid Himpe. "Uit een
schriftelijke vraag blijkt dat het elektriciteitsbedrijf
Etiz er al zorgde voor bijkomende openbare
verlichting, maar de ontwerper voorzag er geen
lichtkegels. Gelukkig werden intussen wel al kabels
voorzien tot op de verkeersheuvel."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg in de commissie
om bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) aan te
dringen om zo snel mogelijk werk te maken van het
plaatsen van lichtkegels zodat weggebruikers duidelijk
zien dat er een asverschuiving is.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 10-03-2010

Interpellatie over nieuwe instellingen
windturbines

Tijdens de zitting van 1 maart interpelleerde N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe het stadsbestuur over de
nieuwe instellingen van de windturbines in Kachtem.

Eind januari 2010 ontvingen heel wat Kachtemnaars
een brief van Electrabel met de mededeling dat na
overleg met de stad en na evaluatie van de klachten
de instellingen van de windturbines die opgesteld zijn
op het industrieterrein van Kachtem vanaf 3 februari
aangepast zijn om het risico van slagschaduw in de
woonzones sterk te verminderen.

"Deze mededeling van Electrabel duidt erop dat de
exploitant van de windturbines eindelijk toegeeft dat
er effectief een probleem is. Ik wil het stadsbestuur
hierbij ook danken voor de inzet in dit dossier en de
poging om samen met Electrabel de situatie voor een
hele reeks Kachtemnaars leefbaarder te maken", stelde
raadslid Himpe.

Logboek

Electrabel zat intussen ook met een aantal bewoners
samen, vooral om uitleg te geven over het systeem van
het logboek. Electrabel roept de buurtbewoners
immers op om via een logboek de klachten van de
slagschaduw verder op te volgen zodat naderhand de
instellingen kunnen aangepast worden.

"De nieuwe instellingen zijn gebaseerd op de klachten
van de buurtbewoners. Maar nu blijkt dat deze
gegevens toch wel onvolledig zijn. Zo hebben heel wat
bewoners gewoon geen klacht ingediend terwijl ze wel
last hebben van slagschaduw. Dat vertekent de basis
voor de nieuwe instellingen. Electrabel stelde ook dat
er geen rekening gehouden wordt met “vage”
klachten. Maar uit het logboekdossier blijkt dat enkele
vage klachten wel vermeld worden, maar andere
gewoon genegeerd worden. Ook telefonische klachten
zijn niet opgenomen. En uit een eerste analyse blijkt
dat een reeks ingediende klachten niet is opgenomen
in het overzicht. Op basis van het overzicht maakte
Electrabel een kaartanalyse van de problemen."

"Het stadsbestuur en dan specifiek de milieudienst
heeft vele klachten ontvangen en ik veronderstel dat
alle klachten doorgegeven werden aan Electrabel.
Jammer genoeg blijkt dus dat Electrabel niet alle
klachten in kaart heeft gebracht voor de nieuwe
instellingen", betreurde gemeenteraadslid Kurt Himpe.
Schepen Nadia Staes bevestigde dat alle ontvangen
klachten zowel aan Electrabel als aan de provinciale
diensten werden overgemaakt. De schepen wil alvast
ingaan op het voorstel van raadslid Himpe om de
Kachtemnaars via de stadsperiodiek op te roepen om
een logboek bij te houden van de slagschaduwhinder.

"Door het plaatsen van windturbines wil Electrabel een
bijdrage leveren aan de productie van groene energie.
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De vraag is natuurlijk of deze twee windturbines wel
degelijk de vooropgestelde doelen halen. Is het
stadsbestuur bereid om aan Electrabel te vragen om
gegevens ter beschikking te stellen waaruit blijkt wat
de vooropgestelde productiedoelen waren en wat tot
nu toe gemiddeld per jaar effectief geproduceerd
werd? Als deze windturbines het vooropgestelde doel
niet halen, dan zijn ze nutteloos", aldus Kurt Himpe.
Schepen Nadia Staes is bereid om aan Electrabel
concrete gegevens op te vragen, maar volgens
Electrabel zijn de windturbines, zelfs met de nieuwe
instellingen, rendabel.

Ook in Stuivenbergstraat geluidshinder

Volgens N-VA - gemeenteraadslid Himpe zijn er niet
alleen klachten over geluidshinder in Kachtem, maar
ook in de buurt van de Stuivenbergstraat, wat door de
schepen ook bevestigd werd.

De stadssecretaris meldde tenslotte ter zitting dat de
provincie een brief stuurde waarin gemeld wordt dat
Roeselare en Izegem op de hoogte zullen gebracht
worden van de plannen voor bijkomende windturbines
op het grondgebied van de andere stad.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 09-03-2010

N-VA wil meer promotie voor
buurtcomposteren

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens vroeg het
stadsbestuur tijdens de raadszitting van 1 maart om zo
veel mogelijk Izegemse appartementsbewoners aan te
zetten tot gezamenlijk buurtcomposteren.

Van 19 april tot en met 25 juni voert de Izegemse
milieudienst promotie voor thuiscomposteren. Een
compostvat en bijhorende stok zijn dan aan
verminderde prijs te koop. Tijdens de
gemeenteraadszitting van 1 maart vroeg Bert Maertens
de schepen van Milieu om ook extra aandacht te
besteden aan buurtcomposteren. Daarbij composteren
bewoners van een appartementsgebouw samen op een
gemeenschappelijke plaats ergens in de buurt van het
gebouw.

"De appartementsblokken schieten in Izegem in
ijltempo uit de grond. Onze stad telt steeds meer
appartementsbewoners, voor wie het niet mogelijk is
om een compostvat op hun terras te plaatsen. Extra
inspanningen om die mensen samen te doen
composteren zijn dus zeker nuttig", legde Bert
Maertens uit.

De bevoegde schepen antwoordde echter dat er
momenteel één project in uitvoering is en dat er niet
meteen nieuwe initiatieven verwacht moeten worden.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 04-03-2010

Investeringen in oud gemeentehuis
Emelgem

Er komt een nieuwe stookketel in het oude
gemeentehuis van Emelgem. Dat besliste de
gemeenteraad tijdens de zitting van 1 maart.
Vooraleer deze stookketel kan geplaatst worden,
moeten er eerst een aantal werkzaamheden uitgevoerd
worden zoals een aanpassing aan de schoorsteen.

“Onze fractie is tevreden dat er verder geïnvesteerd
wordt in het voormalig gemeentehuis van Emelgem.
Het is immers een gebouw dat nog altijd waardevol is
en vaak gebruikt wordt door verenigingen”, stelde N-
VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Het raadslid vroeg om ook te kijken voor een reeks
andere kleine investeringen in het gebouw: “Zo is er
op een aantal plaatsen graffiti gespoten in het gebouw
zelf, zijn er nogal wat plinttegels los en het
behangpapier hangt op een aantal plaatsen helemaal
los of is gescheurd. Binnen in het gebouw zou een
verfbeurt hier en daar ook alles wat opfleuren. Mijns
inziens kunnen deze kleine herstellingen in eigen
dienst gebeuren en hoeft dit niet zoveel te kosten.”
Schepen Dirk Van Walleghem meldde dat cursisten van
het PCVO binnenkort aan de slag gaan om een en
ander op te frissen in het gebouw.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 02-03-2010

Premie hoogrendementsbeglazing: N-VA
protesteert tegen uitsluiting
tweeverdieners

Tijdens de gemeenteraadzitting van 1 maart 2010 werd
een nieuw subsidiereglement over
hoogrendementsbeglazing in huurwoningen voorgesteld
door de Izegemse meerderheid.

Ook voor de N-VA - fractie is dit een verstandige,
verdedigbare keuze. De spelregels zelf waren voor N-
VA - raadslid Filip Motte totaal onaanvaardbaar.

“Iedere eigenaar-verhuurder kan, met de nodige
fiscale kennis, zijn investering op zeer korte tijd quasi
volledig recupereren. Het nieuwe reglement voorziet
immers een tussenkomst van de stad ten bedrage van
50 procent van de investering met een maximum van
5000 euro per woning. Er bestaat evenwel ook een
federale tussenkomst van maximaal 40 procent van de
investering met een maximum van 2770 euro (+
gemeentebelasting) per jaar. Door het splitsen van
deze factuur over twee jaar, met een voorschotfactuur
en een slotfactuur, kan zelfs twee keer van deze
federale tussenkomst worden genoten. Of met andere
woorden: tot 90 procent van de investering kan op
zeer korte termijn door de eigenaar-verhuurder
terugverdiend worden”, aldus raadslid Motte, die ook
stelde dat een dergelijk systeem zeker en vast voor
administratieve overlast zorgt en aanleiding geeft tot
misbruik.

“Deze premie komt de huurder ten goede, door een
lagere energiefactuur, maar de winst voor de eigenaar-
verhuurder is in vergelijking met de dalende
energiefactuur voor de huurder, buitengewoon veel
groter. En meestal zijn de eigenaar-verhuurders niet
van de minst bedeelden in onze samenleving.
Bovendien mogen ze hun "commerciële" activiteiten
uitoefenen onder de vorm van een vennootschap. Want
ook vennootschappen kunnen genieten van deze
subsidie”, stelde raadslid Motte.

“Onaanvaardbaar voor de N-VA - fractie is ook het feit
dat de gewone tweeverdieners die het zeker met
opgroeiende kinderen financieel moeilijker hebben dan
vroeger door onder andere de economische crisis niet
in aanmerking komen voor deze premie. Stel dat ze
zelf een oudere woning aankopen of één oudere
woning in Izegem bezitten, dan kunnen zij geen beroep
doen op deze premie voor hoogrendementsbeglazing. 

En juist deze middengroep wordt al vaak van
verschillende voordelen uitgesloten. Van een
ondemocratische maatregel gesproken”, aldus N-VA –
gemeenteraadslid Trui Tytgat die dit ook al in de
commissie voor Sociale Zaken naar voren bracht.

Gemeenteraadslid Filip Motte besloot met de vraag dit
reglement niet goed te keuren en nog eens omstandig
te bespreken in de verschillende commissies.

De Izegemse meerderheid kon zich vinden in de



Premie hoogrendementsbeglazing: N-VA protesteert tegen uitsluiting tweeverdieners

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen2009/Persmededelingen2009-premiehoogrendementsbeglazing.htm[26/04/2011 17:31:15]

argumentatie van de N-VA – fractie en besliste om het
agendapunt uit te stellen.

Filip Motte en Trui Tytgat - Gemeenteraadsleden N-VA
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Actueel - 20-01-2010

Hogere fietsvergoeding voor Izegems
OCMW- en stadspersoneel

De personeelsleden van de stad en het OCMW krijgen
een hogere fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
Vandaag bedraagt die vergoeding 15 cent per
kilometer. N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens en
OCMW - raadslid Bernhard De Muynck willen dit bedrag
verhogen tot 20 cent per kilometer, het nieuwe
wettelijke maximumbedrag. Ze leggen hun voorstel ter
goedkeuring voor op de eerstvolgende Izegemse
gemeente- en OCMW-raadszitting.

Personeelsleden van de gemeenten en provincies
kunnen voortaan tot 20 eurocent per kilometer
fietsvergoeding voor woon-werkverkeer ontvangen. Dat
kwamen de Vlaamse regering, vakbonden en
werkgeversorganisaties overeen. Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois bevestigde die
afspraak in een omzendbrief.
 
De lokale besturen kunnen zelf kiezen of ze de
(hogere) fietsvergoeding aan hun medewerkers
toekennen of niet. In Izegem krijgen de
personeelsleden vandaag al het oude maximumbedrag
van 15 cent per kilometer. "De N-VA promoot het
duurzaam woon-werkverkeer. Het is lovenswaardig dat
mensen dagelijks met de fiets gaan werken. Dat is
goed voor het milieu en uitstekend voor de eigen
gezondheid", stellen Bert Maertens en Bernhard De
Muynck. "Bovendien zorgen fietsende ambtenaren voor
meer vrije parkeerruimte voor bezoekers van de stads-
en OCMW - diensten. We willen die fietsers extra
belonen en vragen dat de stad en het OCMW voortaan
de nieuwe maximumvergoeding van 20 cent per
kilometer toekennen."
 
Het nieuwe maximumbedrag van 20 cent per afgelegde
kilometer stemt overeen met het sinds 1 januari 2010
gewijzigde fiscaal vrijgestelde maximumbedrag, dat
tot voor kort 15 cent bedroeg. De lokale besturen
kunnen de verhoging doorvoeren met ingang van 1
januari 2010.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Bernhard De Muynck - OCMW-raadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 19-02-2010

Hectische toestanden in Heibrugstraat

In de Heibrugstraat is het al een tijdje een af- en
aanrijden van vrachtwagens van een aannemer die in
de straat net achter het Frunpark een tijdelijke
opslagplaats voor aarde van wegeniswerken
installeerde. De vrachtwagens rijden er echter in
tegenovergestelde richting een eenrichtingsstraat in en
dat leidt tot chaotische toestanden volgens N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe.

"De Heibrugstraat wordt gebruikt als uitweg voor het
Frunpark. Heel wat automobilisten moeten deze weg
dus gebruiken, maar worden om de haverklap
geconfronteerd met vrachtwagens die de smalle straat
in tegenovergestelde richting inrijden. Veel
mogelijkheden om uit te wijken zijn er niet", stelt
raadslid Himpe die in een kwartier tijd vaststelde dat
er drie vrachtwagens in tegenovergestelde richting de
eenrichtingsstraat inreden. Volgens de buurtbewoners
staan de politiediensten deze situatie oogluikend
toe. "De vraag blijft echter of het een goed idee is om
zo'n tijdelijke opslagplaats op die plaats toe te staan,
namelijk in een eenrichtingsstraat die dan ook nog
dient als uitweg voor het Frunpark. Deze situatie zou
nog duren tot aan de zomervakantie", aldus Himpe. De
N-VA stelt hierover vragen tijdens de eerstvolgende
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit.
 
Buurtbewoners klagen ook over de staat van de weg.
Door het aan- en afrijden van de vrachtwagens is de
Heibrugstraat herschapen in een modderpoel. Met het
stadsbestuur is er afgesproken dat de weg dan ook
dagelijks moet gereinigd worden. Gelukkig houdt
de aannemer zich meestal aan deze afspraak.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 08-02-2010

Izegemse musea blijven publiekstrekkers

Vorig jaar lokten de Izegemse musea bijna 13.000
bezoekers. Dat blijkt uit het antwoord op een
schriftelijke vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe.

“Het Borstel- en Schoeiselmuseum waren vorig jaar elk
goed voor ongeveer 6.300 bezoekers. De
bezoekersaantallen wijzigen elk jaar omdat dit sterk
afhankelijk is van het aantal tentoonstellingen dat
georganiseerd wordt”, aldus raadslid Himpe. “Uit
analyse van het aantal bezoekers blijkt dat het aantal
gratis bezoekers dubbel zo groot is als het aantal
betalende. Niet vreemd als je weet dat Izegemnaars,
jongeren tot 18 jaar, leraars… de Izegemse musea
gratis mogen bezoeken en zo gemakkelijker de weg
vinden naar deze attracties. Uit de gegevens blijkt ook
dat er dubbel zo veel groepsbezoeken zijn als
individuele bezoekers.” De bezoekers komen vooral uit
West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen levert het tweede
meest aantal bezoekers. Waalse of buitenlandse
bezoekers zijn er nauwelijks.

In de loop van de voorbije tien jaar was 2005 hét
topjaar. Toen lokten de musea meer dan 19.000
bezoekers.

Jaar Totaal Borstel-

museum

Schoeisel-

museum

Stoom-

machine

2006 12.698 5.975 6.364 359
2007 13.767 7.785 5.640 342
2008 12.038 6.876 4.565 597
2009 12.942 6.383 6.304 255

Stoommachine: investeringen broodnodig

De bezoekersaantallen van de Stoommachine vallen in
vergelijking met de twee andere musea tegen. “De
Stoommachine is echter maar op zeer beperkte
tijdstippen te bezoeken en dat verklaart veel”, stelt
Himpe. “Uit de gegevens van de bezoekersaantallen
blijkt dat de Stoommachine nauwelijks geïntegreerd
was in speciale activiteiten zoals Erfgoeddag,
Klassedagen… Maar er is meer: vorige maand bezocht
de raad van bestuur van Etiz de Stoommachine en
konden we vaststellen dat er dringend moet
geïnvesteerd worden om alles aantrekkelijker en
attractiever te maken”.

Wandelingen

Maar niet alleen de musea zetten de geschiedenis van
Izegem in de kijker. Ook de wandelingen onder
begeleiding van de Izegemse gidsen (zoals de
architectuurwandeling en de industrieel-archeologische
wandeling) doen het goed. In 2008 waren er 1.087
deelnemers aan de wandelingen door Izegem, vorig
jaar 979.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 29-01-2010

Exploitant windturbines neemt
maatregelen om slagschaduw te
verminderen

EGPF, de exploitant van de windturbines die in de
Kachtemse industriezone opgesteld staan, past de
instellingen aan om de slagschaduw te verminderen.
Dat besliste de exploitant in samenspraak met de stad
Izegem, na evaluatie van de klachten van
buurtbewoners.

De nieuwe instellingen zullen ervoor zorgen dat de
slagschaduw in de woonzones zal vermeden worden
tussen 9u.30 en 10u.30 en in de namiddag tussen
12u.00 en 18u.00. Deze nieuwe instellingen zullen
toegepast worden vanaf 3 februari en zorgen ervoor
dat de windturbines uitgeschakeld worden als er risico
is op slagschaduw. De nieuwe instellingen zijn ook zo
gekozen dat de slagschaduw in de industriezone onder
de normen blijven.

EGPF vraagt in een brief aan de buurtbewoners om zich
kandidaat te stellen om in een logboek te registeren
wanneer er nog slagschaduw optreedt. Zo kunnen de
instellingen van de slagschaduwmodule na verloop van
tijd nog verfijnd en bijgesteld worden.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) is tevreden dat
EGPF na de vele klachten de instellingen wijzigt.
“Eindelijk geeft de exploitant toe dat er een probleem
is. Maar dit neemt niet weg dat deze windturbines op
een verkeerde plaats ingeplant zijn en dat een verdere
opvolging van deze problematiek noodzakelijk blijft.
De slagschaduw is immers maar één deel van de
problemen. Buurtbewoners dienden ook al heel wat
klachten in over geluidsoverlast. Veel van deze
klachten zijn ook vastgesteld door de milieucel van de
politiezone RIHO. De geluidsoverlast wordt onder
andere veroorzaakt door het type windturbine dat
geplaatst werd en zolang de windturbines er blijven
staan, zal er dus ook geluidsoverlast zijn”, besluit
raadslid Himpe.  

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 26-01-2010

Dak Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten blijft lekken

Tijdens de zitting van maandag 18 januari stelde N-VA
– gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over het gebouw
waarin de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten is
gehuisvest.

Het gebouw in de Wijngaardstraat biedt onderdak aan
het Stedelijk Schoeiselmuseum en op de eerste
verdieping aan de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten. Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 april
2009 keurde de gemeenteraad de wijze van gunning
voor dakwerken goed. Maar cursisten melden dat het
dak nog altijd lekt en daarom vroeg gemeenteraadslid
Kurt Himpe naar de stand van zaken. De bevoegde
schepen antwoordde dat de herstellingswerken in
maart starten. De aannemer vroeg om uitstel omdat hij
voorrang wou geven aan het installeren van
zonnepanelen.

Voor 2010 zijn alvast nog andere investeringen aan het
gebouw gepland. In het budget is 90.000 euro voorzien
voor de vervanging van het schrijnwerk.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 18-01-2010

Spreidingsplan voor sociale woningen en
kavels

Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 januari keurde
de Izegemse gemeenteraad het provinciaal voorstel
voor de verdeling van sociale koopwoningen en kavels
goed. In het kader van het decreet Grond- en
Pandenbeleid moeten er tegen 2020 in West-
Vlaanderen 3846 sociale koopwoningen en 183 sociale
kavels bijkomen.

De stad Izegem neemt hiervan 87 sociale
koopwoningen en 4 sociale kavels voor haar rekening
en stelde een indicatieve planning op. Zo komen er in
de verkaveling aan de Hazelaarstraat ook 38 sociale
woningen en de geplande verkaveling aan de
Hondekensmolenstraat is goed voor 30 woningen. Ook
in het Kouterpark (tussen de Baronstraat en de
Kouterweg) komen er 10 sociale woningen en in de
Wallemotestraat 7 sociale woningen.

N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe juichte het
engagement van de stad toe. Maar hij plaatste
vraagtekens bij de opname van de verkaveling aan de
Hazelaarstraat in de indicatieve planning.
“Buurtbewoners willen immers dat er eerst een
grondige mobiliteitsstudie komt vooraleer er gestart
wordt met de effectieve inplanting van de nieuwe
verkaveling met 350 woningen. Aangezien we op dit
ogenblik nog geen zicht hebben op de mogelijkheden
en wachten op het antwoord van Vlaams minister
Crevits op een reeks vragen over deze problematiek
heeft de N-VA bedenkingen bij de opname van deze
verkaveling in de indicatieve planning”, aldus
gemeenteraadslid Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 13-01-2010

Betere signalisatie verkeerssituatie
scoutslokaal gewenst

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens vraagt een
betere aanduiding van de de wegversmalling aan het
scoutslokaal in de Nederweg. Daar vond vorige week al
voor de zoveelste keer een verkeersongeval plaats. De
snelheidsremmende maatregelen aan het jeugdlokaal
missen duidelijk nog te vaak hun effect. Bert Maertens
legt zijn vraag aan het stadsbestuur voor tijdens de
eerstvolgende gemeenteraadszitting, maandag 18
januari.

Vorige week gebeurde aan het scoutslokaal opnieuw
een auto-ongeval. Wellicht lag overdreven snelheid
daarvan aan de basis, de aanwezigheid van een
snelheidsremmende wegversmalling
en verkeersdrempel ten spijt. "Veel automobilisten
rijden veel te snel in de Nederweg. Zeker 's avonds en
's nachts is dat het geval. Het is geen toeval dat de
meeste ongevallen op die plek plaatsvinden wanneer
het donker is", zegt Bert Maertens. Maar het
gemeenteraadslid wijst ook op het positief effect dat
een betere aanduiding van de wegversmalling ter
hoogte van het scoutslokaal, die er enkele jaren
geleden op initiatief van N-VA - raadslid Kurt Himpe
kwam, kan hebben. "De zichtbaarheid van de
wegversmalling en de verkeersdrempel is in het donker
vrij slecht. Een opvallendere signalisatie, bijvoorbeeld
met een oplichtend verkeersbord, kan een goede
oplossing bieden en de automobilisten nog beter
waarschuwen voor de wegversmalling", aldus het N-VA
- raadslid.

Bert Maertens vraagt het stadsbestuur om die
signalisatie 's avonds en 's nachts snel te verbeteren,
zodat het ongeval van vorige week hopelijk het
laatste was. "Want je mag er niet aan denken dat
er aan het scoutslokaal opnieuw een ongeval gebeurt
tijdens een avondactiviteit van de jeugdbeweging",
besluit het N-VA - gemeenteraadslid.  

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 06-01-2010

"Communicatie over het afschaffen van de
premie voor zonnepanelen loopt in het
honderd"

Volgens de Izegemse N-VA loopt de communicatie over
het afschaffen van de premie voor het plaatsen van
zonnepanelen in het honderd. De gemeenteraad
besliste op 7 december 2009 dat het stedelijk
reglement tot toekenning van een premie voor de
investering in alternatieve energie zou
ingetrokken worden met ingang van 1 januari 2010. N-
VA - gemeenteraadslid Trui Tytgat waarschuwde het
stadsbestuur dat de Izegemnaar hiervan te laat op te
hoogte zou gebracht worden en plaatste toen al
vraagtekens bij de werkwijze voor het intrekken van
deze premie.

"Een terechte opmerking", stelt N-VA -
fractieleider Kurt Himpe. "Op 5 januari 2010 was op de
website van de stad Izegem het oude reglement nog
altijd raadpleegbaar en Izegemnaars die nu een
aanvraag indienen stellen verwonderd vast dat hun
dossier niet kan behandeld worden. Een ferme
financiële streep door de rekening, want de investering
in zonnepanelen loopt snel op en geïnteresseerden
rekenen uiteraard op de premie. Er kunnen in elk
geval vraagtekens geplaatst worden bij de
communicatie: de Izegemnaar kreeg geen informatie
over het afschaffen van de premie en het oude
reglement is enkele dagen na de inwerkingtreding van
het officiële afschaffen van de premie nog
raadpleegbaar op de website."

Intussen duiken de eerste klachten op van Izegemnaars
die zich baseren op de informatie die nog ter
beschikking gesteld werd na 1 januari 2010. De N-VA
zal het stadsbestuur hierover tijdens de eerstvolgende
raadszitting interpelleren.

Kurt Himpe en Trui Tytgat - Gemeenteraadsleden N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 31-12-2009

Bezorgdheid over nieuwe verkaveling
groeit

De bezorgdheid over plannen voor een verkaveling van
350 woningen tussen de wijk De Mol en de Bosmolens
groeit. Buurtbewoners hebben zich verenigd in een
actiegroep "Wallemote" en vragen een grondige studie
over de mobiliteitsproblematiek. De actiegroep vraagt
dat er eerst een oplossing komt voor de
verkeersafwikkeling vooraleer er een nieuwe
verkaveling ontwikkeld wordt.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg tijdens de
zitting van 21 december aan het stadsbestuur om te
overleggen met de actiegroep. "In de commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit vroeg ik om samen met
de commissie voor Ruimtelijke Ordening een
gezamenlijke vergadering te organiseren om
oplossingen te formuleren voor de verkeersafwikkeling.
De rotonde aan het kruispunt van de N36 en de
Leenstraat is immers nu al verzadigd. Door de nieuwe
verkaveling zullen daar dan nog eens honderden
wagens bij komen", stelt Himpe. Kurt Himpe liet
intussen ook al een parlementaire vraag stellen aan
Vlaams minister Hilde Crevits, waarin hij vraagt om
een verkeersmodel op te maken. Via zo'n simulatie kan
nagegaan worden wat het effect zal zijn van de
verkaveling op de verkeersafwikkeling en welke
oplossingen het meest efficiënt zijn voor de
problemen.  

De actiegroep organiseert een petitie en via de
website www.wallemote.be roepen ze op om de
werkgroep te steunen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 29-12-2009

Wordt Den Bustle klein feestzaaltje voor
jongeren?

Jeugdhuis Den Bustle in de Kerkstraat houdt er na
enkele jaren werking jammer genoeg mee op. Het
lokaal waar het jeugdhuis was in ondergebracht komt
zo opnieuw leeg te staan. N-VA - raadslid Bert
Maertens stelde tijdens de gemeenteraadszitting van
21 december voor om er een klein feestzaaltje voor
jongeren of jeugdlokalen in onder te brengen. Hij
vroeg het stadsbestuur daarvoor in overleg te treden
met het bestuur van de Sint - Tilloparochie, de
eigenaar van het gebouwtje.

Het Jeugdbeleidsplan 2008-2010 stelt de realisatie van
een klein feest- en fuifzaaltje voor de Izegemse
jongeren voorop. Onder meer sinds het wegvallen van
't Brugske in Kachtem zijn er in Izegem nauwelijks
nog betaalbare feestzaaltjes voor jongeren te vinden.
Het verdwijnen van Jeugdhuis Den Bustle - hoe spijtig
het stopzetten van de jeugdhuiswerking ook is - opent
perspectieven voor de realisatie van zo'n klein
feestzaaltje, dat bijvoorbeeld voor verjaardagsfeestjes
dienst kan doen. "Ik vraag het stadsbestuur daarom
gesprekken met het kerkbestuur te starten om
het lokaal van Den Bustle daarvoor in gebruik te
kunnen nemen. Het heeft een ideale locatie, pal in het
centrum. Bovendien is het al mooi ingericht, waardoor
er quasi geen opstartkosten zijn", legt Bert Maertens
uit. Het N-VA - gemeenteraadslid herinnerde het
stadsbestuur ook aan zijn vraag van enkele weken
geleden, om de kerkbesturen een soort compensatie te
vragen voor de grote financiële bijdrage die de stad
steeds moet leveren voor onderhouds- en
restauratiewerken aan de kerken in Izegem. "Het zeer
goedkoop of zelfs gratis ter beschikking stellen van het
lokaal van Den Bustle zou een prima voorbeeld van zo'n
tegemoetkoming door het kerkbestuur zijn", stelt hij.

Ook enkele jeugdverenigingen toonden intussen al
interesse om het lokaal te gebruiken als uitvalsbasis.
"We moeten er naar streven dat elke Izegemse
jeugdvereniging een veilig en voldoende ruim
jeugdlokaal heeft. Het gebouw van Den Bustle kan ook
daar uitstekend voor gebruikt worden", zegt Bert
Maertens. "Volgens mij kan de combinatie jeugdlo kaal
en klein feestzaaltje perfect slagen op deze locatie."
Hij vroeg de bevoegde schepen om het voorstel
aandachtig te onderzoeken.    

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 27-12-2009

Aantal gebruikers gratis marktbus daalt

Het initiatief van het stadsbestuur om op
zaterdagmorgen de Izegemnaar met een gratis
marktbus naar het centrum te brengen is over haar
hoogtepunt heen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe kon inkijken. In 2007
waren er per maand gemiddeld 644 reizigers, in 2008
daalde dit tot 538 en in 2009 zijn er tot nu toe
gemiddeld 480 gebruikers per maand.

"Het project werd in 2002 opgestart. Maar al snel bleek
dat de marktbus geen nieuwe mensen meer aantrok en
daarom werd in 2005 de spaarkaart ingevoerd waarbij
de gebruikers van de marktbus een stempel kregen en
per volle kaart een geschenkcheque ontvingen. Maar
toen bleek dat dit weinig effect had op het aantal
gebruikers van de marktbus werd in 2007 het systeem
van de spaarkaart afgeschaft en besliste het
stadsbestuur om alle financiële middelen in te zetten
voor de zaterdagmarktpromotie. Maar in het budget
2010 is ook dit nu afgeschaft", betreurt raadslid
Himpe.

"Niettemin zijn er elke zaterdag nog een honderdtal
mensen die de marktbus gebruiken. In andere steden
die zo'n systeem opstartten, bleek het helemaal geen
succes. Zo waren er in Menen maar 5 gebruikers."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt al een tijd om
opnieuw duidelijke bordjes met de uurregeling aan te
brengen aan de haltes. Het stadsbestuur bevestigt nu
dat binnenkort alle haltes nieuwe bordjes krijgen. Het
raadslid wil ook dat de stad Izegem het initiatief van
de marktbus nieuwe impulsen geeft.

Jaar Gemiddeld aantal
gebruikers per maand

2002 575
2003 560
2004 505
2005 644
2006 644
2007 644
2008 538
2009 480

(Twee opmerkingen: in 2002 werd het project pas
opgestart in april, voor 2009 zijn de cijfers voor
december nog niet gekend.)

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 23-12-2009

Stadsbestuur begraaft speelpleinwerking
kinderen met handicap

CD&V en SP.A-Groen! gooien het plan om in Izegem
speelpleinwerking voor kinderen met een handicap te
organiseren definitief in de prullenmand. Dat bleek uit
de bespreking van het JOC - budget 2010 tijdens de
gemeenteraadszitting van maandag 21 december 2009.
Nochtans is die speelpleinwerking een van de
speerpunten van het Jeugdbeleidsplan 2008-2010, dat
de meerderheid mee voorbereidde en goedkeurde. N-
VA - gemeenteraadslid Bert Maertens betreurde de
beslissing. Hij spoorde het stadsbestuur  aan om alsnog
een oplossing te zoeken in plaats van het project
definitief te schrappen.

“Het definitief begraven van het project is een gemiste
kans voor Izegem en vooral doodjammer voor de
kinderen en hun gezinnen”, zei Bert Maertens. De
organisatie van een eigen speelpleinwerking voor
kinderen met een handicap in onze  stad is een van de
belangrijkste elementen van het Jeugdbeleidsplan
2008-2010. “Dat beleidsplan is voor het stadsbestuur
helaas niet veel meer dan een vodje papier, zo blijkt
nu. Nochtans kwam het Jeugdbeleidsplan met inspraak
van de Izegemse jongeren tot stand en keurde de
gemeenteraad het plan unaniem goed”, stelde het N-
VA - raadslid.

Reden voor de schrapping van het project  “Babbeloe”
is volgens de bevoegde schepen het tekort aan
personeel in de jeugddienst om nog een nieuw project
als dit in goede banen te leiden. “De jeugddienst kan
er met de huidige personeelsbezetting inderdaad geen
grote nieuwe taken meer bijnemen. Ik kan er ook
inkomen dat er geen budgettaire ruimte is voor een
nieuw personeelslid. Maar er zijn volgens mij creatieve
oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door interne
personeelsmobiliteit”, zo legde Bert Maertens uit. Er
moet binnen het stadspersoneel toch iemand te vinden
zijn die zich deeltijds kan vrijmaken om de
speelpleinwerking voor kinderen met een handicap
mee op poten te zetten.”

Dit jaar waren de middelen voor de organisatie van
Babbeloe in Izegem ook niet opgenomen in het budget.
Toen was de reden volgens de schepen van Jeugd het
gebrek aan een geschikt, toegankelijk lokaal voor de
speelpleinwerking. In 2010 is die locatie er wel, in de
nieuwe lokalen van de Jongenschiro in Kachtem. Hun
jeugdlokalen kunnen vanaf volgende zomervakantie in
gebruik worden genomen voor de
vakantiespeelpleinwerking. Het stadsbestuur kiest er
echter voor om Babbeloe in Izegem definitief te
begraven.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 21-12-2009

Kerstrapport stadsbestuur: "Niet geslaagd
met een hele reeks vakantietaken"

Tijdens de zitting van 21 december boog de
gemeenteraad zich over het budget voor het dienstjaar
2010. N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte beoordeelde
het “rapport” van de meerderheid en stelde vast dat
het college van burgemeester en schepenen niet
slaagde met een hele reeks vakantietaken.

“Het budget voor het jaar 2010 is in evenwicht, maar
dat is vooral te danken aan een reeks meevallers”,
aldus raadslid Motte. “Zo komt de winst van Etiz,
600.000 euro, in de stadskas terecht. De ontvangsten
uit het Gemeentefonds stijgen met 150.000 euro, de
verkoop van de Distrigas-aandelen brengen de stad
Izegem één miljoen euro op…”.

“Goede punten verdient het stadsbestuur met de
investeringen in energiebesparende maatregelen,
besparingen via de centralisatie van een aantal
aankopen en het opstarten van de tweede
pensioenpijler voor de contractuelen”, stelde Motte.

Maar de Izegemnaar wordt ook op de proef gesteld. Zo
stijgen de ontvangsten uit de onroerende voorheffing
en de personenbelasting met meer dan 1,4 miljoen
euro. Een meevaller voor het stadsbestuur, maar of de
Izegemnaar tevreden zal zijn, is een andere vraag.
Gemeenteraadslid Motte plaatste ook vraagtekens bij
een reeks beslissingen van de meerderheid, zoals de
zogezegde heroriëntering van de premie voor
alternatieve energie die neerkomt op een bezuiniging
van 220.000 euro en het afschaffen van de
marktpromotie en het Handelspandenfonds. Een
spijtige zaak, want het handelscentrum kan de steun
goed gebruiken.

Raadslid Filip Motte besloot met een ontluisterend
cijfer. Het saldo van de nog terug te betalen leningen
zal eind 2010 meer dan 43 miljoen euro bedragen, een
stijging van meer dan 50 % in vergelijking met de
huidige toestand.

“De gevolgen van de schuldexplosie zullen de volgende
jaren duidelijk worden. Laten we hopen dat de rente
de volgende jaren niet meer stijgt en dat we elk jaar
op meevallers kunnen rekenen. Want het “wonder”
van dit jaar zou wel eens een nachtmerrie kunnen
worden !”

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 20-12-2009

Gratis lidmaatschap voor nieuwe
Izegemnaars blijft succes

Het voorstel van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe
om aan nieuwe Izegemnaars een gratis lidmaatschap
van de stedelijke openbare bibliotheek aan te bieden
blijft een succes. Sinds 2005 maakten er al meer dan
300 Izegemnaars gebruik van.

"2007 was een hoogtepunt. Toen gebruikten bijna
90 nieuwe Izegemnaars het aanbod. Door het voorstel
maken de nieuwe inwoners kennis met de Izegemse
bibliotheek en is de kans groot dat ze ook effectief lid
blijven", aldus Kurt Himpe, die ook lid is van de
beheerraad van de bibliotheek.

Intussen keurde de gemeenteraad ook de eerste stap
goed voor de renovatie van de bibliotheek. En er
wordt steeds meer rekening gehouden met een
uitbouw van de openbare bibliotheek naar de
Korenmarkt toe. Door de afbraak van een deel van de
centrale brug komt er daar immers heel wat ruimte
vrij.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 13-12-2009

Nieuw reglement op het plaatsen van
schotelantennes

Tijdens de raadszitting van 7 december stelde de
Izegemse gemeenteraad een nieuw reglement op het
plaatsen van schotelantennes vast. Het bestaande
reglement werd sterk vereenvoudigd.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe pleit al een hele
tijd voor een sterk vereenvoudigd reglement. In een
antwoord op een schriftelijke vraag stelden de
stadsdiensten dat er een vereenvoudiging nodig was,
waarmee duidelijk was dat het oude reglement zorgde
voor administratieve last. “Deze last is een beperking
en dus in strijd met een mededeling van de Europese
Commissie over het gebruik van schotelantennes”,
aldus raadslid Himpe.

In 2005 werd voor de eerste keer een
stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van
schotelantennes goedgekeurd. Maar doordat er geen
zicht was op het aantal geplaatste schotelantennes bij
de inwerkingtreding van het reglement liep het een en
ander fout.

Er was vooral discussie over de “zichtbaarheid vanaf
de straat” en in het reglement waren een aantal
hiaten. In het reglement is nu een definitie vervat van
wat begrepen wordt onder “deel uitmakend van het
straatbeeld”. Sowieso blijft een voorafgaande
vergunning nodig om een schotelantenne te plaatsen.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg het stadsbestuur
om een duidelijke communicatie over het nieuwe
reglement.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 09-12-2009

Ziekteverzuim stadspersoneel wordt
aangepakt

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 7
december kaartte Bert Maertens het ziekteverzuim bij
het stadspersoneel aan. Het N-VA - raadslid vroeg het
stadsbestuur de ziekteverzuimcijfers nauwgezet op te
volgen, hierover intern goed te communiceren en
structurele oplossingen te zoeken voor een opvallend
probleem: verschillende personeelsleden blijven heel
vaak voor een ziekteperiode van slechts één dag thuis.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag die hij
eind november stelde, haalde Bert Maertens nuttige
informatie over het ziekteverzuim bij het
stadspersoneel. Op het eerste zicht lijkt dat
ziekteverzuim bij het personeel van de stadsdiensten
niet abnormaal hoog. De ziekteafwezigheid wijkt
nauwelijks af van het gemiddelde bij andere lokale
besturen of bij de Vlaamse overheid. Wat wel
opvallend en verontrustend is, zijn de frequente
ziekteperiodes van één dag, die bij verschillende
personeelsleden voorkomen.

Tijdens de gemeenteraad van 7 december
interpelleerde Bert Maertens de bevoegde schepen
over deze kwestie. Hij drong er bij het stadsbestuur op
aan om het probleem eerst intern aan te kaarten en
met het personeel zelf te bespreken. “Dat is iets wat
vandaag blijkbaar helemaal niet gebeurt. Nochtans is
interne communicatie over het ziekteverzuim de beste
preventie”, aldus het N-VA - raadslid.

Het stadsbestuur beloofde er op korte termijn werk
van te maken en denkt ook aan andere maatregelen.
“Zo is een aanpassing van het arbeidsreglement
misschien wel een optie. Nu moet een personeelslid
voor één dag ziekteafwezigheid geen doktersattest
indienen, wat soms tot misbruiken leidt. Deze
vrijstelling afschaffen kan dus een ontradend effect
hebben”, legt Bert Maertens uit. Het stadsbestuur gaf
aan deze piste ernstig te overwegen en legt op een van
de volgende gemeenteraadszittingen een aanpassing
van het arbeidsreglement ter goedkeuring voor.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be

 
  
 

http://www.bertmaertens.be/


Rechtzetting historische blunder geraamd op 10 miljoen euro

http://users.telenet.be/...ewitte/Persmededelingen2009/Persmededelingen2009-rechtzettinghistorischeblundergeraamdop10miljoeneuro.htm[26/04/2011 17:31:30]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Persmededeling - 07-12-2009

Rechtzetting historische blunder geraamd
op 10 miljoen euro

Tijdens de zitting van 7 december keurde de Izegemse
gemeenteraad het eindrapport over de
haalbaarheidsstudie "Stationsomgeving" goed. De
stationsomgeving zal daardoor in de nabije toekomst
een volledig ander uitzicht krijgen.

"Het is een goede zaak dat het stadsbestuur partners
gevonden heeft voor de realisatie van de herinrichting
van de stationsomgeving", stelde N-VA – fractieleider
Kurt Himpe. "Niettemin blijft het voor de stad een
zware financiële dobber om de historische fout recht
te zetten. De kostprijs voor Izegem wordt geraamd op
10 miljoen euro, ongeveer een derde van de totale
kostprijs van het project. Door de goedkeuring wordt
een ingrijpende financiële beslissing genomen voor de
volgende bestuursperiode."

Volgens de N-VA is na de goedkeuring van het dossier
de opmaak van een globale mobiliteitsstudie een
prioriteit. "Er moet duidelijkheid zijn over de
verkeersafwikkeling. Zo zijn er nog geen beslissingen
genomen over een belangrijk nieuw
verkeersknooppunt, namelijk het kruispunt van de Dirk
Martenslaan en de nieuwe ringweg die ter hoogte van
het nieuw CM-gebouw begint. Ook ter hoogte van de
rotonde in Emelgem is een efficiënte oversteek nodig
voor de fietsers die van de centrale brug komen."

De N-VA blijft ook aandringen op voldoende
parkeerplaatsen in het centrum van de stad. "Door de
aanleg van de ringweg verdwijnen een aantal
parkeerplaatsen achter de brandweerkazerne. Voor de
aanleg van het nieuwe busstation aan het oud
goederenstation moeten ook enkele parkeerplaatsen
wijken. En het blijft maar de vraag of het
parkeerterrein op de oude goederenkoer gratis blijft",
besloot het raadslid.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 02-12-2009

Beukendreef krijgt nieuwe
straatverlichting

De Beukendreef krijgt nieuwe straatverlichting.
Gemeenteraadslid Bert Maertens stelde reeds vorige
winter vast dat de straat nauwelijks verlicht is, hoewel
er voldoende lantaarnpalen staan. Hij vroeg daarom
Etiz een oplossing uit te werken. Tijdens de laatste
vergadering van de raad van bestuur van Etiz kreeg hij
de bevestiging dat de nieuwe, sterkere verlichting er
eindelijk komt. De werken vinden eerstdaags plaats.
 
"De Beukendreef is een veel gebruikte sluipweg voor
auto's tussen de Krekelmotestraat en de
Roeselaarsestraat. Maar ook fietsers nemen heel vaak
die weg naar school of naar het werk", stelt Bert
Maertens. "Zeker in de winter kan de slechte
straatverlichting voor gevaarlijke verkeerssituaties
zorgen. Een betere verlichting zal de veiligheid voor de
fietsers gevoelig verbeteren."

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 27-11-2009

Sanering grond De Leest kost meer dan
12.000 euro per jaar

Sinds het afgraven van de vervuilde grond op de site
van De Leest begin 2008 staat er ter hoogte van het
schutterslokaal langs de N36 een installatie om de
ondergrond te zuiveren. Deze installatie moet er,
afhankelijk van de zuiverheid van het grondwater, 3
tot 30 jaar staan.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe blijkt dat de kost van de
sanering na de eerste vier jaar geraamd wordt op
12.193 euro per jaar. “Als je weet dat de exacte duur
van de sanering niet te voorspellen is, hoop ik dat de
installatie er geen 26 jaar meer moet staan”, aldus
raadslid Himpe.

"Iedereen plaatst vraagtekens bij het kostenplaatje van
De Leest. Onlangs meldde N-VA – raadslid Filip Motte
tijdens de gemeenteraad dat de voorlopige kostprijs
van het project voor de oplevering gestegen is van 5,5
miljoen euro naar 6,5 miljoen euro, een stijging van
ongeveer 20 procent", aldus Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 18-11-2009

Voorzitter Izegemse gemeenteraad neemt
ontslag

De N-VA - fractie heeft kennis genomen van het
ontslag van Herman Jonckheere als gemeenteraadslid
en als voorzitter van de Izegemse gemeenteraad. De
fractie wenst hem uitdrukkelijk te danken voor de
inzet als voorzitter.

In het nieuwe gemeentedecreet was er voor de eerste
keer voorzien dat er een voorzitter kon aangeduid
worden, terwijl vroeger de burgemeester sowieso de
gemeenteraad voorzat. Herman Jonckheere heeft zich
op een zeer correcte manier gekweten van deze
opdracht, vooral door te eisen dat alle
gemeenteraadsleden op eenzelfde manier moesten
behandeld worden op het vlak van
informatiedoorstroming. Dat is dan ook de reden
geweest dat de huidige meerderheid het moeilijk had
met de houding van de voorzitter.

Onze fractie hoopt dat de nieuwe voorzitter ook
iemand van buiten het college van burgemeester en
schepenen wordt en dat hij of zij eenzelfde respect
voor de oppositie zal hebben als Herman Jonckheere.
 
Herman Jonckheere verhuist van Izegem naar
Oedelem. De N-VA wenst hem het beste met de
nieuwe thuis.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA

 
  
 



Verdwijnen vergaderzalen door renovatiewerken bibliotheek?

http://users.telenet.be/...itte/Persmededelingen2009/Persmededelingen2009-verdwijnenvergaderzalendoorrenovatiewerkenbibliotheek.htm[26/04/2011 17:31:34]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Actueel - 15-11-2009

Verdwijnen vergaderzalen door
renovatiewerken bibliotheek?

De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 9
november het dossier goed waardoor een ontwerper
voor de renovatie van de bibliotheek kan aangesteld
worden.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde dat na
zovele jaren bibliotheekwerking op de huidige locatie
een renovatie zeker nuttig is. "Maar door de renovatie
dreigen de Plantynzaal en de Erasmuszaal, twee zalen
die door heel wat verenigingen gebruikt worden als
vergader- en activiteitenruimte, te verdwijnen. Dat is
een spijtige zaak, want doordat er in de bibliotheek
vergaderingen en activiteiten kunnen georganiseerd
worden, brengt dit extra mensen naar het
kenniscentrum bij uitstek", aldus raadslid Himpe die
ook lid is van de beheerraad van de stedelijke
bibliotheek. "Ik hoop dat de ontwerper toch nog een
oplossing vindt voor deze problematiek". De zalen
zouden in het voorstel dat nu op tafel ligt gebruikt
worden voor het uitzetten van de collectie.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe onderstreepte wel dat
hij tevreden is dat er bij de renovatie rekening zal
gehouden worden met het N-VA - voorstel voor een
mogelijke uitbreiding naar de Korenmarkt toe. Er zijn
immers plannen om een deel van de centrale brug af
te breken, waardoor extra ruimte vrij komt op de
Korenmarkt.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 09-11-2009

Filmbeelden van slagschaduw zetten
gemeenteraad aan tot harder standpunt

De windturbines in Kachtem blijven voor beroering
zorgen in de Izegemse gemeenteraad. N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe pakte tijdens de zitting
van 9 november uit met filmbeelden van slagschaduw
in de Kachtemsestraat en de Lodewijk De Raetlaan.

"Vorige week was het opnieuw duidelijk dat de
windturbines in Kachtem voor problemen blijven
zorgen", aldus raadslid Himpe. Dat werd bevestigd door
de bevoegde schepen die stelde dat er vorige maand
inderdaad weer een hele reeks klachten waren, die
systematisch doorgestuurd worden naar de provinciale
diensten. 

Intussen voldoet Electrabel Green Project Flanders
(EGPF), de exploitant van de twee windturbines, nog
altijd niet aan de bijzondere voorwaarde dat er een
geluidsstudie moet opgemaakt worden ten laatste één
jaar na het inwerkingtreden van de windturbines. "Dit
is een flagrante overtreding", stelde gemeenteraadslid
Himpe die dan met enkele filmpjes uitpakte. Na het
tonen van de filmbeelden aan de gemeenteraad waren
alle politieke partijen het er over eens: er moeten
stappen gezet worden om de windturbines stil te
leggen.

Nadat vorige maand bleek dat de geluidsstudie die de
milieu-inspectie van het departement Leefmilieu,
Natuur en Energie tijdens de zomervakantie uitgevoerd
had een maat voor niets was, zal er een nieuwe studie
opgemaakt worden, dit keer niet door de milieu-
inspectie zelf, maar wel door een expert. 

Nog meer windturbines

Intussen is er een aanvraag binnen van Aspiravi om
twee windturbines te plaatsen aan de Sasbrug in
Kachtem, maar aan de kant van Roeselare zijn ook
enkele aanvragen binnen voor 5 windturbines, op de
gronden van enkele bedrijven. N-VA - raadslid Kurt
Himpe was niet te spreken over de werkwijze van
Aspiravi: "Het ene moment verklaren ze dat het dossier
nog niet klaar is en dat er nog enkele weken nodig zijn
en een week later dienen ze de aanvraag in. Ik heb de
indruk dat Aspiravi ons ferm in het ootje aan het
nemen is", stelde Himpe verontwaardigd.  

Klik hier voor beelden van slagschaduw in de
industriezone (opgenomen in de Lodewijk De Raetlaan
op 4 november 2009 - 7 seconden).

Klik hier voor beelden van slagschaduw in de woonzone
(opgenomen in de Kachtemsestraat op 4 november
2009 - 17 seconden).

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 09-11-2009

Kapitaalverhoging Gemeentelijke Holding:
casinotoestanden !

Tijdens de gemeenteraadszitting van 9 november vroeg
het Izegemse stadsbestuur de gemeenteraad om in te
tekenen op de kapitaalverhoging van de Gemeentelijke
Holding.  

Filip Motte verwoordde het standpunt van de N-VA –
fractie: “Door risicovol te beleggen, hebben de
bestuurders van de Gemeentelijke Holding hun hand
overspeeld. Blijkbaar hebben de politici die zetelden
in de Raad van Bestuur ook hun controletaak
zeker niet adequaat uitgevoerd. Nu worden de
gemeenten quasi verplicht om in te tekenen op een
kapitaalverhoging, met een gegarandeerd rendement
van 13 %, jawel 13 % gedurende 10 jaar. Totaal
onethisch en onverdedigbaar, als men weet dat de
gewone burger met moeite 2 % interest krijgt voor de
zuurverdiende centen. Bovendien moeten de meeste
gemeenten, gelet op hun penibele financiële toestand,
gaan lenen om in te tekenen op deze
kapitaalverhoging. Dit zijn echte casinotoestanden.”

“Het is inderdaad kiezen tussen de pest of de cholera.
Speculatief beleggen met geleend geld is geen
kerntaak van een gemeente. En blijkbaar wil de stad
Izegem niet alleen inschrijven op de eerste schijf
voor 390.000 euro, maar ook gebruik maken van de
niet-inschrijving van andere gemeenten om tot
maximaal 780.000 euro te beleggen. Voor onze fractie
is zeker dit moeilijk aanvaardbaar”, besloot N-VA –
raadslid Motte.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 06-11-2009

Teveel vrachtwagens op kruispunt
Baronstraat - Reperstraat

Tijdens de commissie voor Openbare Werken en
Mobiliteit op 5 november kaartte N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe opnieuw de
verkeersproblematiek van het kruispunt Baronstraat -
Reperstraat aan.

Net vóór de zomervakantie gebeurden er op het
kruispunt in de deelgemeente Emelgem een hele reeks
ongevallen. Intussen werden enkele bijkomende
maatregelen genomen zoals extra wegmarkeringen in
de Reperstraat en borden die aanduiden dat
weggebruikers een gevaarlijk kruispunt naderen.

Politiecommissaris Courtens beloofde het raadslid om
tegen de volgende commissievergadering een analyse
van de ongevallen op te maken. "Zo'n analyse kan een
basis zijn voor eventuele bijkomende maatregelen",
aldus raadslid Himpe. 

Volgens de politiecommissaris gebeurde er onlangs ook
een observatie, omdat naar aanleiding van 1 november
heel wat mensen van en naar de begraafplaats in de
Reperstraat rijden. In drie kwartier tijd maakten 29
vrachtwagens gebruik van het kruispunt, vooral vanuit
de Reperstraat naar de Baronstraat toe. Er zal
binnenkort een teller geplaatst worden ter hoogte van
de begraafplaats zodat er een correct beeld is van het
aantal vrachtwagens. Maar sowieso is het een
topprioriteit om in 2010 het vrachtvervoer boven de
7,5 ton te weren op het beruchte kruispunt.   

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 30-10-2009

N-VA bezorgd over verkeersafwikkeling
nieuwe verkaveling

Begin oktober stelde de bouwpromotor Matexi de
plannen voor de nieuwe verkaveling tussen de
woonwijken De Mol en de Bosmolens voor aan de
buurtbewoners. Het bouwproject met 350 woningen
stoot bij een aantal buurtbewoners op weerstand.
Gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Trui Tytgat (N-VA)
plaatsen vooral vraagtekens bij de verkeersafwikkeling.

“De bouwpromotor  besteedde in de plannen heel wat
aandacht aan de mobiliteit. Zo wordt de
verkavelingstructuur opgesplitst in drie aparte circuits,
waarvan één circuit aansluit op de Kokelarestraat en
twee monden uit in de Molstraat. Maar de aansluiting
op de N36 blijft een heikel punt”, aldus raadslid
Himpe die tijdens de infovergadering enkele kritische
vragen stelde. “Een aantal jaar geleden waren de
bewoners van De Mol vragende partij om bij de aanleg
van de rotonde op het kruispunt van de N36 met de
Leenstraat en de Krekelmotestraat een rechtstreekse
aftakking van de Molstraat op de rotonde te krijgen.
Het antwoord van het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) was toen heel duidelijk: er kon geen aftakking
komen. Tijdens de infovergadering bleek dat Matexi
een onderhoud had met AWV en dat er nu plots wel
een mogelijkheid is om de rotonde aan te passen.
Uiteraard is het een goede zaak dat de situatie kan
herbekeken worden, zeker omdat er niet alleen een
nieuwe situatie is door de nieuwe verkaveling, maar
ook met het winkelcentrum Frunpark in de
Krekelmotestraat. Tijdens de infovergadering meldde
Matexi dat er door de verkaveling rekening moet
gehouden worden met ruim 200 extra wagens tijdens
de spitsuren. Volgens de bouwpromotor heeft de
rotonde echter haar verzadigingspunt bereikt en dan is
het maar de vraag hoe de rotonde moet aangepast
worden.”

Gemeenteraadslid Kurt Himpe liet intussen een
parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister
Crevits. Hij wil onder andere weten of er een
verkeersmodel zal opgemaakt worden voor de rotonde
op het kruispunt van de N36 en de Leenstraat. Via zo’n
verkeerssimulatie kan nagegaan worden wat het effect
is voor de weggebruikers en hoe de meest efficiënte
verkeersafwikkeling kan bekomen worden.

Bezorgdheid over fietsers en voetgangers

Niet alleen de verkeersafwikkeling van het autoverkeer
is een heikel punt, ook voor de fietsers en voetgangers
is het geen sinecure om de N36 te dwarsen.
Gemeenteraadslid Trui Tytgat wil dan ook snel
duidelijkheid over de toekomst van de huidige
oversteek met verkeerslichten. AWV meldde aan
Matexi dat deze oversteek sowieso zal verdwijnen.
Maar er moet een waardig alternatief zijn. Er is sprake
van de aanleg van een tunnel of een brug voor de
zwakke weggebruikers. Raadslid Tytgat wil dan ook
graag inzage in recente tellingen van de gebruikers van
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deze oversteek met verkeerslichten.

Ook op het kruispunt van de Leenstraat met de
Kokelarestraat en in de Leenstraat zelf moeten er
volgens N-VA – raadslid Tytgat bijkomende
maatregelen komen voor de zwakke weggebruiker.

De mobiliteitsproblematiek in verband met de nieuwe
verkaveling wordt op donderdag 5 november in de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
besproken.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 28-10-2009

Plaatsen van zonnepanelen vergt in
bepaalde gevallen nog altijd een openbaar
onderzoek

Wie in Izegem zonnepanelen wil plaatsen, moet er nog
altijd rekening mee houden dat er in bepaalde gevallen
een openbaar onderzoek nodig is.

"Heel wat Izegemnaars hebben de stap gezet om
zonnepanelen te installeren of zijn dit van plan.
Hoewel vorig jaar het plaatsen van zonnepanelen
vergunningsvrij gemaakt werd voor de meeste
woningen, is dit niet het geval voor bestaande
verkavelingen waar zonnepanelen niet expliciet worden
toegestaan", stelt N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe. "Wanneer er een ruimtelijk uitvoeringsplan,
een bijzonder plan van aanleg of een goedgekeurde
verkaveling bestaat die voorschrijft uit welke
materialen de dakbedekking moet bestaan, dan is een
openbaar onderzoek nodig voor de afwijking van het
gebruik van materialen. Bij zo'n onderzoek worden de
aanpalende eigenaars persoonlijk aangeschreven."

De vorige minister van Ruimtelijke Ordening verstuurde
in juli 2008 een omzendbrief waarin hij de gemeenten
aanspoorde om de verkavelingsvoorschriften aan te
passen aan de toepassing van zonne-energie. Zo is er
maar één procedure nodig en moet niet voor elke
nieuwe aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen
een buurtonderzoek gebeuren.

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag van
gemeenteraadslid Himpe blijkt dat de stad Izegem zelf
het initiatief niet neemt om alle betreffende plannen
te wijzigen. Vooral de kostprijs blijkt roet in het eten
te gooien. Een openbaar onderzoek is goedkoper. Het
stadsbestuur kan sinds 1 september 2009 zelf ook
afwijkingen toestaan op de voorschriften, al moet er
ook dan een openbaar onderzoek plaatsvinden.

"Natuurlijk blijft de problematiek dat voor heel wat
mensen niet duidelijk is waarom in het ene geval
onmiddellijk zonnepanelen kunnen geplaatst worden en
bij wijze van spreken een straat verder een openbaar
onderzoek moet plaatsvinden", aldus raadslid Kurt
Himpe. Hij roept het stadsbestuur op om de
regelgeving in de stadsperiodiek eens duidelijk uit te
leggen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 14-10-2009

Kerkfabrieken moeten hun middelen als
goede huisvader beheren

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens wil dat de
kerkfabrieken een deel van hun talrijke – en niet altijd
even nuttige – eigendommen verkopen om de stijgende
restauratie- en renovatiekosten voor kerkelijk erfgoed
te financieren. Hij vroeg het stadsbestuur hierover
klare afspraken te maken met de Izegemse
kerkfabrieken.

Het kerkelijk patrimonium dat Izegem rijk is, moeten
we uiteraard goed onderhouden. Elk jaar worden
verschillende dossiers over de renovatie van kerkelijk
erfgoed  door de gemeenteraad goedgekeurd. Geregeld
is er ook sprake van meerwerken die leiden tot een
gevoelige stijging van het vooraf ingeschatte
kostenplaatje. Die meerkosten hebben een gevoelige
impact op het stadsbudget. De stad is immers verplicht
om de tekorten die de Izegemse kerkfabrieken maken
op te vullen uit eigen zak (lees: met belastingsgeld).

Wat velen echter niet weten is dat de meeste
kerkfabrieken zelf eigenaar zijn van andere, niet-
kerkelijke, gebouwen. Even vaak beschikken ze ook
over onbebouwde gronden, die ook (veel) geld waard
zijn. Hoewel de stad dat wettelijk niet kan
verplichten, zouden de kerkfabrieken die eigendommen
kunnen aanwenden om de gaten in hun budget op te
vullen. “Dat zou niet meer dan logisch zijn”, zegt N-
VA - gemeenteraadslid Bert Maertens. “Kerkfabrieken
kunnen een deel van hun gronden of andere
eigendommen verkopen om dan met de opbrengst
renovatie- en restauratiewerken aan kerken en
kapelletjes te financieren. Dat zou een voorbeeld zijn
van goed en zuinig beheer van de middelen.”

Bert Maertens drong er tijdens de
gemeenteraadszitting van maandag 5 oktober op aan
dat de stad hierover afspraken maakt met de
kerkfabrieken. De kerkfabrieken zijn volgens de
bevoegde schepen bereid om (meer)uitgaven die de
stad moet bekostigen te compenseren. Maar helaas
wordt bijvoorbeeld een herbestemming van kerkelijk
patrimonium nog al te vaak tegen gehouden door “de
heilige geesten van het bisdom”. 

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 09-10-2009

Beperkingen kanaal Roeselare-Leie spelen
bedrijven parten

Bedrijven langs het kanaal Roeselare-Leie ijveren al
een tijd voor een grotere toegankelijkheid van de
waterweg. De beperkingen spelen de bedrijven parten.
Zo meerde begin juli in Roeselare een binnenschip aan
met een laadvermogen van 1900 ton, maar het schip
transporteerde slechts 1500 ton omdat het kanaal niet
diep genoeg is en lage bruggen een lege terugvaart
belemmeren. Een verschil van 400 ton, maar de
vervoerskosten blijven dezelfde.

Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) stelde
over de problematiek een schriftelijke vraag aan
Vlaams minister Crevits. “Een grotere toegankelijkheid
van het kanaal kan het transport van vrachtwagens in
de regio doen dalen en de haven van Roeselare heeft
een kwalijke reputatie op het vlak van fijn stof”, aldus
Wilfried Vandaele.

Volgens de minister is het kanaal Roeselare-Leie
voorzien voor scheepvaart tot 1350 ton, maar
Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) laat toe dat grotere
schepen op het kanaal varen, mits rekening te houden
met de bestaande beperkingen qua diepgang en
doorvaarthoogte.

N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe volgt de regionale
problematiek van het kanaal al een tijd op. “De
Dorpsbrug in Ingelmunster blijft een rem voor een
grotere toegankelijkheid, maar de besprekingen tussen
W&Z en de gemeente Ingelmunster voor een ontwerp
zijn aan de gang. Minister Crevits stelt dat rekening
houdend met de huidige stand van zaken van het
(voor)ontwerp een start van de herbouw van de
Dorpsbrug in Ingelmunster vóór 2012 niet haalbaar is”,
aldus het raadslid. Ze belooft tijdens deze
bestuursperiode wel baggerwerken.

De vraag van de bedrijven om een grotere
toegankelijkheid wordt ondersteund door
cijfergegevens waarover N-VA – raadslid beschikt: “Het
aantal ton goederen dat vervoerd wordt via het kanaal
stijgt de laatste jaren voortdurend. In 2000 ging het
om iets meer dan 2,5 miljoen ton, in 2004 was dit al
3,1 miljoen ton en vorig jaar werd 3,64 miljoen ton
opgetekend. Deze cijfers werden opgetekend bij het
versassen aan de sluis in Ooigem. Ook het aantal
bewegingen op het kanaal stijgt de laatste jaren. In
2006 werden 9000 schepen versast, in 2008 steeg dit
tot 9537 schepen”.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 06-10-2009

Nieuwe aanvraag voor bouw van twee
windturbines in Kachtem

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) interpelleerde
tijdens de raadszitting van 5 oktober het stadsbestuur
opnieuw over de windturbines in Kachtem. Uit de
bespreking bleek dat er intussen ook een aanvraag van
Aspiravi nv is om twee bijkomende windturbines te
plaatsen in de deelgemeente, dit keer ter hoogte van
de Sasbrug.

Na aanhoudende klachten over lawaaihinder die
veroorzaakt wordt door de bestaande windturbines in
Kachtem werd door het Izegemse stadsbestuur aan de
milieu-inspectie van LNE (Leefmilieu, Natuur en
Energie) gevraagd om metingen uit te voeren. Raadslid
Himpe wilde weten wat de resultaten waren van het
onderzoek dat uitgevoerd werd in augustus. Schepen
Nadia Staes (SP.a) antwoordde dat de metingen een
maat voor niets waren: de milieu-inspectie kon
nauwelijks resultaten voorleggen en bleef in een
onderhoud met het Izegemse stadsbestuur op 22
september zeer vaag. De schepen stelde dat het een
zware teleurstelling was dat er nauwelijks een dossier
opgemaakt werd door LNE.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe moest de
exploitant van de twee windturbines, Electrabel Green
Project Flanders (EGPF), ten laatste één jaar na de
inwerkingtreding van de windturbines een geluidsstudie
laten uitvoeren door een erkend geluidsdeskundige.
"De windturbines werden opgestart in augustus 2008,
dus overtreedt de exploitant de bijzondere
voorwaarden als er nog altijd geen geluidsstudie is",
aldus raadslid Himpe. Volgens de exploitant waren de
omstandigheden niet gunstig om een dergelijke studie
uit te voeren.

Intussen stuurde het stadsbestuur een brief naar de
Bestendige Deputatie met de melding dat er een
overtreding is van de voorwaarden voor de exploitatie
van de twee windturbines. Het stadsbestuur wil ook
dat er een nieuwe meting plaatsvindt.

Nieuwe aanvraag voor bouw van windturbines in
Kachtem

N-VA - raadslid Kurt Himpe stelde echter niet alleen
vragen over de resultaten van de geluidsmeting, maar
meldde dat hij vernomen had dat er opnieuw een
aanvraag is voor de bouw van twee windturbines, dit
keer door Aspiravi nv. De bevoegde schepen bevestigde
de aanvraag, maar het stadsbestuur zal een dossier
samenstellen met argumenten tegen deze aanvraag.
Aspiravi nv wil de windturbines inplanten ter hoogte
van de Sasbrug in Kachtem.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 06-10-2009

Voorlopige kostprijs De Leest stijgt met 20
procent

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 5
oktober stelde de gemeenteraad een budgetwijziging
vast. N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte formuleerde
enkele bedenkingen en plaatste vooral vraagtekens bij
de kostprijs van het project “De Leest”.

“De voorlopige kostprijs van de Leest, voor de
oplevering, stijgt van 5,5 miljoen naar 6,5 miljoen
euro, een stijging van ongeveer 20 %. Toch wel een
opvallende en forse stijging en een tegenvaller voor de
begroting. Graag hadden we dan ook een verklaring
gekregen voor deze stijging. En zeggen dat vooral de
sanering van de ondergrond veel duurder is uitgevallen,
is voor onze fractie en de volledige Izegemse bevolking
geen afdoende verklaring. Want iedereen wist dat bij
de keuze van de bouwgrond dergelijke problemen
onvermijdelijk waren en die moesten dan ook
ingecalculeerd worden bij de berekening van de
kostprijs”, stelde raadslid Motte.

“En daarmee stopt het kostenplaatje van De Leest nog
niet. De omgevingswerken worden immers ook begroot
op meer dan 1,1 miljoen euro. En voor de aankoop van
allerlei materieel wordt nog eens meer dan 0,3
miljoen euro voorzien. We vergeten dan nog de
interesten op de prefinanciering nog. En laat ons dan
nog niet spreken over vaste kosten (bijvoorbeeld
personeel en energiekosten) die bij het operationeel
worden van De Leest jaarlijks moeten voorzien
worden.”

“Of  snel gerekend: het prijskaartje van De Leest
bedraagt nu al meer dan 8 miljoen euro. Izegem wordt
nu ook "cultureel" op de kaart gezet, maar we kunnen
ons meer en meer de vraag stellen of het
kostenplaatje van dit project de financiële draagkracht
van onze gemeente niet overschrijdt.    Onze stad
sleurt al jarenlang een forse schuld mee. En naast De
Leest wordt er dit jaar ook nog eens voor meer dan 8
miljoen euro extra geleend. Hoe lang kan dit nog
blijven duren, zonder dat de Izegemse bevolking de
rekening nog eens zal moeten betalen”, besloot
gemeenteraadslid Filip Motte.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 30-09-2009

Wordt binnenkort een Izegemse straat naar
Jules Declercq genoemd?

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelt voor om in
Izegem een straat naar Jules Declercq te noemen.
Izegemnaar Jules Declercq (1897-1955) speelde in de
jaren van het interbellum op het sociale vlak een
belangrijke rol.

Jules Declercq sloot zich in 1919 aan bij de eerste
christelijke vakbond in Izegem en kwam er als
vrijgestelde in dienst. Toen het in 1925 tot een breuk
kwam in het Izegemse christelijk vakverbond richtte hij
met enkele medestanders het Vrij Kristen Syndicaat ’t
Verleden Leert op, waaruit later het Vlaamsch
Nationaal Vakverbond groeide. In 1930 telde het
vakverbond in West-Vlaanderen 45 afdelingen en 3000
leden.

“Dat zijn inzet niet onbelangrijk was, blijkt uit diverse
publicaties. Zo verscheen in 2000 over Jules Declercq
een boek, geschreven door Jean-Marie Lermyte en
Antoon Van Severen. Ook de befaamde Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging besteedde, zowel in de
eerste uitgave in 1973 als in de tweede uitgave in
1998, aandacht aan de Izegemnaar. Ook in
verscheidene andere publicaties werd de rol die Jules
Declercq op het sociale vlak speelde onder de loep
genomen”, stelt raadslid Himpe.

Jules Declercq woonde met zijn gezin een kwarteeuw
in de Slabbaardstraat-Noord. Aan de gevel van het
huisnummer 84 werd in 1992 een gedenksteen onthuld
ter herinnering aan de Vlaamse voorman. “In de buurt
van deze woning zijn er twee verkavelingen in volle
ontwikkeling, namelijk de WVI-verkaveling tussen de
Slabbaardstraat-Noord en de Meensestraat en de
verkaveling op de site Callens. Ik vraag het
stadsbestuur om bij de straatnaamgeving in deze
verkavelingen één van de straten naar Jules Declercq
te noemen”, aldus gemeenteraadslid Himpe.

Het N-VA – raadslid vraagt het stadsbestuur tijdens de
gemeenteraadszitting van 5 oktober om bij de
straatnaamgeving rekening te houden met deze
suggestie.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 28-09-2009

Sluikstort op speelplein Tuinwijk

Het speelplein op de Tuinwijk in Emelgem wordt al
een tijd geteisterd door sluikstorters. Her en der ligt
er afval en de openbare vuilnisbakken puilen uit. "Wat
een gezellige ontmoetingsplaats moet zijn in de
deelgemeente heeft de laatste tijd meer weg van een
openbaar stort", stelt N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe. "Het speelplein is de laatste tijd weer erg in
trek bij ouders die er met hun kinderen verpozen. Maar
jammer genoeg zijn er ook mensen die er hun afval
gewoon achterlaten of huishoudelijk afval bij de
vuilnisbakken plaatsen. Tijdens de voorbije dagen
verergerde de situatie weer en de buurtbewoners zien
de situatie met lede ogen aan."

N-VA - raadslid Himpe vroeg de stadsdiensten om het
speelplein op te netten, de oude vuilnisbakken te
vervangen door een nieuw type en de problematiek
van het sluikstorten op te volgen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 14-09-2009

Nieuw voetpad en fietspad in
Kachtemsestraat

Vanaf vandaag starten de werken in de
Kachtemsestraat voor de aanleg van een nieuw
fietspad en voetpad in het deel tussen de Lieven
Gevaertlaan en de Leo Bekaertlaan. Vorige week
werden de bewoners geïnformeerd over de werken in
hun straat.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe is tevreden met
de uitvoering van deze werken. Hij drong eerder
(onder andere tijdens begrotingsbesprekingen) al vaak
aan om iets te doen aan de erbarmelijke staat van het
fietspad in de Kachtemsestraat.

De werken zijn een herstel, want over enkele jaren zal
het deel van de Kachtemsestraat tussen de Vijfwegen
en de Leo Bekaertlaan helemaal aangepakt worden
(inclusief nieuwe riolering). Maar de slechte toestand
van het fietspad en het voetpad zorgt dat een
tijdelijke aanpak noodzakelijk is.

Tijdens de werken is plaatselijk verkeer in de
Kachtemsestraat in de richting van Kachtem
toegelaten, voor de andere rijrichting is er een
omleiding via de Lodewijk De Raetlaan.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 13-09-2009

Nieuw reglement uitleendienst JOC

Tijdens de raadszitting van eind augustus keurde de
Izegemse gemeenteraad een vernieuwd reglement voor
de audiovisuele uitleendienst van het JOC unaniem
goed. N-VA - raadslid Bert Maertens pleitte voor een
uitbreiding met groot spelmateriaal en de integratie
van het reglement met dat van de uitleendienst voor
feestmateriaal.
 
Bij die uitleendienst vinden de Izegemse verenigingen
heel wat audiovisueel materiaal (mengpaneel, boxen,
micro's, beamer, diascherm, enz.) waarmee ze een
optreden of een feestje mee kunnen organiseren.
 
N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens vindt het
echter een gemiste kans dat van de vernieuwing van
het reglement geen gebruik is gemaakt om het te
samen te voegen met het reglement van de stedelijke
uitleendienst voor feestmaterieel. "Eén reglement en
één enkele aanvraag zou het voor de verenigingen heel
wat eenvoudiger maken om materiaal te ontlenen. Het
is jammer dat het stadsbestuur hier geen werk van
maakt", aldus Bert Maertens.
 
Bert Maertens drong tijdens de raadszitting ook aan op
de uitbreiding van de uitleendienst van het JOC met
groot spelmateriaal. "Dat voorstel komt uit het N-VA -
programma voor de verkiezingen van 2006 en is
overgenomen als doelstelling in het Jeugdbeleidsplan",
legt het N-VA - gemeenteraadslid uit. Ik vraag de
bevoegde schepen daar snel de nodige kredieten voor
vrij te maken." De schepen van Jeugd beloofde er in
2010 werk van te maken.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 04-09-2009

Aandacht voor drukke verkeerssituatie aan
het Frunpark

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens vroeg tijdens
de gemeenteraadszitting van maandag 31 augustus
aandacht voor de drukke verkeerssituatie in de
Krekelmotestraat en omgeving.

Met de komst van het nieuwe winkelcentrum Frunpark
is de Krekelmotestraat een nog drukkere weg dan
voordien al het geval was. Al tijdens het
openingsweekend eind augustus gebeurde
er een ongeval op het kruispunt met de
Heilig Hartstraat. N-VA - raadslid en buurtbewoner
Bert Maertens wil de zaak zeker niet dramatiseren,
maar vraagt de komende weken en maanden wel
bijzondere aandacht voor de verkeerssituatie in de
straten rond het Frunpark.

"Het zou goed zijn mocht de politie gedurende een
aantal weken op de drukste dagen de verkeerstoestand
in de buurt rond de Krekelmotestraat nauwlettend in
het oog houden. Problemen of potentiële
verkeersmoeilijkheden die de
politiediensten waarnemen moeten dan zo snel
mogelijk worden verholpen", aldus Bert Maertens.   

Bert Maertens vroeg de bevoegde schepen ook naar de
stand van zaken van de aanleg van de ontsluitingsweg
van het Frunpark naar de Ambachtenstraat. "Die weg
was beloofd voor de opening van het winkelcentrum,
maar is nog steeds niet aangelegd", stelt het N-VA -
raadslid. "Nochtans is de ontsluitingsweg van cruciaal
belang voor de verkeerscirculatie op en rond het
Frunpark." De schepen van openbare werken beloofde
de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die de weg
moet aanleggen, aan te porren om zo snel mogelijk de
realisatie van de ontsluitingsweg te starten.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 03-09-2009

Kapitaalverhoging Gemeentelijke Holding

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 31
augustus stelde N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte
vragen over de kapitaalverhoging bij de Gemeentelijke
Holding. Met de vraag peilde hij bij de schepen van
Financiën naar het standpunt van de stad Izegem.
 
De voorbije jaren ontving iedere gemeente forse
dividenden uit deze holding. Maar door de financiële
crisis in het algemeen en de crisis bij Dexia in het
bijzonder volstaan de waarborgen aangegaan voor
enkele leningen niet meer en dus moet het kapitaal
fors verhoogd worden met minimaal 250 miljoen euro.
 
Volgens de bevoegde schepen is het stadsbestuur niet
happig om in te tekenen op deze kapitaalverhoging,
maar er komt overleg met andere gemeenten.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 01-09-2009

"Niet alle voorwaarden vervuld voor een
goedkeuring van het plan"

N-VA - fractieleider Kurt Himpe stelde tijdens de
raadszitting van 31 augustus 2009 dat niet alle
voorwaarden vervuld zijn voor een goedkeuring van het
plan over de herinrichting van de Grote Markt.

"De herinrichting van de Grote Markt deed al heel wat
stof opwaaien. Voor- en tegenstanders hebben de
voorbije maanden heel wat argumenten op tafel gelegd
om de herinrichting van de Grote Markt te verdedigen
of scherp aan te vallen. De discussie werd vaak herleid
tot de Grote Markt zelf. Naast de vele informele
vergaderingen over de plannen tijdens de voorbije
maanden werden de discussies vorige week
gefinaliseerd, enerzijds in een infovergadering met de
bewoners waar nog suggesties en vragen geformuleerd
werden, anderzijds in de commissie voor Openbare
Werken en Mobiliteit", aldus Kurt Himpe.

"Onze fractie heeft gekozen voor een constructieve
benadering van het dossier. We hebben enkele
trapsgewijze suggesties uitgewerkt en voorgesteld: de
suggestie om een ondergrondse parking aan te leggen
op de Korenmarkt en de vraag om een
haalbaarheidsstudie uit te voeren, in tweede instantie
de suggestie om op de site van het administratief
centrum naar mogelijkheden uit te kijken en dan
vooral wat de locatie van het huidige postkantoor
betreft en in derde instantie de vraag om te werken
met een seizoensparking op de Grote Markt zelf",
stelde de N-VA – fractieleider.

De Grote Markt moet voor de N-VA een gezellige
ontmoetingsplaats worden, met meer groen,
aantrekkelijke terrasjes, meer mogelijkheden voor
wandelaars, fietsers en bromfietsers. Maar aangezien
Izegem geen echte winkelstad is, moeten er voldoende
parkeerplaatsen dicht bij de handels- en horecazaken
in het centrum zijn. Het dossier van de herinrichting
van de Grote Markt kan daarom volgens de N-VA niet
los gezien worden van twee andere dossiers: de
opening van het Frunpark en de herinrichting van de
stationsomgeving.

"Enerzijds is er het winkelcentrum aan de
Krekelmotestraat: vorige week vond de opening van
het Frunpark plaats. Een concentratie van een reeks
grote winkels rond een centraal plein met honderden
parkeerplaatsen. Het winkelend publiek kan als het
ware tot in de winkel rijden. Dit staat in schril contrast
met de visie van het stadsbestuur om tot een
mentaliteitswijziging te komen wat het centrum van
Izegem betreft: gebruik maken van de randparkings en
als het even kan, niet rijden tot in het centrum zelf.
En het stadsbestuur investeert inderdaad in
randparkings: er komen nieuwe parkeermogelijkheden
aan de Meensestraat en ter hoogte van de Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord. Maar voor onze
fractie zijn dit geen waardige alternatieven. Daarom
onze suggesties wat de ondergrondse parking op de
Korenmarkt betreft en de parkeermogelijkheden op de
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site van het administratief centrum. We zijn ook
tevreden dat het stadsbestuur deze aangereikte
voorstellen verder wenst te onderzoeken", aldus
Himpe.

Bij het plaatje van het aantal parkeerplaatsen zijn dan
ook vraagtekens te plaatsen en dat heeft vooral te
maken met de herinrichting van de stationsomgeving,
de tweede koppeling die volgens de N-VA moet
gemaakt worden. In de eerste plaats komt er geen
parkeertoren op de centrale brug, de parking vóór de
brandweerkazerne is nog altijd in handen van de NMBS
en hoewel de neuzen van de NMBS en het stadsbestuur
nu nog in dezelfde richting staan, kan dit in de
toekomst wijzigen. En we moeten er ook rekening mee
houden dat een groot deel van de parking achter de
brandweerkazerne op de helling komt te staan door de
realisatie van de toegangsweg tot de tunnel onder de
spoorweg.

"Tijdens de commissievergadering hebben we een reeks
technische vragen gesteld over de heraanleg van de
Grote Markt, de Kasteelstraat en de Dirk Martenslaan.
Er werd ons gezegd dat een groot deel van onze
suggesties zouden besproken worden met de ontwerper
en indien mogelijk zouden uitgevoerd worden. We
hopen dan ook om zo snel als mogelijk een overzicht
te krijgen van de aanpassingen en de reden waarom
bepaalde suggesties niet kunnen uitgevoerd worden. Ik
laat deze technische vragen hier dan ook achterwege",
stelde Kurt Himpe.

Uit de commissievergadering bleek dat de uitbouw van
een seizoensparking zelfs met de goedkeuring van het
dossier mogelijk blijft en dat het uitrijden via de
Ketelstraat mits kleine aanpassingen ook een
mogelijkheid is. De N-VA vroeg dan ook dat deze
mogelijkheden genotuleerd worden zodat er consensus
is over deze punten als blijkt dat deze aanpassingen
nodig zijn.

"Ik formuleerde wel bedenkingen over de Hallestraat,
namelijk over het feit dat dit een genivelleerde weg is
zonder voetpad, terwijl er zich daar een populair café
bevindt en de wagens dus tot net voorbij de gevel
kunnen voorbijrijden. Mijns inziens blijft dit een
gevaarlijk punt", aldus de fractieleider.

"Voor een effectieve goedkeuring van het dossier zijn
er nog heel wat voorwaarden niet vervuld, namelijk
het resultaat van de haalbaarheidsstudie voor een
ondergrondse parking op de Korenmarkt of bijkomende
parkeermogelijkheden op de site van het
administratief centrum, de toekomst van de parking
vóór de brandweerkazerne, de verkeerscirculatie van
en naar de Grote Markt en onze vraagtekens bij de
effectiviteit van de parkings in de Meensestraat en de
Kruisstraat als geschikte parkeerterreinen voor wie in
het centrum komt winkelen of er de horeca bezoekt.
Daarom zal de N-VA – fractie zich onthouden", besloot
de fractieleider van de N-VA.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 29-08-2009

Nieuwe maatregelen aan kruispunt van
Baronstraat en Reperstraat

Op vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe
werd de verkeersonveiligheid op het kruispunt van de
Baronstraat en de Reperstraat opnieuw besproken in de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit die
plaatsvond op donderdag 27 augustus.

De laatste maanden gebeurden er op het kruispunt een
hele reeks ongevallen en de politiediensten zijn volop
bezig met een analyse van de verkeersongevallen die
daar gebeurden. "Maar het is al duidelijk dat er heel
wat ongevallen gebeuren doordat autobestuurders
denken dat de Reperstraat de hoofdweg is", stelt
raadslid Himpe.

Daarom werd beslist om bijkomende wegmarkeringen
aan te brengen in de Reperstraat. De opeenvolgende
brede witte strepen moeten de autobestuurders wijzen
op de aanwezigheid van een kruispunt.

Eerder werden op vraag van gemeenteraadslid Himpe
aan het kruispunt al borden geplaatst met het opschrift
"gevaarlijk kruispunt".

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 10-08-2009

Izegemse scholen minder vaak slachtoffer
van inbraken

Tijdens de laatste jaren waren de Izegemse scholen
minder vaak het slachtoffer van inbraken. Sinds 2002
gaat het wel om 29 inbraken en pogingen tot inbraak.
Dat blijkt uit het antwoord van de politiediensten op
een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA).

“In vijf van de veertien Izegemse scholen waren de
voorbije jaren inbraken of pogingen tot inbraak. Vaak
handelt het om werkmateriaal en
computerapparatuur”, stelt N-VA - politieraadslid Piet
Seynaeve. “De voorbije twee jaar is er wel duidelijk
opeenvolgend een vermindering. Terwijl er soms
jaarlijks tot 6 inbraken en pogingen tot inbraak waren,
is dit de laatste twee jaar gehalveerd. In 2007
maakten we een eerste keer een balans op van het
aantal inbraken en in de RIHO - politieraad werd door
de N-VA voorgesteld om de scholen te contacteren.
Net voor de zomervakantie van 2008 werden alle
scholen aangeschreven met tips om dieven buiten te
houden.” 

“Op de website van de politiezone
(www.politiezoneriho.be) staan ook praktische tips om
inbrekers buiten te houden. Scholen kunnen van de
techno-preventieve adviseurs van de politiepost Izegem
ook gratis advies krijgen in verband met
inbraakbeveiliging en volgens de politiediensten zijn er
nu ook scholen die effectief een beroep gedaan hebben
op die mogelijkheid”, stelt gemeenteraadslid Kurt
Himpe. “Bepaalde Izegemse scholen doen ook een
beroep op de politiediensten om toezicht te houden
tijdens de vakantieperiodes, waarin er sowieso minder
sociale controle is.”

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid en politieraadslid N-
VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 06-08-2009

N-VA vraagt bespreking vechtpartijen op
Grote Markt

Tijdens het afgelopen weekend werd tijdens een
vechtpartij op de Grote Markt in Izegem een café-
uitbater verwond. Ook enkele omstaanders kregen rake
klappen.

"De N-VA vraagt naar aanleiding van deze feiten
opnieuw een bespreking tijdens de
gemeenteraadszitting van 31 augustus. We willen een
overzicht van alle incidenten tijdens de voorbije
maanden, een omstandig rapport van de
gebeurtenissen en een overzicht van de genomen
maatregelen en acties van de politie. Op basis daarvan
kan de gemeenteraad dan oordelen of er bijkomende
maatregelen nodig zijn", aldus N-VA - fractieleider Kurt
Himpe. "Blijkbaar zijn de feiten van dit weekend
trouwens niet eenmalig en moet de politie opnieuw
vaak tussenbeide komen op de Grote Markt".
 
Op vraag van de N-VA werd eerder al in gesloten
zitting een uitvoerige bespreking gehouden over zinloos
geweld in Izegem tijdens de weekends.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 13-07-2009

Blijvend politietoezicht op kruispunt in
Baronstraat

Aan het kruispunt van de Baronstraat met de
Ingelmunstersestraat zal de politie ook tijdens het
schooljaar 2009-2010 's morgens toezicht houden. Dat
vernam N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe van de
politiediensten.
 
Volgens politiecommissaris Martin Courtens zijn er
enkel positieve ervaringen en daarom wordt het
toezicht verdergezet.
 
"De buurtbewoners en heel wat ouders van
schoolgaande kinderen en jongeren waarderen deze
dienstverlening van de politie. Het kruispunt is immers
een belangrijk verkeersknooppunt in Emelgem. Heel
wat kinderen en jongeren gebruiken het kruispunt van
de Baronstraat met de Ingelmunstersestraat om onder
andere naar de Sint-Pietersschool en het Vrij
Technisch Instituut te rijden", aldus raadslid
Himpe. "Op het kruispunt is er 's morgens en 's middags
ook toezicht door gemachtigde opzichters, maar vooral
's morgens is het voor deze vrijwilligers een
huzarenstukje om de zwakke weggebruiker te
begeleiden. Met de hulp van de politie verloopt alles
veel vlotter en veiliger."

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 04-07-2009

Raadslid Trui Tytgat vraagt verplaatsbaar
toilet op Krekelspeelplein

N-VA - gemeenteraadslid Trui Tytgat vroeg tijdens de
gemeenteraadszitting van 29 juni of het mogelijk was
om een verplaatsbaar toilet te plaatsen aan het
speelplein aan de Krekel. "Het speelplein zal tijdens de
zomervakantie door de speelpleinwerking gebruikt
worden. Door de werkzaamheden voor De Leest is het
speelplein aan zaal ISO niet beschikbaar. De kinderen
moeten dus naar het JOC gaan om een toilet te
gebruiken en dan moeten ze de Krekelstraat dwarsen",
aldus raadslid Tytgat.

De bevoegde schepen antwoordde dat het stadsbestuur
dat niet zal doen, omdat dergelijke toiletten vandalen
zouden aantrekken en er vaste toiletten zijn in het
JOC en zwembad, op een boogscheut van het
Krekelspeelplein.

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 01-07-2009

Vragen over metingen lawaaihinder
windturbines

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni stelde N-
VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over de
metingen die deze week zullen uitgevoerd worden om
de lawaaihinder van de windturbines in kaart te
brengen.

Raadslid Himpe interpelleerde tijdens de zitting van 8
juni al over de lawaaihinder die de windturbines in
Kachtem veroorzaken. "Ik kon vorige week zelf twee
maal vaststellen wat de lawaaihinder inhoudt, zowel in
de Hildersstraat als in de Sint-Jansstraat. Blijkbaar
hebben heel wat bewoners opnieuw klacht ingediend
en er zijn zelfs processen-verbaal door de politie
opgesteld", aldus Kurt Himpe.

De milieu-inspectie zal deze week metingen uitvoeren
om de omvang van de lawaaihinder in kaart te
brengen. "Ik hoop dat deze metingen op verscheidene
dagen en tijdstippen zullen plaatsvinden zodat er een
correct beeld is van de omvang", stelde Himpe.

Hij vroeg het stadsbestuur om alle klachten van de
voorbije weken ook te bundelen en aan de milieu-
inspectie te bezorgen. 

De bevoegde schepen antwoordde dat de milieucel van
de politiezone RIHO inderdaad zelf ook vaststellingen
gedaan heeft. Alle gegevens zullen gebundeld worden
en dan besproken worden met de exploitant van de
twee windturbines.

Twee nieuwe windturbines

Langs de E403 komen er intussen twee nieuwe
windturbines ter hoogte van het tankstation in Oekene
(ter hoogte van de Klare Gracht). Exploitant Aspiravi is
momenteel bezig met de funderingswerken en vanaf 6
juli worden de eerste onderdelen aangeleverd op de
site. De opbouwwerken starten vanaf 13 juli en eind
september zouden de beide windturbines afgewerkt
zijn.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 28-06-2009

Onduidelijke verkeerssituatie op kruispunt
Nederweg - Kruisstraat

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
van donderdag 25 juni vroeg gemeenteraadslid Kurt
Himpe aandacht voor de onduidelijke situatie op het
kruispunt van de Nederweg en de Kruisstraat.

"Voor autobestuurders die uit de richting komen van de
Stationsstraat is er geen enkel probleem: ze zien zeer
duidelijk dat ze voorrang hebben op het verkeer dat
uit de Nederweg komt. Maar voor bestuurders die uit
de Nederweg komen, is de verkeerssituatie niet zo
duidelijk. Veel autobestuurders denken dat ze er
voorrang hebben omdat er geen wegmarkeringen zijn",
aldus raadslid Himpe. "Ook het verkeersbord dat
aanduidt dat men voorrang moet geven is aan
vervanging toe."

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 25-06-2009

Beter isoleren, minder stoken

Uit de bespreking van de rekening en het jaarverslag
2008 van het OCMW bleek dat de verwarmingstoelage
van het stookoliefonds sinds 2005 bijna vervierdubbeld
is. Waar in 2005 voor zo'n 12.000 euro aan
verwarmingstoelagen werd betaald, bedroeg die
toelage in 2008 al bijna 48.000 euro.

Om een gelijkaardige stijging in de toekomst tegen te
gaan stelt OCMW-raadslid Bernhard De Muynck (N-VA)
dan ook voor om meer aandacht te besteden aan
preventieve maatregelen.

Raadslid De Muynck: “In plaats van de sociaal
zwakkeren toelagen toe te kennen voor hun
stookoliefactuur, zou het OCMW beter meer energie
steken in voorkomen van die torenhoge facturen. De
woningen van de rechthebbenden moeten daarom
systematisch onderworpen worden aan een
energiescan. Dat is in het recente verleden reeds bij
een beperkt aantal woningen gebeurd, maar de
tweede stap in de preventie blijft helaas uit.”

Op basis van die energiescans kan inderdaad worden
nagegaan hoe men die woningen beter kan isoleren,
waarvoor het OCMW financiële stimulansen zou moeten
geven. Op die manier kan het OCMW met een
eenmalige kost een jaarlijks terugkerende
stookoliekost aanzienlijk reduceren. Het kostenplaatje
van die preventiemaatregel valt overigens sterk te
relativeren: de Vlaamse Regering kent immers een
premie toe voor dakisolatie.

Meer aandacht besteden aan isolatie is zowel een
financieel als ecologisch positieve maatregel. N-VA
hoopt dan ook dat de meerderheid bereid is de nodige
inspanningen te leveren om de exploderende
energietoelagen een halt toe te roepen.

Bernhard De Muynck - OCMW-raadslid N-VA
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Actueel - 13-06-2009

Drie ongevallen in één week op kruispunt
Baronstraat - Reperstraat

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg in de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit op
donderdag 4 juni opnieuw aandacht voor de
verkeersveiligheid aan het kruispunt van de Baronstraat
en de Reperstraat.

"De buurtbewoners leven elke dag in angst dat er
opnieuw een zwaar ongeval zal gebeuren", aldus
raadslid Himpe. "Tijdens de laatste twee maanden
gebeurden er zes ongevallen, waarvan drie tijdens de
voorbije week. De buurtbewoners zijn veel gewoon,
maar de situatie is nu wel dramatisch."

Volgens de politie wordt de Reperstraat nu vaker
gebruikt doordat er werken zijn op de N50.
Commissaris Courtens was op de hoogte van drie
ongevallen waarbij de politiediensten ter plaatse
kwamen. Hij zal de ongevallen laten analyseren zodat
de omstandigheden van de ongevallen kunnen
achterhaald worden.

Raadslid Kurt Himpe stelde voor om aan het kruispunt
borden te plaatsen die wijzen op de gevaarlijke
situatie, vooral nuttig voor de weggebruikers die er de
situatie niet kennen. Hij herhaalde ook zijn voorstel
om verkeerslichten te plaatsen als er een rotonde
aangelegd is op de Vijfwegen. "Daardoor zal de situatie
op het kruispunt veel overzichtelijker en veiliger
worden".

Een ander probleem is dat er veel vrachtwagens de
Reperstraat in- en uitrijden. Het stadsbestuur is bezig
met het ontwikkelen van een plan om het zwaar
verkeer te weren, maar ook dat plan is niet direct
uitvoerbaar. Daarom pleitte Himpe voor de reeks
voorlopige maatregelen. Buurtbewoners stellen ook
voor om in de Reperstraat ter hoogte van het kruispunt
een knipperlicht te plaatsen. 

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 12-06-2009

N-VA - raadslid Tytgat vraagt om zitdag
studietoelagen te organiseren

Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 juni vroeg N-VA
- gemeenteraadslid Trui Tytgat aan het Izegemse
stadsbestuur om een zitdag studietoelagen te
organiseren.

"In het najaar kan in samenwerking met de afdeling
Studietoelagen een zitdag georganiseerd worden. Zo'n
zitdag houdt in dat een medewerker van die afdeling
naar Izegem zou komen om ouders hulp te bieden bij
het invullen van de aanvraag", aldus gemeenteraadslid
Tytgat.

Ze stelde voor om zo'n zitdag te laten organiseren door
het sociaal huis 't Antwoord.

Als zo'n zitdag georganiseerd wordt, dan moet er ook
voldoende communicatie zijn, niet alleen via de
stedelijke webstek of in de Stadsperiodiek, maar ook
via de plaatselijke scholen.

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 01-06-2009

N-VA wil commissiewerking opwaarderen

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) wil de werking
van de gemeenteraadscommissies opwaarderen door
een aanpassing van het huishoudelijk reglement. Al te
vaak wonen commissieleden maar een beperkt deel
van de commissievergadering bij, terwijl ze
presentiegelden ontvangen.

“Volgens het huishoudelijk reglement krijgt een
stemgerechtigd commissielid of de vervanger
presentiegeld voor het bijwonen van de
adviescommissie voor Financiën, de adviescommissie
voor Openbare Werken en Mobiliteit of de
adviescommissie voor Sociale Zaken en OCMW. Maar
doordat nogal wat commissieleden maar een beperkt
deel van de vergadering bijwonen, komt de goede
werking van de commissies in het gedrang”, aldus het
raadslid die een voorstel tot wijziging van het
reglement agendeert voor de gemeenteraad van 8 juni.

“Het is ook niet correct tegenover de belastingbetaler:
als een commissielid maar vijf minuten een
vergadering bijwoont, dan ontvangt het betrokken
gemeenteraadslid toch het presentiegeld. Daarom stel
ik voor dat men tenminste tweederde van de
agendapunten moet aanwezig zijn vooraleer het
presentiegeld toegekend wordt”, stelt Himpe.

Hij wil ook dat het verslag van de commissies melding
maakt van de laattijdige aankomst of het vroegtijdig
verlaten van de commissievergadering. “De verslagen
van de commissievergaderingen zijn publiek
raadpleegbaar, bijvoorbeeld op de webstek van de
stad Izegem. Door het melden van de aankomst of het
vertrek van een commissielid is ook duidelijk voor de
lezer wie tijdens de bespreking van een bepaald
agendapunt wel degelijk aanwezig was.”

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 10-05-2009

Reglement op het plaatsen van
schotelantennes wordt aangepast

Het reglement op het plaatsen van schotelantennes
wordt vereenvoudigd. Dat antwoordde de bevoegde
schepen op een vraag van N-VA - gemeenteraadslid
Kurt Himpe tijdens de zitting van 4 mei 2009.

In 2005 keurde de Izegemse gemeenteraad een
stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van
schotelantennes goed. Sinds de invoering van dat
reglement mag niemand in Izegem zonder
voorafgaandelijke en uitdrukkelijke vergunning van het
stadsbestuur een schotelantenne plaatsen.

Volgens N-VA - raadslid Kurt Himpe is een
vereenvoudiging noodzakelijk. "Doordat het reglement
teveel administratieve rompslomp met zich meebrengt,
houdt het een beperking in en dat is in strijd met een
mededeling van de Europese Commissie over het
gebruik van schotelantennes", aldus Himpe.

De bevoegde schepen antwoordde tijdens de
raadszitting dat er sowieso een vereenvoudiging komt
en dat er gestreefd wordt naar een uniforme
regelgeving binnen de politiezone Roeselare-Izegem-
Hooglede.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 01-05-2009

N-VA vraagt aandacht voor hoog aantal zelfdodingen

In de politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (RIHO) zijn er jaarlijks meer dan 50 zelfdodingen. Dat
blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij de politiediensten. In de
maand april 2009 waren er al zeven zelfdodingen in de politiezone.

“Er gaat zeer veel politieke aandacht naar de verkeersveiligheidsproblematiek en er worden
bijzonder veel inspanningen gedaan om het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Maar over
zelfdoding wordt nauwelijks of niet gepraat. Toch kunnen er op dit vlak, samen met diverse
organisaties, ook acties ondernomen worden”, aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe.
“Zelfdodingsgedrag kan worden voorkomen, dat is het uitgangspunt van elke zelfdodingspreventie.
Daarom stelt de Izegemse N-VA voor om in de commissie voor Sociale Zaken en OCMW deze
problematiek te bespreken en te kijken welke acties er kunnen ondernomen worden om
bijvoorbeeld de Zelfmoordlijn beter bekend te maken”.

Vorig jaar vroeg gemeenteraadslid Kurt Himpe al om maatregelen te nemen langs de spoorlijn
Kortrijk-Brugge op het grondgebied van Roeselare en Izegem. In de periode 2005-2008 waren er
immers 12 zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding langs de spoorlijn.

Zelfdodingen zijn een belangrijke doodsoorzaak en uit gegevens van het Centrum ter Preventie van
Zelfdoding blijkt dat België beduidend hoog scoort op wereldniveau. In Vlaanderen stierven in 2006
bijna 1000 mensen door zelfdoding.  

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Tabel: aantal gevallen van zelfdoding in de RIHO-politiezone 

Zelfdodingen Izegem Roeselare Hooglede Totaal
2005 14 43 3 60
2006 17 39 5 61
2007 13 34 4 51
2008 13 38 1 52

2009 [1] 3 3 0 6

[1].          De cijfers voor 2009 omvatten de periode januari tot en met maart. In april 2009 zijn er
al zeven zelfdodingen in de politiezone RIHO geregistreerd.

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 25-04-2009

Aantal geregistreerde klachten over
slagschaduw Izegemse windturbines daalt
sterk

Sinds begin maart zijn er geen klachten meer
geregistreerd over de slagschaduw van de
windturbines. Dat blijkt uit het antwoord van het
Izegemse stadsbestuur op een schriftelijke vraag van
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Tijdens de gemeenteraadszitting van 19 januari 2009
werd de problematiek van slagschaduw door de
windturbines in Kachtem besproken. Vooral de
bewoners uit de Kachtemsestraat, de Strijdersstraat,
de Hildersstraat en de Mandelmeersenstraat hebben er
last van. Op maandag 29 december 2008 was er bij het
opstarten van de windturbines ook een incident. Toen
vielen er ijsblokken op de parking van de firma Haeck.

Himpe stelde tijdens die raadszitting voor om een
onderzoek te voeren en een rapport op te stellen. "Uit
het antwoord op een opvolgingsvraag blijkt dat door
de milieudienst in de periode van 21 januari tot 18
februari een nauwkeurige registratie van alle klachten
over de windturbines werd bijgehouden. In die periode
werden 17 klachten geregistreerd, na die periode
werden er geen klachten meer ontvangen", aldus
raadslid Himpe.

Het stadsbestuur maakte een overzichtsdossier op en
stuurde dit naar de milieu-inspectie en naar Electrabel
Green Partnership Flanders (EGPF), de exploitant van
de windturbines.

Er moet bij de evaluatie uiteraard rekening gehouden
worden met het feit dat de windturbine op de
terreinen van Olivier Construct NV sinds eind december
op non-actief gezet werd. De windturbine was immers
defect na de noodstop die uitgevoerd werd bij het
incident met de ijsblokken. Sinds enkele weken is de
windturbine hersteld en EGPF voerde ook een aantal
aanpassingswerken uit. Het is positief dat er geen
klachten meer geregistreerd worden, maar het blijft
de vraag of het een correct beeld geeft van de
situatie.

Het stadsbestuur stelt dat de volgende risicoperiode
voor slagschaduw zich tijdens de maanden oktober en
november situeert. Gemeenteraadslid Kurt Himpe
vraagt het stadsbestuur alvast om dan opnieuw een
nauwkeurige registratie van de klachten bij te houden.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 01-04-2009

Blind geweld op agenda gemeenteraad

N-VA - gemeenteraadslid Geert Bourgeois plaatst de
veiligheidssituatie in Izegem op de agenda van de
eerstvolgende gemeenteraad van maandag 6 april.
Sinds enkele maanden zijn er geregeld vechtpartijen in
de Izegemse uitgaansbuurt. Dat blind geweld was al
enkele keren gespreksonderwerp tijdens
gemeenteraadszittingen. Geert Bourgeois vraagt de
burgemeester om het criminaliteitsprobleem, de
genomen maatregelen en eventuele nieuwe initiatieven
om het geweld in Izegem in te dijken, maandag tijdens
de zitting met gesloten deuren uitvoerig te bespreken.

Tijdens de vorige gemeenteraadszitting van begin
maart vroeg Geert Bourgeois al om het
geweldprobleem achter gesloten deuren te bespreken.
De burgemeester gaf de raadsleden toen toelichting
over de problemen en de genomen en te nemen
politiemaatregelen. Het N-VA - gemeenteraadslid
suggereerde toen ook al de mogelijkheid tot het
organiseren van een hoorzitting met alle betrokken
actoren. Vooraleer zo'n speciale hoorzitting te
overwegen, wil de N-VA echter grondig nagaan of de
genomen politiemaatregelen een gunstig effect
hebben.

Daarom vraagt N-VA - raadslid Geert Bourgeois op de
gemeenteraadszitting van maandag 6 april een nieuwe
bespreking van het probleemdossier. Hij wil onder
meer een overzicht van de gewelddelicten sinds de
laatste gemeenteraad, een evaluatie van de genomen
politiemaatregelen en de bespreking van eventuele
nieuwe maatregelen.

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid

Meer info op www.geertbourgeois.be
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Actueel - 24-03-2009

Hectische toestand aan afrit E403

Op maandag 23 maart startten werken aan de op- en
afrit van de E403 ter hoogte van het Accent Business
Park. Daardoor wordt het op- en afrittencomplex ter
hoogte van het kanaal Roeselare-Leie als alternatief
gebruikt en ontstaan er hectische toestanden.
"Wachttijden tot twintig minuten voor autobestuurders
die uit de richting van Brugge de E403 willen afrijden
zijn tijdens de spitsuren geen uitzondering", stelt N-VA
- gemeenteraadslid Kurt Himpe. 
 
"Het op- en afrittencomplex aan het kanaal Roeselare-
Leie is sowieso al een heikel knooppunt en er gebeuren
regelmatig ongevallen. Naar aanleiding van de aanleg
van een nieuw industrieterrein zal er een herinrichting
uitgevoerd worden. In afwachting van deze
herinrichtingswerken pleitte ik al voor het plaatsen van
voorlopige verkeerslichten, maar daar heeft de
bevoegde Vlaams minister geen oren naar. Door de
werken aan de af- en oprit ter hoogte van het Accent
Business Park is de verkeerssituatie er natuurlijk niet
beter op geworden en was het plaatsen van
verkeerslichten een oplossing voor de tijdelijke extra
verkeersdrukte", aldus het raadslid.
 
Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zullen de
werken een week duren. 

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 11-03-2009

Systeem van vrijetijdspas is aangepast

Op maandag 2 maart keurde de gemeenteraad het
vernieuwde systeem van de vrijetijdspas goed. Met die
vrijetijdspas krijgen sociaal zwakkere gezinnen 50%
korting op socio-culturele activiteiten. Per gezinslid
ontvangen ze jaarlijks ook voor 80 euro
vrijetijdscheques, waarmee ze bijvoorbeeld lidgelden,
noodzakelijke benodigdheden of uitrusting voor een
vereniging kunnen betalen.

Het doel van de vrijetijdspas en de –cheques is om zo
veel mogelijk Izegemnaars, ook de mensen met een
laag gezinsinkomen, te laten participeren aan het
socio-culturele en verenigingsleven in Izegem.

Met de vrijetijdspas krijgen de mensen met een laag
inkomen 50 % korting op de deelnameprijs voor allerlei
activiteiten georganiseerd door Izegemse verenigingen
(die de korting vrijwillig toekennen), gaande van een
fuif, over een toneelvoorstelling tot een
sportnamiddag.

Tijdens de gemeenteraadszitting stelde N-VA - raadslid
Bert Maertens voor om ook niet-verenigingen die een
evenement organiseren te betrekken in het systeem
van de vrijetijdspas. "Ik denk bijvoorbeeld aan de
organisatie van een stand-up comedy avond of een
concert door enkele particulieren. Mensen met een
vrijetijdspas moeten ook voor die activiteiten een
korting kunnen krijgen", legde Bert Maertens uit. Hij
suggereerde daarom de opname van deelname aan het
systeem van de vrijetijdspas als voorwaarde voor de
huur van stedelijke zalen voor het organiseren van een
activiteit of evenement. De bevoegde schepen
beloofde dit voorstel verder te onderzoeken en voor
advies voor te leggen aan de stedelijke raden en
commissies.

Iedereen die over een vrijetijdspas beschikt, krijgt ook
elk jaar vrijetijdscheques ter waarde van 80 euro per
persoon. Bert Maertens pleitte er voor om de cheques
niet op naam uit te geven, maar per gezin, ter waarde
van 80 euro per gezinslid. "Dat laat bijvoorbeeld een
vader toe om zijn cheques ook te gebruiken voor zijn
kinderen in de jeugdvereniging, de sportclub of de
culturele vereniging. Een heel gezinsvriendelijke
maatregel", besloot het N-VA – gemeenteraadslid.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Persmededeling - 06-03-2009

Meer dan 3,5 miljoen ton goederen
vervoerd via kanaal Roeselare-Leie

In 2008 werd meer dan 3,5 miljoen ton goederen
vervoerd via het kanaal Roeselare-Leie. Dat blijkt uit
het antwoord van Vlaams minister Crevits op een
schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger
Geert Bourgeois (N-VA). Het kanaal blijft dus een zeer
belangrijke verkeersader voor de regio.

Het aantal ton goederen dat vervoerd wordt via het
kanaal stijgt de laatste jaren voortdurend. In 2000 ging
het om iets meer dan 2,5 miljoen ton, in 2004 was dit
al 3,1 miljoen ton en vorig jaar werd 3,64 miljoen ton
opgetekend. Deze cijfers werden opgetekend bij het
versassen aan de sluis in Ooigem. Ook het aantal
bewegingen op het kanaal stijgt de laatste jaren. In
2006 werden 9000 schepen versast, in 2008 steeg dit
tot 9537 schepen.

26 bedrijven hebben directe aansluiting

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag blijkt dat er
vorig jaar 26 bedrijven een directe aansluiting op het
kanaal hadden. "Dit aantal blijft al enkele jaren gelijk",
stelt N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe die de
cijfers vergeleek met vorige jaren. "In het kader van
de bouw van laad- en losinstallaties werden in 2008
wel twee projecten aanbesteed die in 2009 uitgevoerd
zullen worden. Het handelt om een
aanmeerconstructie voor de firma G&V in Roeselare en
een kaaimuur voor de firma FST in Ingelmunster.
Vooral in Roeselare en Izegem hebben bedrijven een
directe aansluiting op het kanaal".

Volgens de N-VA’ers Geert Bourgeois en Kurt Himpe
worden de gemeenten wel te weinig betrokken bij de
maatregelen die genomen worden om de kanaaltrafiek
te stimuleren. "Waterwegen en Zeekanaal nv gebruikt
de publiek-private samenwerking (PPS) voor het
ontwikkelen van laad- en loslocaties. Er is geen directe
betrokkenheid van steden en gemeenten inzake
dergelijke PPS-projecten", aldus de bevoegde minister.
"Betrokkenheid van de steden en gemeenten is
nochtans zeer belangrijk, omdat het vervoer via
waterwegen een belangrijk middel is om het
wegverkeer te reduceren en dus aangemoedigd moet
worden", aldus de N-VA.

Geert Bourgeois - Vlaams volksvertegenwoordiger

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.geertbourgeois.be en
www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 04-03-2009

N-VA wil in 2009 gratis
baarmoederhalskankervaccin voor alle
Izegemse twaalfjarige meisjes

N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte vraagt dat het
stadsbestuur nog dit jaar alle Izegemse twaalfjarige
meisjes volledig gratis laat inenten tegen
baarmoederhalskanker. Zo’n vaccin doet de kans op
baarmoederhalskanker met 70 procent afnemen. Vanaf
2009 staat de Vlaamse overheid in voor de kosten van
het vaccin. Dat kondigde de Vlaamse minister van
Welzijn vandaag aan. “Om de overgang met volgend
jaar te maken moet de stad dit jaar de kosten
eenmalig op zich nemen”, vindt Filip Motte, zelf arts in
het Izegemse ziekenhuis.

N-VA - raadslid Filip Motte stelde het stadsbestuur in
november vorig jaar al voor om de kosten voor de
vaccinatie tegen baarmoederhalskanker aan alle
Izegemse twaalfjarige meisjes terug te betalen. Studies
wijzen immers uit dat mensen met een laag inkomen
veel minder gebruik maken van preventieve
gezondheidszorg, waaronder de inenting tegen
baarmoederhalskanker. Om er voor te zorgen dat elk
jong meisje zich met een inenting beschermd tegen
baarmoederhalskanker, moet de overheid instaan voor
de (geringe) kosten. Daarover bestaat in politiek
Vlaanderen een brede consensus.

Ondanks dit brede politieke draagvlak in Vlaanderen
blijft de gratis inenting lang op zich wachten, als
gevolg van de blokkering door de Franstalige partijen.
Zij zijn geen voorstander van het gratis vaccin en
hielden de invoering ervan in Vlaanderen tegen. Maar
nu is er eindelijk een doorbraak in het dossier.
Vandaag raakte bekend dat de Vlaamse overheid vanaf
2010 alle twaalfjarige meisjes gratis laat vaccineren. 

“Dat is uiteraard een goede zaak”, reageert N-VA -
gemeenteraadslid Filip Motte. “Maar het is heel
jammer dat de Vlaamse minister de invoering van het
gratis vaccin doorschuift naar volgend jaar.” Filip
Motte vindt dat het stadsbestuur daarom voor dat ene
overgangsjaar de kosten van de vaccinaties maar moet
terugbetalen, voor alle twaalfjarige meisjes én
volledig. “Deze preventieve maatregel pas volledig in
het lokale gezondheidsbeleid waar de stad
verantwoordelijk voor is”, zegt het N-VA - raadslid.

Het College van Burgemeester en Schepenen denkt
momenteel – daarbij verder bouwend op het voorstel
van gemeenteraadslid Motte van november 2008 – aan
een gratis vaccinatie voor jonge meisjes met een
vrijetijdspas en een gedeeltelijke terugbetaling van de
inentingskosten voor alle Izegemse twaalfjarige
meisjes. “Zeker omdat het enkel voor dit jaar is moet
die terugbetaling volledig zijn”, besluit Filip Motte.

Hij zal dit dossier agenderen op de eerstvolgende
gemeenteraadszitting.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 02-03-2009

N-VA pleit voor opmaak van
thermografische kaarten

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 maart 2009
pleitte gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) voor de
opmaak van thermografische kaarten.

“Warmteverlies van gebouwen voltrekt zich voor 30
procent via het dak. Thermografie vanuit de lucht
maakt het mogelijk efficiënt warmteverliesmetingen
uit te voeren van complete gemeenten. Op zeer korte
tijd krijgt men een inzicht hoe het gesteld is met de
isolatie van daken van gebouwen in de gemeente”,
stelt raadslid Kurt Himpe. “Door inzet van de
modernste thermische cameratechnologie aan boord
van vliegtuigen wordt dit met grote precisie
vastgelegd. Deze data worden daarna zo bewerkt dat
de mate van warmteverlies van elk gebouw door
iedereen eenvoudig af te lezen is uit een
kleurgecodeerde kaart.”

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelt dat men door deze
kaarten over een uiterst effectief communicatiemiddel
om de inwoners en bedrijven te informeren over de
noodzaak en de mogelijkheden om energieverbruik
terug te dringen. “In de provincie Antwerpen werden
dergelijke kaarten al voor 21 gemeenten opgemaakt en
de interesse van de bevolking is zeer groot om te
vernemen hoe het gesteld is met het warmteverlies
van de gebouwen”, besluit Himpe.

De N-VA pleit ook om de buurgemeenten bij de
opmaak van de thermografische kaarten te betrekken.
Zo kan de kostprijs voor de opmaak eventueel beperkt
worden.

De bevoegde schepen antwoordde dat de haalbaarheid
zal onderzocht worden.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 18-02-2009

Bewoners kunnen opnieuw naar stembus in
eigen rusthuis
 
Voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni
2009 kunnen de rusthuisbewoners van De Plataan
opnieuw hun stem uitbrengen in een stembureau in het
rusthuis zelf. Dat vernam N-VA - gemeenteraadslid Bert
Maertens van de stadsdiensten. Het N-VA - raadslid
reageert tevreden op de beslissing.
Twee jaar geleden stelde Bert Maertens zelf voor om
voor het eerst een stembureau in te richten in De
Plataan, toen voor de federale verkiezingen van juni
2007. Het stadsbestuur ging toen in op zijn voorstel.
“Dat er dit jaar opnieuw een stembureau in het
rusthuis komt, toont aan dat het een succesformule is.
Niet alleen hoeven de rusthuisbewoners zich niet meer
te verplaatsen, ook het sociaal contact tussen de
bewoners en de omwonenden wordt op die manier
spontaan aangemoedigd”, legt Bert Maertens uit.

Onderzoek toont aan dat bij verkiezingen slechts 10%
van de Vlaamse rusthuisbewoners hun stem uitbrengen,
hetzij persoonlijk, hetzij per volmacht. De grootste
reden voor de zeer geringe deelname van
rusthuisbewoners aan de kiesverrichtingen blijkt de
verplaatsing naar het stembureau, die voor velen een
onoverkomelijk probleem is.

Daarom lanceerde Bert Maertens het idee om in De
Plataan een stembureau in te richten, zodat de
rusthuisbewoners de kans krijgen om zelf hun stem uit
te brengen. "Dit is veel goedkoper dan het vervoeren
en begeleiden van de rusthuisbewoners naar het
bureau waar men normaalgezien moet gaan stemmen.
Bovendien kunnen de bewoners hun stem uitbrengen in
een volledig toegankelijk stembureau”, stelt hij.

Een stembureau in het rusthuis biedt ook een mooie
opportuniteit om de bewoners van de omliggende
straten naar datzelfde stembureau uit te nodigen. “Zo
kunnen we het sociale contact tussen de omwonenden
en de rusthuisbewoners stimuleren en de drempel
tussen de omwonenden en De Plataan verlagen", aldus
N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Persmededeling - 16-02-2009

"Aanpassing reglement op plaatsen van
schotelantennes is noodzakelijk"

In 2005 keurde de Izegemse gemeenteraad een
stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van
schotelantennes goed. Volgens gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA) is een aanpassing van het reglement
noodzakelijk.

Sinds de invoering van het reglement mag niemand in
Izegem zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke
vergunning van het stadsbestuur een schotelantenne
plaatsen.

In een antwoord op een schriftelijke vraag van het
gemeenteraadslid stellen de diensten dat het college
van burgemeester en schepenen al een bespreking
hield over het reglement en dat de belangrijkste
conclusie is dat de verordening vereenvoudigd moet
worden. "Daarmee geeft het stadsbestuur toe dat de
verordening zorgt voor administratieve last. Deze last
is een beperking en dus in strijd met een mededeling
van de Europese Commissie over het gebruik van
schotelantennes", aldus raadslid Kurt Himpe, die
aandringt op een snelle aanpassing van de verordening.

Onlangs startte het stadsbestuur een grootscheepse
controleactie. Al meer dan 200 Izegemnaars kregen
van de politie een verwittiging dat er een aanvraag
moet ingediend worden.

"Vreemd genoeg zijn er volgens de stadsdiensten
slechts twee plaatsen in Izegem waar de
schotelantenne geplaatst werd vóór de
inwerkingtreding van het reglement", stelt Kurt Himpe.
"Dit is onmogelijk. Maar het gebrek aan correcte
gegevens heeft uiteraard te maken met het feit dat er
bij de inwerkingtreding van de verordening geen
overzicht was van het aantal geplaatste
schotelantennes. Nochtans zeer belangrijk, want het
reglement werkt niet met terugwerkende kracht. Voor
schotelantennes die geplaatst werden vóór de
inwerkingtreding moet er dus geen vergunning
aangevraagd worden."

Gebrekkige communicatie

Ook met de bekendmaking van de verordening liep het
fout. "In eerste instantie vond het stadsbestuur dat de
publicatie van de verordening in het Staatsblad van 13
februari 2006 voldoende was. Na het stellen van een
schriftelijke vraag werd de verordening in de
Stadsperiodiek van januari 2007 toegelicht. Maar zelfs
nu fronsen heel wat Izegemnaars de wenkbrauwen als
ze een verwittiging van de politie krijgen. Want bij de
verwittiging is er geen kopie van de verordening
gevoegd", besluit gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 12-02-2009

Draadloos internet in Izegemse bibliotheek
is succes

Het aanbod van draadloos internet in de Izegemse
bibliotheek blijkt een succes. Dagelijks zijn er
bezoekers die met hun eigen laptop naar de
bibliotheek gaan. Sinds oktober 2007 is de
internetdienstverlening in de bibliotheek uitgebreid
met een gratis draadloze verbinding.

Tijdens de gemeenteraadszitting van november 2006
lanceerde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe het
idee om ook in Izegem draadloos internet aan te
bieden. De draadloze internetverbinding heeft heel
wat mogelijkheden: wie naar de bibliotheek gaat om
opzoekingswerk te doen, kan een draagbare pc
meebrengen en zo ook beschikken over een
internetverbinding om informatie op te zoeken. "De
bibliotheekgebruiker had sowieso de mogelijkheid om
met de vaste computers in de leeszaal gratis
opzoekingswerk te verrichten. Maar het gebruik van
een eigen draagbare pc biedt uiteraard nog veel meer
mogelijkheden, zeker voor studenten", stelt raadslid
Himpe. "Daardoor is de stedelijke bibliotheek nu het
kenniscentrum bij uitstek".

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 08-02-2009

Opnieuw verkeerde schrijfwijze Izegemse
straatnaam

Tijdens de zitting van 19 januari 2009 wijzigde de
Izegemse gemeenteraad de schrijfwijze van de
Sergeant Segersstraat, gelegen in een nieuwe
verkaveling in de deelgemeente Emelgem. De
gemeenteraad besliste op 2 juni om de straat te
noemen naar de sergeant die in 1940 in de buurt
sneuvelde. Een kleinzoon van de sergeant wees het
stadsbestuur echter op een fout in de
straatnaamgeving. De familienaam luidt immers
“Segers” en niet “Seghers”.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe wees er de
gemeenteraad op dat al enkele fouten slopen in de
straatnaamgeving, zowel in de gemeenteraadsbeslissing
als in de uitvoering van de straatnaamborden. “Zo
werd de Anne Frankstraat op de straatnaamborden
weergegeven als Anna Frankstraat. Ook in de
straatnaamborden van De Lanteernstraat en de
Ghistelstraat slopen al fouten”, stelde raadslid Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 31-01-2009

Ongelijke behandeling bij recht van opstal
voor verenigingslokalen

De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 19
januari de vestiging van een recht van opstal goed voor
de bouw van de nieuwe lokalen van de Kachtemse
chirojongens. De nieuwe lokalen komen op het
speelplein Tuinwijk in Kachtem. Toen N-VA - raadslid
Bert Maertens de akte vergeleek met de aktes die in
een recent verleden goedgekeurd werden, stootte hij
op een opvallende discrepantie. 

Na het beëindigen van het recht van opstal (na 50
jaar) worden de gebouwen van de chirojongens
kosteloos eigendom van de stad. Hetzelfde geldt voor
de lokalen van het FOS en tennisclub De Schakel. Bij
de lokalen van de Izegemse Stadsfanfaren is dit niet
zo. Die vereniging krijgt een zeer gunstige
compensatievergoeding (de geschatte waarde van de
gebouwen) in ruil voor de eigendomsoverdracht. Bert
Maertens wees het stadsbestuur op die grote
ongelijkheid en vroeg hen naar de reden van het
opmerkelijke verschil in behandeling tussen de
verschillende verenigingen. 

De schepenen noch de burgemeester konden of wilden
antwoorden op zijn vraag. Bert Maertens vroeg het
stadsbestuur de zaak verder te onderzoeken en zal de
zaak blijven opvolgen.       

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 28-01-2009

N-VA vraagt wijziging belastingreglement
op verspreiding van reclamedrukwerk

Tijdens de zitting van 19 januari 2009 vroeg N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe een aanpassing van de
belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd
reclamedrukwerk.

"Gemeenten mogen nog een belasting heffen op de
verspreiding van reclamedrukwerk, maar zullen dan
geen vergoeding meer ontvangen uit het
Interventiefonds Oud Papier (IOP). Dat is het gevolg
van een nieuwe milieubeleidsovereenkomst tussen het
Vlaamse Gewest en de uitgevers van reclamedrukwerk.
Gemeenten kunnen in het belastingreglement een
vrijstelling opnemen voor de uitgevers die via deze
milieuovereenkomst zijn aangesloten bij het IOP. Dan
ontvangen de gemeenten voor die drukwerken wel een
vergoeding", aldus raadslid Kurt Himpe.

"Door de nieuwe milieubeleidsovereenkomst kunnen
gemeenten niet twee keer vergoed worden, namelijk
via een belasting op reclamedrukwerk en via het
Interventiefonds. Vandaar dat producenten die
bijdragen tot het Interventiefonds vrijgesteld moeten
worden van een gemeentelijke belasting op
reclamedrukwerk, als de gemeente een vergoeding wil
krijgen uit het Interventiefonds", argumenteerde Kurt
Himpe. Het voorstel werd door de meerderheid
afgekeurd.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Actueel - 25-01-2009

Geert Bourgeois vraagt bijeenroeping
Buitengewone Algemene Vergadering
Gemeentelijke Holding

“Dexia heeft in Israël een filiaal dat ondermeer
infrastructuurwerken financiert voor Israëlische
nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever.
Volgens het internationale recht mag een bezetter
(delen van) zijn bevolking niet vestigen in het gebied
dat hij bezet. Maar toch wonen er inmiddels zo’n
450.000 Israëlische kolonisten op de Westelijke
Jordaanoever. De Verenigde Naties vragen dat Israël
zich zou terugtrekken binnen de grenzen van 1967”,
stelde N-VA – gemeenteraadslid Geert Bourgeois
tijdens de zitting van 19 januari. 

“Stad Izegem participeert in de Gemeentelijke
Holding, die op zijn beurt participeert in Dexia. De
Stad moet een voorbeeldfunctie tonen en beleven
inzake ethische beleggingen. Daarom vraagt de N-VA
dat Izegem, samen met andere aandeelhouders de
Buitengewone Vergadering van de Gemeentelijke
Holding zou bijeenroepen met als agendapunt: het
nemen van alle mogelijke beslissingen en het
ondernemen van alle mogelijke acties opdat Dexia zou
ophouden om via haar dochter infrastructuurwerken te
financieren in Israëlische nederzettingen op de bezette
Westelijke Jordaanoever.” 

Het stadsbestuur stelde voor om de vraag door te
geven aan de VVSG om alle Vlaamse gemeenten te
vragen de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke
Holding samen te roepen.

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.geertbourgeois.be
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Actueel - 01-01-2009

Postpunt Emelgem: De Post blijft voorlopig
bij standpunt

De Post is voorlopig niet van plan om een Postpunt in
Emelgem te openen. Dat blijkt uit het antwoord van
de bevoegde federale minister op een parlementaire
vraag die N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe liet
stellen.

Op 24 september 2007 sloot het postkantoor in
Emelgem definitief de deuren. Sindsdien wordt
geijverd voor de opening van een Postpunt in de
deelgemeente. "In het kader van de reorganisatie van
het kantorennetwerk werd het Emelgemse postkantoor
gesloten en er kwamen twee Postpunten in Izegem.
Volgens De Post zijn deze twee Postpunten niet in
Emelgem gelegen, maar door de relatief korte afstand
kunnen ze instaan voor de dienstverlening ten aanzien
van Emelgem", stelt de minister van Ambtenarenzaken
en Overheidsbedrijven. Een flauw argument volgens
raadslid Himpe: "Beide Postpunten zijn voor
Emelgemnaars verder gelegen dan het postkantoor in
Izegem."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe betreurt de beslissing
van De Post om nog niet in te gaan op het argument
dat Emelgem in volle expansie is door de bouw van
appartementen en de ontwikkeling van verkavelingen.
Maar het antwoord van de minister laat op dat vlak
voor Emelgem nog een opening: "Het netwerk van
postkantoren en Postpunten zal, indien nodig, in de
toekomst aangepast worden aan de demografische,
economische en commerciële evoluties".

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.kurthimpe.be
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Persmededeling - 19-01-2009

Voorstel tot aankoop van luiertafels voor
baby's

N-VA – gemeenteraadslid Trui Tytgat voegde een punt
aan de gemeenteraadsagenda van 19 januari 2009 toe.
“De N-VA wil meewerken aan een kind- en
gezinsvriendelijk beleid in onze stad. Een concreet
voorstel is om op verschillende plaatsen in de stad
mensen de mogelijkheid te geven om op een
comfortabele manier hun baby's te verversen. We
stellen voor om enkele luiertafels aan te kopen en
deze een gepaste plaats te geven in de toiletten van
publieke gebouwen in de stad. Voor de hygiëne kunnen
best ook een luieremmer en papierrol (voor
hygiënische bedekking van de tafel) bijgeplaatst
worden”, aldus raadslid Trui Tytgat. “De mogelijkheid
tot het proper maken van baby's moet worden
aangeduid met een passend logo. Ook een goede
bewegwijzering naar de verschillende locaties is heel
nuttig”.

“De openbare gebouwen (en hun toiletten) zijn echter
niet altijd open. Daarom vragen we aan het
stadsbestuur om grondig te onderzoeken waar het
plaatsen van openbare toiletten in Izegem een
meerwaarde kan hebben. Dit onderzoek moet zeker
meegenomen worden in het project van de heraanleg
van de Grote Markt. We vragen daarbij extra aandacht
te hebben voor de toegankelijkheid voor personen met
een handicap, senioren en natuurlijk
verzorgingsaccommodatie voor de kleinste spruiten”,
besloot gemeenteraadslid Trui Tytgat.

Het voorstel in verband met de luiertafels werd
unaniem goedgekeurd.

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 16-01-2009

Nieuwe rechtspositieregeling
gemeentepersoneel

Sinds 1 januari 2009 geldt een nieuwe
rechtspositieregeling voor het personeel van de stad
Izegem. Deze nieuwe regeling werd in december vorig
jaar door de N-VA - fractie in de gemeenteraad mee
goedgekeurd.

De nieuwe rechtspositieregeling betekent een
gevoelige modernisering van het statuut van de lokale
ambtenaar, met o.a. de invoering van interne
personeelsmobiliteit, de mogelijkheid tot herplaatsing
van personeel, een goed uitgebouwd
personeelsevaluatiesysteem...

Tijdens de gemeenteraadszitting prees N-VA - raadslid
Bert Maertens de uitstekende voorbereiding van de
nieuwe rechtspositieregeling door de stadssecretaris en
zijn medewerkers. Hij wees ook op enkele nieuwe
opportuniteiten voor een eigentijds personeelsbeleid
bij de stadsdiensten, met onder meer de invoering van
de elders verworven competenties (EVC) als criterium
bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA

Meer info op www.bertmaertens.be
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Actueel - 30-12-2008

Stadsbestuur schrapt projecten voor
kinderen met een handicap en anderstalige
kinderen

N-VA – gemeenteraadslid Bert Maertens reageerde
tijdens de zitting van 22 december verbolgen op het
budget 2009 van vzw JOC De Schuur. De JOC -
begroting die aan de gemeenteraad ter goedkeuring
werd voorgelegd verschilt grondig van de versie die
door de Algemene Vergadering van de vzw unaniem
werd aanvaard. Twee nieuwe initiatieven, de Izegemse
speelpleinwerking voor kinderen met een handicap en
een speelproject dat de kennis van het Nederlands bij
anderstalige kinderen stimuleert, worden plots in de
vuilnisemmer gekieperd. Ook de middelen voor een
extra personeelslid werden in laatste instantie nog
geschrapt.

In oktober 2008 keurde de Algemene Vergadering van
vzw JOC De Schuur het budget voor 2009 unaniem
goed. “Ook de N-VA - vertegenwoordigers reageerden
toen heel enthousiast”, zegt gemeenteraadslid Bert
Maertens. “Het voorstel dat ik een tijdje geleden zelf
deed voor de organisatie van een speelproject gericht
op de inburgering van anderstalige kinderen, zou
uitgewerkt worden in een nieuw initiatief, Babbeldoos.
Babbeloe, de speelpleinwerking voor kinderen met een
handicap zou volgende zomervakantie voor het eerst
ook in Izegem plaatsvinden. Zonder enige motivering
werden deze mooie projecten plots geschrapt uit de
begroting.”

Ook de middelen ter financiering van een extra
personeelslid dat onder meer zou instaan voor de
organisatie van Babbeldoos, Babbeloe, de
Sinterklaasstoet en de infozuilen, zijn plots uit het
begrotingsdocument verdwenen. Het JOC - budget dat
aan de gemeenteraad ter goedkeuring werd voorgelegd
verschilt zo fundamenteel van de door de Algemene
Vergadering goedgekeurde begroting. “Volgens de
oorspronkelijke begroting komt de stad financieel
tussenbeide voor een bedrag van 134.000 euro. In de
nieuwe versie is dat nog 95.500 euro, een daling van
meer dan een kwart”, legt Bert Maertens uit.

N-VA - raadslid en gewezen jeugdraadvoorzitter Bert
Maertens laakt de manier van werken van het
stadsbestuur. “De Algemene Vergadering van vzw JOC
De Schuur is volledig buitenspel gezet. Dit kan absoluut
niet”, stelt hij ferm.

“Dat het gaat over de schrapping van twee projecten
die gericht zijn op maatschappelijk kwetsbare groepen
maakt het des te pijnlijker. Dat zoiets gebeurt met
een bestuursmeerderheid waar zogezegde
progressieven van SP.a, Groen! en het ACW de plak
zwaaien, is ronduit hallucinant”, besluit Bert Maertens
verbolgen.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 26-12-2008

Izegemse stadsschuld stijgt in één jaar met
25 % tot 40 miljoen euro

Tijdens de zitting van 22 december 2008 werd het
budget 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd.
Gemeenteraadslid Filip Motte die ook ondervoorzitter
is van de commissie voor Financiën formuleerde enkele
kritische bedenkingen namens de N-VA – fractie.

“We worden vandaag geconfronteerd met een
wereldwijde financiële crisis. Eén van de
belangrijkste oorzaken van deze crisis is de enorme
schuldenlast van de Amerikaanse gezinnen die door
hun banken – netjes verpakt - verkocht werden aan de
rest van de wereld”, stelde Filip Motte.

”Groot is dan ook de verbazing van onze fractie om te
moeten vaststellen dat de schuld in één jaar tijd stijgt
van 32 miljoen naar 40 miljoen euro. Met andere
woorden: in één jaar tijd een stijging van de
schuldgraad met 25 % !”, aldus Filip Motte. “Ongeveer
80 % van alle investeringen van volgend jaar moeten
betaald worden
met vreemde middelen of heel scherp gesteld: alle
grote projecten die volgend jaar gerealiseerd worden
(de heraanleg van de Grote Markt, de oplevering van
De Leest en de realisatie van de omgevingswerken)
worden met ‘rode’ cijfers ingeschreven op het budget
van onze stad.”

“Zonder het fiscaal pact van de Vlaamse regering was
het nog erger geweest. Er worden immers voor meer
dan 2,5 miljoen euro schulden overgenomen door de
Vlaamse regering”, verklaarde gemeenteraadslid
Motte. 
  
En Filip Motte ging verder: “Leningen moeten
bovendien ooit eens terugbetaald worden. Nu al wordt
er per
jaar meer dan 5 miljoen euro aan kapitaal en
interesten terugbetaald. Dit gegeven, naast de dotatie
aan de politiezone, de oplopende personeels- en
energiekosten, de oplopende OCMW – bijdrage en
bijdrage aan IVIO, om enkel de grootste posten te
noemen, kost onze stad al meer dan 23 miljoen euro.
Dit zijn kosten die voor de volgende jaren
onherroepelijk vastliggen. “En dit terwijl de inkomsten
de laatste jaren, zonder de belastingsinkomsten,
schommelden rond de 13 miljoen euro. Dit jaar wordt
dan ook gerekend om ongeveer 14 miljoen euro
belastingen te innen. Als we die inkomsten vergelijken
met de inkomsten van de rekening 2006, het laatste
jaar van de vorige legislatuur, bedroegen die toen 11,7
miljoen euro.  Of in drie jaar tijd een stijging met 2,3
miljoen euro of ongeveer 20 %.  Is het dan toch vooral
de Izegemse burger die de rekening
gepresenteerd krijgt ?”, vroeg raadslid Motte zich af.
“Er zal tijdens de volgende jaren maar weinig
beleidsruimte zijn en ieder jaar zal het moeilijker
worden om ‘kleine’ beleidsmaatregelen te nemen.
 
“Kortom, ‘goed ondernemerschap’ kan gelet op de
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toestand van de stadsfinanciën niet langer enkel en
alleen een belofte blijven. Het is een dwingende
opdracht !”, besloot gemeenteraadslid Filip Motte.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 23-12-2008

Notariële verkoopakten

N-VA - gemeenteraadslid Geert Bourgeois kwam tijdens
de zitting van 22 december 2008 tussen op de verkoop
van gasleidingnetten in verkavelingen aan Gaselwest.
Hij stelde vast dat de stad schromelijk in gebreke
gebleven was. 

Izegem streek vorig jaar zowat 80.000 euro op, maar
liet na de verkoopakten te laten verlijden. Gaselwest
moest dreigen om dit bedrag van het dividend van
Izegem af te houden vooraleer het schepencollege in
actie schoot.

Bovendien laat de stad de notariële akte verlijden door
een niet-Izegemse notaris. 

Net daarvoor had de Schepen van financiën er over
geklaagd dat Izegem verhoudingsgewijs minder
belastingen int dan vergelijkbare steden. Als de stad
zijn diensten en producten al niet in Izegem koopt,
moet je natuurlijk niet klagen daarover.

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 22-12-2008

Herinrichting stationsomgeving: "Ook
alternatieven onderzoeken"

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 december
vroeg het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor
de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de
herinrichting van de stationsomgeving.

Als basis voor de haalbaarheidsstudie dient een van de
scenario’s die uitgewerkt werden door het
studiebureau SumResearch. In dat scenario verdwijnt
het deel van de centrumbrug dat uitgeeft op de
Korenmarkt en komt er in het midden van de huidige
centrumbrug een parkeertoren met vijf verdiepingen.
In het scenario is er ook sprake van een nieuwe
ontsluitingsweg die van de Dirk Martenslaan via een
nieuwe brug over de spoorweg afbuigt en langs het
nieuwe scoutslokaal naar de Burgstraat loopt. De
overweg aan de Brugstraat zou verdwijnen.

N-VA brengt reeks knelpunten in kaart

Fractieleider Kurt Himpe stelde dat de N-VA het
voorstel steunt om het deel van de centrumbrug dat
uitgeeft op de Korenmarkt af te breken. "Back to the
future", aldus Kurt Himpe: "Het scenario dat voor de
haalbaarheidsstudie uitgekozen is, geeft de Korenmarkt
het straatbeeld van vroeger terug."

Maar de N-VA bracht tijdens de gemeenteraadszitting
ook een hele reeks knelpunten in kaart. "Volgens het
voorkeurscenario van het stadsbestuur kunnen fietsers
van op de centrumbrug via een nieuwe fietsbrug tot op
de Korenmarkt rijden. Maar dan moeten ze bovenaan
de centrumbrug de huidige afslag naar de Prins
Albertlaan dwarsen. Die oversteek is nu al zeer
gevaarlijk. We vragen een afgescheiden fietsweg die
de rijweg niet dwarst", aldus Himpe. De N-VA vroeg
ook bijzondere aandacht voor de verkeerscirculatie, de
bereikbaarheid van het stadscentrum en voldoende
parkeerplaatsen. "Het uitvoeren van het scenario zal
heel wat bestaande parkeerruimte doen verdwijnen.
Het is maar de vraag of de parkeertoren dit verlies
compenseert en of de parkeertoren gratis zal zijn."

Meerdere scenario’s op haalbaarheid onderzoeken

De N-VA vroeg ook om de haalbaarheidsstudie niet te
beperken tot één scenario. "We willen dat ook een
tunnel als alternatief voor de nieuwe brug ter hoogte
van de brandweerkazerne in de haalbaarheidsstudie
onderzocht wordt én dat de mogelijkheid en
opportuniteit tot aanleg van ondergrondse parking(s) in
het centrum mee opgenomen wordt in de
haalbaarheidsstudie", stelde N-VA – fractieleider Kurt
Himpe.

Het voorstel om de studie te laten opmaken door Euro
Immo Star, het studiebureau van de NMBS, botste op
weerstand van de N-VA. "Het kan niet dat een
studiebureau dat zo dicht aanleunt bij één van de
opdrachtgevers een objectieve haalbaarheidsstudie
moet opmaken." De N-VA vroeg daarom om de studie
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via een aanbesteding toe te wijzen. De
meerderheidspartijen wilden niet op deze pertinente
vraag ingaan en daarom onthield de N-VA zich bij de
stemming.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA

Klik hier voor het plan (voorkeurscenario van het
Izegemse stadsbestuur - pdf).
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Persmededeling - 19-12-2008

Politietoezicht tot eind juni 2009

De lokale politie zal tot eind juni 2009 's morgens
toezicht houden aan het gevaarlijke kruispunt van de
Baronstraat met de Ingelmunstersestraat. Dat vernam
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) van de politie.

In juni stelde raadslid Kurt Himpe in de commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit een reeks maatregelen
voor om het kruispunt van de Baronstraat en de
Ingelmunstersestraat veiliger te maken. Vooral voor
het verkeer dat uit de Haaipanderstraat het kruispunt
nadert, zijn er extra maatregelen genomen.
Politiecommissaris Martin Courtens kondigde toen aan
dat naast de genomen maatregelen er 's morgens van 1
september tot aan de kerstvakantie politietoezicht zou
zijn op het kruispunt.

De politie meldt nu dat deze verkeersregeling
behouden blijft tot eind juni 2009. Dat heeft ook te
maken met de aangekondigde werkzaamheden op de
N357 in Ingelmunster, waardoor de verkeersdrukte in
de Ingelmunstersestraat zal toenemen.

"Dit initiatief van de politie wordt door de
buurtbewoners, kinderen en ouders zeer
geapprecieerd. Vooral 's morgens is het drukke
kruispunt hektisch en zeer gevaarlijk", aldus
gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 15-12-2008

Lokalenreglement verenigingen aangepast

Tijdens de gemeenteraadszitting van 1 december 2008
keurde de gemeenteraad een wijziging van het
gemeentelijke reglement voor de aankoop, het
verbouwen en het uitvoeren van onderhoudswerken
aan verenigingslokalen goed.

Met de wijziging zorgt de gemeenteraad voor een
optimale afstemming van het gemeentelijke reglement
met een nieuw subsidiereglement van de Vlaamse
overheid.
Het ontwerpreglement dat het College van
Burgemeester en Schepenen aan de gemeenteraad ter
goedkeuring voorlegde, verbood echter de maximale
cumulatie van een overheidssubsidie met toelagen uit
privé-initiatief. Deze bepaling zou jeugd-, sport- en
cultuurverenigingen het totaal onmogelijk maken om
schenkingen van ouders of sympathisanten te
aanvaarden en aan te wenden voor de (ver)nieuwbouw
van hun verenigingslokaal.
Voor N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens kon deze
bepaling helemaal niet door de beugel. "Een verbod op
maximale cumulatie van subsidies en schenkingen van
sympathisanten zou de verenigingen fel beknotten in
hun werking en ontwikkeling. Dat kan niet de
bedoeling zijn van een subsidiereglement", stelde Bert
Maertens. "Bovendien kan je onmogelijk controleren of
de schenking dient ter financiering van het
verenigingslokaal of van de dagelijkse werking van de
vereniging."

Het N-VA - gemeenteraadslid pleitte voor het behoud
van de mogelijkheid tot fondsenwerving voor de
Izegemse verenigingen en vroeg tijdens de
gemeenteraadszitting de schrapping van de
desbetreffende bepaling. De gemeenteraad ging
uiteindelijk akkoord met zijn voorstel.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 12-12-2008

Aannemer sluit weg af zonder
voorafgaande melding

Deze week werden in de Ingelmunstersestraat ter
hoogte van het kruispunt met de Baronstraat werken
uitgevoerd waardoor doorgaand verkeer onmogelijk
was. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) plaatst
grote vraagtekens bij het afsluiten van een belangrijke
verbindingsweg zonder voorafgaande melding aan de
bewoners.

"Groot was de verbazing bij de buurtbewoners toen de
weg plots afgesloten werd. Twee plaatselijke
handelaars werden van de ene dag op de andere
geconfronteerd met een dalende verkoop”, stelt
raadslid Himpe. De bevoegde schepen kwam na de
meldingen onmiddellijk ter plaatse.

De lokale politie zorgt al enkele maanden ’s morgens
voor toezicht aan het kruispunt van de Baronstraat met
de Ingelmunstersestraat. “Gelukkig, want voor de
(brom)fietsers was het een quasi onmogelijke opdracht
om vanuit de Haaipanderstraat de Baronstraat te
dwarsen”, aldus Kurt Himpe. “De omleiding via de
Tuinwijk zorgde ook voor problemen. Het aantal grote
vrachtwagens dat door de Tuinwijk werd geleid was
enorm."

"Ik vroeg eerder al om een betere communicatie over
wegwerkzaamheden, maar de betrokken aannemer nam
in dat geval toch wel een loopje met de normale gang
van zaken door de buurtbewoners niet op de hoogte te
brengen van de werken, de aard van de werken en de
duur van de hinder die de werken zouden
veroorzaken”, besluit gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 10-12-2008

Steun De Stamper !

Elk jaar organiseren alle vrouwelijke
gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden een
eindejaarsactie ten voordele van De Stamper. Een hele
reeks zakjes, gevuld met Meli-producten zullen tot
februari 2009 verkocht worden en ook N-VA -
gemeenteraadslid Trui Tytgat helpt mee.

Op zaterdag 29 november sloegen de vrouwelijke
raadsleden de handen in elkaar om de zakjes te vullen
en die zullen aan 2,5 euro per stuk verkocht worden.

"De Stamper verricht goed werk en brengt jaarlijks
voor zo'n 120 tot 150 Izegemse families voedsel op
tafel", licht Trui Tytgat toe. "Een initiatief dat zeker
steun verdient en door de actie van de vrouwelijke
raadsleden hopen we een flinke financiële steun te
kunnen geven aan het project".

Wie ook een zakje snoep wil kopen, kan altijd terecht
bij Trui Tytgat (Monseigneur Bouckaertstraat 17 -
051/30.38.57 - trui.tytgat@n-va.be).

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 08-11-2008

N-VA bezorgd over kostprijs van De Leest

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 november vroeg
het stadsbestuur de goedkeuring voor de aanbesteding
van infrastructuurwerken voor de herinrichting van het
Vrijetijdspark Zuid. Daarmee wordt gestart met de
omgevingswerken van De Leest. De totale werken
worden geraamd op 1,6 miljoen euro. Het dossier dat
op 3 november werd goedgekeurd, is een eerste fase
en kost bijna 750.000 euro.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vond het positief
dat de plannen met verscheidene adviesraden
besproken werden en dat bepaalde suggesties van deze
raden ook daadwerkelijk in het concept opgenomen
worden. Dat het stadsbestuur een dossier indiende om
subsidies te krijgen, juicht de N-VA ook toe.

Bezorgdheid

Raadslid Kurt Himpe stelde echter ook dat de N-VA
bezorgd is over de kostprijs van het totale project. Van
bij de aanvang van het dossier plaatste de N-VA grote
vraagtekens bij de inplantingsplaats van De Leest. De
kostprijs voor het optrekken van het gebouw steeg
doordat er ingrepen nodig waren voor de stabiliteit en
ook de bodemverontreiniging zorgde voor een
meerkost. “Nu blijkt dat de slechte ondergrond ook
financiële consequenties heeft voor de
omgevingswerken. Zo kan de grote parkeerplaats niet
aangelegd worden met waterdoorlatende tegels: het
water zou blijven staan en dus zijn rioleringen nodig
om het water van de parkeerplaatsen weg te houden”,
aldus Kurt Himpe.

“De N-VA is bezorgd over het totale kostenplaatje van
het project, zeker als je weet dat elementaire zaken
zoals een keuken en een lift niét in De Leest zullen
aanwezig zijn. Ook wat de omgevingswerken betreft,
stelt het stadsbestuur nu al dat bepaalde zaken nu nog
niet prioritair zijn en dus later door de gemeenteraad
moeten goedgekeurd worden. De vraag is en blijft:
hoeveel zal De Leest effectief kosten aan de Izegemse
belastingbetaler?”, vroeg Kurt Himpe zich af.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 05-12-2008

Voorstel tot inzameling van afgedankte
gsm's ten voordele van armoedebestrijding

Afgedankte gsm’s bevatten edele metalen die kunnen
gerecycleerd worden en veel geld waard zijn. Het
overgrote deel van de oude gsm’s blijft slingeren of,
erger nog, komt in de natuur of de verbrandingsoven
terecht. “Mijn voorstel is om het nuttige (recyclage)
aan het nodige (armoedebestrijding) te paren. In
Nederland en bepaalde Vlaamse gemeenten gebeurt
dit reeds”, stelde gemeenteraadslid Geert Bourgeois
tijdens de toelichting van zijn toegevoegd punt aan de
agenda van de zitting van 1 december 2008.

“De N-VA stelt voor om te vragen aan de bedrijven om
mee te werken en permanente inzamelboxen te
plaatsen in bedrijven, gemeentelijke instellingen,
scholen… Daarnaast kunnen we op gezette tijdstippen
inzamelacties organiseren. Wij stellen voor dat dit
project gebeurt in samenwerking met de Milieuraad,
de Noord-Zuidraad, de Gezins- en Welzijnsraad en de
Izegemse verenigingen. Samen met hen kan dan elk
jaar besloten worden welke solidariteitsactie(s)
gesteund worden (bijvoorbeeld steun aan De Stamper,
steun aan een Noord-Zuid project, steun aan de
Vlaamse Liga tegen kanker…)”, aldus raadslid Geert
Bourgeois.

Het stadsbestuur steunde het voorstel en de bevoegde
schepen stelde voor om het initiatief uit te voeren via
de intergemeentelijke vereniging IVIO. 

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid N-VA

 
  
 



Subsidiereglement voor het onvruchtbaar maken van katten en katers

http://users.telenet.be/...itte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-subsidiereglementvoorhetonvruchtbaarmakenvankattenenkaters.htm[26/04/2011 17:32:25]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Actueel - 03-12-2008

Subsidiereglement voor het onvruchtbaar
maken van katten en katers

Tijdens de zitting van 1 december werd aan de
gemeenteraad de goedkeuring gevraagd voor een nieuw
subsidiereglement, namelijk een reglement voor het
onvruchtbaar maken van katten en katers.
Gemeenteraadslid Bert Maertens formuleerde namens
de N-VA enkele fundamentele bedenkingen op het
reglement. 

De N-VA wil dat de stad in de eerste plaats de
eigenaars van huisdieren op hun verantwoordelijkheid
wijst, met doelgerichte sensibiliseringsacties.
Overtreders op het reglement worden volgens het
ontwerpreglement ongelijk beboet. “Bij misbruik van
de waardebons voor het onvruchtbaar maken van
katten en katers moet de overtreder een boete
betalen die gebaseerd is op de kostprijs die een
dierenarts aanrekent. Maar de kostprijs is bij elke
dierenarts anders ! Op die manier schend je het
gelijkheidsbeginsel en dat kan natuurlijk nooit de
bedoeling zijn”, stelde gemeenteraadslid Bert
Maertens.

Het stadsbestuur ging uiteindelijk in op de vraag van
Bert Maertens om een vast boetebedrag in het
reglement op te nemen.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 26-11-2008

Raadslid Himpe vraagt om jaagpad ook in
strooiplan op te nemen

Tijdens het weekend ontsnapte ook Izegem niet aan de
winterprik en kwam zondagnamiddag onder een dikke
sneeuwlaag te liggen.

De technische dienst activeerde direct het winterplan
en diverse strooiwagens rukten uit om de wegen en
bruggen met zout te bestrooien.

Begin november stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe al
een vraag aan de diensten in verband met het
strooiplan. Hij wilde weten of ook het jaagpad langs
het kanaal Roeselare-Leie in het plan opgenomen is.
Het jaagpad wordt immers vaak gebruikt als
alternatieve fietsroute.

De Izegemse technische dienst liet weten dat het
jaagpad beheerd wordt door AWZ (Administratie
Waterwegen en Zeewezen) en dat deze dienst
gevraagd werd om het pad op te nemen in de
winterbestrijding.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 26-11-2008

N-VA wil grafconcessies voor kinderen
kosteloos

Izegemse gezinnen die een kind verliezen betalen
momenteel honderden euro’s voor het verkrijgen van
een grafconcessie voor hun overleden kind. N-VA -
gemeenteraadslid Bert Maertens vindt dit
onaanvaardbaar.

"Het verlies van een kind is een zodanig tragische
gebeurtenis, dat het schrijnend is dat de lokale
overheid daar bovenop ook nog eens voor financiële
beslommeringen zorgt”, stelt hij. Bert Maertens wil
daarom dat ouders voortaan gratis een grafconcessie
voor hun overleden kind kunnen bekomen. Hij legt zijn
voorstel ter goedkeuring voor op de
gemeenteraadszitting van 1 december 2008.

Het verlies van een kind is voor een gezin een
bijzonder aangrijpende gebeurtenis. Het overlijden van
je kind is ongetwijfeld het ergste wat je als ouder ooit
kunt meemaken. Emotioneel is dit een zodanig
tragische gebeurtenis, dat het bijzonder schrijnend is
dat het stadsbestuur ook nog voor financiële
beslommeringen zorgt. Ook in Izegem is dat helaas nog
het geval, stelt N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens
vast.

De stad Izegem heft een retributie op grafconcessies
(concessie in volle grond, concessie voor een cel in het
columbarium, concessie voor een asurn in een
grafkelder of concessie voor een asurn in een
urnenveld). Een grafconcessie kost de familie 300 euro
voor een termijn van 20 jaar en 700 euro voor een
termijn van 40 jaar.

Bert Maertens stelt nu voor om een
uitzonderingsbepaling toe te voegen aan het huidige
retributiereglement, waardoor voor kinderen jonger
dan 18 jaar kosteloos een grafconcessie kan verkregen
worden voor een termijn van 40 jaar.

Hij agendeert zijn voorstel als bijgevoegd punt op de
eerstvolgende gemeenteraadszitting, maandag 1
december 2008. Hij rekent er op dat alle fracties in de
gemeenteraad zijn voorstel mee zullen goedkeuren.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 19-11-2008

RIHO-politiezone ontvangt 100.000 euro
minder uit verkeersveiligheidsfonds

De politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede ontvangt in
2008 bijna 100.000 euro minder uit het
verkeersveiligheidsfonds dan in 2007. Dat blijkt uit de
gegevens die politieraadslid Piet Seynaeve (N-VA)
opvroeg. Eerder bleek al dat de 196 politiezones in ons
land dit jaar samen in totaal 70,6 miljoen euro krijgen
uit het verkeersveiligheidsfonds, dat gespijsd wordt
met verkeersboetes. Dat is 15,6 procent minder dan
vorig jaar.

Volgens Izegems N-VA – fractieleider Kurt Himpe is dit
nefast voor de lokale inspanningen die gedaan worden
op het vlak van verkeersveiligheid. "Aan de ene kant
zijn er meer controles en dus meer inkomsten uit
verkeersboetes. In 2007 werden er 70 % meer boetes
uitgeschreven, voor een totaal van 228 miljoen euro.
Aan de andere kant dalen de bijdragen aan de
politiezones en kan er minder geïnvesteerd worden in
verkeersveiligheid", aldus Kurt Himpe.

"Daarbij komt dat Vlaanderen voor de meeste
inkomsten van het fonds zorgt (83 %) en in verhouding
veel minder krijgt. De Waalse gemeenten richten op
het vlak van verkeersveiligheid weinig uit, maar staan
wel op de eerste rij voor de ontvangsten", stellen de
N-VA’ers Piet Seynaeve en Kurt Himpe. Het geld van
het verkeersveiligheidsfonds wordt verdeeld op basis
van de grootte van het korps, het aantal kilometer
wegen en de daling van het aantal dodelijke
ongevallen.

Jaar Bedrag voor RIHO-
politiezone

2004 308.280 euro
2005 444.911 euro
2006 564.033 euro
2007 637.560 euro
2008 538.077 euro

Piet Seynaeve en Kurt Himpe - Gemeenteraadsleden N-
VA
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Persmededeling - 17-11-2008

Eind volgend jaar verbetering toegang
jachthaven Izegem

De werken die de toegang tot de jachthaven van
Izegem (Kachtem) moeten verbeteren starten in de
tweede helft van 2009. Er komt een nieuwe, hogere
betonnen koker tussen de jachthaven en het kanaal
Roeselare-Leie. Gevolg is dat ook de wegenis op de
Noordkaai moet worden verhoogd. Het kostenplaatje,
een kleine 600.000 euro, is volledig voor rekening van
de Vlaamse overheid. Dat vernam Vlaams
volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois als antwoord
op een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van
Openbare Werken Crevits.

De Izegemse Watersportvereniging pleit al langer voor
een hogere verbindingskoker tussen de jachthaven en
het kanaal. Op die manier kunnen ook grotere boten
aanmeren in de jachthaven. Het Vlaams Gewest is het
project genegen en financiert de verbeteringswerken.
“In het kader van de ontwikkeling van het
vaartoerisme in onze Leiestreek is dat een uitstekende
zaak. De grotere toegankelijkheid van de jachthaven is
een bijkomende troef voor Izegem”, vindt Vlaams
parlementslid Geert Bourgeois.  

De aanbesteding van het dossier vindt plaats op 8
december 2008. De start van de aanpassingswerken is
gepland in de tweede helft van 2009. De
uitvoeringstermijn bedraagt 90 werkdagen, waardoor
de werken normaal gezien eind volgend jaar of begin
2010 af zullen zijn.

De totale kostprijs van de werken is geraamd op
583.425 euro. NV Waterwegen en Zeekanaal, een
entiteit van de Vlaamse overheid, financiert dat
bedrag volledig. De stad Izegem moet dus niet
financieel bijspringen.

Geert Bourgeois - Vlaams parlementslid N-VA
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Actueel - 16-11-2008

Wielsbeke treedt tot tot Huisvestingsdienst
Regio Izegem

De gemeente en het OCMW van Wielsbeke hebben een
aanvraag ingediend om toe te treden tot de
Huisvestingsdienst Regio Izegem. Op die manier wil
Wielsbeke een dienstverlening op het vlak van wonen
uitbouwen zoals de steden en gemeenten die nu al
deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De
Izegemse gemeenteraad keurde het verzoek van de
gemeente Wielsbeke goed.

N-VA – gemeenteraadslid Trui Tytgat stelde dat de
goede naam en faam van de Izegemse
Huisvestingsdienst blijkbaar inspirerend werkt. “De
professionaliteit van de dienstverlening en het
gevoerde beleid, de goede verhouding prijs/kwaliteit
die de Huisvestingsdienst levert en de
overtuigingskracht waarmee de directie de
Huisvestingsdienst voorstelde zijn belangrijke
elementen geweest voor de keuze van Wielsbeke voor
de Huisvestingsdienst Regio Izegem en niet voor die
van de omliggende grotere steden”, aldus raadslid
Tytgat. Ze feliciteerde de medewerkers van de
Izegemse Huisvestingsdienst met de vele positieve
realisaties en dienstverlening.

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 10-11-2008

Kampeerautoterrein in Izegem?

De VLD stelde tijdens de gemeenteraadszitting van
maandag 3 november voor om in Izegem een
standplaats voor kampeerauto’s in te richten. Op zo’n
terrein kunnen toeristen met kampeerauto’s tijdelijk
verblijven en is er – tegen betaling – watervoorziening
en aansluiting op het stroom- en rioleringsnet.

N-VA - raadslid Bert Maertens staat zeker niet
weigerachtig tegenover het voorstel, maar vroeg toch
om niet te overhaast te beslissen tot de aanleg van
zo’n kampeerautoterrein. “Het gaat hier om een
aanzienlijke investering die de stad zou doen. Daarom
moeten we alles goed afwegen en een ernstige
behoeftestudie verrichten”, stelde hij. “Is er in Izegem
op korte of middellange nood aan een standplaats voor
motorhomes? Ik stel voor dat het stadsbestuur hierover
eens goed van gedachten wisselt met Toerisme
Leiestreek, de toeristische regio waartoe Izegem
behoort”, zei Bert Maertens. “In de eerstvolgende vier
jaar komen er in de Leiestreek immers al vijf nieuwe
kampeerautoterreinen bij: in Kortrijk, Harelbeke,
Zulte, Deinze en Wervik. We moeten dus zeker met
die regionale context rekening houden bij het nemen
van een beslissing, als element van goed bestuur.”

Het College van Burgemeester en Schepenen
onderschreef de bekommernis van de N-VA en
engageerde zich om de eventuele behoefte aan een
kampeerautoterrein grondig te onderzoeken vooraleer
te beslissen over de aanleg ervan.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 05-11-2008

N-VA stelt vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker voor

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 november
diende N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte een
toegevoegd punt in verband met gezondheidszorg in.
Uit een recente studie blijkt dat er grote verschillen
zijn in gezondheid tussen armen en rijken. Inwoners
van arme wijken maken bijvoorbeeld veel minder
gebruik van preventieve gezondheidszorg: ze laten zich
7 % minder inenten tegen griep, ze maken 17 % minder
gebruik van borstkankeropsporing en 21 % minder van
de baarmoederhalskankeropsporing, ze maken 36 %
minder gebruik van preventieve tandzorg…

Onlangs werd een vaccin op de markt gebracht dat de
kans op baarmoederhalskanker met 70 % doet
afnemen. De Vlaamse overheid wilde vanaf het
schooljaar 2008-2009 alle twaalfjarige meisjes inenten.
De federale overheid wou de vaccinatie ook
veralgemenen, mits medewerking van de deelstaten.
Maar het voorstel stootte op een Franstalige “non” en
daardoor zal maar de helft van de 32.000 meisjes
gevaccineerd worden.

“Daarom stel ik namens de N-VA voor dat het
Izegemse stadsbestuur alle 12-jarige meisjes en hun
ouders aanschrijft om hen te informeren en te wijzen
op het gevaar van een niet-vaccinatie. Ik stel ook voor
dat het Izegemse stadsbestuur (een deel van) de
kostprijs van de vaccinatie terugbetaalt zolang er geen
akkoord is op Vlaams en federaal niveau. Voor 150
meisjes kost dit maximaal 4500 euro. De praktische
organisatie gebeurt dan best in overleg met de
Izegemse Huisartsenkring”, aldus Filip Motte.

Commissie voor Sociale Zaken en OCMW

Raadslid Filip Motte wees het stadsbestuur erop dat
deze studie een belangrijk agendapunt kan zijn voor de
commissie voor Sociale Zaken en OCMW. Maar sinds het
Izegemse stadsbestuur de gemeenteraadsvoorzitter
buitenspel zette, kwam de commissie nauwelijks nog
bijeen. “Nochtans zijn er heel wat belangrijke
onderwerpen te bespreken, zoals het probleem van de
wachtlijsten voor rusthuizen, betalingsproblemen in
verband met energiefacturen, de toenemende nood
aan budgetbegeleiding…”, aldus Filip Motte. Als dat
geen constructieve voorstellen zijn !

De bevoegde schepen meldde dat in het sociaal
beleidsplan aandacht zal besteed worden aan preventie
en aan de problematiek van baarmoederhalskanker.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 02-11-2008

N-VA vraagt extra veiligheidsvoorzieningen
in Izegemse haven

Vlaams parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) vraagt
extra veiligheidsvoorzieningen in de Izegemse haven.
Aan de kaaien zijn er immers geen ladders en zo goed
als geen reddingsboeien om mensen te helpen die in
het kanaal Roeselare-Leie terechtkomen.
 
In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
werd op woensdag 29 oktober de problematiek van de
veiligheid aan de Zuidkaai besproken. Onlangs kwam
een vrachtwagenbestuurder 's avonds in het water
terecht en overleed. Het bedrijf Vandemoortele NV
vraagt om een omheining te plaatsen op de kaaien ter
hoogte van het bedrijf, maar dit is technisch niet
mogelijk. Binnenkort wordt er immers een fietspad
aangelegd aan de Zuidkaai en een omheining zou een
belemmering zijn voor de schippers die aanmeren aan
de Zuidkaai. 
 
"Tijdens de bespreking in de commissievergadering
bleek echter dat er zo goed als geen
veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn in het
havengebied", stelt N-VA - gemeenteraadslid en
commissielid Kurt Himpe. "Daarom lijkt het ons
aangewezen dat er op korte termijn reddingsboeien
geplaatst worden en dat er ook ladders aan de kaaien
bevestigd worden. De kaaimuren zijn te hoog om
gemakkelijk uit het water te geraken en als er een
fietspad langs de Zuidkaai aangelegd wordt, moeten
we zorgen dat er voldoende middelen zijn om mensen
te redden die in het kanaal zouden terechtkomen",
besluit Kurt Himpe.
 
Parlementslid Geert Bourgeois vraagt Vlaams minister
Hilde Crevits om op korte termijn een aantal
bijkomende maatregelen te nemen aan de Zuidkaai.

Geert Bourgeois - Vlaams parlementslid N-VA

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 22-10-2008

N-VA neemt actief deel aan inzameling
voor voedselbanken

N-VA - gemeenteraadslid Trui Tytgat neemt actief deel
aan de 18de inzameling van de voedselbanken. Op
dinsdagnamiddag 21 oktober motiveerde ze de
bezoekers aan het warenhuis Delhaize om
maaltijdbonnen aan te kopen.

"Het is het eerste jaar dat de voedselbanken met deze
nieuwe formule werken. Vorige jaren konden de
Izegemnaren aangekochte voedingswaren in een
container plaatsen. Nu konden ze bonnen aankopen
van 1,5 euro voor een ontbijt, 3 euro voor een warme
maaltijd of 6 euro voor drie gezonde maaltijden. De
bonnen geven ze af aan de kassa van het warenhuis.
Het verzamelde bedrag zal dan worden verdeeld onder
de verschillende voedselbanken", verduidelijkt Trui
Tytgat. Ook de voedselbank De Stamper zal een bedrag
krijgen om dan efficiënter voedselaankopen te doen.

"Ik maak graag wat tijd vrij om dergelijke projecten te
steunen. Door de inzet van vele vrijwilligers aan dit
project zullen we heel wat gezinnen, kinderen die in
kansarmoede leven... blij maken met het gratis
aanbieden van gezonde voedingswaren,
levensnoodzakelijk om te kunnen overleven", stelt Trui
Tytgat.

Een welgemeende dank aan alle mensen die een
maaltijdbon aankochten.

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 21-10-2008

N-VA blijft ijveren voor Postpunt in
Emelgem

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) dringt bij het
Izegemse stadsbestuur aan om opnieuw contact op te
nemen met De Post voor het openen van een Postpunt
in de deelgemeente Emelgem.

In juli interpelleerde het raadslid het stadsbestuur over
de stand van zaken. Naar aanleiding van de
interpellatie riep het Izegemse stadsbestuur winkeliers,
uitbaters van krantenwinkels... via de stadsperiodiek
op om zich kandidaat te stellen om een Postpunt uit te
baten. "Intussen heeft een eigenaar van een
krantenwinkel in Emelgem zich effectief kandidaat
gesteld. Maar De Post antwoordde dat er nog altijd
geen plannen zijn voor een Postpunt in de
deelgemeente", aldus Kurt Himpe.

Parlementair initiatief

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt het stadsbestuur
nu om opnieuw contact op te nemen met De Post nu
er een kandidaat is. "Het Postpunt in Kachtem is geen
alternatief voor de Emelgemnaren en de vele
verkavelingen in Emelgem zijn een bijkomend
argument. Het is nodig dat er voldoende
dienstverlening is in de deelgemeenten".

Raadslid Himpe start ook een parlementair initiatief
op. N-VA - Kamerlid Els De Rammelaere zal bij
federaal minister Vervotte aandringen om een Postpunt
te realiseren in Emelgem en alle argumenten op tafel
leggen.  

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

 
  
 



Naar een moderner personeelsbeleid

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-naareenmodernerpersoneelsbeleid.htm[26/04/2011 17:32:34]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Actueel - 20-10-2008

Naar een moderner personeelsbeleid

De N-VA vraagt het stadsbestuur om in de toekomst af
te wijken van de diplomavereiste bij de aanwerving
van nieuw stadspersoneel en tegelijk de zogenaamde
'elders verworven competenties' in te voeren.

Op de agenda van de gemeenteraad van oktober stond
de vacantverklaring van enkele functies bij de
stadsadministratie. Gemeenteraadslid Bert Maertens
nam van die gelegenheid gebruik om te pleiten voor
het in aanmerking nemen van 'elders verworven
competenties' (EVC's) bij de aanwerving van nieuwe
personeelsleden. Dat betekent dat men geen specifieke
diplomavereiste meer oplegt, maar werkervaring,
opleidingen en bijscholing of ervaring als vrijwilliger in
een vereniging inbouwt als beoordelingscriterium.

Lokale besturen kunnen die EVC's onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking nemen bij de rekrutering
en selectie van nieuwe medewerkers. Bert Maertens
vindt het tijd dat het Izegemse stadsbestuur dat ook
effectief doet. "Om kwaliteitsvol personeel aan te
trekken moet je voor bepaalde functies kunnen
afwijken van de diplomavereiste. Bijvoorbeeld voor de
functie van buurtwerker of cultuurprogrammator is de
elders opgedane ervaring veel belangrijker dan het
diploma waarover de sollicitant beschikt", zegt het N-
VA-raadslid. "Ik vraag de bevoegde schepen daarom te
onderzoeken hoe de EVC's kunnen opgenomen worden
binnen het aanwervingsbeleid van de stad." De schepen
van personeelszaken beloofde dit mee te nemen in de
voorbereiding van een nieuw ambtenarenstatuut.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 16-10-2008

N-VA stelt nieuwe sensibiliseringsborden
voor

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde in de commissie
voor Openbare Werken en Mobiliteit van 2 oktober voor
om nieuwe sensibiliseringsborden te plaatsen in
Izegem. De borden manen de autobestuurders aan om
trager te rijden.

Raadslid Kurt Himpe haalde het idee uit de Antwerpse
gemeente Rumst. Daar werden langs de invalswegen
borden geplaatst die aangeven dat het maar enkele
minuten duurt om door de gemeente te rijden. Een
ander bord vraagt de autobestuurder of één minuut
tijdswinst een kinderleven waard is.

"In Izegem kunnen dergelijke sensibiliseringsborden als
banners geïntegreerd worden in de nieuwe houten
infoborden die op zeven plaatsen in Izegem staan en
die nu al gebruikt worden om gemeentelijke
activiteiten aan te kondigen", aldus gemeenteraadslid
Himpe. "Op regelmatige tijdstippen kunnen de banners
opgehangen worden, zodat er geen gewenningseffect
optreedt".

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 15-10-2008

Kippenproject met Izegemse koekoek?

Mede onder impuls van Geert Bourgeois organiseerden
de "Vrienden van de Izegemse koekoek", een kersvers
opgerichte vereniging, tijdens het laatste weekend van
september het culinaire evenement "Izegem koekoekt".
Tijdens dat weekend kon je in 12 Izegemse restaurants
letterlijk proeven van de Izegemse koekoek, een
Izegems streekproduct dat vooralsnog (te) weinig
bekendheid geniet bij de Izegemnaars. Met "Izegem
koekoekt", een geslaagd initiatief, zette de vereniging
een eerste stap om daar verandering in brengen.

"De Izegemse koekoek biedt volgens mij veel
potentieel voor onze stad. Hij kan groeien in zijn rol
als lekker streekproduct, wat ongetwijfeld
opportuniteiten schept voor de horecasector en het
toerisme in Izegem. Maar de koekoek is ook een mooi
voorbeeld van dierbaar levend erfgoed. Waar de
Izegemse koekoek na de Tweede Wereldoorlog uit
Izegem verdwenen was, slaagde Izegemnaar Walter
Terryn er eind de jaren ’70 in het hoenderras opnieuw
tot leven te wekken. Niet veel gemeenten in
Vlaanderen tellen vandaag zo’n streekeigen levend
erfgoed. We moeten het daarom zeker in stand houden
en koesteren", stelde N-VA - gemeenteraadslid Geert
Bourgeois tijdens de zitting van 6 oktober.

"Ik vind dat ook het stadsbestuur hier een
vooraanstaande rol in kan en moet spelen. Zoals
gezegd kent de Izegemnaar nog te weinig het bestaan
van de Izegemse koekoek. Daar moeten we iets aan
doen. De stad kan daar een steentje toe bijdragen
door de Izegemse koekoek in te zetten in het
bestaande kippenproject van Izegem."

"Elk jaar rond april verkoopt de milieudienst samen
met de Mina-raad kippen, die de keukenresten van het
gezin doen verminderen. Ook dit jaar konden 50
gezinnen 3 kippen aankopen voor amper 10 euro. Een
mooi milieuvriendelijk initiatief, dat elk jaar mag
herhaald worden. Maar waarom volgend jaar geen
Izegemse koekoeken inschakelen in het kippenproject?
Het doel van het project, afvalvermindering bij
Izegemse gezinnen, blijft intact. Maar tegelijk maken
we de Izegemse koekoek beter bekend bij de Izegemse
bevolking. Ik ben er van overtuigd dat het
kippenproject met de Izegemse koekoek een nóg groter
succes wordt dan nu al het geval is", besloot Geert
Bourgeois.

Tot zijn genoegen reageerde het stadsbestuur positief
op zijn voorstel. Uitkijken dus naar de volgende actie
van het kippenproject.

Geert Bourgeois - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 08-10-2008

N-VA kritisch over gezamenlijke
stookolieaankoop

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens uitte tijdens de
gemeenteraadszitting van maandag 6 oktober kritiek
op de gezamenlijke stookolieaankoop die door het
sociaal huis van de stad werd georganiseerd.

De N-VA - fractie vindt niet dat een dergelijk initiatief
een taak is voor een stadsbestuur. Maar vooral het
gebrek aan garanties voor de Izegemse
stookolieleveranciers stuit Bert Maertens tegen de
borst. "Met een gezamenlijke stookolieaankoop prijs je
de kleine leveranciers uit de markt. Zij kunnen nooit
een even lage prijs voorstellen als een grote
stookolieleverancier. De plaatselijke kleine
zelfstandige is zo de dupe van de stookolieactie", zegt
het N-VA-raadslid.

Het stadsbestuur organiseerde in september een
gezamenlijke aankoop van stookolie. Elk Izegems gezin
kon stookolie bestellen. Met een gezamenlijke – grote –
bestelling kon het sociaal huis voor elk van die
gezinnen een goedkope prijs bekomen. Tot 10% korting
op de normale marktprijs, zo blijkt. "Op zich is de
gezamenlijke aankoop een nobel idee. Maar is dit een
kerntaak voor een lokale overheid? Iedereen weet dat
dit een puur partijpolitiek initiatief van de SP.a is",
zegt Bert Maertens. "Bovendien dans je met het
initiatief op een slappe koord. Want voor de gezinnen
die verwarmen met elektriciteit of gas is zo’n actie
niet mogelijk."

Het N-VA - raadslid betreurt vooral dat de stad met de
stookolieactie de lokale leveranciers ernstig benadeelt.
"De Izegemnaar bestelt zijn stookolie vandaag meestal
bij Izegemse bedrijven. Die kleine plaatselijke
zelfstandigen kunnen onmogelijk optornen tegen de
bodemprijzen die grote leveranciers aanbieden voor
massale hoeveelheden stookolie. Door de gezamenlijke
stookolieaankoop verliezen ze nu tientallen leveringen.
Terwijl deze familiale bedrijven die leveringen ook
broodnodig hebben om zelf de eindjes aan elkaar te
kunnen knopen," stelt Bert Maertens.

De N-VA - fractie is ook heel verwonderd dat dit
initiatief er kwam zonder eerst over het voorstel advies
in te winnen bij de Commissie Sociale Zaken of de
Stedelijke Economische Raad. "Dit is geen goed
bestuur. Een toonvoorbeeld van hoe het niet moet.
Onze kritische bemerkingen over het initiatief konden
in deze adviesorganen al aan bod komen. Een tijdige
bijsturing van de actie zou veel onvrede bij de
Izegemse middenstand vermeden hebben", besluit N-VA
- gemeenteraadslid Bert Maertens.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 07-10-2008

N-VA plaatst vraagtekens bij bouwwoede in
Izegem

De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van 6
oktober de verkoop van een stuk grond in de
Steenovenstraat goed. De nv Vlasimmo wil er 12
woningen realiseren. 

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) formuleerde
bedenkingen bij de bouwwoede in Izegem. "De
bouwwoede in Izegem kent blijkbaar geen grenzen: op
dit ogenblik worden ruim 200 woonentiteiten
gerealiseerd in Emelgem, met inbegrip van Izegem en
Kachtem zal het snel in de richting van 250 tot 300
woonentiteiten gaan. Op elk stukje grond komen er
appartementen, elk groot stuk grond wordt door
bouwpromotoren opgekocht en verkaveld. Maar kavels
voor vrije bebouwing zijn er nauwelijks", aldus raadslid
Himpe.

"Aan de ene kant is het een goede zaak dat er nieuwe
woningen gerealiseerd worden. Er is in Izegem immers
een groot percentage woningen dat van vóór de
Tweede Wereldoorlog dateert, namelijk 35% van de
10771 gebouwen in Izegem. Uiteraard is hiervan een
deel al gerenoveerd, maar de nieuwbouw zorgt ervoor
dat het aandeel van deze oude gebouwen kleiner
wordt." 

 Bouwjaar
woningen

 Aantal
woningen

Vóór 1900 642
1900-1918 904
1919-1945 2219
1946-1961 1678
1962-1970 1377
1971-1981 1801
Na 1981 2150
Totaal 10771

(bron: West-Vlaanderen sociaaleconomisch: feiten en
cijfers 2008)

Wachten op woonbehoeftestudie

"Negatief is dat de druk op het percentage sociale
woningbouw stijgt. In Izegem is dit 3,03 %. Geen ramp,
maar ook geen uitschieter. Het gemiddelde voor
Vlaanderen bedraagt 5,86 %. En hiervoor moeten we
aandacht hebben", stelde gemeenteraadslid Kurt
Himpe.

Raadslid Himpe stelde ook vragen over de
aangekondigde woonbehoeftestudie. "Dit is een
werkinstrument dat de gemeenteraad de mogelijk
biedt om de nood aan woningen en de soort woningen
in te schatten. We hebben de indruk dat de
verkavelingen als paddestoelen uit de grond schieten
en de woonbehoeftestudie in volle vaart
voorbijsteken."
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Actueel - 06-10-2008

Financiële crisis ook gevolgen voor
financiën stad Izegem?

Naar aanleiding van de bespreking van de
begrotingswijziging op 6 oktober stelde
gemeenteraadslid Filip Motte vragen over de Dexia-
dividenden.

"Naar aanleiding van de recente financiële crisis valt te
verwachten dat de inkomsten uit de Dexia-dividenden
behoorlijk onzeker zijn.  Het belang van de
Gemeentelijke Holding (waar de Vlaamse Gemeenten
voor 40 % in participeren) is immers in de bank
verwaterd van 16,8 tot 14 procent en
dan is er ook nog de vraag naar de invloed van de
crisis op de winst en dus het dividend van Dexia", aldus
raadslid Motte.

"Ook kan de vraag gesteld worden of de
kapitaalinjectie van 500 miljoen euro niet in de
schoenen van de gemeenten zal terechtkomen. Onze
fractie vraagt zich dan ook of het College van
Burgemeester en Schepenen daaromtrent over verdere
informatie beschikt. Volgens onze mening kan het
stadsbestuur ook de problematiek van verantwoord
ondernemen bij Dexia en de problematiek van de
vergoedingen - zeker en vast de
ontslagvergoedingen bij Dexia - op de agenda van de
Gemeentelijke Holding plaatsen", besloot Filip Motte.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 26-09-2008

N-VA vraagt digitale centralisatie
wegwerkzaamheden

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagt het
Izegemse stadsbestuur om dringend werk te maken van
een digitale centralisatie van de wegwerkzaamheden.

Op dit ogenblik zijn er opnieuw een hele reeks
wegwerkzaamheden op het Izegemse grondgebied. "Het
is geen sinecure om informatie te vinden over deze
werken", stelt het raadslid. Op de stedelijke webstek is
er een pagina 'openbare werken in Izegem', maar de
informatie over de werkzaamheden staat elders op de
webstek."

Volgens de N-VA kan de digitale informatieverstrekking
over wegwerkzaamheden veel beter. "Op de stedelijke
webstek van de gemeente Ingelmunster worden
bijvoorbeeld alle geplande werken en werken in
uitvoering gedetailleerd omschreven in een technische
fiche", stelt Himpe. "De webstek is een ideaal
communicatiemiddel. De maandelijkse stadsperiodiek
kan zeker gebruikt worden om geplande werken aan te
kondigen, maar op een webstek kunnen wijzigingen
of actuele informatie snel geraadpleegd worden".

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt de bespreking van
het voorstel tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van
de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 19-09-2008

Palen in Anne Frankstraat hinderen
fietspooling

Nadat N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe in de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit al
vragen stelde over palen in de Anne Frankstraat,
vragen de organisatoren van de fietspooling nu ook om
de palen te verwijderen.

Tijdens de commissievergadering op donderdag 21
augustus 2008 stelde raadslid Kurt Himpe vragen over
extra paaltjes die in de Anne Frankstraat geplaatst
werden. "Om doorgaand verkeer tussen de Reperstraat
en de Wezestraat in Emelgem te verhinderen, werden
drie paaltjes geplaatst, die nuttig bleken. Maar enkele
maanden geleden werden er twee bijkomende paaltjes
gezet, waardoor de kinderen die deelnemen aan de
fietspooling een extra hindernis moeten nemen", aldus
Kurt Himpe tijdens de commissievergadering.

Nu richten de Emelgemse KWB en de verantwoordelijke
van de fietspooling een brief aan het stadsbestuur om
deze twee bijkomende paaltjes opnieuw te
verwijderen, omdat dit een gevaarlijke hindernis is
voor de kinderen die vaak minder ervaren fietsers zijn.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 08-09-2008

Geert Bourgeois zet Izegemse koekoek op
de kaart

Vlaams minister Geert Bourgeois wil de Izegemse
koekoek weer op de kaart zetten. Letterlijk en
figuurlijk. Met o.m. het culinaire evenement "Izegem
koekoekt", een informatieve website en de oprichting
van een vereniging wil hij samen met enkele
stadsgenoten het Izegemse streekproduct meer
bekendheid geven en uitspelen als toeristische troef.

Van het hoenderras de "Iseghemschen Koekuit" is in
1554 voor het eerst sprake. Het ontstond in West-
Vlaanderen, in en rond Izegem. De Tweede
Wereldoorlog veegde  de Izegemse koekoek volledig
van de kaart. Tot Izegemnaar Walter Terryn in de
jaren '70 het ras kon reconstrueren, op basis van
kenmerken van de koekoek bij andere hoenderrassen.
Anno 2008 is de Izegemse koekoek opnieuw populair bij
enkele tientallen hobbykwekers in Vlaanderen. "Toch is
dit dierbare stukje levend erfgoed nog veel te weinig
bekend bij het grote publiek. Niet in het minst in en
rond Izegem zelf", vindt Geert Bourgeois. "Samen met
enkele geëngageerde stadsgenoten wil ik daar
verandering in brengen." De "vrienden van de Izegemse
koekoek" willen met allerlei initiatieven de Izegemse
koekoek promoten als lekker vleeshoenderras en als
waardevol kweekdier.

Het culinaire evenement "Izegem koekoekt" is het
eerste initatief in de rij om de Izegemse koekoek beter
bekend te maken. Tijdens het weekend van 19, 20 en
21 september kan je in 13 Izegemse restaurants
proeven van de Izegemse koekoek. De
restaurantuitbaters zetten ons streekproduct letterlijk
op de (menu)kaart. "Nu kan Izegem een weekend lang
zijn eigen streekproduct ontdekken. Op langere
termijn willen we de Izegemse koekoek veel vaker
kunnen aanbieden in de restaurants", legt Geert
Bourgeois uit. "Pas dan kan je echt spreken van een
volwaardig streekproduct, dat Izegem kan uitspelen als
toeristische troef."

Om de Izegemse koekoek geregeld op de menukaart te
kunnen zetten, moet de kweek echter fors de hoogte
in. De hobbykwekers kunnen onmogelijk aan een veel
grotere vraag voldoen. Daarom lanceren de "vrienden
van de Izegemse koekoek" een oproep aan de
commerciële hoenderkwekers en landbouwers in de
buurt. Ze moedigen hen aan om de Izegemse koekoek
te kweken, als kwaliteitsproduct dat beantwoordt aan
de hoge kweeknormen.

Daarnaast willen de "vrienden van de Izegemse
koekoek" de Izegemnaren aansporen om ook zelf de
Izegemse koekoek in huis te halen, in plaats van een
gewone bruine kip in de kippenren. "Ook dat zal de
bekendheid van de Izegemse koekoek als levend
streekerfgoed zeker ten goede komen", zegt Geert
Bourgeois.  

Wie meer wil weten over de "vrienden van de Izegemse
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koekoek", het evenement "Izegem koekoekt" of op zoek
is naar algemene informatie over de Izegemse koekoek
zelf, kan voortaan terecht op de gloednieuwe website
www.izegemsekoekoek.be.

Geert Bourgeois - Vlaams minister
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Actueel - 01-09-2008

Vlaams Gewest pakt wateroverlast op N382
aan

De wateroverlast op de N382 ter hoogte van de
Izegemse watersportclub en het bedrijf Jonker werd
door het Vlaams Gewest aangepakt. Dat meldt Vlaams
minister Hilde Crevits op een vraag die N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe liet stellen.

"Op de N382, de verbindingsweg langs het kanaal
Roeselare-Leie, tussen Roeselare en Izegem stonden
tot voor kort bij hevig regenweer vaak grote plassen op
de weg. Dat leidde tot gevaarlijke situaties, doordat
autobestuurders er bruusk uitweken om de plassen te
ontwijken. Het opspattend water verminderde ook
sterk de zichtbaarheid van de autobestuurders", stelt
gemeenteraadslid Kurt Himpe die aandrong om
maatregelen.

Vlaams minister Crevits meldt dat na onderzoek bleek
dat de rioolkolken verstopt raakten door grond en zand
die er van de rijweg inkwam en door het ingroeien van
wortels van de beplanting op de bermen. Een aantal
waterafvoeren werd volledig vernieuwd en de
rioolkolken worden regelmatig gereinigd, waardoor
wateroverlast in de toekomst vermeden zou moeten
worden.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 29-08-2008

Uitbreiding stedelijke uitleendienst

Tijdens de zitting van 26 augustus vroeg het Izegemse
stadsbestuur de goedkeuring voor de aankoop van
nieuw materieel voor de stedelijke uitleendienst, zoals
onder andere beamers, draadloze micro’s en draagbare
geluidsinstallaties.

N-VA - raadslid Bert Maertens vroeg om de
uitleendienst ook uit te breiden met groot
spelmaterieel. “Dat is al veel langer de wens van de
Izegemse jeugdverenigingen. Bovendien is het een van
de concrete voorstellen uit het Jeugdbeleidsplan om de
uitleendienst te voorzien van groot spelmaterieel zoals
klimtouwen, parachutes en aardballen”, zegt Bert
Maertens. 
 
“De jeugdverenigingen hebben vaak niet de financiële
middelen om die dingen zelf aan te schaffen. Als zo’n
groot spelmaterieel in het aanbod van de stedelijke
uitleendienst zit, dan kunnen alle verenigingen hiervan
gebruik maken, ook organisatoren van bijvoorbeeld een
buurtfeest of spel zonder grenzen.”

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 26-08-2008

Gemeenteraad keurt nieuw huishoudelijk
reglement goed

Tijdens de zitting van 26 augustus 2008 keurde de
Izegemse gemeenteraad een nieuw huishoudelijk
reglement goed. De N-VA diende een hele reeks
amendementen in.

Het huishoudelijk reglement ligt al een tijd onder vuur.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april werd een
eerste grondige wijziging goedgekeurd. De N-VA en de
gemeenteraadsvoorzitter dienden een bezwaarschrift in
bij de West-Vlaamse gouverneur, maar die legde de
opmerkingen naast zich neer. De N-VA – fractie liet
het daar niet bij en vroeg aan Vlaams minister Marino
Keulen om de gemeenteraadsbeslissing te vernietigen
omdat een artikel in strijd was met het
Gemeentedecreet. De minister gaf de N-VA gelijk,
waardoor de gemeenteraad op 26 augustus een
aangepast reglement op tafel kreeg.

Amendementen

Fractieleider Kurt Himpe diende namens de N-VA een
hele reeks amendementen in. De fractie ging immers
niet akkoord met onder andere de beperkingen voor
het stellen van schriftelijke vragen en het afschaffen
van het Bureau van de gemeenteraad.

“Het stellen van schriftelijke vragen, ook over
statistische gegevens, is en blijft een belangrijk
onderdeel van het voorbereiden van dossiers en het
opvolgen van genomen beslissingen”, aldus Kurt
Himpe. “Onze fractie is op dit vlak zeer actief en dat
is niet naar de zin van de meerderheidspartijen”. Ook
mogen er geen vragen meer gesteld worden over
dossiers die al in de gemeenteraad werden besproken.
“Maar dergelijke vragen zijn noodzakelijk om opvolging
te kunnen geven aan genomen beleidsbeslissingen,
bijvoorbeeld over het handelspandenfonds of
ruimtelijke ordening”.

De N-VA wil ook het afgeschafte Bureau van de
gemeenteraad opnieuw installeren. “Niet als
beslissingsorgaan, maar wel als overlegorgaan voor een
goede werking van de gemeenteraad en om concrete
afspraken te maken”.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA
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Actueel - 07-08-2008

"Wandel op de Mandel" niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt aanpassingen om
"Wandel op de Mandel" opnieuw toegankelijk te maken
voor rolstoelgebruikers.

Een tijd geleden werden op "Wandel op de Mandel", de
groene zone langs het kanaal Roeselare-Leie,
afsluitingen geplaatst zodat fietsers en bromfietsers
geen toegang meer hebben.

"Nadeel is echter dat rolstoelgebruikers ook geen
mogelijkheid meer hebben om gebruik te maken van
deze groene zone langs het kanaal", aldus raadslid
Himpe.

Hij vraagt de bevoegde diensten om aanpassingen uit
te voeren.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 27-07-2008

Chaos aan recyclagepark blijft duren

De verkeersproblemen aan het recyclagepark blijven
duren. Gemeenteraadslid Kurt Himpe plaatst de
problematiek daarom opnieuw op de agenda van de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit.

"Tijdens de
piekmomenten staan
er aan het
recyclagepark in de
Lodewijk De Raetlaan
lange files wagens te
wachten in beide
richtingen. Dat zorgt
voor de nodige
verkeersproblemen op

de drukke weg in het industriegebied", aldus Kurt
Himpe.

De problemen werden vorig jaar op vraag van
gemeenteraadslid Himpe ook al in de commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit besproken. Daarop
volgde een vergadering met IVIO, de politie en het
stadsbestuur. "IVIO onderzocht alle mogelijkheden,
maar de beperkte oppervlakte van het huidige
recyclagepark biedt weinig tot geen alternatieven",
aldus Himpe. "De bal ligt nu volledig in het kamp van
het Izegemse stadsbestuur dat zelf op zoek moet naar
een nieuwe locatie voor het recyclagepark. IVIO zou
dan zorgen voor de inrichting van het nieuwe terrein".

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 14-07-2008

N-VA vraagt maatregelen ter voorkoming
van zelfdoding langs spoorlijn Kortrijk-
Brugge

In de periode 2005-2008 waren er in totaal 12
zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding langs de
spoorlijn Kortrijk-Brugge op het grondgebied van
Izegem en Roeselare. Gemeenteraadslid Kurt Himpe
(N-VA) en Kamerlid Els De Rammelaere vragen
maatregelen om het aantal zelfdodingen terug te
dringen.

Uit statistieken die raadslid Himpe bij de RIHO-
politiezone opvroeg, blijkt niet alleen dat er een groot
aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding waren,
maar er waren de voorbije jaren ook bijna 25
meldingen waarbij de melder een vermoeden had dat
iemand een (poging tot) zelfdoding zou ondernemen
door zich voor de trein te werpen.

“Infrabel liet in mei 2008 al weten dat er een
actieplan komt om het aantal zelfdodingen terug te
dringen”, aldus N-VA – Kamerlid Els De Rammelaere,
die een schriftelijke vraag stelt aan Inge Vervotte,
minister van Overheidsbedrijven. Vorig jaar pleegden
er in België 93 personen zelfmoord door voor een trein
te springen.

Eerder vroeg Helga Stevens, Vlaams parlementslid voor
de N-VA, om de noodlijnen zoals de Zelfmoordlijn
beter bekend te maken onder het brede publiek.

Emelgembrug

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt specifieke
maatregelen aan de Emelgembrug in Izegem. Op die
plaats waren er al een aantal (pogingen tot) zelfdoding
op de spoorlijn, laatst nog op 30 juni.

“Maar op die plaats dwarsen ook nog altijd heel wat
mensen het spoor. Wandelaars, lopers… die zich op het
jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie bevinden,
gebruiken die plaats om de spoorlijn te dwarsen en
gaan dan verder op het fiets- en wandelpad achter het
kasteel Blauwhuis”, stelt raadslid Himpe. “Door een
afsluiting te plaatsen langs de spoorlijn wordt de
mogelijkheid om het spoor te dwarsen heel wat
kleiner”. Hierdoor zou de kans op poging tot
zelfdoding, maar ook op ongevallen sterk verminderd
worden. Op die plaats was er vroeger een onbewaakte
overweg, maar die is al jaren geleden buiten gebruik
gesteld.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 11-07-2008

Vlaams minister Keulen geeft Izegemse N-
VA gelijk

Vlaams minister Marino Keulen vernietigt de
gemeenteraadsbeslissing van 7 april over de aanpassing
van het huishoudelijk reglement.

Tijdens de raadszitting van 7 april wijzigde de
gemeenteraad het huishoudelijk reglement. De
Izegemse N-VA protesteerde fel tegen de wijzigingen
en de beperking van de rechten van de
gemeenteraadsleden en diende een bezwaarschrift in
bij de West-Vlaamse gouverneur. Paul Breyne verwierp
onlangs de klachten van de N-VA – fractie en van de
gemeenteraadsvoorzitter.  

“De N-VA liet het hier echter niet bij en vroeg Vlaams
minister Keulen om de gemeenteraadsbeslissing te
vernietigen”, aldus fractieleider Kurt Himpe. De N-VA
krijgt nu gelijk van de minister van Binnenlands
Bestuur. “In het huishoudelijk reglement stelde de
Izegemse meerderheid onder andere dat er geen
presentiegelden uitbetaald worden als er onvoldoende
leden aanwezig zijn. Vlaams minister Keulen meldt in
zijn vernietigingsbesluit zeer duidelijk dat dit in strijd
is met het Gemeentedecreet: aanwezige raadsleden
hebben recht op presentiegelden, zelfs als de
meerderheid van de leden niet aanwezig was”. De N-
VA stelde dat het niet kan dat wanneer de
meerderheid niet of onvolledig aanwezig is, de
oppositie die wel zijn plicht ter harte neemt om
aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting of
commissievergaderingen gestraft zou worden.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA
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Persmededeling - 07-07-2008

Opnieuw tweetalige verkeersborden in
Izegem

N-VA – fractieleider Kurt Himpe vraagt het
stadsbestuur om onmiddellijk op te treden tegen de
aannemer die in de Karel De Goedelaan werken
uitvoert en tweetalige verkeersborden geplaatst heeft.

Vaak duiken in
Vlaamse steden en
gemeenten
tweetalige of
anderstalige
verkeersborden op
als er werken
uitgevoerd worden
door aannemers en

nutsmaatschappijen. “In 2004 trok ik al aan de
alarmbel toen een aannemer in opdracht van de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) in
Izegem werken uitvoerde. Her en der doken er
Franstalige verkeersborden op”, aldus Kurt Himpe. In
oktober 2007 vroeg hij de gemeenteraad om een
administratieve geldboete op te leggen in dergelijke
gevallen. “Maar de meerderheidspartijen CD&V, SP.a
en Groen! stelden toen dat dergelijke sancties niet
nodig zijn in Izegem. Ik stel aan de vooravond van de
Vlaamse feestdag vast dat deze wel degelijk hun nut
zouden hebben. Het kan niet dat het stadsbestuur
tweetalige verkeersborden in Izegem toelaat. Ik vraag
hen daarom onmiddellijk op te treden tegen de
verantwoordelijke aannemer”, stelt Himpe.

Uit een advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur
en een vroegere stellingname van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht blijkt dat dergelijke verkeersborden
moeten beschouwd worden als berichten en
mededelingen aan het publiek en in Izegem dus
uitsluitend in het Nederlands moeten gebeuren.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA
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Actueel - 04-07-2008

Interpellatie over Postpunt in Emelgem

Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 juni stelde N-
VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe opnieuw vragen over
een Postpunt in Emelgem. De burgemeester
antwoordde dat er gezocht wordt naar kandidaten die
in Emelgem een Postpunt willen uitbaten. 

Op 24 september 2007 sloot het postkantoor in
Emelgem definitief de deuren, ondanks het protest van
de Izegemse gemeenteraad. Op 13 juni 2007 was er
een overlegvergadering in Roeselare, waaruit bleek dat
niet alleen het postkantoor in Emelgem verdween,
maar dat er ook geen plannen zijn om een Postpunt te
openen in de deelgemeente.

In maart 2008 vroeg N-VA – gemeenteraadslid Kurt
Himpe het stadsbestuur om opnieuw contact op te
nemen met De Post en een bijkomend argument voor
de opening van een Postpunt in Emelgem op tafel te
leggen. “Er worden heel wat nieuwe verkavelingen
uitgebouwd in de deelgemeente en daardoor zal het
inwonersaantal van Emelgem in enkele jaren sterk
toenemen”, aldus raadslid Himpe. Het stadsbestuur
antwoordde toen dat dit argument nog niet aan bod
kwam tijdens de overlegvergaderingen met De Post.

Er wordt nu actief gezocht naar kandidaten om een
Postpunt uit te baten in Emelgem. In de eerstvolgende
stadsperiodiek zal een oproep gepubliceerd worden
waarin krantenwinkels, kleine supermarkten...
gevraagd zal worden om zich kandidaat te stellen.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 01-07-2008

Stadsbestuur laat alweer kansen liggen...

Vlaams minister Steven Vanackere reserveert extra
geld om het tekort aan buitenschoolse opvang tijdens
de zomermaanden juli en augustus op te vangen. Elke
erkende IBO of  BOKDV's (initiatief buitenschoolse
opvang verbonden aan een erkend kinderdagverblijf)
kon een aanvraag voor deze extra subsidie indienen bij
Kind en Gezin.

De Izegemse buitenschoolse kinderopvang Okido is ook
een IBO. “Okido komt dus in aanmerking voor de
aanvraag van deze bijkomende tegemoetkoming voor
het organiseren van extra buitenschoolse opvang
tijdens de maanden juli en augustus”, stelde N-VA –
gemeenteraadslid Trui Tytgat tijdens de zitting van 30
juni. Maar op haar vraag of de bevoegde schepen
samen met Okido deze subsidie aangevraagd om zo
een oplossing te bieden aan het tekort aan
buitenschoolse kinderopvang tijdens de grote vakantie
kon de schepen geen positief antwoord geven. Het
Izegemse stadsbestuur liet alweer kansen liggen…
Nochtans staat in het Lokaal Sociaal Beleidsplan dat er
prioritair inspanningen zouden geleverd worden om
extra kinderopvangplaatsen te creëren.

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 30-06-2008

N-VA wil volwaardige vakantiejob voor
speelpleinmonitoren

De N-VA wil dat de Izegemse speelpleinwerking tijdens
de zomervakantie vanaf volgend jaar opnieuw op vier
speelpleinen (JOC Izegem, Kachtem, Tuinwijk Emelgem
en Bosmolens) plaatsvindt. De partij rekent er op dat
het huidige monitorentekort tegen volgende zomer tot
het verleden behoort. De N-VA heeft daartoe enkele
concrete beleidsvoorstellen klaar. Ze stelde die
vandaag voor op een persconferentie op speelplein
Haverhof in Kachtem. In het N-VA - voorstel krijgen
speelpleinmonitoren een volwaardige vakantiejob in
plaats van een magere vrijwilligersvergoeding. Er moet
in Izegem jaarlijks minstens één monitorencursus
georganiseerd worden. Een grote wervingscampagne in
de middelbare scholen en de jeugdverenigingen moet
jongeren  warm maken voor een vakantiejob op het
speelplein.

De Izegemse N-VA betreurt de sluiting van de
zomervakantiewerking op drie Izegemse speelpleinen
(Emelgem, Kachtem en Bosmolens) als gevolg van een
tekort aan speelpleinmonitoren. “We hebben echter
100% begrip voor de beslissing. De concentratie van de
speelpleinwerking op het JOC is dit jaar helaas de
enige mogelijkheid om een kwaliteitsvolle werking te
garanderen”, zegt gemeenteraadslid Bert Maertens, tot
enkele jaren geleden zelf hoofdmonitor en gewezen
voorzitter van de Commissie Speelpleinen. De N-VA
hoopt wel dat de jeugddienst tijdens de zomervakantie
van 2009 opnieuw speelpleinwerking kan organiseren
op de vier vaste locaties, goed verspreid over de
deelgebieden van Izegem. De oppositiepartij blijft
daarom niet aan de kant staan. Met enkele
constructieve voorstellen reikt de partij oplossingen
voor het monitorentekort aan.

Monitoren van de vakantiespeelpleinwerking moeten
voor de N-VA voortaan als volwaardige jobstudenten
worden beschouwd. “Dat is nu eigenlijk al zo op het
vlak van verantwoordelijkheden en verplichtingen. Dat
moet ook financieel zo worden, met een vergoeding
van 1.300 euro per maand”, stelt N-VA -
gemeenteraadslid Trui Tytgat. De N-VA berekende dat
de stad daarvoor jaarlijks in 48.000 euro middelen
moet voorzien, een verdubbeling van de huidige
tussenkomst. De partij zal deze budgetstijging
voorstellen wanneer het gemeentebudget 2009 ter
goedkeuring wordt voorgelegd.

Ook de bijdrage van de ouders moet volgens het N-VA
- voorstel geactualiseed worden. Nu betaal je voor een
dag speelpleinwerking amper 2 euro per dag. Voor het
tweede en derde kind uit hetzelfde gezin is dat 1,5
euro. Vanaf het vierde kind is het gratis. In het
voorstel van de N-VA betaal je vanaf volgend jaar 3
euro voor het eerste en tweede kind, 2 euro voor het
derde kind en 1,5 euro vanaf het vierde kind. “Die
kleine stijging is noodzakelijk om een kwaliteitsvolle
speelpleinwerking te kunnen blijven garanderen”, zegt
Bert Maertens. “De kleine meerprijs is zeker niet
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onoverkomelijk. Ons voorstel blijft gezinsvriendelijk.
Bovendien blijft er voor hulpbehoevende gezinnen een
grote korting met de vrijetijdspas en is de kost van
speelpleinwerking fiscaal aftrekbaar. We blijven ook
onder de prijs van de speelpleinwerking in de meeste
gemeenten in de streek.” In Menen kost de
speelpleinwerking per kind 6 euro per dag. In
Harelbeke is dat 5 euro, in Kortrijk, Pittem, Lendelede,
Ingelmunster en Ledegem 4 euro, in Wielsbeke 3,80
euro.

De functie van speelpleinmonitor opwaarderen naar
een volwaardige vakantiejob is één element uit het N-
VA-voorstel. De partij wil daarnaast ook enkele
flankerende initiatieven nemen om meer jongeren te
overtuigen om volgende zomer als speelpleinmonitor te
werken.

Er moet in Izegem jaarlijks minstens één
monitorencursus worden georganiseerd. “De
jeugddienst moet daarvoor hard lobbyen bij de
organisatoren van zo'n cursussen en bijvoorbeeld de
infrastructuur gratis ter beschikking stellen”, vindt de
N-VA. Nu al subsidieert de stad Izegemse cursisten.
Een cursus in Izegem kan de deelnamedrempel voor
Izegemse jongeren nog eens extra verlagen.

Een grote wervingscampagne in de Izegemse
middelbare scholen en jeugdverenigingen moet
jongeren nog eens extra motiveren om aan de
monitorencursus deel te nemen. “Op die manier
moeten we in Izegem quasi uitsluitend gediplomeerde
monitoren kunnen tewerkstellen. Dat is de
kwaliteitsgarantie die we tegenover de betalende
ouders moeten kunnen aanbieden”, stellen de N-
VA'ers.

De N-VA vindt het hoog tijd voor actie. “Het tekort aan
monitoren moet prioritair worden aangepakt. Met onze
voorstellen willen we daar alvast een sterke aanzet toe
geven. We zullen ze zo snel mogelijk met de bevoegde
schepen bespreken”, besluit Bert Maertens.   

Klik hier voor meer info.
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Persmededeling - 27-06-2008

Eindelijk maatregelen voor gevaarlijk
kruispunt in Baronstraat

Er komen maatregelen om het kruispunt van de
Baronstraat en de Haaipanderstraat veiliger te maken.
Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelde aan de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit een
reeks maatregelen voor na een rondvraag bij de
buurtbewoners.

“Dat er maatregelen nodig zijn om het kruispunt
veiliger te maken, bewijzen de vele ongevallen. De
uitbouw van nieuwe verkavelingen in de Baronstraat en
ten noorden van de straat zorgt ervoor dat de
verkeersdruk sterk zal toenemen”, aldus raadslid
Himpe.

Gedeeltelijk parkeerverbod

“In de Haaipanderstraat wordt ter hoogte van het
kruispunt met de Baronstraat een parkeerverbod
ingevoerd door het aanbrengen van zogenaamde
verdrijvingsstroken. Ook in de Baronstraat komt er
deels een parkeerverbod zodat er een duidelijker zicht
is voor de weggebruikers die uit de Haaipanderstraat
komen”, stelt raadslid Kurt Himpe. In de Baronstraat
worden tussen de Haaipanderstraat en de Kerelsstraat
ook enkele parkeervakken uitgetekend. Tenslotte
komen er aan het kruispunt ook duidelijke
wegmarkeringen en verkeersborden die aangeven dat
de weggebruikers een gevaarlijk kruispunt naderen en
dat de weg versmalt.

“Een volledig parkeerverbod in de Baronstraat tussen
de Haaipanderstraat en de Kerelsstraat invoeren is
geen optie, omdat er dan nog veel sneller zou gereden
worden”, verduidelijkt Himpe. “In de Haaipanderstraat
eenrichtingsverkeer invoeren is ook geen oplossing,
want dan worden alle wagens door de Tuinwijk en
door de Merelwijk gestuurd”.

Politiecontrole

Politiecommissaris Martin Courtens kondigde aan dat
van 1 september tot de kerstvakantie ’s morgens van
7u.45 tot 8u.30 een politieagent het verkeer zal
regelen op het kruispunt van de Baronstraat en de
Haaipanderstraat. Die politieagent zal intussen ook het
zwaar vervoer controleren in de Baronstraat. “De
bewoners van de Baronstraat vragen inderdaad niet
alleen controles op snelheid, maar ook op het zwaar
vervoer”, aldus Kurt Himpe.

Gemeenteraadslid Himpe besluit dat met deze
maatregelen er niet voor alle problemen in de
Baronstraat een oplossing is. “Ook het kruispunt met
de Reperstraat is zeer gevaarlijk. De aanleg van een
rotonde aan de Vijfwegen in de nabije toekomst biedt
dan bijvoorbeeld de mogelijkheid om de
verkeerslichten van de Vijfwegen te verplaatsen naar
dat kruispunt.”
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Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 25-06-2008

Krijgen Izegemse senioren fitnesspark in
open lucht?

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens wil in Izegem
een bewegingspark met fitheidstoestellen voor
senioren. Hij legt zijn voorstel voor op de
gemeenteraadszitting van maandag 30 juni. Bedoeling
is de senioren met verschillende attractieve toestellen
aan te zetten tot gezonde sportoefeningen. Een
bewegingspark zal ook het sociale contact tussen
senioren versterken, een bijkomend pluspunt.

Een bewegingspark voor senioren is in Scandinavië en
Engeland al een tijdje ingeburgerd. Ook in Nederland
en onlangs in Sint-Truiden pikte men het idee intussen
al op. “Zelf maakte ik vorige winter in Spanje voor het
eerst kennis met het concept”, vertelt Bert Maertens.
“Toen ik er ging fietsen in de bergen, zag ik na de
siësta trosjes senioren op wandel. Iets verder op de
berg hielden ze bij enkele bewegingstoestellen halt
voor de dagelijkse gezamenlijke sportoefeningen. Ik
was meteen gecharmeerd door het idee. Ik denk dat
dit ook in Izegem zou aanslaan.”

Izegem telt steeds meer senioren. ‘Oud’ betekent bij
ons echter niet ‘out’. Het bloeiende verenigingsleven
bewijst dat deze groep nog bijzonder actief is. Maar
ouder worden kan toch heel wat fysieke aandoeningen
met zich meebrengen, bijvoorbeeld diabetes, hart- en
vaatziekten, artrose... Om die klachten zo veel
mogelijk te vermijden, is het belangrijk om te
bewegen. Daarom moeten we senioren stimuleren om
regelmatig te bewegen en te sporten.

Een bewegingspark voor senioren kadert volgens Bert
Maertens perfect in die doelstelling. De
fitheidstoestellen – het gaat onder meer over een
evenwichtsbalk, een rekstok en een heuptwister –
laten ouderen toe om op een aangename manier te
trainen in de buitenlucht. “En dat is goed voor hun
gezondheid. Maar een bewegingspark zal ook het
sociale contact tussen senioren versterken”, stelt het
N-VA - raadslid.

Bert Maertens stelt voor om een bewegingspark in te
richten vlakbij het toekomstige dienstencentrum De
Leest. Dat zal immers door veel senioren gebruikt en
bezocht worden. De aanleg van een nieuw speelplein
voor kinderen op die plek is een opportuniteit om ook
fitheidstoestellen voor senioren te integreren in de
omgeving. Zo kunnen jong en oud, kleinkind en
grootouder er samen iets leuks beleven. De
voorgestelde locatie sluit ook perfect aan bij het sport-
en recreatiedomein ‘De Krekel’, wat het gebruik van
de toestellen zeker ten goede komt.

Het N-VA - gemeenteraadslid vraagt het stadsbestuur
om over zijn voorstel het advies van de seniorenraad,
de sportraad, de commissie speelpleinen en de
jeugdraad in te winnen. Daarna kan de gemeenteraad
een uitgewerkt projectvoorstel definitief goedkeuren.
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Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 23-06-2008

Stadhuis sluit door personeelsstaking

Op dinsdag 24 juni organiseren de vakbonden een
algemene 24 - urenstaking bij de lokale besturen. De
staking heeft ook gevolgen voor Izegem. Omwille van
de grote stakingsbereidheid bij het stadspersoneel
sluiten de stadsdiensten dinsdag hun deuren.

Volgende dinsdag organiseren de drie grote vakbonden,
ACV Openbare Diensten, ACOD en VSOA, een algemene
24-urenstaking bij de lokale besturen. Dat is beslist
nadat de onderhandelingen over het Sectoraal Akkoord
2008-2009 werden afgebroken. De vakbonden eisen
een substantiële verhoging van de salarisschalen en de
eindejaarstoelage van het personeel. De werkgevers,
de gemeenten, OCMW’s, provincies en
intercommunales, geven vooralsnog niet toe aan die
eis. Daarom gaan de personeelsvakbonden over tot
actie.

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens vroeg het
stadsbestuur naar de mogelijke gevolgen voor de
werking van de stadsdiensten. Uit het antwoord op zijn
schriftelijke vraag blijkt dat de stadsdiensten dinsdag
24 juni volledig gesloten worden voor het publiek. De
stakingsbereidheid bij het stadspersoneel is immers te
groot om een kwaliteitsvolle dienstverlening te
garanderen. Een peiling van het stadsbestuur wijst uit
dat slechts 25 % van het personeel komt werken. De
andere 75 % gaat in staking of neemt een dag vakantie.

Bert Maertens betreurt dat de stadsdiensten een dag
gesloten blijven, maar vindt het een logische
beslissing. “Als je de mensen geen kwaliteitsvolle en
vlotte dienstverlening kunt beloven, heeft het geen zin
dat de diensten open zijn. Je riskeert zo om te veel
mensen te ontgoochelen. En dat is niet goed voor het
vertrouwen in de lokale overheid”, stelt het N-VA -
raadslid.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 11-06-2008

Hoofdprijs sportwedstrijd wordt troostprijs

In september 2007 werd een megasportgebeuren
aangekondigd, namelijk “Behaal uw olympisch
minimum”. De hoofdprijs was een reis naar Peking
voor twee personen. N-VA - raadslid Kurt Himpe
vernam dat er echter te weinig deelnemers zijn om die
reis te overhandigen aan een eventuele winnaar.

“De vraag is natuurlijk of dit eerlijk is tegenover de
deelnemers die wel een inspanning leverden. Wie
voldoet aan de afspraken, met de hoofdprijs kunnen
krijgen”, aldus raadslid Himpe tijdens de raadszitting
van 2 juni.

De bevoegde schepen antwoordde dat de beslissing om
die hoofdprijs niet te overhandigen door de sportraad
werd genomen. Er waren volgens de schepen “slechts”
200 deelnemers. De sportraad zal andere prijzen
uitreiken, onder andere een verwenweekend.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 08-06-2008

't SoK kampt met waterinsijpeling 

Het nieuwe sport- en ontmoetingscentrum in Kachtem
werd enkele weken geleden plechtig geopend. Na
enkele regenbuien blijkt dat ’t SoK niet waterdicht is.
Gemeenteraadslid Bert Maertens kaartte tijdens de
zitting van 2 juni de problemen aan.

"Er zijn niet alleen lekken in het dak van de sporthal
waardoor er water op de sportvloer stond, ook in het
repetitielokaal van de Kachtemse fanfare is er
waterinsijpeling", aldus N-VA - raadslid Bert Maertens.
Hij vroeg of het gaat om constructiefouten en welke
oplossing er komt voor deze problemen. 

De bevoegde schepen meldde dat de zaak opgevolgd
wordt en dat er werken zullen uitgevoerd worden om
verdere waterinsijpeling te voorkomen.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 05-06-2008

Izegemnaar zorgde in 2007 voor één
miljoen euro extra ontvangsten voor de
stadskas

Tijdens de zitting van 2 juni werd de
dienstjaarrekening 2007 door de gemeenteraad
vastgesteld. N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte – die
ook ondervoorzitter van de commissie voor Financiën is
– formuleerde een reeks bedenkingen. “In tegenstelling
met wat verwacht werd, kon de rekening 2007 in
gewone dienst
worden afgesloten met een positief saldo. Vooral de
ontvangsten zijn sterk gestegen, ongeveer met 6,5 %”,
aldus raadslid Motte. “De Izegemse burger zorgde in
2007 voor één miljoen euro extra ontvangsten voor de
stadskas: 700.000 euro méér ontvangsten uit de
personenbelasting en 300.000 euro extra inkomsten uit
de onroerende voorheffing”.

“We stellen ons de pertinente vraag of de
belastingsverhoging die enkele maanden geleden werd
ingevoerd niet kan teruggeschroefd worden. Want als
we de cijfers van de rekening 2007 als uitgangspunt
nemen, en niet
de cijfers van de budgetraming 2008, dan stellen we 
voor dit jaar nog een verhoging van de inkomsten uit
de personenbelasting en de onroerende voorheffing
vast.”

“Samen met de meeropbrengsten in 2007 betekent dit
concreet dat de Izegemse burger in 2007 en
2008 meer dan twee miljoen euro extra belastingen
heeft betaald”, besloot gemeenteraadslid Filip Motte.

Uit de dienstjaarrekening 2007 blijkt dat de
energiekosten sterk stegen. Gemeenteraadslid Geert
Bourgeois vroeg daarom om een duidelijke
rapportering van het energieverbruik. De bevoegde
schepen antwoordde dat er een driemaandelijkse in
plaats van een jaarlijkse rapportering zal komen.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg ten slotte om een
periodieke rapportering van het dagelijks bestuur. Het
college van burgemeester en schepenen kan immers
een aantal beslissingen met een financiële impact
autonoom nemen. Raadslid Himpe wil dat de
gemeenteraad periodiek een totaal beeld krijgt van de
beslissingen die in het kader van het dagelijks bestuur
genomen werden.

Filip Motte, Geert Bourgeois en Kurt Himpe –
Gemeenteraadsleden N-VA
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Persmededeling - 02-06-2008

Fout in verkavelingsvoorschriften
Merelwijk

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 juni 2008 stelde
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) een vraag over
een fout in de verkavelingsvoorschriften voor de
Emelgemse Merelwijk.

De stedenbouwkundige voorschriften voor de wijk in
Emelgem werden al verscheidene keren gewijzigd.
Tijdens de laatste wijziging in 2002 werd de maximale
oppervlakte voor een tuinhuis op 20 vierkante meter
gebracht. Maar de nokhoogte van maximaal 2,70 meter
werd toen niet aangepast.

"Intussen werd een bouwvergunning voor een tuinhuis
afgeleverd waarbij de nokhoogte van de constructie
hoger is dan de voorschriften", aldus raadslid Himpe.
"Dit leidt tot onduidelijkheid en verwarring, terwijl
met de stedenbouwkundige voorschriften duidelijke
richtlijnen voor het bouwen en verbouwen moeten
gecreëerd worden".

De bevoegde schepen antwoordde dat het een uniek
geval is. Het stadsbestuur zal nu de procedure
opstarten om de verkavelingsvoorschriften te wijzigen.
De bewoners van de verkaveling zullen in een
openbaar onderzoek een bezwaar kunnen indienen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 30-05-2008

Nieuwe aankondigingsborden ook voor
verenigingen

De nieuwe aankondigingsborden die op verscheidene
invalswegen geplaatst werden voor de promotie van
het Klara-weekend zullen binnenkort ook door de
verenigingen kunnen gebruikt worden. Dat vernam
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) van het Izegemse
stadsbestuur.

Voor het Klara-weekend werden op verscheidene
Izegemse invalswegen houten aankondigingsborden
geplaatst. De banners werden intussen vervangen en
nu wordt er promotie gemaakt voor de Izegemse
Batjes.

Raadslid Himpe vroeg het Izegemse stadsbestuur of de
houten constructies blijven staan en of de Izegemse
verenigingen er ook gebruik van kunnen maken om
activiteiten aan te kondigen. "Het stadsbestuur
antwoordde positief op de schriftelijke vraag. Er zal
binnenkort een reglement voor opgemaakt worden",
aldus Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 28-05-2008

N-VA gaat migratiedebat aan 

In De Weekbode van 16 mei 2008 gaf OCMW-raadslid
Bernhard De Muynck (N-VA) een cijfermatig overzicht
van het aantal dossiers waarbij illegalen een beroep
deden op het Izegemse OCMW voor de terugbetaling
van hun dringende medische hulp.

Rita Vandenberghe (‘Laat onze vrienden blijven’)
reageerde een week later op het artikel en stelde
onder andere dat de mensonwaardige omstandigheden
waarin illegalen een oorzaak zijn van die stijgende
kosten.

Naar aanleiding daarvan nodigde het Izegemse N-VA-
bestuur Rita Vandenberghe uit op een vergadering om
op die manier van gedachten te kunnen wisselen.

Tijdens het overlegmoment waren zowel Rita
Vandenberghe als N-VA het er over eens dat het
federale migratiebeleid van de voorbije jaren gefaald
heeft. Het feit dat sommige Izegemse gezinnen die
illegaal in het land verblijven al meer dan zes jaar op
een beslissing  moeten wachten, is daar een schrijnend
voorbeeld van. N-VA is dan ook van mening dat een
regularisatie in dergelijke gevallen mogelijk moet zijn.

Aangezien de Izegemse N-VA - mandatarissen uiteraard
niet de bevoegdheid hebben om iets te veranderen aan
dat federale beleid, werd samen gezocht naar
oplossingen die wél op lokaal vlak kunnen worden
genomen.

Onder meer inzake inburgering bleek al snel dat
beiden op dezelfde golflengte zaten. N-VA -
gemeenteraadsleden Trui Tytgat en Bert Maertens en
OCMW-raadslid Bernhard De Muynck lieten Rita
Vandenberghe dan ook weten in de nabije toekomst
met constructieve voorstellen voor de dag te komen.

N-VA Izegem blijft op die manier ook trouw aan haar
verkiezingsprogramma. Inburgering: alleen maar
voordelen!

Bernhard De Muynck – OCMW-raadslid N-VA
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Actueel - 19-05-2008

Woordelijke opname van de
gemeenteraadszittingen

De gemeenteraad boog zich op 5 mei 2008 over een
voorstel van de gemeenteraadsvoorzitter om de
raadszittingen woordelijk op te nemen. De N-VA stelde
dit al meermaals voor. 

Gemeenteraadslid Geert Bourgeois beklemtoonde dat
de woordelijke opname het democratische gehalte van
de zittingen verhoogt, maar vroeg of het mogelijk is
om verder te gaan, namelijk om de gesproken taal om
te zetten in de geschreven taal. “Het is uiteraard niet
de bedoeling dat een personeelslid alles wat gezegd
werd moet uittikken. Tegenwoordig bestaat er
technologie die dit mogelijk maakt.” 

De meerderheidspartijen steunden het voorstel van de
gemeenteraadsvoorzitter echter niet. Opnieuw een
gemiste kans…

Geert Bourgeois – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 10-05-2008

Stad Izegem loopt 36.607 euro subsidies
voor duurzaam leerlingenvervoer mis

De Vlaamse regering lanceerde eind vorig jaar een
oproep aan alle Vlaamse gemeenten voor het project
"Duurzaam naar school". Volgens gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA) diende het stadsbestuur geen dossier in
en zo loopt Izegem 36.607 euro subsidies mis.

Op 9 mei besliste de Vlaamse regering om de subsidies
aan 76 gemeenten toe te kennen. "In de Izegemse
regio dienden een aantal gemeenten wel een dossier
in. Zo krijgt Ledegem 16.975 euro en Roeselare
ontvangt 61.770 euro", aldus Kurt Himpe.

"Een gemiste kans voor Izegem, want de 36.607 euro
konden gebruikt worden om te werken aan veiliger en
duurzamer leerlingenverkeer. We denken hierbij aan
infrastructurele maatregelen, bevorderen van trappend
en stappend naar school gaan, uitbreiding van de
fietspooling, fietsuitleenprojecten, verkeerseducatie,
opmaak van schoolbereikbaarheidskaarten…".

Gemeenteraadslid Kurt Himpe roept het Izegemse
stadsbestuur op om de nodige voorbereidingen te
treffen om voor het schooljaar 2009-2010 effectief een
dossier in te dienen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 09-05-2008

Groen! mag even vleugels uitslaan

In een toegevoegd punt vroeg Groen! op maandag 5
mei om een buitengewoon reservefonds voor duurzame
investeringen aan te leggen. Vorige maand beslisten de
meerderheidspartijen tijdens de zitting van 7 april om
de Izegemse rioleringsinfrastructuur aan Infrax te
verkopen. De financiële middelen die daaruit
voortvloeien zouden deels gebruikt worden voor de
opbouw van een pensioenfonds en deels voor
buitengewone investeringen.

Een goed voorstel vond gemeenteraadslid Piet
Seynaeve, die het wel vreemd vond dat het nu pas
ingediend werd. “Tijdens de zitting van 7 april horen
we geen enkele opmerking van Groen! over het
dossier, een maand later plots een voorstel om een
reservefonds voor duurzame investeringen aan te
leggen”, stelde raadslid Seynaeve. “Blijkbaar was dus
enkel het schepencollege vorige maand op de hoogte
van de plannen hoe de financiële middelen zouden
gebruikt worden en zijn de gemeenteraadsleden van
de meerderheidspartijen loutere stemmachines om de
voorstellen van het schepencollege goed te keuren! Of
waren ze gekortwiekt en mochten ze niet tussenkomen
om de zoveelste interne twist binnen de meerderheid
te vermijden?” Volgens Piet Seynaeve mocht Groen!
tijdens de zitting van 5 mei nu toch even de
vleugeltjes uitslaan mits ze “braafjes” bleven. “Want
het voorstel is zeer braaf: er wordt géén goedkeuring
voor het voorstel gevraagd, enkel een principiële
goedkeuring. Er wordt gevraagd om een “aanzienlijk”
deel te investeren, geen duidelijke bedragen dus. En
er wordt zelfs geen evaluatie gevraagd”, besloot
raadslid Seynaeve.

Piet Seynaeve – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 07-05-2008

Treinongeval in Izegem kost meer dan
anderhalf miljoen euro

Het kostenplaatje van het treinongeval in het Izegemse
station bedraagt nu al anderhalf miljoen euro, maar
niet alle schadedossiers zijn al afgehandeld. Dat blijkt
uit het antwoord van de minister van
Overheidsbedrijven op een vraag die gemeenteraadslid
Kurt Himpe (N-VA) liet stellen.  

Op donderdag 26 april 2007 botsten twee treinen in
het Izegemse station. Er waren gelukkig geen dodelijke
slachtoffers, maar de schade was aanzienlijk. “Van de
56 slachtoffers die zich hebben gemeld, zijn al 31
dossiers helemaal afgehandeld. Er resten dus nog 25
dossiers en de schadedossiers van de personeelsleden
zijn ook nog niet behandeld. Tot nu toe werd meer
dan 31.000 euro aan schadevergoeding aan de
slachtoffers uitgekeerd”, aldus raadslid Himpe.

De schade aan de spoorweginfrastructuur bedroeg
meer dan 137.000 euro. Daarnaast was er voor meer
dan 1,3 miljoen euro schade aan het rollend materieel.

Actieplan

Het onderzoek van het parket van Kortrijk toonde aan
dat een menselijke fout aan de basis lag van het
treinongeval. Er werden werken uitgevoerd aan de
seinuitrusting en een verkeerde aankoppeling van de
stroomkringen leidde tot de treinramp. N-VA –
Kamerlid Els De Rammelaere polste bij de minister van
Overheidsbedrijven naar de maatregelen die de NMBS
nam om dergelijke ongevallen te voorkomen. Naar
aanleiding van het ongeval werd een actieplan “Leren
uit ervaring” voor de personeelsleden opgesteld. Dit
resulteerde in een sensibileringscampagne voor het
personeel van de seininrichtingen.

Infrabel verklaarde eerder dat de bestaande seinposten
zouden overgebracht worden naar 31
computergestuurde controlecentra. Op de vraag wat er
op vandaag van dat plan al gerealiseerd werd kon de
minister geen antwoord geven.  

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Els De Rammelaere - Kamerlid N-VA
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Actueel - 06-05-2008

Nieuwe personeelsformatie stadsdiensten

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 5 mei
keurde de raad de nieuwe personeelsformatie goed. In
verschillende diensten wordt ruimte gecreëerd voor
nieuwe personeelsaanwervingen. 

Naar aanleiding van dit agendapunt vroeg
gemeenteraadslid Bert Maertens het College van
Burgemeester en Schepenen om extra aandacht te
besteden aan de instroom van personen met een
arbeidshandicap in de stedelijke administratie.

 “Een stadsbestuur heeft immers een voorbeeldfunctie
te vervullen op het vlak van tewerkstelling van
kansengroepen. Personen met een handicap zijn daar
de belangrijkste doelgroep. Ik vraag dat daar speciaal
aandacht wordt aan besteed”, stelde raadslid Bert
Maertens.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 05-05-2008

Kurt Himpe (N-VA): commissie voor
Ruimtelijke Ordening opnieuw buiten spel
gezet

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) wordt de
Izegemse commissie voor Ruimtelijke Ordening
(gecoro) al te vaak buiten spel gezet. Hij verklaarde
dit tijdens de gemeenteraadszitting van 5 mei 2008.

De gemeenteraad formuleerde tijdens de zitting een
advies op de ruimtelijke visie op landbouw, bos en
groen voor de Leiestreek. Raadslid Himpe plaatste
vraagtekens bij de procedure: "De voorzitters van de
Izegemse milieuraad en van de landbouwraad
verklaarden eerder al dat ze vraagtekens plaatsten bij
de laattijdige betrokkenheid van beide raden bij het
dossier. Uit het dossier blijkt dat de gecoro helemaal
niet betrokken werd."

De gecoro is samengesteld uit afgevaardigden van
diverse maatschappelijke geledingen en experten. "Als
een dossier dat handelt over de ruimtelijke visie op
landbouw, groen en bos niet voorgelegd wordt aan de
gecoro, waarom bestaat zo’n commissie dan", stelde
Kurt Himpe.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe is het niet de
eerste keer dat de commissie buiten spel gezet wordt.
"Tijdens de voorbereiding van het dossier over de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare
was het ook op initiatief van de gecoro zelf dat de
commissie zich boog over het dossier en een advies
opstelde."

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 02-05-2008

Steeds meer dringende medische
hulpverlening voor illegalen

Uit cijfers die OCMW-raadslid Bernhard De Muynck (N-
VA) heeft opgevraagd, blijkt dat het Izegemse OCMW
de voorbije jaren steeds meer en meer is moeten
tussenkomen in de kosten voor dringende medische
hulp voor illegalen. Illegalen hebben immers recht op
dringende medische hulp, waarbij de OCMW’s verplicht
zijn de daaraan verbonden dokterskosten terug te
betalen.

De sociale dienst van het OCMW Izegem dient dus
steeds meer dossiers te behandelen, wat blijkt uit
volgende cijfers.

In 2002 kwamen vijf illegalen bij het Izegemse OCMW
aankloppen met de vraag tot betaling van hun
dringende medische kosten, goed voor een
totaalbedrag van zo’n 1.700 €.

Drie jaar later, in 2005, kwam het OCMW al in 23
dossiers tussen, waarbij gemiddeld een goede 1.000 €
per dossier werd uitgekeerd. In die cijfers is één
uitschieter inbegrepen: één illegaal kreeg immers meer
dan 11.000 € terugbetaald.

Zowel qua aantal dossiers als qua hoogte van de
uitkering piekte 2006. Veertig illegalen deden voor de
terugbetaling van hun dringende medische hulp een
beroep op het Izegemse OCMW, waarbij er gemiddeld
een kleine 1.200 € per dossier werd uitgekeerd. In
totaal werd zo’n 47.000 € besteed voor de dringende
medische hulp aan illegalen. Ook 2006 kende zijn
uitschieters: twee illegalen ontvingen samen immers
meer dan 25.000 €, wat uiteraard een vertekend beeld
geeft.

In 2007 keerde het OCMW zo’n 29.500 € uit, verdeeld
over 35 dossiers. Eén illegaal werd voor zo’n 13.000 €
aan dringende medische hulp terugbetaald.

In de periode van  2002 tot 2007 kregen alles samen 74
illegalen zo’n 112.000 € van het Izegemse OCMW aan
dokterskosten terugbetaald.

“De stijging van de kosten verbonden aan het verlenen
van dringende medische hulp aan illegalen is wellicht
te verklaren door een stijging van het aantal illegalen
enerzijds en een algemene stijging van de medische
kosten anderzijds”, aldus Bernhard De Muynck.

Uit de cijfers is eveneens gebleken dat sommige
illegalen reeds vijf jaar onafgebroken beroep doen op
het OCMW wat betreft de terugbetaling van hun
dringende medische kosten. Die mensen verblijven dus
ook al minstens even lang illegaal in het land.

Dat wijst er alvast op dat het paars(-groene)
migratiebeleid van de voorbije jaren alvast niet geleid
heeft tot enige verbetering. Illegalen moeten nog
steeds ontzettend lang wachten voor ze al dan niet
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verblijfszekerheid krijgen.

Bernhard De Muynck – OCMW-raadslid N-VA    
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Persmededeling - 30-04-2008

N-VA wil mosquito-verbod in Izegem

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) wil een verbod
op het gebruik van het mosquito-apparaat in Izegem.
Hij vraagt tijdens de gemeenteraadszitting op maandag
5 mei de principiële goedkeuring voor het voorstel.

Het mosquito-apparaat produceert hoge scherpe tonen
die wel door jongeren, maar niet door volwassenen
kunnen worden gehoord. Het apparaat wordt gebruikt
om “hangjongeren” weg te jagen.

De kleine elektronische apparaten werden ontwikkeld
in Groot-Brittannië en zijn sinds 2005 op de markt. Bij
de Britse producent liepen de afgelopen maanden al
een tiental bestellingen uit ons land binnen. De eerste
mosquito werd ook al in België geïnstalleerd.

"De N-VA is van mening dat dergelijke toestellen niet
mogen gebruikt worden om jongeren weg te houden
van bepaalde plaatsen, onder meer omdat dergelijke
apparaten oorsuizingen, hoofd- en oorpijn veroorzaken
bij jongeren en kleine kinderen", stelt raadslid Kurt
Himpe. "Het mosquito-apparaat houdt de jongeren weg
van bepaalde plaatsen, maar biedt geen fundamentele
oplossing voor eventuele problemen: de jongeren gaan
gewoon naar andere plaatsen", besluit Kurt Himpe.

De Izegemse N-VA – jongeren voerden op 1 april al een
ludieke actie tegen het plaatsen van de mosquito. Nu
krijgt de actie ook een politiek vervolg in de
gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt een principieel
standpunt van de gemeenteraad en wil dat aan de
Stedelijke Jeugdraad advies gevraagd wordt. Nadien
moet dan een reglement tegen het gebruik van de
mosquito op Izegems grondgebied door de
gemeenteraad goedgekeurd worden.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 25-04-2008

Nieuwe voorzitter voor commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit

Op donderdag 24 april kozen de leden van de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit een
nieuwe voorzitter. Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg
namens de N-VA - fractie uitstel van de verkiezing.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april werd het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
gewijzigd. Eén van de wijzigingen had als gevolg dat
de gemeenteraadsvoorzitter geen voorzitter meer is
van de adviescommissies. Daarom moet er voor alle
commissies een nieuwe voorzitter verkozen worden.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg tijdens de
commissievergadering om de verkiezing van een
nieuwe voorzitter uit te stellen omdat er tegen de
wijziging van het huishoudelijk reglement klacht
ingediend werd.

"We wachten beter de uitspraak van de gouverneur af.
Een uitstel van de verkiezing brengt de werking van de
commissie niet in gevaar, want er is een
ondervoorzitter die de leiding op zich kan nemen",
stelde Kurt Himpe. De andere oppositieleden sloten
zich aan bij het N-VA - standpunt.

Toen de meerderheidspartijen toch tot de stemming
overgingen, stemden de oppositieleden blanco uit
protest tegen de gang van zaken.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 21-04-2008

Overlegmoment met buurtbewoners De
Plataan

Op maandag 21 april 2008 hield de OCMW-raad een
overlegmoment met de buurtbewoners van het woon-
en zorgcentrum De Plataan. Aanleiding is de geplande
uitbreiding van De Plataan waarbij er drie extra
blokken aan de westzijde van het huidig gebouw
zouden worden gebouwd.

Op de OCMW-raad van 26 maart werden reeds enkele
voorstellen door de Raad besproken. De N-VA-fractie
stelde toen voor om die voorstellen ook aan de
buurtbewoners voor te leggen. Jan Verbeke en
Bernhard De Muynck (N-VA) konden (alsnog) aanwezig
zijn op het overlegmoment, niettegenstaande ze er pas
de dag zelf van op de hoogte werden gebracht.

Tijdens de infovergadering bleken de buurtbewoners
een drietal bezorgdheden te hebben.

Vooreerst was er de vrees dat hun privacy in het
gedrang zou komen. Een van de bewoners reikte zelf al
de oplossing aan. De huidige beplanting zorgt er
immers voor dat een deel van de aanpalende woningen
afgeschermd wordt van De Plataan. Bijkomende bomen
en/of struiken zouden ook de andere woningen meer
privacy kunnen bieden.

Ten tweede rees de vraag of er nog andere
uitbreidingsplannen waren. Die mogelijkheid mag er
dan wel zijn, van enig idee in die richting is vooralsnog
geen sprake. Bovendien mag volgens het GRUP
maximaal 40% van de grond bebouwd worden. De
groene ruimte zal dus zeker niet volledig verdwijnen.

Een laatste bekommernis was het voortbestaan van het
speeltuintje. Behoudens één speeltuig dat behoorlijk
dicht tegen de perceelsgrens zou komen te liggen, zou
de speeltuin alvast kunnen blijven bestaan.

De N-VA-fractie zal die opmerkingen alvast meenemen
naar de OCMW-raad van woensdag 23 april.

Bernhard De Muynck – OCMW-raadslid N-VA
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Actueel - 18-04-2008

Jaar gratis lidmaatschap voor nieuwe
Izegemnaars is succes

Steeds meer nieuwe inwoners in Izegem maken gebruik
van het jaar gratis lidmaatschap van de stedelijke
openbare bibliotheek. Het voorstel van
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) werd in 2004
goedgekeurd door de beheerraad van de bibliotheek.
 
Nieuwe inwoners ontvangen bij de ontvangst op het
stadhuis een infomap met allerhande informatie.
Daarin vinden ze sinds begin 2005 onder andere een
uitnodiging om naar de stedelijke openbare bibliotheek
te gaan. Met de bon kunnen ze een eerste jaar gratis
lid worden van de Izegemse bibliotheek.

"In 2005 gingen 36 nieuwe inwoners op dit aanbod in,
in 2006 waren dat er al 52 en in 2007 steeg het aantal
tot 87", aldus raadslid Kurt Himpe. "Uiteraard een
goede zaak, want op die manier komen de nieuwe
Izegemnaars met het ruime aanbod van de bibliotheek
in contact."

In 2007 had de Izegemse bibliotheek 8039 ingeschreven
lezers. Meer dan 23 % van de Izegemnaars maakt dus
gebruik van de bibliotheek. Ze vinden hun gading in
een collectie van meer dan 100.000 gedrukte werken
en meer dan 29.000 audiovisuele werken.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 15-04-2008

Nieuw reglement voor Handelspandenfonds

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april werd het
nieuwe reglement voor het Handelspandenfonds
goedgekeurd. Gemeenteraadslid Filip Motte vroeg wel
om het reglement niet enkel toe te passen op het
centrum van Izegem, maar ook uit te breiden naar de
Bosmolens en het centrum van Emelgem en Kachtem. 

Het stadsbestuur antwoordde echter dat dit niet zal
gebeuren.

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 12-04-2008

Overname rioleringsinfrastructuur: N-VA
kiest voor autonomie van de stad Izegem

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april 2008 vroeg
het stadsbestuur de goedkeuring voor de overname van
de Izegemse rioleringsinfrastructuur door Infrax. "Het is
geen goede zaak dat de autonomie over de riolering
volledig uit handen gegeven wordt", stelde
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Er waren drie opties voor de uitbouw, het beheer en
het onderhoud van de riolering. Ofwel staat de stad
Izegem zelf voor alles in of er wordt samengewerkt
met externe partners: Infrax of RioAct (een
samenwerkingsverband tussen Aquafin en de Vlaamse
Watermaatschappij).

"De stad Izegem opteert voor een samenwerking met
Infrax. In ruil voor de overname van de
rioleringsinfrastructuur ontvangt de stad een
vergoeding in aandelen en een cash-vergoeding. Maar
de autonomie van de stad in verband met de riolering
gaat volledig verloren", stelde gemeenteraadslid Kurt
Himpe.

"Een samenwerking met RioAct biedt daarentegen heel
wat praktische voordelen. Alle beslissingen worden
verder door de stad genomen: de stad bepaalt waar en
wanneer welke werken worden gerealiseerd, de stad
bepaalt welke diensten met eigen personeel uitgevoerd
worden en voor welke opdrachten een externe partner
gezocht wordt, het takenpakket van de externe
partner is continu herzienbaar en de stad bepaalt het
tarief op de drinkwaterfactuur van de Izegemnaar",
aldus Kurt Himpe.

Voor de N-VA is ook de uitstapmogelijkheid een
belangrijke factor: een samenwerking met RoAct kan
op elk moment beëindigd worden, bij een
samenwerking met Infrax is er eigenlijk geen
uitstapmogelijkheid. "Het Izegemse stadsbestuur kiest
echter niet voor de praktische kant van de zaak, wel
voor de financiële kant. Het Izegemse stadsbestuur
kiest dus zeer duidelijk – ingegeven door het tekort aan
financiële middelen waarmee ze kampen als gevolg van
gekende redenen zoals de uitgaven voor De Leest -
voor geld op korte termijn in plaats van voor een goed
beleid op lange termijn."

"RioAct is met andere woorden de meest soepele
samenwerkingsvorm met volledig respect voor de
gemeentelijke autonomie", besloot Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 09-04-2008

Aanwerving mobiliteitsambtenaar

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april keurden
de raadsleden de versoepelde voorwaarden en het
examenprogramma voor de aanwerving van een
mobiliteitsambtenaar voor Izegem goed.

De aanwerving van een mobiliteitsambtenaar verloopt
allesbehalve vlot. Een eerste bekendmaking van een
vacature leverde geen resultaat op. Daarop besloot het
stadsbestuur om de aanwervingsvoorwaarden te
versoepelen. Een nieuwe wervingsprocedure zal nu
worden gestart.

De N-VA-fractie vindt de aanwerving van een
mobiliteitsambtenaar van primordiaal belang voor het
voeren van een kwaliteitsvol mobiliteitsbeleid voor
Izegem. Grote uitdagingen zijn onder meer het
parkeerbeleid in de stad en de aanleg van veilige
fietspaden.

Om de functie van mobiliteitsambtenaar sneller te
kunnen invullen, stelde gemeenteraadslid Bert
Maertens voor om ook laatstejaarsstudenten, die de
bacheloropleiding verkeerskunde volgen, te laten
deelnemen aan het aanwervingsexamen. Hij vroeg ook
om actief kandidaten te werven bij de hogescholen die
deze studierichting aanbieden.
 
Het College van Burgemeester en Schepenen ging
volmondig akkoord met het voorstel.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 04-04-2008

N-VA kant zich tegen machtsgreep Izegems
stadsbestuur

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 april 2008
vraagt het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor
een aantal wijzigingen aan het huishoudelijk reglement
van de gemeenteraad. Volgens N-VA – fractieleider
Kurt Himpe zijn de wijzigingen een regelrechte
machtsgreep.

Dat de verhoudingen tussen de meerderheidspartijen
en de gemeenteraadsvoorzitter (tot voor kort lid van
de CD&V-fractie) niet meer optimaal zijn, is een
publiek geheim. Tijdens de voorbije zittingen werd
duidelijk dat de voorzitter zich tijdens de
gemeenteraadszittingen neutraal opstelt en dat is
tegen de zin van de meerderheid. De voorzitter van de
gemeenteraad was ook voorzitter van de
adviescommissies. Door de wijziging zullen de
commissies zelf een voorzitter aanstellen en aangezien
de gemeenteraadsvoorzitter geen lid is van de
commissies, is zijn rol daar uitgespeeld.

“Maar de machtsgreep gaat verder. Ook het Bureau
van de Gemeenteraad wordt afgeschaft. Daarin
zetelden de fractieleiders, de gemeenteraadsvoorzitter
en de burgemeester. Doordat de
gemeenteraadsvoorzitter zich neutraal opstelt, zijn de
meerderheidspartijen daar niet meer zeker van een
meerderheid en dat is de enige reden waarom het
Bureau wordt afgeschaft”, stelt Kurt Himpe.

Gemeenteraadsleden hebben ook rechten !

Dat de meerderheidspartijen CD&V, SP.a en Groen! de
gemeenteraadsvoorzitter een hak willen zetten is één
zaak, de rechten van de gemeenteraadsleden beperken
is een andere. Het nieuwe huishoudelijk reglement
bepaalt dat de raadsleden geen schriftelijke vragen
meer mogen stellen over onder andere statistische
gegevens en over kwesties die in de gemeenteraad
werden besproken.

“Dit is een regelrechte aanfluiting van de
fundamentele rechten van de gemeenteraadsleden.
Het Gemeentedecreet bepaalt duidelijk dat akten en
stukken van gemeentelijk belang niet aan het
inzagerecht van de raadsleden onttrokken mogen
worden. Het begrip “akte of stuk” is zeer ruim en
omvat onder andere verslagen, contracten,
vergunningen, maar ook statistieken”, aldus Kurt
Himpe. “En om dossiers en voorstellen voor te
bereiden kunnen onder andere statistieken zeer nuttig
zijn.”

Kurt Himpe – Fractieleider N-VA    
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Persmededeling - 03-04-2008

E-box vermindert elektriciteitsfactuur stad
met 20 procent

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens wil dat het
stadsbestuur een proefproject met de e-box
voorbereidt. De e-box is een nieuwe innovatieve
technologie die het elektriciteitsverbruik voor
verlichting van gebouwen en wegen drastisch
vermindert. Het visuele comfort blijft echter intact.
Voor het blote oog zal de lamp even fel blijven
schijnen.

Maertens lanceert op de gemeenteraadszitting van 7
april zijn voorstel om de e-box uit te testen voor de
openbare verlichting of een van de stadsgebouwen.
"Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat de e-
box gemiddeld 20% bespaart op energiekosten. Alleen
al voor de stadsgebouwen betekent dat een
vermindering van de jaarlijkse elektriciteitsfactuur met
meer dan 20.000 euro," geeft het gemeenteraadslid
aan.

De e-box is een nieuwe energiebesparende
technologie, die ontworpen is om het
elektriciteitsverbruik te verminderen en de
onderhoudskosten te verlagen. Het toestel maakt
gebruik van het verschil tussen de netspanning (230
volt) en de spanning die de lampen nodig hebben om
te werken (210 volt). Door de uitgangsspanning te
verlagen en pieken in de netspanning uit te vlakken
(tot 210 volt), wordt er minder stroom verbruikt.
Lampen reageren immers op stroompieken door
tijdelijk feller licht te geven dan nodig (en verbruiken
dus meer dan nodig). Deze energiebezuinigende
techniek tast het visueel comfort niet aan. Voor het
blote oog  blijft de lamp even fel schijnen. En het
energieverbruik wordt aanzienlijk verminderd.

Verschillende overheden in Europa maken gebruik van
de technologie. Hun bevindingen zijn zeer positief. De
Nederlandse gemeente Groningen testte de e-box al uit
voor een van haar kantoren. Een besparing van 21
procent zonder nadelen inzake verlichtingscomfort was
het resultaat. Nog in Nederland werd het systeem
ingezet op de autosnelweg tussen Eindhoven en
Tilburg. De energiebesparing bedroeg ook daar meer
dan 20 procent, goed voor een terugverdientijd van 4,3
jaar.

In Vlaanderen startte Kruibeke onlangs als eerste
gemeente met een e-box-proefproject. Izegem mag
volgens het N-VA-raadslid niet achterblijven. "Met de
aanleg van nieuwe verkavelingen en wegen en de bouw
van nieuwe stadsgebouwen breidt de openbare
verlichting steeds verder uit. Door het gebruik van de
technologie van de e-box bespaar je heel veel
elektriciteit en kan je de groeiende kost van het
stijgende energieverbruik tegengaan", aldus Maertens.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 30-03-2008

N-VA vraagt zebrapaden aan rotonde
Italianenlaan en Gentse Heerweg

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
van 27 maart pleitte N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe voor het uittekenen van zebrapaden ter hoogte
van de rotonde aan de Italianenlaan en de Gentse
Heerweg. De politiediensten adviseerden het voorstel
positief.

"De Gentse Heerweg, de Italianenlaan en de
Vlietmanstraat zijn drukke wegen. In de Italianenlaan
is er een grote school en vanuit de Sint-Rafaëlswijk
komen heel wat wandelaars in de richting van
Emelgem. Drie belangrijke argumenten om zebrapaden
uit te tekenen", aldus raadslid Himpe.  

De politiediensten zullen nu met de technische dienst
kijken welke aanpassingen er nodig zijn aan de rotonde
voor de concrete uitwerking van het voorstel.

Tijdens de vorige vergadering van de commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit vroeg gemeenteraadslid
Trui Tytgat om met een bord in de Dirk Martenslaan de
voetgangersoversteek ter hoogte van het oud
goederenstation aan te kondigen. Autobestuurders
merken de oversteek na de bocht immers soms te laat
op. 

In de commissievergadering van donderdag 27 maart
werd gemeld dat het bord geplaatst werd.

Kurt Himpe en Trui Tytgat - Gemeenteraadsleden N-VA
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Persmededeling - 29-03-2008

"Mosquito" in station Izegem

Jong N-VA - Izegem vernam dat in het station van
Izegem sinds kort een proefproject met het "mosquito-
systeem" aan de gang is. De mosquito, een
geluidssysteem dat onder andere al in Engeland en
Nederland gebruikt wordt, heeft als doel om jongeren,
die in de stationsbuurt voor overlast zouden kunnen
zorgen, weg te jagen.

De mosquito verspreidt bijzonder hoge tonen, enkel
hoorbaar door en erg storend voor jongeren. Onder
meer oorpijn, oorsuizingen en hoofdpijn zijn de
gevolgen. Volwassenen en ouderen hebben
daarentegen geen last van de mosquito. 

Jong N-VA - Izegem is helemaal niet te spreken over
het proefproject, dat duidelijk de jongerendoelgroep
viseert. De N-VA - jongeren visten ook uit dat al heel
wat jonge pendelaars bij het stationspersoneel over
een storend geluid zouden hebben geklaagd. Ze
dreigen er naar verluidt mee uit te wijken naar
naburige stations, zoals Ingelmunster of Roeselare. 

Jong N-VA - Izegem organiseert daarom een ludieke
protestactie tegen de mosquito.

De jonge N-VA’ers roepen alle Izegemse jongeren op
om volgende dinsdag 1 april deel te nemen aan een
betoging in de straten van het stadscentrum.

Om 19u.00 gaat de "Mars Tegen De Mosquito" van start
aan café ’t Oud Stadhuis op de Korenmarkt. Iedereen
wordt verwacht in gele kledij en met een koptelefoon
op het hoofd, als teken van ludiek protest. Alle
deelnemers krijgen achteraf een drankje aangeboden
door het bestuur van Jong N-VA - Izegem. 

Jong N-VA hoopt dat deze duidelijke boodschap niet in
dovemansoren valt…  

(Dit is uiteraard een 1 april-grap.)  

Bernhard De Muynck – Voorzitter Jong N-VA - Izegem
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Actueel - 26-03-2008

Bewakingscamera's zijn niet altijd dé
oplossing

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 maart werd een
voorstel besproken om bewakingscamera's te plaatsen
in het Izegemse centrum. De N-VA ging principieel
akkoord, maar vroeg ook andere maatregelen.

Het Vlaams Belang had een punt aan de agenda
toegevoegd met de vraag om bewakingscamera's te
plaatsen in het Izegemse centrum. In de eerste plaats
werd gedacht aan de installatie ervan op de Grote
Markt en aan de Melkmarkt.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde dat de N-VA
principieel akkoord ging met het voorstel: "Het
probleem is uiteraard dat door de camera's de
problemen verschuiven naar andere locaties in Izegem
en dat kan niet de bedoeling zijn. De N-VA is
voorstander van anonieme politiepatrouilles en van
duidelijke aanwezigheid van politieagenten in het
centrum van Izegem tijdens het weekend. Maar ook
het plaatsen van een mobiele camera is een
mogelijkheid. De RIHO-politiezone beschikt over zo'n
camera en de inzetbaarheid van een mbiele camera
biedt uiteraard meer voordelen dan een vaste
camera."

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe pleitte ook voor
meer politiepatrouilles in Izegem in het algemeen. "Het
gebeurt al te vaak dat alle patrouilles zich 's avonds en
's nachts in Roeselare bevinden", besloot raadslid
Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 18-03-2008

Adviescommissie "Izegem Centrum" ?

Tijdens de gemeenteraad van 3 maart werd door de
VLD voorgesteld om een adviescommissie “Izegem
Centrum” op te richten. Volgens N-VA –
gemeenteraadslid Trui Tytgat is dit geen goed voorstel,
aangezien er al tal van commissie en raden bestaan
waar het Izegemse handelscentrum aan bod komt of
kan komen. 

“Denken we maar aan de stedelijke economische raad,
de commissie voor Ruimtelijke Ordening of de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit”,
stelde Trui Tytgat. Daar kan iedereen volgens hun
bevoegdheid een advies geven. De N-VA is wel
voorstander van het aanstellen van een
centrummanager. 

“De N-VA zal er ook op toezien dat bewoners en
handelaars uit het stadscentrum bedenkingen kunnen
formuleren in de voorziene infovergaderingen zodat er
ook met hun mening rekening kan gehouden worden.
We laten ze zeker niet in de kou staan.”

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 13-03-2008

Relatief weinig schulden in Izegem

Vorige week werd bekend gemaakt dat steeds meer
mensen bij het OCMW aankloppen voor budgetbeheer
en vrijwillige schuldbemiddeling. 

Bij budgetbeheer neemt een maatschappelijk werker
van het OCMW het beheer van het inkomen tijdelijk
over van de schuldenaar, bij vrijwillige
schuldbemiddeling probeert de maatschappelijk werker
voornamelijk alle schulden te regelen, waarbij de
schuldenaar maandelijks voldoende geld overhoudt.

Sinds 2000 zijn de dossiers voor budgetbeheer in
Vlaanderen met meer dan de helft toegenomen.

Wat het aantal dossiers voor vrijwillige
schuldbemiddeling betreft, is de stijging nog veel
groter. Vooral de provincies Limburg en West-
Vlaanderen zouden het aantal dossiers explosief zien
stijgen, in Limburg met 144 %, in West-Vlaanderen
zelfs met 155 %.

Naar aanleiding van de bekendmaking van die cijfers
vroeg Izegems OCMW-raadslid Bernhard De Muynck (N-
VA) de cijfers op van het Izegemse OCMW en kwam tot
een verrassende vaststelling.

Het aantal dossiers inzake budgetbeheer en vrijwillige
schuldbemiddeling, die in het Izegemse OCMW intern
beiden onder de noemer ‘budgetbeheer’ vallen, kende
sinds 2000 slechts een stijging van 9 %, opmerkelijk
veel minder dan de gemiddelde cijfers voor de rest van
Vlaanderen.

Daaruit kan worden afgeleid dat de Izegemnaar
enerzijds blijkbaar beter in staat is zijn budget beter
te beheren en anderzijds minder geconfronteerd wordt
met een schuldenberg.

De cijfers voor de collectieve schuldbemiddeling, de
gerechtelijke en verplichte variant van de vrijwillige
schuldbemiddeling, zijn immers niet disproportioneel in
vergelijking met de cijfers voor budgetbeheer en
vrijwillige schuldbemiddeling. Enkel in 2006 was er een
uitschieter voor het aantal dossiers inzake collectieve
schuldbemiddeling.

“De N-VA legt dan ook de nadruk op de belangrijke
taak van het OCMW om tijdig financiële problemen te
detecteren. Budgetbeheer en (in mindere mate)
vrijwillige schuldbemiddeling kunnen immers zowel
voor de schuldeisers als voor de schuldenaar veel
problemen voorkomen”, aldus Bernhard De Muynck.

Bernhard De Muynck – OCMW-raadslid N-VA    
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Actueel - 12-03-2008

Nieuwe verkavelingen bijkomend argument
voor postpunt in Emelgem

Vorig jaar werd het postkantoor in Emelgem gesloten
en er werd door De Post ook geen opening van een
postpunt in het vooruitzicht gesteld. Gemeenteraadslid
Kurt Himpe vroeg tijdens de gemeenteraadszitting van
3 maart aan het stadsbestuur om opnieuw contact op
te nemen met De Post en de vraag om een postpunt te
openen opnieuw op tafel te leggen.

“In Emelgem zullen in de loop van de volgende jaren
heel wat woonentiteiten gerealiseerd worden. De
verkavelingen schieten als paddestoelen uit de grond
en her en der worden ook appartementen gebouwd.
Dat betekent dat er in totaal meer dan 200 nieuwe
woonentiteiten zullen gerealiseerd worden in de
Izegemse deelgemeente. Dit is een bijkomend
argument waar De Post misschien oren naar heeft”,
stelde raadslid Himpe.

Het stadsbestuur antwoordde dat dit argument
inderdaad nog niet aan bod kwam.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 09-03-2008

N-VA wil thuiscomposteren nog meer
promoten

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens vroeg het
schepencollege tijdens de raadszitting van 3 maart om
zo veel mogelijk appartementsbewoners aan te zetten
tot gezamenlijk buurtcomposteren.

In april voert de Izegemse milieudienst promotie voor
thuiscomposteren. Een compostvat en bijhorende stok
zijn dan aan verminderde prijs te koop. Tijdens de
gemeenteraadszitting van maandag jongstleden vroeg
Bert Maertens de bevoegde schepen ook extra
aandacht te besteden aan buurtcomposteren. Daarbij
composteren bewoners van appartementsgebouwen
samen op een gemeenschappelijke plaats rond het
gebouw.
“De appartementsblokken schieten in Izegem
razendsnel uit de grond. Onze stad telt steeds meer
appartementsbewoners, voor wie het niet mogelijk is
om een compostvat op bijvoorbeeld hun terras te
plaatsen. Extra inspanningen om die mensen samen te
doen composteren zijn dus zeker nuttig,” besloot
Maertens.

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 04-03-2008

Vraagtekens bij OCMW-budget 2008

Bij de aanvang van de gemeenteraad vroeg N-VA –
raadslid Piet Seynaeve aan de gemeenteraadsvoorzitter
om het agendapunt 25 (over het OCMW-budget 2008)
eerst te behandelen. De OCMW-voorzitter, die aan het
schepencollege is toegevoegd, maakte er immers een
gewoonte van om tijdens de zitting de raadszaal te
verlaten zodat er bijvoorbeeld tijdens het
vragenkwartiertje geen vragen kunnen gesteld worden.
Maar de gemeenteraadsvoorzitter wou niet op de vraag
van de N-VA ingaan.

Geen nood, N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte kreeg
dan toch de kans om bij de bespreking van het dossier
enkele vraagtekens te plaatsen en opmerkingen te
formuleren.

"Bij het bekijken van het budget 2008 van het OCMW
stellen we vast dat de spaarpotjes leeg zijn, waardoor
de toelage van de stad aan het OCMW de volgende
jaren fors zal toenemen. Ook voorspellen we een
hogere  schuldenlast aangezien de nieuwe initiatieven
zoals de vernieuwbouw De Plataan en de serviceflats in
de Warandestraat niet gefinancierd zullen worden via
eigen middelen", stelde Filip Motte.

Er werden ook bedenkingen geformuleerd bij de cijfers
voor  het personeel: "Is de raming van de
personeelskosten, onder andere door een toename van
het personeelsbestand en de snelle opeenvolging van
de indexatie van de lonen door de hoge inflatie, wel
realistisch", aldus raadslid Motte.

Afsluitend stelde gemeenteraadslid Filip Motte dat het
antwoord op één van dé uitdagingen van de volgende
jaren – de vergrijzing – ontbreekt. Hij verwees onder
andere naar het ontbreken van een dagcentrum en de
dringende noodzaak aan enkele kortopvangverblijven.

Filip Motte - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 03-03-2008

"Izegem is geen Charleroi aan de Mandel"

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 maart 2008
vroeg fractieleider Kurt Himpe (N-VA) de bijeenroeping
van de bijzondere deontologische commissie.

In krantenartikels werd vorige week gemeld dat aan
een Izegemse ambtenaar opdracht werd gegeven om
plannen te tekenen voor particulieren. Dit kwam aan
het licht naar aanleiding van een gerechtelijk
onderzoek omdat er een verbouwing werd uitgevoerd
zonder architect. In de krantenartikels stelden twee
leden van de meerderheidspartijen CD&V en SP.a "dat
deze werkwijze gebruikelijk was en beschouwd moest
worden als een service naar de bevolking toe". Ook
werd duidelijk dat in de aanloop van de verkiezingen
het aantal opdrachten voor de ambtenaar steeg.

"Als politici die in de politiek gestapt zijn vanuit het
idealisme om op een correcte manier het algemeen
belang van de Izegemnaar te bewaken, kunnen wij
niet dulden dat mensen, die misbruik maakten van hun
positie en publieke middelen inzetten waarvoor ze
helemaal niet dienen, blijven aanzien worden als
goede vertegenwoordigers van de Izegemse bevolking.
Ze zijn een smet op het positief beeld van eerlijke en
correcte gemeentepolitiek dat wij willen uitdragen",
stelde N-VA – fractieleider Kurt Himpe. "Izegem is geen
Charleroi aan de Mandel, wij willen trots zijn op onze
stad".

Hij vroeg om de bijzondere deontologische commissie
samen te roepen om een tuchtprocedure tegen de
betrokken politici op te starten.

De N-VA riep de betrokken politici van de CD&V en
SP.a op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en
zelf ontslag te nemen.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 28-02-2008

N-VA vraagt aandacht voor
verkeersveiligheid in Dirk Martenslaan

Tijdens de bijeenkomst van de commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit op donderdag 28
februari vroegen de N-VA - commissieleden Trui Tytgat
en Kurt Himpe aandacht voor de verkeersveiligheid in
de Dirk Martenslaan.

Trui Tytgat: "Een tijd geleden gebeurde er een dodelijk
ongeval in de Dirk Martenslaan ter hoogte van de
nieuwe oversteek aan Baertshof. De oversteek ligt net
na een bocht en daardoor moeten autobestuurders
hard afremmen omdat ze geen weet hebben van het
zebrapad". Gemeenteraadslid Trui Tytgat vroeg om
met verkeersborden voor de bocht aan te duiden dat
er een oversteekplaats voor voetgangers is.

Tijdens de commissievergadering werden ook de
plannen getoond voor de heraanleg van de Dirk
Martenslaan. Tussen de rotonde en de Kasteelstraat
komt er een zone 30. Kurt Himpe vroeg om bij de
heraanleg oplichtende borden te plaatsen die de zone
30 duidelijk aangeven. "In alle straten die uitgeven op
dat deel van de Dirk Martenslaan mag 50 kilometer per
uur gereden worden. Voor de veiligheid van de
leerlingen zou het een goede zaak zijn dat alle
autobestuurders duidelijk zien dat ze een zone 30
inrijden." Bij de start van de commissievergadering had
RIHO-zonechef Curd Neyrinck met cijfermateriaal al
aangetoond dat er in Izegem veel
verkeersovertredingen begaan werden in de zones 30.

Kurt Himpe en Trui Tytgat – Gemeenteraadsleden N-
VA 

 
  
 



Herstelwerken Emelgembrug starten tijdens paasvakantie

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-herstelwerkenemelgembrugstartentijdenspaasvakantie.htm[26/04/2011 17:33:24]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Persmededeling - 20-02-2008

Herstelwerken Emelgembrug starten
tijdens paasvakantie

De herstelwerken aan de Emelgembrug zullen tijdens
de paasvakantie starten. Dat vernam gemeenteraadslid
Kurt Himpe (N-VA) van Waterwegen en Zeekanaal NV.

"Normaal gezien zouden de werken deze week starten,
maar de aannemer stelde vast dat de brug zeer
intensief gebruikt wordt door fietsers", aldus raadslid
Himpe. "Daarom worden de werken uitgesteld tot de
paasvakantie. Men hoopt dat de werken beëindigd zijn
tegen het einde van die vakantieperiode. Als dit niet
het geval is, zullen de fietsers de rijweg moeten
gebruiken, want het fiets- en voetpad zal helemaal
afgesloten worden."

Vlaams minister Hilde Crevits antwoordde eerder op
een parlementaire vraag die N-VA - gemeenteraadslid
Kurt Himpe liet stellen dat eerst de plaatselijke
verzakkingen van de voet- en fietspaden op de brug
hersteld zullen worden. “De laatste bruginspectie van
de Emelgembrug vond plaats in september 2005. Toen
werden de verzakkingen van het voet- en fietspad nog
niet vastgesteld, maar wel een aantal andere
gebreken: roestvorming op de leuning van de brug,
vochtdoorsijpeling, onkruid tussen de voegen van de
traptreden…”, stelt raadslid Himpe. Deze
herstelwerken zouden volgens Vlaams minister Crevits
in de komende onderhoudsovereenkomst opgenomen
worden.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 13-02-2008

Eerstesteenlegging De Leest: N-VA herhaalt
kritiek op het project

Op vrijdag 15 februari 2008 vindt de eerstesteenlegging
van het cultureel en ontmoetingscentrum De Leest
plaats. N-VA - fractieleider Kurt Himpe herhaalt enkele
punten van kritiek op het project.

"De N-VA is voorstander van culturele accommodatie,
de N-VA is voorstander van uitbreiding van die
accommodatie, maar het project “De Leest” is
allesbehalve efficiënt en de N-VA – fractie plaatste
altijd al grote vraagtekens bij de kostprijs van het
project", stelt Kurt Himpe.

"Het project onderging in de loop van de voorbije jaren
heel wat wijzigingen. Wat startte als een cultureel
project, groeide uit tot een gemeenschaps- en
dienstencentrum. Met alle wijzigingen steeg ook het
kostenplaatje. Bepaalde aspecten worden dan ook nog
niet direct uitgevoerd en de vergelijking die het
stadsbestuur maakt met gelijkaardige projecten in
andere steden en gemeenten gaat niet op."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe plaatst nu ook
bedenkingen bij de plannen die het stadsbestuur had
om samen te werken met De Spil in Roeselare. De
"zittende" concerten zouden daar plaatsvinden, de
"staande" concerten in De Leest. Maar uit de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare
blijkt dat de stad Roeselare plannen heeft voor de
bouw van een grote evenementenhal, vlak naast de
grens met Izegem.

De Izegemse burgemeester verklaart nu dat deze
samenwerkingsplannen achterhaald zijn, maar de
gemeenteraad werd over deze nieuwe denkpiste nooit
op de hoogte gebracht.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 12-02-2008

Verkeersongevallen verwonden elk jaar 35
fietsers

Elk jaar raken in Izegem gemiddeld 35 fietsers gewond
bij een verkeersongeval. Een derde van de slachtoffers
is tussen 10 en 17 jaar oud. Dat blijkt uit de officiële
ongevallenstatistieken van 2002-2007, die N-VA -
gemeenteraadslid Bert Maertens opvroeg bij de
politiezone RIHO. De Roeselaarsestraat is veruit de
gevaarlijkste straat voor fietsers, gevolgd door de Prins
Albertlaan en de Centrale Brug. Jong N-VA Izegem
vraagt dat het stadsbestuur deze zwarte punten in het
fietsverkeer prioritair aanpakt.

Vorig jaar raakten 36 fietsers gewond in het Izegemse
verkeer. Daarmee benadert 2007 het gemiddelde van
de laatste jaren: 35 gewonde fietsers per jaar,
waaronder drie ernstig gewonden of doden. De cijfers
van de periode 2002-2007 tonen een vrij homogeen
beeld. Van een structurele daling van het aantal
gewonde fietsers is voorlopig geen sprake.

Jongeren tussen 10 en 17 jaar oud bevinden zich in de
kwetsbaarste leeftijdscategorie. Liefst een derde van
de slachtoffers behoort tot deze groep. "Jong N-VA wil
daarom nog meer aandacht voor sensibiliserende acties
voor een veiliger fietsverkeer. Ook het uittekenen van
veilige fietsroutes voor kinderen en jongeren kan
alleen maar voordelen hebben. Maar het stadsbestuur
moet vooral dringend meer investeren in veilige
fietspaden en -oversteken," zegt N-VA -
jongerenvoorzitter Bernhard De Muynck.

De jonge N-VA - politici onderzochten ook welke de
zwarte fietsverkeersaders zijn. De Roeselaarsestraat
blijkt de meest fietsonveilige straat in Izegem. In de
periode 2002-2007 raakten daar liefst 20 fietsers
gewond bij een verkeersongeval. Vooral het kruispunt
met de Sasbrug staat bekend als een gevaarlijk punt
voor fietsers (5 gewonde fietsers).

Andere onveilige verkeerspunten zijn onder meer de
Prins Albertlaan (11), de Centrale Brug (9), de
Burgemeester Vandenbogaerdelaan (9, waarvan 4 op
het kruispunt met de Schoolstraat), de Dirk
Martenslaan (7, waarvan 3 op het kruispunt met de
Kasteelstraat) en het kruispunt van de Kachtemsestraat
en de Lieven Gevaertlaan (6). 

"Wij willen dat het stadsbestuur deze zwarte punten in
het Izegemse fietsverkeer dringend en prioritair
aanpakt. De cijfers zeggen voldoende," stelt Bert
Maertens.

“Jongeren moeten zich in Izegem veilig met de fiets
kunnen verplaatsen. Jong N-VA wil daarom constructief
meewerken aan een beter fietsbeleid voor onze stad,”
aldus Bernhard De Muynck. "We engageren ons om
zelf ook concrete voorstellen uit te werken en deze voor
te leggen aan het stadsbestuur. We rekenen erop dat
er dan ook daadwerkelijk actie volgt,” besluiten beide
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Jong N-VA’ers in koor.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA

Bernhard De Muynck - Voorzitter Jong N-VA 
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Persmededeling - 05-02-2008

N-VA vraagt betere accommodatie aan
bushaltes

De N-VA – gemeenteraadsleden Trui Tytgat en Kurt
Himpe onderzochten de accommodatie van de
bushaltes op het Izegemse grondgebied en vergeleken
die met het aantal op- en afstappende reizigers.

"In Izegem zijn er een tiental bushaltes die jaarlijks
meer dan 1000 reizigers te verwerken hebben. De
accommodatie van veel van die haltes kan beter,
onder andere door het plaatsen van een schuilhuisje,
een fietsenrek en een vuilnisbak. Bij de haltes met een
schuilhuisje is er meestal een probleem met de
toegankelijkheid van het schuilhuisje, omdat die niet
gelijkgronds ingewerkt is", stelt raadslid Trui Tytgat.

Aanpak op korte termijn

"Een deel van onze opmerkingen en suggesties kan op
korte termijn aangepakt worden", stelt
gemeenteraadslid Kurt Himpe. "Zo zijn er in de
Meensesteenweg op korte afstand twee haltes. De
bushalte "Maria Rustoord" heeft een schuilhuisje en
kreeg in 2007 iets meer dan 300 reizigers te
verwerken. Enkele tientallen meters verder is er een
andere bushalte "Ten Bos", waar helemaal geen
accommodatie voorhanden is. Maar in 2007 waren er
ruim 1400 op- en afstappende busreizigers. Wij stellen
voor om beide bushaltes samen te smelten tot één
bushalte ter hoogte van Ten Bos, met een schuilhuisje,
fietsenrek en vuilnisbak", aldus Kurt Himpe.

Op lange termijn willen beide raadsleden dat alle
schuilhuisjes in Izegem gelijkgronds ingewerkt worden
en dat gevaarlijke situaties zoals aan de bushalte
"Kokelarestraat" aangepakt worden.

Klik hier voor het volledige dossier.

Kurt Himpe en Trui Tytgat – Gemeenteraadsleden N-VA
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Persmededeling - 30-01-2007

Izegemnaar vindt online politiekantoor niet

Inwoners en ondernemingen uit Izegem maken zelden
of nooit gebruik van de elektronische aangifte van
misdrijven. Slechts 1,7 % van de aangiftes van
fietsdiefstal gebeurde aan het e-loket op de website
van de politie (www.politiezoneriho.be). Dat blijkt uit
cijfers die gemeenteraadslid Bert Maertens opvroeg bij
de politiezone RIHO. Maertens en N-VA - politieraadslid
Piet Seynaeve vragen daarom een betere
bekendmaking van het e-loket, maar hebben ook
bedenkingen bij de gebruiksvriendelijkheid ervan.

Sinds 7 juni 2007 beschikt elk van de 196 politiezones
over een online politiecommissariaat voor de aangifte
van kleine misdrijven. Dat zijn fiets- en
winkeldiefstallen, graffiti en beschadigingen aan privé-
eigendommen. Het e-loket kent in Izegem, net als in
de meeste Vlaamse steden en gemeenten, voorlopig
echter geen succes. "Tussen 7 juni en 31 december
2007 ontving het e-loket van de politiezone Riho
vanuit Izegem amper 2 meldingen van een
fietsdiefstal. In totaal werd van 118 fietsdiefstallen
aangifte gedaan aan het traditionele politieloket. Het
aandeel elektronische aangiften is dus te
verwaarlozen", stelt  gemeenteraadslid Maertens.

Voor de 7 aangiften van winkeldiefstallen, 2 klachten
voor graffiti en 102 meldingen van beschadiging aan
privé-eigendom maakten de Izegemnaars in diezelfde
periode zelfs geen enkele keer gebruik van het e-
loket. "De telefoon of het fysieke loket blijven
duidelijk dé weg om een klein misdrijf bij de politie
aan te geven," geeft Maertens aan. "Het is heel
belangrijk dat elk misdrijf gemeld wordt. Het e-loket
biedt een geschikte oplossing voor mensen die geen
tijd willen verliezen met de verplaatsing naar het
politiebureau. Het online systeem is echter veel te
weinig bekend bij de mensen. Ook ikzelf ken het
eerlijk gezegd nog maar pas."

De N-VA'ers hopen dat de informatiecampagne, die de
federale politie binnenkort organiseert, resultaat
heeft. "Misschien kan de politiezone Riho ook zelf
extra werk maken van de bekendmaking van het e-
loket bij burgers en bedrijven. Daarnaast moet ook de
complexiteit van het systeem worden aangepakt," zegt
politieraadslid Seynaeve. "Het e-loket is vandaag
onvoldoende gebruiksvriendelijk. Ook daarom vinden
mensen de weg naar het politiekantoor op het net
niet."

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA

Piet Seynaeve - Politieraadslid N-VA  
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Persmededeling - 29-01-2008

Vraagtekens bij werking commissie voor
Sociale Zaken en OCMW

Na de bewogen gemeenteraadszitting van maandag 21
januari blijft het stormachtig in de Izegemse
bestuursmeerderheid.

Terwijl de werking van de raadscommissies voor
Openbare Werken en Mobiliteit en voor Financiën op
volle toeren draait, loopt in de commissie voor Sociale
Zaken en OCMW het een na het ander verkeerd.

"Het lijkt de omgekeerde wereld: dossiers die al
goedgekeurd zijn in de OCMW-raad staan op de agenda
van de commissie voor Sociale Zaken en OCMW. De
gemeenteraadsvoorzitter, die ook voorzitter is van de
raadscommissies stelt terecht de samenwerking met de
OCMW-voorzitter en met de schepen voor Sociale
Zaken in vraag", stelt N-VA – fractieleider Kurt Himpe.

Zo worden dossiers die in de commissie behandeld
worden, niet toegelicht door de politieke
verantwoordelijken, maar wel door ambtenaren. "Geen
probleem dat de ambtenaren bijkomende informatie
bezorgen aan de commissieleden, maar de dossiers zelf
zijn beleidsdocumenten en die moeten toegelicht
worden door de OCMW-voorzitter of door de schepen
voor Sociale Zaken", stellen de N-VA - commissieleden.

Eerder stelde de N-VA al dat het ongehoord was dat de
bevoegde schepen en de OCMW-voorzitter hun kat
stuurden naar de commissievergaderingen. Bij gebrek
aan agendapunten meenden de commissieleden van
SP.a, CD&V en Groen! dan dat het aantal
commissievergaderingen beter afgebouwd kon worden.
"Niet akkoord", liet de N-VA toen horen. "In een stad
als Izegem, met meer dan 26000 inwoners, zijn er toch
voldoende dossiers die moeten voorbereid en
opgevolgd worden", besluit Kurt Himpe. "Denken we
maar aan de kansarmoede, de vergrijzing van de
bevolking en integratie."

De werking van de commissie voor Sociale Zaken en
OCMW zal in het Bureau van de gemeenteraad door
alle fractieleiders besproken worden. De N-VA vraagt
dat het Bureau zo snel als mogelijk samengeroepen
wordt.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA

Filip Motte, Trui Tytgat en Jan Verbeke -
Commissieleden N-VA
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Persmededeling - 25-01-2008

N-VA vraagt meer aandacht voor personen
met een handicap

In 2003 engageerde de Vlaamse overheid zich samen
met de Vlaamse sociale partners om personen met een
handicap evenredige kansen op het werk te bezorgen.

Met de gemeenten en de OCMW’s sprak de Vlaamse
overheid af om te streven naar 2% personen met een
handicap in hun personeelskader. Zelf engageert de
Vlaamse overheid zich om tegen 2010 te maken dat 4,5
% van haar medewerkers personen met een handicap
zijn. Momenteel zijn immers maar liefst 13 % van alle
werklozen personen met een handicap.

Gemeenteraadslid Trui Tytgat en OCMW-raadslid
Bernhard De Muynck vroegen de cijfers voor zowel de
Izegemse stads- als OCMW-diensten op.

Daaruit bleek dat stad Izegem momenteel 4 personen
met een handicap in dienst heeft, op een totaal van
145 personeelsleden. Procentueel bestaat dus 2,8 %
van het personeelsbestand van stad Izegem uit
personen met een handicap.

De cijfers voor het OCMW zijn heel wat minder goed.
Van de 277,75 fulltime equivalenten hebben slechts 2
personen een handicap, amper 0,7 % van het totale
OCMW-personeelsbestand.

In totaal is slechts 1,4 % van het totale
personeelsbestand van de stad Izegem en het OCMW
een persoon met een arbeidshandicap. Nochtans
behoort het tot de maatschappelijke taak van zowel de
stad Izegem als het OCMW om mensen met een
arbeidshandicap voldoende kansen te bieden.

Bernhard De Muynck vroeg tijdens de zitting van de
OCMW-raad van woensdag 23 januari dan ook om bij
toekomstige aanwervingen de doelgroep van personen
met een handicap niet uit het oog te verliezen, en
werk te maken van een actief recruteringsbeleid.

Bernhard De Muynck – OCMW-raadslid N-VA

Trui Tytgat - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 24-01-2008

Bewogen gemeenteraadszitting

"De gemeenteraadszitting van 21 januari 2008 kan wel
degelijk de stempel "nooit gezien in de Izegemse
geschiedenis" krijgen. De meerderheidspartijen zaten
er kort na de start van de zitting verslagen bij. Bij
ongeveer elk agendapunt botsten Cd&V, SP.a en
Groen! op een muur van gefundeerde opmerkingen van
de oppositie. Onvolledige dossiers, gebrek aan
communicatie en interne verdeeldheid troef bij de
meerderheid", besluit N-VA – fractieleider Kurt Himpe
na de zitting. 

Zo kreeg een voorstel van de gemeenteraadsvoorzitter
– lid van de meerderheid – om de gemeenteraadsleden
efficiënter te informeren enkel steun van de
oppositiepartijen. De voorzitter van de gemeenteraad
wil dat de rechten van de gemeenteraadsleden
gerespecteerd worden en dat hen alle informatie
waarop ze recht hebben ook bezorgd wordt. Hij stelt
vast dat meerderheidsleden meer informatie krijgen
dan leden van de oppositie en dit kan niet. Hij komt
dan ook op voor de rechten van de hele
gemeenteraad, wat hem siert. 

De N-VA – fractie steunde bij monde van Kurt Himpe
en Geert Bourgeois volop dit voorstel. 

Het werd een beschamende vertoning voor de
meerderheid: de CD&V steunde niet eens haar eigen
gemeenteraadsvoorzitter. "Na de zitting was er
onmiddellijk spoedoverleg bij CD&V en dat toonde
duidelijk aan dat de interne wonden moesten gelikt
worden", aldus Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 21-01-2008

Afbakening regionaalstedelijk gebied
Roeselare

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 januari 2008
werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
besproken en werd een advies geformuleerd over de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Roeselare. Op het grondgebied van Izegem zijn er vijf
deelgebieden voorzien waarbij de bestemming van het
gewestplan gewijzigd wordt.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe formuleerde namens de
N-VA – fractie een hele reeks bedenkingen bij het
plan.

“Door de ontwikkeling van de regionale
bedrijventerreinen aan de Sasbrug en in de omgeving
van Top Interieur komt er extra ruimte in Izegem voor
bedrijven. Het bedrijventerrein aan de Sasbrug zal een
meerwaarde zijn voor Izegem door de mogelijkheid om
een spooraftakking uit te bouwen die samen met de
overslagterminal in Roeselare de drie verkeersmodi
water, weg en spoor samenbrengt”, stelde raadslid
Himpe. Maar hij plaatste vraagtekens bij de concrete
uitwerking en de keuze van de bedrijven voor dat
bedrijventerrein.

Woonreservegebieden

In de plannen zijn er ook twee woonreservegebieden
aan de Hazelaarstraat en aan de
Hondekensmolenstraat. Gemeenteraadslid Kurt Himpe
vroeg om de ontwikkeling van deze gebieden te
faseren. “Voor het woongebied aan de Hazelaarstraat
is er aandacht nodig voor de verkeersafwikkeling.
Zowel de lichtenbeveiligde fietsenoversteekplaats op
de N36 als de aftakking van de N36 naar de wijk De
Mol dreigen te verdwijnen”, beklemtoonde het
raadslid.

Hij vroeg ten slotte ook om bij de ontwikkeling van de
woongebieden aandacht te hebben voor de vrije
bebouwing. “Bijna alle verkavelingen op het Izegemse
grondgebied zijn in handen van bouwpromotoren,
terwijl er veel vraag is naar kavels waar de eigenaars
vrij kunnen bouwen”, besloot raadslid Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 21-01-2008

N-VA wil zomerschool voor anderstalige
kinderen

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens vraagt het
stadsbestuur om tijdens de zomervakantie een
taalkamp voor anderstalige Izegemse kinderen te
organiseren. Hij stelde dat voor tijdens de
gemeenteraadszitting van 21 januari. Een zomerschool
biedt anderstalige kinderen de kans om op een leuke
en speelse manier Nederlands te leren. Het is voor hen
bovendien een goede voorbereiding op het volgende
schooljaar.

Izegem telt steeds meer inwoners van allochtone
afkomst. “Kennis van onze taal, het Nederlands, is
voor hen essentieel voor een vlotte integratie in onze
stad en in het Izegemse maatschappelijke leven,“
geeft Maertens aan. “De talenkennis en de integratie
van de kinderen uit een allochtoon gezin is heel vaak
een hefboom voor de inburgering van de ouders. Het is
dus heel belangrijk dat allochtone kinderen snel, op
jonge leeftijd, vertrouwd raken met het Nederlands.”

Een zomerschool speelt in op die behoefte. Ze
probeert met speelse activiteiten en oefeningen de
slaagkansen van de anderstalige kinderen in ons
onderwijs te vergroten en de leerachterstand tegen te
gaan. Dit jaar subsidieert de Vlaamse overheid de
organisatie van zomerscholen. Daarnaast is er ook
inhoudelijke ondersteuning: voor de werving van
deelnemende kinderen, voor het verzamelen van
educatief materiaal, voor het uitbouwen van een
netwerk met bv. scholen en socio-culturele instellingen
en bij het verder volgen van de kinderen na afloop van
de zomerschool.

“Een zomerschool biedt ongetwijfeld ook voor de
Izegemse allochtone kinderen een grote meerwaarde.
De financiële en inhoudelijke ondersteuning door de
Vlaamse overheid is een opportuniteit voor het
stadsbestuur om in de zomervakantie een taalkamp
voor anderstalige Izegemse kinderen te organiseren. Zo
geeft Izegem het inburgeringsbeleid, een uitgelezen
taak voor de lokale besturen, mee vorm en inhoud,”
besluit het N-VA - raadslid.

Bert Maertens vraagt dat het stadsbestuur de
mogelijkheid om een zomerschool te organiseren
onderzoekt. Hij suggereert daarbij ook een eventuele
samenwerking met de buurgemeenten.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 21-01-2008

Geert Bourgeois wil startende
ondernemers steunen

“Ondernemers zijn belangrijk voor een stad. Ze zorgen
voor welvaart en welzijn. Daarom juichen we toe als
er mensen in onze stad een onderneming wensen op te
starten. In totaal tellen we hier al 1.702
ondernemingen, gaande van kleine zelfstandigen in
bijberoep tot grotere bedrijven. En er komen nog
steeds starters bij”, stelde gemeenteraadslid Geert
Bourgeois tijdens de zitting van 21 januari.

“De N-VA wil onze starters extra steunen. Het is
immers niet evident om een zaak te starten. Als je aan
een 25-30jarige vraagt of die zal kiezen voor het
comfort van het werknemersstatuut of de risico's van
de zelfstandige, kiest de meerderheid voor het meer
veilige werknemersstatuut. Toch zijn het de startende
ondernemingen die op termijn nieuwe jobs creëren.
Daarom stellen we voor om het project “Gratis
Starten” zoals in Brugge in te voeren”.

Elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die een
zelfstandige activiteit wenst op te starten moet zich
inschrijven in de KruispuntBank Ondernemingen (KBO)
via één van de 10 erkende ondernemingsloketten. Deze
inschrijvingskost is wettelijk bepaald en bedraagt 71
euro voor het jaar 2007. We willen de inschrijvingskost
vanaf 2008 door de stad laten betalen. Dit kan op een
zeer eenvoudige wijze zonder administratieve lasten
voor de ondernemer. Een rechtstreekse betaling van
de stad aan de Kruispuntbank kan juridisch niet maar
we kunnen wel met de ondernemingsloketten uit onze
regio afspreken dat alle inschrijvingen van nieuwe
ondernemers worden bezorgd aan de stad. De stad
stort dan het inschrijvingsbedrag op de rekening van
de ondernemer.

“De kostprijs voor deze maatregel is zeker
proportioneel ten opzichte van de doelstelling. Als we
rekenen op 150 starters per jaar komt dit neer op
10.650 euro. Met deze maatregel geven we aan
kandidaat-starters een heel duidelijk signaal dat de
stad Izegem ze van harte welkom heet en wil
ondersteunen”, verduidelijkte Geert Bourgeois.

Het voorstel werd goedgekeurd door de oppositie,
maar de meerderheidspartijen vonden deze steun aan
de startende ondernemers niet nodig.

Geert Bourgeois – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 27-12-2007

Budget 2008: kunst- en vliegwerk met
duidelijke belastingverhoging

N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte formuleerde
tijdens de raadszitting van 18 december kritiek op het
budget 2008 en de vernieuwing van de belasting- en
retributiereglementen. Gemeenteraadslid Piet
Seynaeve reageerde eerder al in de pers op de
financiële plannen van het Izegemse stadsbestuur.

Filip Motte meldde dat de N-VA verheugd is met de
afschaffing van de belasting op de economische
entiteiten. “Minder enthousiast zijn we over de
invoering van een terrasbelasting omdat dit gekoppeld
wordt aan de organisatie van verscheidene
evenementen. Dit remt organisaties in hun zoektocht
naar sponsoring, want als ze aankloppen bij de horeca-
uitbaters, dan zullen ze meedelen dat ze al een extra
belasting betalen en dus sponsorgeld meer geven”,
stelde raadslid Motte. Ook het feit dat het
stadsbestuur alle Izegemse verenigingen huurgeld laat
betalen voor het auditorium van de SAMW en het oud
gemeentehuis van Emelgem valt niet in goede aarde
bij de N-VA.

Ook bij het budget voor 2008 plaatste de N-VA
vraagtekens. Verschillende spaarpotjes zijn opgebruikt
en om het budget in evenwicht te krijgen wordt de
winst van Etiz van het jaar 2006 overgeheveld.

Raadslid Motte: “Om het budget op te smukken werd
gekozen voor algemene besparingen, een verhoging
van de gemeentebelasting van 6,7 % naar 7 % en een
duidelijke verhoging van de opcentiemen van 1600
naar 1800. In de buitengewone dienst worden een
aantal dossiers in een “wachtkamer” gezet.” 

Volgens raadslid Motte blijft het Izegemse stadsbestuur
opvallend afwezig als het gaat om de problematiek van
de vergrijzing. Er zijn ellenlange wachtlijsten voor de
opvang van hulpbehoevende bejaarden, plaatsen voor
kortopvang ontbreken.

Tenslotte hekelde gemeenteraadslid Geert Bourgeois
de belastingverhoging: “Het stadsbestuur houdt haar
beloftes niet. Er werd aangekondigd – met het oog op
de gemeenteraadsverkiezingen - dat er een
belastingverlaging zou ingevoerd worden. Eén jaar na
de verkiezingen worden de belastingen verhoogd. Dat
is kiesbedrog !”.

Geert Bourgeois diende tijdens de zitting een
amendement in om een verhoging van 25.000 euro voor
ontwikkelingssamenwerking in het budget op te
nemen, want ook hiervoor zijn onvoldoende middelen
voorzien ! 

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 02-01-2008

Gebruik Izegemse marktbus stagneert

Sinds april 2002 kan in Izegem op zaterdag gebruik
gemaakt worden van een marktbus. De laatste jaren
stagneert het aantal gebruikers van de marktbus
echter. Dat blijkt uit de statistieken die
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) kon inkijken.

De marktbus brengt de Izegemnaar gratis naar het
stadscentrum. Met het initiatief wil men het
autogebruik verminderen en de mensen stimuleren om
naar het stadscentrum te gaan om te winkelen en de
wekelijkse markt te bezoeken.

“Uit de cijfers blijkt alvast dat de invoering van een
marktbusspaarkaart in 2005 een positief gevolg had:
het aantal gebruikers steeg van gemiddeld 505 in 2004
naar gemiddeld 644 in 2005. Maar het effect ervan was
na één jaar zo goed als uitgewerkt, want het aantal
marktbusgebruikers bleef dan gelijk”, stelt raadslid
Kurt Himpe. Tijdens de gemeenteraadszitting van 7
mei 2007 werd daarom beslist om de spaarkaart af te
schaffen en de financiële middelen in te zetten voor
de promotie van de zaterdagmarkt zelf.

Naar aanleiding van de stagnerende statistieken stelt
gemeenteraadslid Kurt Himpe nu voor om toch even na
te denken over een nieuwe promotiecampagne voor de
marktbus en om regelmatig het initiatief in de kijker te
zetten.

Jaar Gemiddeld aantal
gebruikers per maand

2002 575
2003 560
2004 505
2005 644
2006 644
2007 644

Het raadslid vergeleek de cijfers ook met andere
steden en gemeenten. “Uit een rondvraag blijkt dat in
Menen de marktbus werd afgeschaft, omdat er maar 5
gebruikers waren. Ook in Gavere werd de gratis
marktbus afgeschaft, omdat er maar 75 gebruikers
waren per marktdag. Het gemeentebestuur van Gavere
had op 150 gebruikers gemikt. De Izegemse
statistieken vallen dus zeker mee, maar alles kan
beter”, aldus Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 29-12-2007

Nieuw bestuur voor Izegemse N-VA

De Izegemse N-VA – leden hebben een nieuw bestuur
verkozen. Tientallen leden brachten in het Vlaams Huis
hun stem uit voor een nieuwe voorzitter en
bestuursleden.

Peter Vermeulen werd unaniem verkozen tot voorzitter
en kan aan de slag met politiek ondervoorzitter Kurt
Himpe die ook N-VA – fractieleider is in de
gemeenteraad, organisatorisch ondervoorzitter Bernard
Depoorter, secretaris Bart Dewitte en penningmeester
Hedwige Desmet.

De leden kozen ook een nieuw bestuur: Renata
Blondeel, Wim De Waegenaere, Marleen Duboccage,
Inge Everaert, Jan Maertens, Bart Vandamme en Nick
Verschoot.

Tenslotte zijn ook de gemeenteraadsleden Geert
Bourgeois, Filip Motte, Bert Maertens, Piet Seynaeve
en Trui Tytgat en de OCMW-raadsleden Bernhard De
Muynck, Hein Depoorter en Jan Verbeke lid van het
afdelingsbestuur.

Peter Vermeulen – Voorzitter Izegemse N-VA     
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Persmededeling - 18-12-2007

Cultuurbeleidsplan: Izegem, Eindhoven of
Amsterdam?

Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 december
2007 keurde de Izegemse gemeenteraad het
Cultuurbeleidsplan goed. “Later dan verwacht, want de
teksten moesten noodgedwongen bijgewerkt worden,
omdat een deel van het Cultuurbeleidsplan een kopie
bleek te zijn van documenten van de steden Eindhoven
en Amsterdam”, stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe.

“Verscheidene raden formuleerden een advies op het
Cultuurbeleidsplan. De beheerraad van de bibliotheek
kwam samen op 4 oktober en toen brachten de N-VA –
vertegenwoordigers het knip- en plakwerk door de
ambtenaar aan het licht”, verduidelijkte raadslid Kurt
Himpe.

“Wie domweg kopieert, is heel onprofessioneel bezig
en houdt enkel zichzelf voor de gek”. Dat is de
conclusie van Marino Keulen, Vlaams minister van
Binnenlandse Aangelegenheden,  onlangs in een reactie
op de vaststelling dat het beleidsplan van de gemeente
Hamme grotendeels een kopie bleek van het
beleidsplan van Roeselare.

“In de eindversie is er nu wel een bronvermelding in
de tekst zelf. Grote delen van het algemeen besluit
zijn echter gekopieerd uit onder andere een visietekst
van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van
de Nederlandse stad Eindhoven, een document dat in
oktober 2002 werd opgemaakt. In de bibliografie van
het Cultuurbeleidsplan is er echter geen verwijzing
naar die oorspronkelijke documenten en dat is
intellectueel oneerlijk”, aldus Kurt Himpe. De vraag is
bovendien of een Eindhovens plan van 2002 wel past
voor Izegem.

De N-VA – fractie stemde niet tegen het
Cultuurbeleidsplan, omdat veel Izegemse vrijwilligers
er heel wat tijd in investeerden en de fractieleden dat
werk wel waardeerden. Gemeenteraadslid Kurt Himpe
vroeg het stadsbestuur wel hoe men dergelijk
onprofessioneel knip- en plakwerk door ambtenaren in
de toekomst zal vermijden en wees het stadsbestuur
op haar politieke verantwoordelijkheid voor de
overname van delen van een vijf jaar oude tekst van
een andere stad, terwijl het gaat om het Izegemse
culturele leven.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 18-12-2007

Bert Maertens vraagt prioritaire aandacht
voor veiligheid van jeugdlokalen

N-VA - raadslid Bert Maertens uitte tijdens de
gemeenteraadszitting van 18 december zijn
tevredenheid over het Jeugdbeleidsplan 2008-2010.
Het driejarenplan kondigt onder meer een klein
fuifzaaltje, een fuifloket, een uitleendienst voor groot
spelmateriaal en een betere afstemming tussen de
verschillende Izegemse vakantiewerkingen aan. “De in
het beleidsplan geformuleerde doelstellingen en
actiepunten duiden aan dat Izegem zijn reputatie als
jeugdvriendelijke stad hoog wil houden. En dat
verheugt me,” aldus Maertens. “Ik sta er ook op om
namens mijn fractie de jeugddienst en alle vrijwilligers
die aan het beleidsplan meewerkten te feliciteren met
hun werkstuk.”

Bert Maertens vroeg de schepen van Jeugd prioritair
aandacht te besteden aan de veiligheid van de 
jeugdlokalen in Izegem. Het beleidsplan beklemtoont
de behoefte aan veilige lokalen voor de
jeugdverenigingen. De concrete doelstelling die men
daaraan koppelt is echter vooral gericht op het
subsidiëren van “duurzaam” bouwen en verbouwen van
jeugdlokalen.

“Ik hoop dat 'duurzaamheid' in de eerste plaats
'veiligheid' betekent. De veiligheid van jeugdlokalen
moet de volgende drie jaar de absolute
beleidsprioriteit zijn. Als het aanmoedigen van
duurzaam bouwen van jeugdlokalen in de eerste plaats
inhoudt dat een vereniging extra financiële steun krijgt
als ze haar lokaal zo veel mogelijk uit brandveilig
materiaal optrekt, als ze  rekening houdt met de
brandpreventieregels en als ze het lokaal beveiligt
tegen inbraken, dan zegt onze N-VA-fractie volmondig
“ja” tegen het initiatief. Maar enkel als veiligheid
primeert op alle andere dingen die men onder de term
duurzaamheid begrijpt,” stelde het N-VA-raadslid.

Het gemeenteraadslid pleitte ook voor een
veiligheidsaudit bij de jeugdlokalen. “Veiligheid - en
zeker brandveiligheid  van jeugdwerkinfrastructuur
moet professioneel worden aangepakt. Op basis van
een audit door veiligheidsexperten uit het politie- en
brandweerkorps kan bepaald worden welke
veiligheidsinvesteringen in welke jeugdlokalen prioritair
zijn. Zo besteden we de middelen voor
jeugdwerkinfrastructuur optimaal en pakken we de
veiligheid van de lokalen  op een structurele manier
aan. We moeten als stad randvoorwaarden scheppen
voor een kwaliteitsvolle jeugdwerking. En dat betekent
in de eerste plaats een veilig dak boven het hoofd voor
de jeugdverenigingen en hun leden,” besloot
Maertens. 

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 15-12-2007

Snoep voor "De Stamper"

Elk jaar organiseren alle vrouwelijke
gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden een
eindejaarsactie ten voordele van De Stamper. 1200
zakjes snoep zullen tot februari 2008 verkocht worden
en ook N-VA - gemeenteraadslid Trui Tytgat helpt mee.

Op zaterdag 15 december vatte Trui Tytgat post in de
Kringloopwinkel om de snoepzakjes aan 2,5 euro per
stuk te verkopen aan de aanwezigen.

"De Stamper verricht goed werk en brengt jaarlijks
voor zo'n 120 tot 150 Izegemse families voedsel op
tafel", licht Trui Tytgat toe. "Een initiatief dat zeker
steun verdient en door de actie van de vrouwelijke
raadsleden hopen we meer dan 2000 euro samen te
brengen".

Wie ook een zakje snoep wil kopen, kan altijd terecht
bij Trui Tytgat (Monseigneur Bouckaertstraat 17 -
051/30.38.57 - trui.tytgat@n-va.be).

Alvast dank bij voorbaat voor de steun !

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 13-12-2007

Hectische verkeerssituatie op kruispunt in
Baronstraat

Op het kruispunt van de Baronstraat en de
Ingelmunstersestraat in de Izegemse deelgemeente
Emelgem is de verkeerssituatie ’s morgens zo hectisch
dat de politiediensten sinds dinsdagmorgen het verkeer
regelen.

Al enkele jaren staan er ’s morgens en ’s middags in
het kader van de fietspooling gemachtigde opzichters
op het kruispunt. Maar de verkeersdrukte is nu zo
groot geworden dat N-VA - gemeenteraadslid Kurt
Himpe maandag het stadsbestuur op de hoogte bracht
van de gevaarlijke situatie en vroeg om
politietoezicht.

"Die gemachtigde opzichters verdienen een pluim. Ze
fungeren op dat gevaarlijke kruispunt als levende
verkeerslichten", stelde raadslid Kurt Himpe al tijdens
de gemeenteraadszitting van maart 2007.

"De drukte is misschien te wijten aan de werken die op
dit ogenblik in Ingelmunster plaatsvinden. Maar de
politieagenten stonden zelf versteld van de hectische
situatie op het kruispunt", aldus Kurt Himpe. In de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit op 12
december vernam gemeenteraadslid Kurt Himpe dat er
politietoezicht zal zijn tot het begin van de
kerstvakantie. 

Het politietoezicht is dus maar tijdelijk. "Structurele
en mobiliteitsmaatregelen zijn nodig, zeker als je weet
dat er ten noorden van de Baronstraat vier nieuwe
verkavelingen komen met meer dan 180 woningen",
besluit Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 09-12-2007

IVIO: afbouw van dienstverlening en
hogere kosten voor bevolking

Tijdens de zitting van 3 december 2007 nam de
Izegemse gemeenteraad akte van het
ondernemingsplan van de intergemeentelijke IVIO.
Volgens N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte zijn er
twee tendensen: een duidelijke afbouw van de
dienstverlening en de bevolking zal met hogere kosten
geconfronteerd worden.

“Voorbeelden aanhalen van een duidelijke afbouw van
de IVIO – dienstverlening is niet moeilijk: in de
toekomst geen gratis ophaling meer van tuinafval en
grof huisvuil en men kan geen PMD - zak meer naar de
recyclageparken brengen”, vatte raadslid Motte samen.
Het feit dat de recyclageparken één keer per week tot
19u.00 open zullen zijn, kan nauwelijks een
compensatie genoemd worden voor de verminderde
dienstverlening.

Maar de bevolking zal ook met duidelijk oplopende
kosten geconfronteerd worden. “Er komt een
prijsstijging van 20 % voor aan afvalzak en in de nabije
toekomst zal iedereen moeten betalen: of het afval nu
thuis opgehaald wordt of als men het zelf naar een
recyclagepark brengt”, besloot Filip Motte.

Gemeenteraadslid Motte ging ook na wat de gevolgen
zijn van de hogere kosten en informeerde bij steden
en gemeenten waar het duurdere systeem al ingevoerd
werd. In Aalst daalde de aanvoer van bouwafval van
35.000 ton naar 7000 ton, de aanvoer van papier
daalde van 4.000 naar 800 ton en het tuinafval daalde
van 14.000 ton naar 5.500 ton. “Uiteraard zal door
flankerende maatregelen de aanvoer van het afval
verminderen, maar volgens ons zal het sluikstorten
toenemen”, stelde raadslid Motte.

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 06-12-2007

Beleidsplan voor de Izegemse musea

Tijdens de raadszitting van 3 december 2007 bogen de
gemeenteraadsleden zich ook over het beleidsplan voor
de Izegemse musea. Gemeenteraadslid Bert Maertens
bestudeerde het beleidsplan grondig en formuleerde
enkele bedenkingen. “De huidige situatie van het
schoeisel- en borstelmuseum voldoet niet aan de
minimumvereisten voor een aantrekkelijk, eigentijds
en ambitieus museum. Het is goed dat werk gemaakt
wordt van een nieuwe, moderne ontwikkeling van de
musea in het gebouw Eperon d’Or. Het wordt een
project van lange adem, maar hopelijk resulteert het
in een betere oplossing voor beide musea en voor
Izegem als toeristische bestemming. De N-VA - fractie
engageert zich om daaraan mee te werken en goede
initiatieven te steunen”, stelde raadslid Maertens.

Hij betreurde wel dat in het beleidsplan geen concrete
cijfergegevens over het kostenplaatje vermeld werden.
In het beleidsplan is er ook sprake van “te weinig
budget voor de aankoop van waardevolle
collectiestukken”. Een logische vraag is dan ook of
hiervoor de volgende jaren meer budget zal zijn, zodat
er kans is om interessante en waardevolle stukken aan
te kopen. Bert Maertens pleitte ook voor creatieve
communicatiecampagnes om het bezoek van de eigen
bevolking aan de musea aan te wakkeren. “De
Izegemnaar kent zijn musea niet. Dat bevestigt ook het
beleidsplan. Daar moeten we de komende jaren dus
absoluut iets aan doen,” besloot de N-VA’er.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 03-12-2007

Ruimtelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei
Kachtem" afgekeurd door Bestendige
Deputatie

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 december 2007
vroeg het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring om
een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
"Mandelvallei Kachtem" op te maken. De Bestendige
Deputatie gaf geen goedkeuring aan het eerste plan.

Volgens de Bestendige Deputatie is de uitbreiding van
het bedrijf Decof niet in overeenstemming met het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zijn het plan en
de voorschriften onduidelijk en is het plan opgemaakt
door een ontwerper die niet bevoegd is.

N-VA reageert scherp op dossier

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) formuleerde
scherpe kritiek op het dossier en schetste de
voorgeschiedenis: "Het dossier werd in april 2001
opgestart, het eerste voorontwerp was pas in 2004
klaar en zes jaar na het opstarten van het dossier
staan we nergens. Een ongeziene situatie, terwijl
Izegem een voortrekkersrol speelt in de omzetting van
BPA’s in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen".

Het raadslid formuleerde vooral kritiek op de
vaststelling dat de ontwerper niet ingeschreven was in
het register van ruimtelijke planners. "Het is een
principieel uitgangspunt dat met de voeten getreden
werd", stelde Himpe. "Dat verklaart dan ook waarom
het dossier zo lang aansleepte en waarom Izegemse
ambtenaren noodgedwongen moesten meehelpen om
de voorontwerpen bij te sturen".

Gemeenteraadslid Himpe reageerde ook scherp op de
vaststelling dat opmerkingen die tijdens de
raadszittingen geformuleerd werden niet opgenomen
waren in de plannen. Hij vroeg om lessen te trekken
uit het dossier en te eisen dat elke ontwerper die
aangesteld wordt voor de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen bewijst dat hij ingeschreven is in
het register van ruimtelijke planners.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 29-11-2007

N-VA pleit voor obstakelvrije doorgangen

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
van 29 november 2007 pleitten de N-VA –
gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Trui Tytgat voor
het opzetten van een affichecampagne over
obstakelvrije doorgangen.

"Zich verplaatsen in het centrum van Izegem, Emelgem
of Kachtem lukt voor veel mensen zonder problemen.
Maar voor blinden, bejaarden, rolstoelgebruikers en
ouders met een kinderwagen is dit niet zo
vanzelfsprekend. Al te vaak worden deze mensen in
hun bewegingsvrijheid belemmerd door verkeerd
geplaatste fietsen, door reclameborden of andere
obstakels", stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe. "In
veel gevallen zijn de mensen zich niet bewust van de
problemen die ze creëren door het plaatsen van
obstakels op de voetpaden", vulde raadslid Tytgat aan.

Met een affichecampagne "Krijg ik ook wat plaats?"
willen de N-VA’ers Trui Tytgat en Kurt Himpe de
Izegemnaar sensibiliseren om aandacht te hebben voor
obstakelvrije doorgangen. In Leuven wordt zo’n
campagne al een tijd gevoerd en met succes.

De werkgroep Toegankelijkheid zal het voorstel nu
verder uitwerken.

Kurt Himpe en Trui Tytgat – Gemeenteraadsleden N-VA
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Persmededeling - 20-11-2007

N-VA vraagt voorlopige maatregelen aan
op- en afritten E403

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagt voorlopige
maatregelen aan de op- en afritten van de E403 ter
hoogte van de kanaalweg tussen Izegem en Roeselare.
Vlaams parlementslid Jan Loones kaart de
problematiek bij Vlaams minister Hilde Crevits aan.

Aan de op- en afritten van en naar de E403 ter hoogte
van de N382 op de grens van Roeselare en Izegem is er
al lange tijd een probleem met de verkeersafwikkeling.
Tijdens de spitsuren ontstaan er files om de N382 op te
rijden, zowel voor het verkeer dat van Brugge komt,
als voor het verkeer dat van de richting Kortrijk komt.

Op de op- en afritten zijn er geen verkeerslichten en
dit leidt tot files met wachttijden tot een half uur
waarbij de wagens tot op de E403 staan aan te
schuiven. Bij het oprijden van de N382 ontstaan er ook
zeer gevaarlijke situaties.

Vlaams parlementslid Jan Loones stelde eerder al een
schriftelijke vraag over deze problematiek. De
bevoegde minister antwoordde toen dat voor de
optimale en veilige afwikkeling van het doorgaande
verkeer op de N382, de op- en afritten van de E403 en
de kaaifunctie geopteerd zal worden voor een
voorrangskruispunt met driekleurige lichtsignalisatie.
De bevoegde minister antwoordde toen ook dat de
uitvoering van de aanpassingswerken slechts kan
aangevat worden na de aanleg van een nieuw
bedrijventerrein op het grondgebied Roeselare.

Omdat deze werken op zich laten wachten, vragen de
N-VA – politici Kurt Himpe en Jan Loones om
maatregelen te nemen en voorlopige verkeerslichten te
plaatsen op deze kruispunten.

Kurt Himpe– Gemeenteraadslid N-VA

Jan Loones - Vlaams parlementslid N-VA 
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Actueel - 18-11-2007

Vragen bij communicatie terrasbelasting

Gemeenteraadslid Bert Maertens plaatste tijdens de
raadszitting van 5 november 2007 vraagtekens bij de
verwarrende perscommunicatie over de invoering
(vanaf 2008) van de terrasbelasting voor horecazaken.

Grote evenementen in het stadscentrum worden
voortaan gesubsidieerd met de opbrengst van deze
nieuwe belasting. De schepen van Financiën koppelde
hier wel het verbod aan om sponsorgeld op te halen bij
de belastingbetalende horecazaken.

"Volgens het stadsbestuur zal de terrasbelasting
jaarlijks zo’n 9.000 euro opbrengen. Maar compenseert
dit bedrag wel voldoende de sponsorgelden die de
organisatoren vroeger ophaalden? En is het wel de
bevoegdheid van de schepen om organisatoren van
privé-initiatieven, zoals de Triatlon en de
Kroegentocht, te verbieden bepaalde sponsors aan te
trekken? In elk geval moeten we erover waken dat de
organisatoren van deze evenementen niet de dupe
worden van de nieuwe regeling," stelt het raadslid.

Bert Maertens– Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 18-11-2007

Betere communicatie over wegenwerken
nodig

Gemeenteraadslid Kurt Himpe roept het Izegemse
stadsbestuur op om een voortrekkersrol te spelen op
het vlak van communicatie bij wegenwerken. In de
Izegemse regio worden op dit ogenblik de
autobestuurders van omleiding naar omleiding
gestuurd. "Een betere communicatie kan heel wat
problemen voorkomen", stelt het raadslid.
 
Een rondvraag bij de gemeentebesturen van Izegem,
Lendelede en Ingelmunster leerde het Izegemse
raadslid dat er weinig tot geen communicatie is tussen
gemeentebesturen over wegenwerken. Enkel als het
handelt om werken in een grensgebied wordt het
gemeentebestuur van de aangrenzende gemeente in
bepaalde gevallen op de hoogte gebracht.
 
Soms leidt het gebrek aan communicatie tot zeer
vervelende situaties. "Naar aanleiding van werken in de
Ardooisestraat in Izegem waren er plannen om een
omleiding via 't Leestje in Meulebeke uit te werken.
Gelukkig handelde het in beide gevallen om dezelfde
aannemer, waardoor tijdig een andere omleiding kon
uitgetekend worden", stelt Kurt Himpe. "De Izegemse
diensten waren niet op de hoogte van de werken in
Meulebeke".
 
Gemeenteraadslid Himpe vraagt het Izegemse
stadsbestuur om de buurgemeenten systematisch op de
hoogte te brengen als er wegenwerken zijn waardoor
een straat helemaal of gedeeltelijk afgesloten wordt.
"Hopelijk zien de buurgemeenten het nut van
systematische communicatie over wegenwerken in en
brengen ze op hun beurt hun buurgemeenten op de
hoogte bij omvangrijke wegenwerken", stelt Kurt
Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 14-11-2007

Eenrichtingsverkeer in Brugstraat en in
Kasteelstraat

Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 november vroeg
het stadsbestuur de goedkeuring voor de invoering van
eenrichtingsverkeer in de Brugstraat en in de
Kasteelstraat.

De Brugstraat inrijden zal enkel vanuit de Grote Markt
kunnen. Er worden in de straat parkeerplaatsen
aangelegd, maar de concrete invulling van die
parkeerplaatsen wordt uitgesteld op vraag van
gemeenteraadslid Kurt Himpe. Hij stelde in de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit immers
voor om daar parkeerplaatsen met beperkte
parkeertijd of laad- en loszones uit te tekenen. Die
extra parkeerplaatsen zijn ook een pleister op de
wonde voor het verdwijnen van parkeerplaatsen op de
Grote Markt en in de Kasteelstraat, want volgens het
raadslid verdwijnt midden 2008 de parkeerzone tussen
drukkerij Strobbe en de Huisvestingsdienst.

Raadslid Himpe plaatst wel vraagtekens bij de
verkeersafwikkeling in het centrum van Izegem:
“Doordat via de Brugstraat de Grote Markt niet meer
kan bereikt worden, moet alle verkeer via de
Wolvestraat naar de Korenmarkt. Het kruispunt aan het
café Oud Stadhuis is nu al een gevaarlijk verkeerspunt
! Nu ook nog eenrichtingsverkeer in de Kasteelstraat
vanuit de Grote Markt en de chaos wordt compleet”.
Hij stelde voor om toe te laten dat autobestuurders
vanuit de Dirk Martenslaan de Kasteelstraat mogen
inrijden. 

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 11-11-2007

Heeft het stadsbestuur de financiën nog
onder controle?

Tijdens de zitting van 5 november vroeg het
stadsbestuur de goedkeuring voor een budgetwijziging.
Gemeenteraadslid Filip Motte maakte met een
overzicht duidelijk dat het Izegemse stadsbestuur
zeker geen goede huisvader is. 

“Ik roep het stadsbestuur op om eerst de kostprijs van
een project goed te laten bestuderen vooraleer een
beslissing te nemen. Er kunnen onvoorziene zaken
gebeuren, maar de N-VA vraagt een striktere opvolging
van de financiële kant van de dossiers”, stelde Filip
Motte, die ook ondervoorzitter van de commissie voor
Financiën is. 

De opmerking van de begrotingscommissie is dan ook
niet verkeerd te begrijpen: “De commissie merkt op
dat er zich voor 2008 ernstige besparingen zullen
opdringen, ten einde financieel gezond te blijven”.

Investering

 

Meerwerken

Sanitair gebouw  + 80.000 euro
Masteneikstraat en
Meulebeeksestraat

+ 87.000 euro

Wegeniswerken + 50.000 euro
Politiegebouw + 50.000 euro

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 07-11-2007

Lokaal Overleg Kinderopvang

Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 november
werden de statuten en het huishoudelijk reglement van
het Lokaal Overleg Kinderopvang. Gemeenteraadslid
Trui Tytgat werd unaniem verkozen als lid van deze
adviesraad. Ze formuleerde ook enkele opmerkingen
op het huishoudelijk reglement en vroeg onder andere
dat de agenda van de adviesraad openbaar zou
gemaakt worden, net zoals dit naar aanleiding van
vergaderingen van andere adviesraden gebeurt. In deze
adviesraad zal Trui Tytgat vooral aandringen op een
oplossing voor het nijpend tekort aan kinderopvang,
een basisbehoefte van heel wat jonge gezinnen.

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 07-11-2007

Brandweerhervorming

Gemeenteraadslid Piet Seynaeve stelde tijdens de
zitting van 5 november 2007 vragen over de gevolgen
van de brandweerhervorming. Sinds 1 november is er
een proefperiode waarbij het principe van de “snelste
adequate hulp” geldt. Volgens dat systeem wordt bij
een oproep het brandweerkorps gealarmeerd dat het
snelst ter plaatse kan komen en dat zal niet
noodzakelijk meer het territoriaal bevoegde
brandweerkorps zijn. Voor Izegem heeft dit zeker
gevolgen, want er zijn op dit ogenblik geen
beroepsbrandweermensen, waardoor er geen vaste
permanentie is.  

Op de vraag van raadslid Piet Seynaeve of er
beroepspersoneel zal aangeworven worden, was het
antwoord van de burgemeester klaar en duidelijk:
“Nee”. Er kan wel geïnvesteerd worden in een nieuw
oproepsysteem.

Piet Seynaeve – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 05-11-2007

N-VA wil duidelijke randvoorwaarden voor
winkelcomplex

Nadat er al enkele infovergaderingen over de komst
van het winkelcomplex op de site Aurora plaatsvonden,
werd het stadsbestuur ook tijdens de gemeenteraad
van 5 november over het dossier geïnterpelleerd.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde dat de N-VA zeer
duidelijke randvoorwaarden wil voor het
winkelcomplex. In de bouwvergunning moet er een
opschortende voorwaarde ingeschreven worden
waardoor het winkelcomplex pas kan openen nadat de
nodige weginfrastructuur aangelegd is. De schepen van
Ruimtelijke Ordening meldde tijdens een
infovergadering voor de buurtbewoners dat die
mogelijkheid bestaat en de N-VA wil dat het
stadsbestuur daar ook effectief gebruik van maakt.

De N-VA wil ook dat het Izegemse handelscentrum
helemaal klaar is vóór de komst van het
winkelcomplex. Door het inschrijven van de
opschortende voorwaarde in verband met de
weginfrastructuur heeft het stadsbestuur de kans om
bijkomende initiatieven uit te werken voor de promotie
van het Izegemse handelscentrum.

“Zeer belangrijk is het antwoord op de vraag wanneer
de Grote Markt heraangelegd wordt en wanneer
Aquafin werken uitvoert in de buurt van de Grote
Markt. Als deze werken starten nadat het
winkelcomplex opent, dan krijgt het Izegemse
handelscentrum geen kans om te concurreren met het
nieuwe winkelcomplex aan de Krekelmotestraat en
zullen mogelijke klanten lange tijd niet kunnen
afzakken naar het centrum van Izegem”, aldus raadslid
Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 31-10-2007

Reglement op plaatsen van
schotelantennes schiet doel voorbij

Sinds de invoering van de stedenbouwkundige
verordening voor het plaatsen van schotelantennes in
2005 werd in Izegem maar één aanvraag ingediend en
goedgekeurd. Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe
(N-VA) bewijst dit dat de administratieve rompslomp
te groot is en dat de controle op het plaatsen van de
schotelantennes mank loopt.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 10 oktober 2005
werd een reglement goedgekeurd zodat het
straatbeeld niet zou ontsierd worden door willekeurig
geplaatste schotelantennes. Volgens raadslid Himpe
liep het onmiddellijk fout met de opvolging van het
reglement: "Toen het reglement ingevoerd werd, was
er geen overzicht van het aantal bestaande
schotelantennes in Izegem. Er kan dus geen controle
uitgevoerd worden of er sinds oktober 2005 installaties
werden bijgeplaatst. Ik plaats zeker vraagtekens bij
het feit dat er maar één schotelantenne in Izegem zou
geplaatst zijn in de loop van twee jaar", stelt Kurt
Himpe.

"Voor heel wat mensen is de administratieve
rompslomp voor het plaatsen van een schotelantenne
te groot geworden en daardoor aarzelt men om een
aanvraag in te dienen. Voeg daar de gebrekkige
controle bij en de verordening schiet haar doel
voorbij", stelt gemeenteraadslid Himpe. Hij vindt dat
de Izegemse verordening door de administratieve last
een beperking inhoudt en dus in strijd is met een
mededeling van de Europese Commissie over het
gebruik van schotelantennes.

Gebrekkige communicatie

Ook met de bekendmaking van de verordening liep het
fout. "Een jaar na de invoering van de verordening
stelde ik een schriftelijke vraag over de wijze van
bekendmaking. Het antwoord luidde dat er een
publicatie was in het Staatsblad van 13 februari 2006.
Na mijn schriftelijke vraag werd de verordening in de
Stadsperiodiek van januari 2007 toegelicht. Rijkelijk
laat", besluit Himpe.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt het Izegemse
stadsbestuur om de invoering van de verordening
grondig te evalueren.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 22-10-2007

Toch (nog) geen oplossing voor VK
Kachtem 

Het Izegemse stadsbestuur heeft dan toch nog geen
nieuwe locatie gevonden voor de voetbalterreinen van
VK Kachtem. Dat zei schepen Nadia Staes (sp.a)
zaterdag tijdens het jaarlijkse Kinderparlement.

Enkele weken geleden raakte bekend dat VK Kachtem
(VKK) vanaf volgend seizoen op zoek moet naar een
nieuw voetbalterrein. De eigenaar wil de grond
voortaan voor eigen bedrijfsdoeleinden gebruiken. Om
de grote ongerustheid bij het clubbestuur, de leden en
hun ouders weg te nemen, kwam het stadsbestuur
(CD&V-sp.a/Groen!) snel met een passende oplossing.
Die oplossing maakte de schepen van Sport, Frank
Duhamel (sp.a) triomfantelijk bekend tijdens een
overlegvergadering met de clubleden. Een stuk
landbouwgrond in de Hogestraat zou de nieuwe
thuishaven van VKK worden... althans zo leek het.

Nu blijkt dat de eigenaar weigert de gronden te
verkopen aan de stad. Een oplossing voor VK Kachtem
is er dus (nog) niet, in tegenstelling tot wat het
stadsbestuur met luid tromgeroffel in de pers
aankondigde.

Goed bestuur is duidelijk iets anders dan het vlugvlug
opvoeren van een goedkope goednieuwsshow...

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 25-10-2007

N-VA vraagt parkeerterrein voor
vachtwagens

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) pleitte in de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van 25
oktober 2007 voor de aanleg van een parkeerterrein
voor vrachtwagens. “Na klachten over beperkte
zichtbaarheid door geparkeerde vrachtwagens in de
Ambachtenstraat is er duidelijk nood aan plaatsen
waar vrachtwagens wel kunnen geparkeerd worden
zonder hinder voor andere weggebruikers”, stelde het
raadslid.

“De gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan biedt in elk geval de
mogelijkheid om uit te kijken naar één of meerdere
locaties voor dergelijke parkeerterreinen, rekening
houdend met de locatie van de industrieterreinen, de
knooppunten van belangrijke wegen en de mogelijke
hinder voor de regio”, lichtte Kurt Himpe toe.

Ook de N36 is geen ideale oplossing voor het parkeren
van vrachtwagens. Gemeenteraadslid Himpe liet eerder
al een parlementaire vraag stellen over het parkeren
van vrachtwagens langs gewestwegen en de bevoegde
minister stelde in het antwoord dat een concentratie
van zware voertuigen op langsparkings van de
gewestwegen een negatief effect hebben op de
verkeersveiligheid. De minister stelde dat gemeenten
de taak hebben om speciale plaatsen of terreinen te
voorzien voor het parkeren van vrachtwagens.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 22-10-2007

Draadloos internet in Izegemse bibliotheek

Sinds maandag 22 oktober 2007 is de
internetdienstverlening in de Izegemse bibliotheek
uitgebreid met een gratis draadloze verbinding.
Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelde het
installeren van een zogenaamde hotspot vorig jaar voor
en de technische aanpassingen zijn nu effectief
uitgevoerd.

Tijdens de gemeenteraadszitting van november 2006
lanceerde gemeenteraadslid Kurt Himpe het idee om
ook in Izegem draadloos internet te promoten. Hij
vroeg het Izegemse stadsbestuur om de mogelijkheden
en de kostprijs van de zogenaamde “hot spots” te
onderzoeken voor toepassing in de bibliotheek. Dit
biedt volgens het raadslid heel wat mogelijkheden: wie
naar de bibliotheek gaat om opzoekingswerk te doen,
kan een draagbare pc meebrengen en zo ook
beschikken over een internetverbinding om informatie
op te zoeken.

"De bibliotheekgebruiker had tot nu toe de
mogelijkheid om met de vaste computers in de
leeszaal gratis opzoekingswerk te verrichten. Maar het
gebruik van een eigen draagbare pc biedt uiteraard
nog veel meer mogelijkheden, zeker voor de
studenten", stelt raadslid Himpe. "Ook in de
vergaderzalen van de bibliotheek (de Plantynzaal en
de Erasmuszaal) is draadloos surfen op het internet nu
mogelijk, wat dan weer een meerwaarde biedt aan de
vergaderinfrastructuur van de stedelijke openbare
bibliotheek. De bibliotheek wordt nu het
kenniscentrum bij uitstek", besluit Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    

 

 
  
 



Diep is de put...

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-diepisdeput.htm[26/04/2011 17:33:54]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Actueel - 19-10-2007

Diep is de put...

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt het stadsbestuur
om zo snel als mogelijk herstellingen te laten
uitvoeren aan het voetpad op de hoek van de
Ingelmunstersestraat en de Ghistelstraat in Emelgem.

Volgens buurtbewoners werden ruim een jaar geleden
werken uitgevoerd op de hoek van de straat. Voor
deze werken werd een deel van het voetpad
opengebroken. Maar een jaar na de werken is het
voetpad nog altijd niet hersteld, meer nog: er is
nauwelijks signalisatie dat er een diepe put is in het
voetpad.

Raadslid Himpe vraagt om dit nu zo snel als mogelijk
an te pakken: "In de eerste plaats moet er duidelijke
signalisatie aangebracht worden. Met de winterperiode
in het vooruitzicht is het niet duidelijk dat er op die
plaats een diepe put in het voetpad is. Een ongeval is
snel gebeurd." Hij vraagt het stadsbestuur ook om
onmiddellijk contact op te nemen met de
verantwoordelijke die de werken uitvoerde zodat er
een herstelling kan gebeuren.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 15-10-2007

Uitbouw van gemeentelijke adviesraad
kinderopvang

Gemeenteraadslid Trui Tytgat stelde tijdens de
gemeenteraadszitting van 1 oktober de bevoegde
schepen vragen over het uitblijven van een
gemeentelijke adviesraad voor de kinderopvang. 

Volgens een besluit van de Vlaamse regering moet
tegen uiterlijk 1 november 2007 de gemeenteraad de
statuten en de samenstelling van deze adviesraad
goedkeuren. “De volgende gemeenteraad is pas op 5
november en dan is Izegem te laat met de uitbouw van
de adviesraad”, stelde Trui Tytgat. De schepen
antwoordde dat het Izegemse stadsbestuur uitstel
vroeg. 

Een voorbeeld van goed bestuur?

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA 

 
  
 



Bijkomende wegmarkeringen zullen voor duidelijkheid zorgen

http://users.telenet.be/...tdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-bijkomendewegmarkeringenzullenvoorduidelijkheidzorgen.htm[26/04/2011 17:33:56]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Actueel - 13-10-2007

Bijkomende wegmarkeringen zullen voor
duidelijkheid zorgen

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelt voor om aan het
kruispunt van de Gentsestraat en de Baronielaan
bijkomende wegmarkeringen aan te brengen. Die
moeten zorgen voor duidelijkheid.

Sinds de heraanleg van de Centrale Doortocht is het
voor veel autobestuurders niet meer duidelijk hoe ze
de Baronielaan moeten inrijden vanuit de richting
Ingelmunster. Ter hoogte van het kasteel Blauwhuis is
er een plateau waarop de auto's moeten voorsorteren,
maar heel wat autobestuurders rijden tot achter het
plateau en nemen dan een scherpe bocht.

"Zo worden om de haverklap de paaltjes op het
kruispunt aangereden", stelt raadslid Kurt Himpe.

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit
stelde hij voor om op het wegdek bijkomende pijlen
aan te brengen, zodat de voorsorteerstrook beter en
vooral duidelijker aangeduid wordt.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 10-10-2007

Interne controle

Tijdens de zitting van 1 oktober werd de
gemeenteraad gevraagd om een systeem van interne
controle goed te keuren. Het gaat om procedures van
interne controle en de evaluatie ervan. N-VA -
gemeenteraadslid Bert Maertens feliciteerde de
stadsdiensten met de opmaak van het lijvig document. 

Hij stelde voor om alvast de procedure van de
klachtenbehandeling nog aan te passen. Tijdens een
vorige gemeenteraad stelde raadslid Maertens voor om
de indiener van een klacht op de hoogte te brengen
van ontvangst van de klacht en dit aspect ontbreekt in
het huidig voorstel van de interne controle.       

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 04-10-2007

Aankoop tereinwagen voor de brandweer

Aan de gemeenteraad werd tijdens de zitting van 1
oktober de goedkeuring gevraagd voor de aankoop van
een terreinwagen voor de brandweer. N-VA -
gemeenteraadslid Piet Seynaeve stelde dat het dossier
niet aan de vraag van de brandweer voldoet. Hij vroeg
om het dossier uit te stellen en aanpassingen aan het
dossier uit te voeren, zodat meerdere types voldoen en
dus niet alleen een pick-up. 

Volgens raadslid Seynaeve is de brandweer het best
geplaatst om uit te maken welk voertuig voldoet aan
de vereisten. Zowel de prijs, de
gebruiksvriendelijkheid als de technische kant van de
zaak werd immers door de brandweer bekeken.

Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 01-10-2007

Gedeeltelijke herziening ruimtelijk
structuurplan Izegem

Tijdens de gemeenteraadszitting van 1 oktober besliste
de Izegemse gemeenteraad om het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan gedeeltelijk te herzien. Een
aantal opties uit het ruimtelijk structuurplan, dat in
2000 werd goedgekeurd, zijn voorbijgestreefd en door
de herziening kan voor een aantal knelpunten een
oplossing gezocht worden.

Bij de gedeeltelijke herziening kan onder andere
gezocht worden naar een locatie voor het stedelijk
onderwijs en naar een geschikte site voor
voetbalinfrastructuur in Kachtem.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) biedt de
gedeeltelijke herziening effectief een reeks kansen
voor huidige knelpunten. “Maar de commissie voor
Ruimtelijke Ordening (gecoro) wordt bij deze eerste
fase in de herziening van het plan eigenlijk
genegeerd”, stelde het raadslid.

“De gecoro bespreekt en adviseert elk gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan. Vanuit die besprekingen
hebben de leden van de gecoro een duidelijk beeld
over de huidige knelpunten op ruimtelijk vlak. Een
voorafgaande vergadering over de herziening van het
ruimtelijk structuurplan zou de gemeenteraadsleden
ook de mogelijkheid geboden hebben zich te
informeren over dit dossier”, besloot Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 27-09-2007

Trui Tytgat vraagt verkeersveilige
oversteek in Neerhofstraat

Gemeenteraadslid Trui Tytgat vroeg en kreeg in de
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit op
donderdag 27 september de goedkeuring voor de
aanleg van een verkeersveilige oversteek in de
Neerhofstraat.

"Veel kinderen gaan vanuit de buurt te voet naar de
Sint-Rafaëlsschool. In de buurt van de Neerhofstraat is
er echter geen enkele veilige oversteek", stelde Trui
Tytgat. In de Neerhofstraat is er een uitgang van de
buitenschoolse kinderopvang van de Sint-Rafaëlsschool,
is er een lokaal van chiro "Uilenspiegel" en in de school
is er een afdeling van de muziekschool.

De lokale politie onderzocht het voorstel van raadslid
Tytgat en adviseerde de commissie om het voorstel om
een verkeersveilige oversteek uit te tekenen goed te
keuren.

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 22-09-2007

Sanctie voor het plaatsen van anderstalige
verkeersborden

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelt voor om in
Izegem aannemers die anderstalige verkeersborden
plaatsen bij het uitvoeren van werken een
administratieve geldboete op te leggen. Hij vraagt op 1
oktober aan de Izegemse gemeenteraad om het
voorstel goed te keuren.

Vaak duiken in Vlaamse steden en gemeenten
tweetalige of anderstalige verkeersborden op als er
werken uitgevoerd worden door aannemers en
nutsmaatschappijen. “In 2004 trok ik al aan de
alarmbel toen een aannemer in opdracht van de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) in
Izegem werken uitvoerde. Her en der doken er
Franstalige verkeersborden op. Tijdens de
gemeenteraadszitting van oktober 2004 vroeg ik het
Izegemse stadsbestuur om op te treden”, stelt Himpe.

Uit een advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur
en een vroegere stellingname van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht bleek dat dergelijke verkeersborden
moeten beschouwd worden als berichten en
mededelingen aan het publiek en in Izegem dus
uitsluitend in het Nederlands moeten gebeuren.

“Met het voorstel moeten de aannemers in zo’n geval
de anderstalige vermeldingen op een eerste verzoek
van de aangewezen ambtenaar verwijderen en
vervangen door eentalig Nederlandstalige borden,
zoniet zal de stad ambtshalve overgaan tot de
verwijdering en de vervanging op kosten en risico van
de overtreder. De overtreding zou dan ook bestraft
kunnen worden met een administratieve geldboete van
250 euro”, besluit Himpe.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

In 2004 doken in Izegem al Franstalige verkeersborden op in
het straatbeeld, onder andere in de Kerkstraat.
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Actueel - 20-09-2007

Carpoolparking E403 is afgewerkt

De carpoolparking aan de op- en afritten van de E403
ter hoogte van het kanaal Roeselare-Leie is helemaal
afgewerkt. Dat antwoordt Vlaams minister Hilde
Crevits op een parlementaire vraag die N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe liet stellen.

Op vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe werd
bijkomende randaccommodatie aangebracht. Het gaat
om signalisatie die de carpoolparking op de grens van
Izegem en Roeselare aanduidt, een parkeerplaats voor
andersvaliden, vuilnisbakken en
fietsparkeervoorzieningen.

Vlaams minister Crevits meldt in haar antwoord op de
parlementaire vraag ook dat de carpoolparking nu
opgenomen is in het overzicht van de Vlaamse
carpoolparkings op de webstek www.carpool.be.

Betere verlichting

De carpoolparking bevindt zich onder de brug van de
E403. Om de veiligheid op de parking te verhogen
werd aangepaste verlichting aangebracht. Ook de
politiediensten van de RIHO-zone waren na enkele
incidenten op die plaats vragende partij om deze
werken te laten uitvoeren. 

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 17-09-2007

N-VA kaart tekort aan kinderopvang aan 

In de commissie voor Sociale Zaken en OCMW kaartte
gemeenteraadslid Trui Tytgat (N-VA) het tekort aan
kinderopvang aan in een variapunt.

Voor de zomervakantie stonden de kranten er vol van:
“Wij staan als 50ste op de wachtlijst voor
buitenschoolse kinderopvang”. Is er nu werkelijk een
tekort geweest? Gemeenteraadslid Tytgat informeerde
bij verschillende initiatieven voor kinderopvang in
Izegem. Iedereen bevestigt dat de vraag groter was
dan het aanbod. Ook de stedelijke kinderopvang Okido
kon de vraag niet aan.

Daar werd gewerkt met reserveringslijsten tot 60
toegelaten kinderen. Wie niet kwam zoals aangevraagd
kreeg een boete (tenzij met ziektebriefje van een
arts). Zo konden ze vermijden dat mensen die opvang
aangevraagd hadden niet kwamen opdagen. De hele
vakantie werkten ze aan een volle capaciteitsbezetting
van 55 kinderen. Dan nog bleven gemiddeld 40
kinderen per dag op de wachtlijst staan. Voor hen was
er geen kinderopvang binnen het opvanglandschap
erkend door Kind en Gezin.

Niet alleen de grote vakantie was een ramp. Tijdens de
tussenvakanties doet zich hetzelfde voor. Nu veel
scholen op woensdagnamiddag geen opvang meer
aanbieden, vreest raadslid Trui Tytgat ervoor dat het
ook dan voor veel ouders die uit werken gaan een
ramp wordt.

Ook bij aanvragen voor de opvang van baby’s en
peuters duiken problemen op. Vele opvanginitiatieven
(zowel binnen het circuit van de zelfstandige opvang
als binnen het circuit van de gesubsidieerde opvang)
zijn volzet tot eind 2008.

Gemeenteraadslid Trui Tytgat denkt dat het tekort aan
kinderopvang niet zal verbeteren, want steeds meer
jonge gezinnen komen zich in Izegem vestigen, denk
maar aan de plannen voor nieuwe verkavelingen in
Emelgem en op de Kasteelwijk. De tewerkstelling is in
deze regio  groot , in veel gezinnen gaan beide
partners buitenshuis werken en kinderopvang wordt
dan uiteraard een basisbehoefte.

Het N-VA – gemeenteraadslid vraagt de commissie om
advies te geven aan het Izegemse stadsbestuur dit
opvangprobleem dringend aan te pakken en het nieuwe
beleidsplan niet af te wachten.

“Er moet maar eens gedacht worden over het
opstarten van een zelfstandig kinderdagverblijf of een
mini-crèche die kan werken met een attest van
toezicht van Kind en Gezin. Misschien kan er gepeild
worden of ook andere opvanginitiatieven willen
samenwerken aan zo’n project”, besluit Trui Tytgat.

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 16-09-2007

Ook herstelwerken aan Emelgembrug

Nadat enkele jaren geleden in Izegem de centrale brug
een grondige vernieuwingsbeurt kreeg en op dit
ogenblik de Kachtembrug hersteld wordt, zullen er ook
werken aan de brug in Emelgem gebeuren. Dat
antwoordde Vlaams minister Hilde Crevits op een
parlementaire vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe
(N-VA) liet stellen.

In de eerste plaats zullen tegen het einde van dit jaar
de plaatselijke verzakkingen van de voetpaden op de
brug hersteld worden. “De laatste bruginspectie van de
Emelgembrug vond plaats in september 2005. Toen
werden de verzakkingen van het voetpad nog niet
vastgesteld, maar wel een aantal andere gebreken:
roestvorming op de leuning van de brug,
vochtdoorsijpeling, onkruid tussen de voegen van de
traptreden…”, stelt raadslid Himpe. De herstelwerken
zullen volgens Vlaams minister Crevits in de komende
onderhoudsovereenkomst opgenomen worden.  

De brug in Emelgem werd in de jaren '80 aangelegd.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 11-09-2007

Speelstraten geen succesnummer

"Speelstraten" zijn in Izegem niet populair. Sinds de
invoering van speelstraten, in juli 2002, organiseerden
bewoners slechts negen keer een speelstraat in hun
woonomgeving. Dat zijn er gemiddeld nog geen twee
per jaar. Gemeenteraadslid Bert Maertens (N-VA)
betreurt deze magere cijfers en verwacht van het
stadsbestuur extra inspanningen om de Izegemnaars
warm te maken voor de "speelstraat" in hun straat.  

"In een speelstraat wordt de openbare weg
voorbehouden voor spelende kinderen. Autoverkeer is
er volstrekt verboden, tenzij voor bewoners van de
speelstraat zelf. De straat wordt met hekken
afgesloten en een officieel speelstraatverkeersbord
wijst de automobilisten op het rijverbod in de straat.
In Izegem mag men speelstraten organiseren in
schoolvakanties tussen 15u en 21u. De vaste uren en
dagen bepalen de initiatiefnemers in overleg met de
andere bewoners," licht Bert Maertens toe.

Uit de cijfers waarover het N-VA-gemeenteraadslid
beschikt, blijkt dat enkel tijdens de zomervakantie een
speelstraat wordt ingericht. Ook valt de concentratie
van de speelstraten op: de tot nu toe negen
georganiseerde speelstraten liggen allemaal in dezelfde
buurt, nl. de Kasteelwijk.

"Dit toont aan dat een betere en bredere promotie
voor de organisatie van speelstraten wenselijk is. Ik
vraag dan ook aan het stadsbestuur om hiervoor meer
inspanningen te leveren.  We moeten alle Izegemnaars,
wijkraden, buurt- en straatcomités op kop, tijdig
stimuleren  om speelstraten te organiseren. En dat
voor alle schoolvakanties, niet alleen in de zomer.
Sneeuwpret in de eigen straat tijdens de kerstvakantie
lijkt me bijvoorbeeld ook iets waar kinderen geen neen
zullen tegen zeggen," besluit Maertens. 

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA  
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Actueel - 10-09-2007

Emelgems postkantoor sluit op 24
september

Het postkantoor in de Izegemse deelgemeente
Emelgem verdwijnt definitief op 24 september. Met
een huis-aan-huisfolder bracht De Post de bewoners
van de deelgemeente op de hoogte van de sluiting.

De reorganisatie van de postkantoren werd nog tijdens
de zitting van 2 juli door de gemeenteraad
besproken. Het stadsbestuur vernam van de
gedelegeerd bestuurder van De Post dat het
Emelgemse postkantoor zou gesloten worden en dat er
geen ander postpunt komt in de deelgemeente.

Eerst nieuwe openingsuren, daarna sluiting

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) meldde ruim een
jaar geleden tijdens de gemeenteraad dat de nieuwe
openingsuren van het Emelgemse postkantoor een
voorbode waren van een sluiting. “Het kwam neer op
een verminderde en onregelmatige dienstverlening. Ik
waarschuwde toen al dat de gewijzigde openingsuren
en het verlies van negen openingsuren nadelig zou zijn
voor het postkantoor”, stelt gemeenteraadslid Kurt
Himpe. 

De vrees dat de wijziging een voorbode was van een
definitieve sluiting wordt nu ook werkelijkheid.

"De sluiting van het Emelgemse postkantoor wordt niet
opgevangen door de aanwezigheid van een postpunt in
Emelgem", betreurt raadslid Himpe. De twee nieuwe
postpunten in Izegem en in Kachtem zijn volgens hem
geen volwaardig alternatief. "Het verhaal van het
Emelgemse postkantoor eindigt nu, maar ik wil dat er
een nieuw hoofdstuk komt mét een postpunt in
Emelgem".

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 05-09-2007

Izegemse scholen vaak slachtoffer van
inbraken

In de loop van de voorbije jaren waren de Izegemse
scholen vaak het slachtoffer van inbraken. Van 2002
tot en met 2006 gaat het om 23 inbraken en pogingen
tot inbraak. Dat blijkt uit het antwoord van de
politiediensten op een schriftelijke vraag van N-VA -
politieraadslid Piet Seynaeve.

“In vijf van de vijftien Izegemse scholen waren de
voorbije jaren inbraken of pogingen tot inbraak. Vaak
handelt het om werkmateriaal en
computerapparatuur”, stelt Piet Seynaeve.

De Izegemse scholen zijn blijkbaar onvoldoende op de
hoogte van het preventieaanbod van de RIHO-
politiezone. “Op de website van de politiezone
(www.politiezoneriho.be) staan praktische tips om
inbrekers buiten te houden. Scholen kunnen van de
techno-preventieve adviseurs van de politiepost Izegem
ook gratis advies krijgen in verband met
inbraakbeveiliging, maar volgens de politiediensten
heeft tot nu toe geen enkele Izegemse school een
beroep gedaan op die mogelijkheid”, stelt
gemeenteraadslid Kurt Himpe, die zelf coördinator is
aan het Vrij Technisch Instituut in Izegem. “Bepaalde
Izegemse scholen hebben uiteraard wel een eigen
preventieambtenaar.”

“In de scholen is er sowieso minder sociale controle
tijdens vakantieperiodes en na de lesuren. Maar ook
hier biedt de politie een helpende hand door toezicht
aan te bieden”, stelt politieraadslid Seynaeve. Hij zal
tijdens de eerstvolgende zitting van de politieraad
voorstellen om de scholen te contacteren in verband
met een inbraakpreventieactie.

Jaar Inbraken Pogingen
tot inbraak

Totaal

2002 2 2 4
2003 5 1 6
2004 3 2 5
2005 2 1 3
2006 1 4 5

Totaal 13 10 23

Bron: gegevens politiezone RIHO

Piet Seynaeve - Gemeenteraadslid en politieraadslid N-
VA

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 30-08-2007

Stedelijke Feestraad bundelt krachten

De Izegemse gemeenteraad keurde tijdens de zitting
van 27 augustus de samenstelling en de statuten van
de Stedelijke Feestraad goed. Deze raad zal alle
festiviteiten in Izegem inventariseren, zorgen voor
uitwisseling van kennis en ervaring, zorgen voor een
betere informatiedoorstroming…

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens juichte het
initiatief toe, maar formuleerde enkele bedenkingen.
Hij vroeg om de samenstelling van de Stedelijke
Feestraad te evalueren na de inventarisatie. Heel wat
grote evenementen (zoals de Batjes, Molfeesten…) zijn
immers niet vertegenwoordigd in de raad.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 27-08-2007

N-VA kritisch over ruimtelijk
uitvoeringsplan "Paters Capucijnen"

Om de groene long bij het klooster van de Paters
Capucijnen in het centrum van Izegem te vrijwaren bij
de uitbreiding van ’t Pandje en de bouw van
serviceflats en een appartementsgebouw stelt het
Izegemse stadsbestuur voor om een ruimtelijk
uitvoeringsplan op te maken. Gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA) formuleerde tijdens de zitting van 27
augustus kritiek op deze plannen.

De vzw ’t Pandje wil het rust- en verzorgingstehuis
uitbreiden en Senior Invest heeft plannen om een
gebouw met 105 serviceflats en een gebouw met 51
appartementen op te richten. "De N-VA heeft begrip
voor de wens van het Izegemse stadsbestuur om de
groene long in het Izegemse stadscentrum te
behouden, te vrijwaren en te bestendigen. Maar een
ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor zo’n klein
plangebied is geen goede keuze", stelt
gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Gemeentelijke ruimtelijke planning gaat in de eerste
plaats over grotere gehelen en dient niet voor
projectzones. De N-VA stelde tijdens de
gemeenteraadszitting dat het stadsbestuur via de
bouwvergunning voorwaarden kan opleggen. Intussen
kan een ruimtelijk plan opgemaakt worden voor een
grotere zone en kan het project "Paters Capucijnen"
daarin geïntegreerd worden als projectzone.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 27-08-2007

Gemeenteraadslid Bert Maertens pleit voor
goede klachtenbehandeling en de
oprichting ombudsdienst

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 augustus werd
goedkeuring gevraagd over een nieuw reglement over
klachtenbehandeling. Gemeenteraadslid Bert Maertens
liet zich positief uit over de komst van een
klachtenmanagementsysteem maar had ook enkele
pertinente opmerkingen.

“Voor een overheid is het heel belangrijk om over een
goede klachtenbehandeling te beschikken. Uit de
klachten die de Izegemnaar uit over de dienstverlening
van de stadsdiensten, moet het stadsbestuur lessen
trekken en passende verbeterinitiatieven nemen.

Toch is het jammer dat men niet meteen van de
gelegenheid gebruik maakt om ook een ombudsdienst
op te richten. Een ombudsvrouw of -man is het
aanspreekpunt in tweede lijn voor klachten over de
behandeling van eerder ingediende klachten. Elke
moderne overheidsdienst en grote onderneming
beschikt over zo'n ombudsdienst. Geen één zonder
twee, maar helaas wel in Izegem, aldus Bert
Maertens.   

N-VA-raadslid Maertens pleitte verder voor de
aanduiding van een klachtencoördinator, één
aanspreekpunt voor het uiten van klachten bij de stad,
en het verplichten van een ontvangstmelding voor de
klager, zodat de indiener van de klacht weet dat de
klacht is ontvangen, of hij al dan niet ontvankelijk is
verklaard en wat de volgende stappen voor de
afhandeling van de klacht zijn.

“De indiener van een klacht verdient duidelijkheid en
transparantie. Hij moet snel weten wat er met zijn
klacht wordt gedaan. Bovendien is het goed voor het
vertrouwen in de instelling, de stadsadministratie, dat
men de mensen snel laat weten hoe de vork in de steel
zit en wat men verder kan verwachten. Het belang van
verwachtingsmanagement wordt nog te vaak
onderschat.”   

Bert Maertens vroeg ook dat jaarlijks een verslag van
de ingediende klachten aan de gemeenteraad wordt
bezorgd. “Dat verslag moet alle ontvangen klachten
beschrijven, aantonen op welke manier gevolg gegeven
werd aan de klacht en ook beleidsaanbevelingen ter
verbetering van de dienstverlening bevatten. Een
klantgerichte cultuur moet de doelstelling van de
stadsdiensten zijn. Ook de N-VA wil daar vanuit de
gemeenteraad aan meewerken”, besluit het raadslid.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 24-08-2007

N-VA vraagt betere bewegwijzering naar
kinderopvang Okido 

Op donderdag 23 augustus kwam de commissie voor
Openbare Werken en Mobiliteit voor de eerste keer na
de vakantieperiode samen. De N-VA - commissieleden
Trui Tytgat en Kurt Himpe kaartten een hele reeks
knelpunten en dossiers aan.

Gemeenteraadslid Trui Tytgat pleitte voor een betere
bewegwijzering naar de kinderopvang Okido aan de
Vijfwegen in Emelgem. Het handelt om een stedelijke
dienst en nergens is bewegwijzering naar de
kinderopvangplaats.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe kaartte tijdens de
commissievergadering onder andere de
verkeersonveiligheid aan het recyclagepark aan en
vroeg om een betere aanduiding van het
eenrichtingsverkeer in de Warandestraat. Hij vroeg het
stadsbestuur naar de langetermijnplanning voor
werkzaamheden aan de Gistelstraat en een oplossing
voor de rioleringsproblematiek in de Emelgemsestraat.

Naar aanleiding van de twee grote evenementen
(triatlon en Peerommegang) op 15 augustus worden
twee van de drie Izegemse bruggen afgesloten voor het
verkeer. Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg om in de
toekomst te zorgen voor een duidelijke wegomleiding
zodat het centrum van Izegem beter bereikbaar is.  

Trui Tytgat en Kurt Himpe – Gemeenteraadsleden N-
VA 
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Persmededeling - 12-08-2007

Noodplanambtenaar voor RIHO-politiezone

Op initiatief van de stad Izegem is er een
noodplanambtenaar voor de RIHO-politiezone
aangeworven. Dat vernam gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA) na een schriftelijke vraag aan het
Izegemse stadsbestuur.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 april 2007
stelde gemeenteraadslid Himpe al vragen over het
gemeentelijk noodplan en de aanstelling van een
noodplanambtenaar. Het Koninklijk Besluit van 16
februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen bepaalt dat elke gemeente een
ambtenaar moet hebben die verantwoordelijk is voor
de noodplanning. Deze ambtenaar staat de
burgemeester bij in het coördinatiecomité en in de
veiligheidscel die onder meer belast is met het
opstellen en actualiseren van het noodplan, het
organiseren van oefeningen en het evalueren van
noodsituaties.

De RIHO-politiezone heeft nu een contractueel
ambtenaar aangeworven. De ambtenaar zal werken
voor Izegem, Roeselare en Hooglede en de loonkost zal
naar evenredigheid van de bijdrage die elke gemeente
levert aan de politiezone verdeeld worden.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 30-07-2007

Raadslid Kurt Himpe vraagt verkeersveilige
maatregelen aan recyclagepark

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt verkeersveilige
maatregelen aan het Izegemse recyclagepark in de
Lodewijk De Raetlaan.

Tijdens de piekmomenten staan er lange files wagens
te wachten in beide richtingen. Dat zorgt voor de
nodige verkeersproblemen op de drukke weg in het
industriegebied.

"Het in- en uitrijden van het recyclagepark verloopt
tijdens de piekmomenten niet altijd even vlot. Een
slagboom zorgt ervoor dat tijdens drukke momenten
het recyclagepark even kan afgesloten worden zodat
alle aanwezigen rustig hun afval kunnen deponeren.
Maar autobestuurders die dan net een inrijmanoeuvre
uitvoeren, staan plots midden op de rijweg en kunnen
niet meer verder", stelt raadslid Himpe.

Door de wachtrijen in beide richtingen blijft er ook
maar weinig plaats meer over voor het drukke
vrachtwagenverkeer in de Lodewijk De Raetlaan. Ook
dat zorgt voor de nodige problemen en nu en dan voor
kleine ongevallen.

"Het succes van het Izegemse recyclagepark heeft dus
ook een keerzijde", besluit hij.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe plaatst het punt voor
bespreking op de agenda van de eerstvolgende
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 11-07-2007

Laureaten Guldensporenprijs 2007 zijn
bekend

Tijdens de Izegemse 11 juli - plechtigheid werden de
laureaten van de Guldensporenprijs 2007 bekend
gemaakt. De Guldensporenprijs kwam er op initiatief
van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe.

De drie laureaten zijn het restaurant De Smaak,
jeugdhuis Den Bustle en het café 't Stil Ende. De
eigenaars van de drie handelszaken ontvingen een
kunstwerk. 

Met de Guldensporenprijs wordt de Nederlandstalige
en plaatsgebonden benaming in Izegem gestimuleerd.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 12 februari werd
het voorstel van gemeenteraadslid Kurt Himpe
principieel goedgekeurd, tijdens de zitting van 4 juni
volgde de goedkeuring van het reglement op het
toekennen van de Izegemse Guldensporenprijs.

Als overgangsmaatregel werden dit jaar drie laureaten
aangeduid. Vanaf volgend jaar is er telkens één
laureaat die de Guldensporenprijs in ontvangst mag
nemen.

Kurt Himpe– Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 06-07-2007

Geert Bourgeois wil omvattend duurzaam
en milieuvriendelijk voertuigenbeleid

N-VA - gemeenteraadslid Geert Bourgeois stelde eerder
al een schriftelijke vraag waaruit bleek dat de stad
Izegem een 60-tal dienstvoertuigen heeft, maar dat er
geen doorgedreven wagenparkbeheer en geen
omvattend milieubewust voertuigenplan bestaat.

Daarom stelde raadslid Bourgeois tijdens de
gemeenteraadszitting van 2 juli voor om een databank
van de gebruikte voertuigen bij te houden,
milieuaspecten mee te nemen bij het opmaken van
bestekken voor de aankoop en het onderhoud van
voertuigen, bij de aankoop of de leasing van
voertuigen een streefcijfer te hanteren gekoppeld aan
de EcoScore… “Indien het beleid wordt uitgebreid met
de voorgestelde acties, moet het mogelijk zijn om
systematisch de milieuvriendelijkheid van het
wagenpark te rapporteren en op te volgen. Op die
manier kan de voorbeeldfunctie van de stad ten volle
worden uitgespeeld”, stelde raadslid Bourgeois. Zijn
voorstel gaat voor advies naar de Stedelijke Minaraad.

Geert Bourgeois – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 04-07-2007

Rationeel energieverbruik en sociale
tewerkstelling gaan hand in hand

Vóór 2009 moeten de netbeheerders 50.000
energiescans laten uitvoeren. Een energiescan is een
relatief eenvoudige doorlichting van de woning om een
beeld te hebben van het energiebesparingspotentieel.
Tegelijkertijd kunnen een aantal eenvoudige
maatregelen uitgevoerd worden ter voorkoming van
energieverspilling (bijvoorbeeld het plaatsen van
spaarlampen, spaardouchekop…). 

Tijdens de zitting van 2 juli stelde N-VA -
gemeenteraadslid Filip Motte voor om die energiescans
prioritair te laten uitvoeren bij kansarmen en bij
sociale klanten. Hij stelde ook voor om de uitvoering
van de scans te laten gebeuren door laaggeschoolden
en door langdurige werklozen.

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 03-07-2007

Nog altijd geen voorverkooppunt De Lijn in
Emelgem

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) kaartte tijdens
de gemeenteraadszitting van 2 juli het gebrek aan een
voorverkooppunt van De Lijn in Emelgem aan. Sinds 1
maart 2006 werkt De Lijn met een systeem van
voorverkooppunten waardoor reizigers vooraf een
ticket kunnen kopen dat in bepaalde gevallen tot 20 %
goedkoper is dan de aankoop van een ticket op de bus.

“Maar een jaar na de invoering van het systeem is de
geografische spreiding van de voorverkooppunten in
Izegem verre van ideaal. In Izegem zijn er ondertussen
negen voorverkooppunten, op de Bosmolens twee en in
Kachtem is er één voorverkooppunt. In Emelgem nog
altijd geen”, stelde raadslid Himpe.

Hij riep het Izegemse stadsbestuur op om de
handelaars die in aanmerking komen om als
voorverkooppunt te fungeren, zoals bijvoorbeeld de
uitbaters van krantenwinkels, te contacteren en aan te
moedigen in het systeem in te stappen.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe liet eerder al een
parlementaire vraag stellen over de
voorverkooppunten. Uit het antwoord van de minister
bleek dat in meer dan 350 deelgemeenten geen
voorverkooppunt voor handen is. “De Lijn moet
dringend de dienstverlening in de deelgemeenten
uitbouwen, zodat de inwoners ook daar gemakkelijker
een goedkoper kaartje kunnen aanschaffen”, stelde
Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 24-06-2007

Postkantoor Emelgem verdwijnt

Het postkantoor in de Izegemse deelgemeente
Emelgem verdwijnt. De reorganisatie van de
postkantoren wordt tijdens de zitting van 2 juli door
de gemeenteraad besproken.

Het stadsbestuur vernam van de gedelegeerd
bestuurder van De Post dat het Emelgemse postkantoor
zal gesloten worden en dat er geen ander postpunt
komt in de deelgemeente. In een brief dringt het
stadsbestuur aan om in Emelgem alsnog een postpunt
te openen.

Eerst nieuwe openingsuren, daarna sluiting

Ruim een jaar geleden kaartte gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA) tijdens de gemeenteraad de nieuwe
openingsuren van het Emelgemse postkantoor aan.
“Het kwam neer op een verminderde en onregelmatige
dienstverlening. Ik waarschuwde toen dat de
gewijzigde openingsuren en het verlies van negen
openingsuren nadelig zou zijn voor het postkantoor”,
stelt gemeenteraadslid Kurt Himpe. Op zijn vraag
stuurde het stadsbestuur eind augustus 2006 een brief
naar De Post om te protesteren tegen de gewijzigde
openingsuren.

De vrees dat de wijziging een voorbode was van een
definitieve sluiting wordt nu ook werkelijkheid.

Geen antwoord op parlementaire vraag

Kurt Himpe liet zeven maanden geleden een
parlementaire vraag over de toekomst van het
Emelgemse postkantoor stellen aan de staatssecretaris
van Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (SP.a). “Met de
vraag polste de N-VA naar de toekomstplannen voor
het postkantoor en naar de gevolgen van de gewijzigde
openingsuren. De wijziging en het verminderde aantal
openingsuren leiden immers tot minder klanten en net
de bezoekersfrequentie is een maatstaf voor De Post
om postkantoren te sluiten”, volgens het raadslid.
“Zeven maanden na het indienen van de parlementaire
vraag is er nog altijd géén antwoord”, reageert Kurt
Himpe furieus.

De N-VA steunt alvast de vraag van het Izegemse
stadsbestuur om naar aanleiding van de  sluiting van
het postkantoor een postpunt in Emelgem te openen
en zo toch een beperkte dienstverlening in de
deelgemeente te behouden.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 21-06-2007

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt
betere aanduiding van zone 30

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vraagt het
Izegemse stadsbestuur om te investeren in een betere
aanduiding van de zone 30 in het stadscentrum en voor
een correcte afbakening van de zone 30 in de
schoolomgevingen. Zijn voorstellen werden op
woensdag 21 juni door de commissie voor Openbare
Werken en Mobiliteit besproken.

"In het Izegemse stadscentrum wordt de zone 30
aangegeven met wettelijke borden en in bepaalde
gevallen wordt de zone ook geaccentueerd door een
zogenaamd poorteffect. Maar toch merken veel
autobestuurders niet dat ze een zone 30 binnenrijden",
stelt het raadslid. Volgens Kurt Himpe kunnen
bijkomende wegmarkeringen dit probleem grotendeels
oplossen. "Een gemakkelijke en goedkope oplossing die
in veel steden en gemeenten toegepast wordt". De
commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit keurde
het voorstel goed.

Aanduiding zone 30 in schoolomgevingen

Izegem investeerde als één van de eerste Vlaamse
steden in variabele borden die de zone 30 in een
schoolomgeving aanduiden. Door de variabele borden
geldt de zone 30 op schooldagen enkel ’s morgens, ’s
middags en ‘s avonds. "Maar de aanduiding van het
einde van de zone 30 in de schoolomgevingen
ontbreekt. In bepaalde gevallen is dit niet direct een
probleem, in andere gevallen is het niet duidelijk waar
het einde precies is", stelt raadslid Himpe. In de
schoolomgevingen zal nu een vast bord geplaatst
worden dat het einde van de zone 30 aanduidt.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 19-06-2007

N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens
pleit voor het gebruik van
milieuvriendelijke herbruikbare bekers

Wegwerpbekers zorgen bij elke fuif, optreden of ander
evenement voor heel wat afval. De verwerking van dat
afval berokkent ons leefmilieu veel schade. Afval
voorkomen blijft dus steeds de beste keuze. Als
milieuvriendelijke oplossing voor de (vaak letterlijke)
bergen wegwerpbekers pleit Bert Maertens (N-VA) voor
het gebruik van herbruikbare bekers in de stedelijke
fuif- en feestzalen JOC en ISO. Hij legt zijn voorstel
ter goedkeuring voor op de eerstvolgende
gemeenteraadszitting van maandag 2 juli.

“De herbruikbare beker is hét milieuvriendelijke en
kostenefficiënte alternatief voor de wegwerpbeker.
Doordat de beker gemaakt is uit een stevige soort
kunststof, is hij niet alleen quasi onbreekbaar, krasvrij
en volledig recycleerbaar, maar ook prima afwasbaar.
Kortom, hij is uitermate geschikt voor hergebruik.
Bovendien zijn herbruikbare bekers ook heel wat
aangenamer om uit te drinken dan wegwerpbekers”,
aldus het N-VA - gemeenteraadslid.

Heel wat voorbeelden in Vlaanderen tonen aan dat
werken met herbruikbare bekers perfect mogelijk is.
Grote evenementen als Krakrock in Avelgem, de
Dodentocht in Bornem en nabijgelegen steden als
Kortrijk, Lichtervelde, en Torhout gebruiken
consequent herbruikbare bekers en/of lenen ze uit.

De N-VA - fractie vindt dat Izegem niet kan
achterblijven en dat de stad ook zelf het goede
voorbeeld moet geven op het vlak van het voorkomen
van afval.

“Daarom stel ik de aankoop van herbruikbare bekers
voor, met de bedoeling deze verplicht, maar gratis, te
laten gebruiken in de stedelijke fuifzalen als
alternatief voor de wegwerpbekers die de
organisatoren er momenteel verbruiken én betalen. Dit
zal voor de organisator wellicht een kleine aanpassing
vergen op het vlak van praktische organisatie, maar zal
anderzijds de kosten voor de organisator een stuk
verlagen én het milieu een zeer goede dienst verlenen.

De herbruikbare bekers moeten niet enkel dienen voor
gebruik in de stedelijke fuifzalen. Ook stel ik voor een
hoeveelheid herbruikbare bekers aan te kopen om deze
via de stedelijke uitleendienst ter beschikking te
stellen van Izegemse verenigingen en inwoners die een
evenement organiseren”, zo besluit Bert Maertens.

Het raadslid vraagt de principiële goedkeuring van het
voorstel en pleit er sterk voor dat de Izegemse
Minaraad, de Jeugdraad en de recent opgerichte
Feestraad nauw betrokken worden bij de concrete
uitwerking ervan.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA  
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Actueel - 16-06-2007

Verkoop voormalig gemeentehuis Kachtem 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 juni vroeg het
Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor de verkoop
van het voormalige gemeentehuis van Kachtem. De
verkoop zal per opbod gebeuren door het
aankoopcomité in Kortrijk. Gemeenteraadslid Geert
Bourgeois plaatste enkele vraagtekens bij de wijze
waarop de bekendmaking van de verkoop zal gebeuren.

Volgens raadslid Bourgeois moet een verkoop van die
omvang voldoende opbrengen voor de stad izegem.
Maar als het gebeurt via het aankoopcomité zal het
niet voldoende publiek bekend zijn en dan blijven
potentiële kopers in het ongewisse.

Aan de verkoop zijn voorwaarden gekoppeld, zoals het
behoud van het buitenzicht en het wandel- en
fietspad. Het bestaande contract tot 2009 met de
huisbewaarder moet worden overgenomen en de
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord moet
verder gebruik kunnen maken van de gebouwen tot
eind januari 2008.

De instelprijs voor de verkoop per opbod bedraagt
130.000 euro.

Geert Bourgeois – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 14-06-2007

Beperkte parkeertijd aan buurtwinkels in
Kortrijksestraat

Tijdens de zitting van 4 juni werd een aanvullend
verkeersreglement goedgekeurd waardoor er beperkte
parkeertijd geldt aan twee buurtwinkels in de
Kortrijksestraat. Daardoor kunnen de klanten
gemakkelijker een parkeerplaats vinden en worden de
buurtwinkels ondersteund.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe herhaalde zijn standpunt
dat hij al tijdens de bijeenkomst van de commissie
voor Openbare Werken en Mobiliteit formuleerde: "Het
handelt om een experiment dat we een kans moeten
geven. De communicatie met de betrokken
buurtwinkels is heel belangrijk: het handelt om een
experiment dat zal geëvalueerd worden".

Aan de twee buurtwinkels in de Kortrijksestraat komt
er een beperkte parkeertijd van maximum 15 minuten.

Eerder werd al op voorstel van raadslid Himpe een
beperkte parkeertijd ingevoerd aan een krantenwinkel
in Emelgem en daar verloopt de regeling zeer vlot.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 10-06-2007

Bijkomende gsm-zendapparatuur op
Sasbrug in Kachtem

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 juni stelde
gemeenteraadslid Kurt Himpe vragen over gsm-
zendapparatuur die op de Sasbrug in Kachtem zal
geplaatst worden.

De VVSG meldde eerder al dat met de komst van
nieuwe technologie heel wat bijkomende
zendapparatuur zal moeten geplaatst worden en dat
de steden en gemeenten geen zicht hebben waar op
het grondgebied in de toekomst nog bijkomende
zendapparatuur noodzakelijk is voor een goede
ontvangst.

Belgacom Mobile NV wil op de Sasbrug in Kachtem
nieuwe zendapparatuur plaatsen in het kader van de
technologische vooruitgang en op vraag van de
abonnees.

Raadslid Himpe stelde in 2006 al een schriftelijke vraag
over de gsm-zendapparatuur op het Izegemse
grondgebied. Daruit bleek dat Belgacom Mobile NV ook
al plannen had om in de Manestraat in Kachtem - op
een boogscheut van de Sasbrug - een basisstation te
bouwen. Het openbaar onderzoek voor het plaatsen
van die installatie eindigde op 4 mei 2006.

Tijdens de zitting van 4 juni vroeg gemeenteraadslid
Kurt Himpe of dat basisstation nu ook effectief
gebouwd werd en waarom er dan zo dichtbij opnieuw
een basisstation moet gebouwd worden door dezelfde
gsm-operator.

Hij vroeg ook of er een openbaar onderzoek plaatsvond
naar aanleiding van de bouw van de zendapparatuur op
de Sasbrug.

Het schepencollege kon geen antwoord geven op de
vragen, maar beloofde zo snel als mogelijk de nodige
informatie op te vragen.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 08-06-2007

N-VA plaatst vraagtekens bij rekening 2006

Tijdens de raadszitting van 4 juni werd de rekening
van het dienstjaar 2006 voorgesteld. Gemeenteraadslid
Filip Motte plaatste een reeks vraagtekens bij de
rekening 2006. Zo wees hij op de stijgende kosten per
personeelslid en het feit dat de kosten voor gas en
elektriciteit niet dalen, in tegenstelling tot wat in de
begroting werd voorgesteld.

Verontrustend zijn de stijgende schulden van de stad.
“De terugbetaling van kapitaal en intresten steeg in
enkele jaren van 3,6 miljoen euro naar 4,6 miljoen
euro. De schulden van de stad Izegem op langer dan
één jaar zijn opgelopen tot meer dan 32 miljoen
euro”, lichtte raadslid Motte toe. Hij waarschuwde het
stadsbestuur voor de toekomst: de investeringshonger
van het stadsbestuur (denk maar aan De Leest, Eperon
d’Or, de kastelen Wolvenhof en Wallemote…) kent
blijkbaar geen grenzen…

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 06-06-2007

N-VA vraagt oprichting van Izegemse
bedrijvendatabank

Tijdens de zitting van 4 juni stelden de N-VA -
gemeenteraadsleden Geert Bourgeois en Kurt Himpe
voor om in Izegem een bedrijvendatabank op te
richten.

Geen enkele gemeente of stad in Vlaanderen heeft tot
op heden een zicht op alle ondernemingen op haar
grondgebied. Waregem is de eerste die zijn 4500
bedrijven wel in kaart heeft. Gegevens van alle
bedrijven zijn elektronisch beschikbaar, met inbegrip
van de aard van de activiteiten, de vestigingsplaats,
het aantal medewerkers, de jaarrekening, de
exportbestemmingen… Met een ingenieus systeem van
gegevensuitwisseling over ondernemingen op het
Waregemse grondgebied, is de stad bovendien perfect
op de hoogte van alle bedrijfsbewegingen, zoals
nieuwe vestigingen, wijzigingen van statuten,
faillissementen, het wegtrekken van bedrijven…
Informatie die van onschatbare waarde is voor het
economische beleid van de stad, de ruimtelijke
ordening, het werkgelegenheids- en het
mobiliteitsbeleid.

De stad Waregem, de intercommunale Leiedal en de
Coördinatiecel Vlaams E-Government (CORVE) sloegen
hiervoor de handen in elkaar. Vanuit CORVE werd het
basissysteem aangereikt. Waregem maakte er een
multifunctionele toepassing van met een lokaal
bedrijvenloket. Daar kunnen de data onmiddellijk
worden getoond en verrijkt door de bedrijven. Ook
kunnen burgers en bedrijven nu deze informatie op
een bijzonder gebruiksvriendelijke manier raadplegen
(www.waregem.be/bedrijvengids).

De N-VA – gemeenteraadsleden Geert Bourgeois en
Kurt Himpe vroegen en kregen tijdens de
gemeenteraadszitting van 4 juni de principiële
goedkeuring voor het oprichten van een
bedrijvendatabank. De raadsleden stelden ook voor dat
er een werkbezoek aan de stad Waregem zou gebracht
worden door de geïnteresseerde gemeenteraadsleden
en door de leden van de Stedelijke Economische Raad.

Geert Bourgeois en Kurt Himpe - Gemeenteraadsleden
N-VA
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Persmededeling - 04-06-2007

Guldensporenprijs stimuleert
Nederlandstalige en plaatsgebonden
benaming 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 juni werd het
reglement op het toekennen van de Izegemse
Guldensporenprijs goedgekeurd. Het voorstel van
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) om
Nederlandstalige en plaatsgebonden benaming te
stimuleren werd tijdens de zitting van 12 februari al
principieel goedgekeurd.

In 2007 zullen bij wijze van primeur maximum drie
laureaten worden bekroond. Vanaf dan zal de prijs
jaarlijks worden toegekend aan één laureaat. De
ingediende dossiers zullen behandeld worden door een
jury die jaarlijks door het college van burgemeester en
schepenen zal aangeduid worden.

"Al te vaak duiken in het straatbeeld anderstalige
benamingen op voor winkels, gebouwen en
horecazaken", stelde raadslid Himpe. Met de prijs
wordt de handhaving en de bevordering van de
Nederlandse taal in Izegem gestimuleerd. "Ik ben
tevreden dat in het reglement ook aandacht is voor de
plaatsgebonden benaming. Meer en meer verliezen de
handelspanden en winkels het historische verband met
het pand of de straat waarin ze gelegen zijn. Namen
die toponymisch relevant zijn, komen steeds minder
voor in het straatbeeld. Kijken we maar naar de
studies die de heemkundige kring Ten Mandere uitvoert
over de naamgeving in Izegem. Vroeger hadden cafés,
winkels… namen die een verband hadden met de
straat, de buurt…", stelde Himpe. Het gebruik van een
plaatsgebonden benaming heeft het voordeel dat de
stadsgeschiedenis in het straatbeeld blijft leven.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 02-06-2007

Gouverneur geeft Bert Maertens gelijk
i.v.m. de vertegenwoordiging van politieke
partijen in cultuur-, sport- en jeugdraad

Vertegenwoordigers van politieke partijen mogen wel
degelijk lid zijn van de stedelijke cultuur-, sport- of
jeugdraad. Dat blijkt uit een advies van de West-
Vlaamse gouverneur Paul Breyne aan het stadsbestuur.
N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens nam enkele
maanden geleden reeds dat standpunt in, waarbij hij
inging tegen de visie van het College van Burgemeester
en Schepenen. Nu geeft de gouverneur hem daarin ook
gelijk.

Gesteund door het advies van de gouverneur verzoekt
Bert Maertens de gemeenteraad nu opnieuw om
afgevaardigden van politieke partijen, die geen
mandataris zijn, weer als stemgerechtigd lid toe te
laten tot de sport-, cultuur- en jeugdraad. Hij
agendeerde daartoe een punt op de
gemeenteraadszitting van maandag 4 juni 2007.

"Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 januari 2007
werden de vertegenwoordigers van de politieke
fracties in de stedelijke adviesraden en commissies
aangeduid. Voor het eerst waren daar echter geen
politieke vertegenwoordigers in de stedelijke
cultuurraad, de sportraad en de jeugdraad bij. Het
stadsbestuur meende dit toen zo te moeten beslissen
na interpretatie van de drie decreten op lokaal jeugd-,
sport- en cultuurbeleid. Tijdens de discussie in de
gemeenteraad betwistte ik dat. Als je de decreten
correct interpreteert, kunnen vertegenwoordigers van
politieke partijen niet worden uitgesloten van de
adviesraden. Enkel als ze een politiek mandaat
uitoefenen (bvb. gemeenteraadslid of parlementslid)
krijgen ze geen stemrecht in de adviesraad", aldus Bert
Maertens. Uiteindelijk werd beslist om de kwestie voor
advies voor te leggen aan de gouverneur van West-
Vlaanderen. In zijn antwoord deelt die het standpunt
van het N-VA-raadslid.

Bert Maertens vraagt de gemeenteraad tijdens de
zitting van 4 juni a.s. om afgevaardigden van politieke
partijen, die geen mandataris zijn, opnieuw als
stemgerechtigd lid toe te laten tot de sport-, cultuur-
en jeugdraad.

Het is het N-VA-raadslid niet om het juridische gelijk
te doen. Hij beklemtoont, vanuit zijn ervaring als
gewezen voorzitter van de Izegemse Jeugdraad, vooral
de absolute meerwaarde van de vertegenwoordiging
van de politieke partijen in de stedelijke adviesraden.
"Hun aanwezigheid in de adviesraden laat de politieke
partijen toe voeling te houden met wat er leeft onder
de Izegemse bevolking en de verenigingen. Maar
bovenal biedt het een meerwaarde voor de adviesraad
zelf, om de politieke ideeën omtrent een bepaald
thema te kennen en de politieke partijen voor hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid te plaatsen bij
het voorbereiden en uitvoeren van het lokaal sport-,
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cultuur- en jeugdbeleid", besluit Bert Maertens.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA  
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Persmededeling - 30-05-2007

131 hectare onmiddellijk beschikbaar
aanbod bedrijventerreinen in regio
Kortrijk-Roeselare-Tielt

Het onmiddellijk beschikbare aanbod bedrijventerreinen
bedraagt in de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt 131
hectare. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams
minister Dirk Van Mechelen op een schriftelijke vraag
van Vlaams parlementslid Jan Loones (N-VA).

Daarnaast is er ruim 1200 hectare terreinen die als
bedrijventerrein kunnen ingevuld worden. Maar hier
wringt het schoentje volgens Vlaams parlementslid Jan
Loones. “Voor 277 hectare moet de uitrusting nog
aangelegd worden om ze uitgeefbaar te maken. Voor
415 hectare bedrijventerreinen wordt vastgesteld dat
ze slechts gedeeltelijk in gebruik zijn. Voor 508 hectare
is er vandaag een knelpunt dat de ontwikkeling
vertraagt. In die gevallen handelt het om niet-
marktklare leegstand, zonevreemd gebruik… De minister
laat weten dat het noodzakelijk is om ten minste 10
procent van dit traag aanbod op de markt te brengen
in de volgende vijf jaar”, stelt Jan Loones.

Bijkomende inspanningen nodig

Er zullen in een volgende periode alvast bijkomende
inspanningen nodig zijn om dit traag aanbod te
versnellen. N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe pleit
voor het beter benutten en onderhouden van de
bedrijventerreinen. Vervuilde sites moeten gesaneerd
en herbruikt worden.

Volgens Kurt Himpe beschikt VLAO (Vlaams Agentschap
Ondernemen) niet over de gegevens om een opsplitsing
te maken tussen enerzijds gronden die een reserve
vormen voor de uitbreiding van bestaande bedrijven en
anderzijds gronden die kunnen aangewend worden voor
de realisatie van nieuwe bedrijven.

De N-VA vroeg ook de gegevens op per arrondissement.
Daaruit blijkt dat er vooral in het arrondissement
Kortrijk nog een onmiddellijk beschikbaar aanbod van
bedrijventerreinen is, namelijk 98 hectare. Uit de
cijfers blijkt dat inspanningen in de categorieën
“gedeeltelijk in gebruik” en “terreinen met knelpunt”
(traag aanbod) de marktbeschikbaarheid per
arrondissement nog kunnen verhogen.

Tabel: bedrijventerreinen in de regio Kortrijk-
Roeselare-Tielt, opgedeeld volgens beschikbaarheid en
per arrondissement

 Arr.
Kortrijk

Arr.
Roeselare

Arr.
Tielt

Totaal

Onmiddellijk
aanbod

98 ha 11 ha 22 ha 131 ha

Uitrusting
ontbreekt

152 ha 105 ha 20 ha 277 ha

Gedeeltelijk
in gebruik

238 ha 79 ha 98 ha 415 ha
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Terreinen
met knelpunt

242 ha 138 ha 128 ha 508 ha

Totaal 730 ha 333 ha 268 ha 1331 ha

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid en N-VA -
partijbestuurslid

Jan Loones - Vlaams parlementslid
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Actueel - 24-05-2007

Stadsbestuur gooit gebruiksovereenkomst
voor verenigingslokalen in prullenmand

Gemeenteraadslid Bert Maertens interpelleerde tijdens
de gemeenteraadzitting van 7 mei 2007 het College
van Burgemeester en Schepenen over de plotse
koerswijziging i.v.m. het gebruik van een uniforme
gebruiksovereenkomst voor verenigingslokalen.

Begin 2006 uitte het stadsbestuur de wens om de
lopende en toekomstige overeenkomsten met
verenigingen die over een lokaal op stadsgrond
beschikken (meestal via het zgn. 'recht van opstal') te
vervangen door een uniforme gebruiksovereenkomst.
Die laatste was volgens het stadsbestuur juridisch veel
beter en zou aldus een meerwaarde voor stad én
vereniging betekenen. De Stedelijke Jeugdraad werd
gevraagd een advies uit te brengen over een ontwerp
van gebruiksovereenkomst. Daarna zouden ook de
Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid en de Stedelijke
Sportraad worden geconsulteerd, vooraleer het
definitieve ontwerp aan de gemeenteraad ter
goedkeuring zou worden voorgelegd. Tijdens de
Algemene Vergadering van de Jeugdraad van april jl.
werd echter verrassend gemeld dat de
gebruiksovereenkomst wordt afgevoerd.

“Deze plotse beslissing roept toch enkele vragen op”,
aldus Bert Maertens, die tijdens de onderhandelingen
over de gebruiksovereenkomst nauw betrokken was, als
toenmalig voorzitter van de Jeugdraad.

“Is er een goede reden voor deze onaangekondigde
koerswijziging? Geldt de meerwaarde van een uniforme
gebruiksovereenkomst, in vergelijking met het recht
van opstal of andere juridische overeenkomsten, dan
plots niet meer? Dat was amper een jaar geleden
nochtans hét argument van het stadsbestuur om de
gebruiksovereenkomst in te voeren.”

Naast vragen over de inhoud van de beslissing, uit het
N-VA-gemeenteraadslid ook bedenkingen over de
kwaliteit van de beleidsvoorbereiding. “Het groot
aantal werk- en vergaderuren dat de Jeugdraad aan
haar advies en aan de gesprekken met het College van
Burgemeester en Schepenen over de
gebruiksovereenkomst heeft gespendeerd blijkt een
maat voor niets te zijn geweest. Als een stadsbestuur
een beslissing neemt verwacht je op zijn minst dat die
uitgekiend en beredeneerd is, met de lange termijn in
het vizier. Dit is dus blijkbaar niet altijd het geval. En
dat is jammer, vooral voor de vrijwilligers die heel wat
moeite aan de voorbereiding besteed hebben.” 

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 22-05-2007

Interpellatie over de werking van het
gemeentelijk noodplan na de treinramp

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei 2007
interpelleerde gemeenteraadslid Kurt Himpe het
stadsbestuur over de werking van het gemeentelijk
noodplan na de treinramp. Op donderdag 26 april
kreeg Izegem de grootste ramp uit haar geschiedenis te
verwerken. De botsing tussen twee treinen had een
enorme impact.

"Iedereen is het er over eens dat de hulpdiensten zeer
snel ter plaatse waren en dat alle diensten die
betrokken waren bij de onmiddellijke hulpverlening
schitterend werk leverden. Ook nadien was er heel wat
werk voor diverse stadsdiensten en voor de diensten
van de NMBS en Infrabel en ook hier kan enkel gezegd
worden dat men bijna het onmogelijke deed om alles
opnieuw in orde te krijgen", stelde raadslid Himpe. Hij
feliciteerde namens de N-VA - fractie iedereen die
betrokken was bij de hulpverlening.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 april 2007
stelde het raadslid al een vraag over het gemeentelijk
noodplan en vroeg hij om dat noodplan door de
gemeenteraad te laten vaststellen. Jammer genoeg
was het enkele weken na de vraag al nodig om het
noodplan te activeren. Aan de vraag die hij toen
stelde, kan uiteraard ook de vraag gekoppeld worden
om een grondige evaluatie te laten opmaken door de
betrokken diensten na het in werking treden van het
noodplan.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg of er al een
evaluatievergadering met alle betrokken diensten
plaatsvond. Hij wilde ook weten waarom de Izegemse
Sint-Jozefskliniek pas om 19u.30 officieel op de hoogte
werd gebracht van het ongeval (ongeveer 20 minuten
na de gebeurtenissen) en waarom het Vlaams Kruis
niet (onmiddellijk) ingeschakeld werd voor de
hulpverlening.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 14-05-2007

Oude Izegemse stadsgezichten opnieuw in
het straatbeeld

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelt voor om in
Izegem oude stadsgezichten opnieuw in het straatbeeld
te brengen. Er staat in de stad al een voorbeeld op de
hoek van de Meensestraat en de Kortrijksestraat.

“Een voorbeeld dat ook elders in de stad en in de
deelgemeenten kan gevolgd worden, op diverse
ontmoetingsplaatsen, pleinen en markten”, stelt
raadslid Himpe. “In onze stad beschikken we door de
fotoverzameling van Julien Maes en het archief van de
heemkundige kring Ten Mandere over heel wat
fotomateriaal dat kan gebruikt worden voor zo’n
project”.

Op die manier wil het raadslid aandacht voor het
onroerend erfgoed van onze stad. “Veel Izegemnaars
hebben geen idee meer van het vroegere Izegem. Een
bordje met wat uitleg maakt het dan nog interessanter
om het huidige straatbeeld te vergelijken met het
oude stadsgezicht. Dergelijke oude stadsgezichten
bieden ook aan de stadsgidsen een uitvalshoek om aan
de Izegemnaars en de toeristen een beeld te schetsen
hoe Izegem er vroeger uit zag. De borden met de oude
stadsgezichten worden dan ook best zo opgesteld dat
men in de richting van het huidige straatbeeld kijkt.”

Kurt Himpe stelt ook voor om in de stad meer
gedenkborden of –platen aan de gevels aan te brengen
ter herinnering aan historische feiten of figuren.

Gemeenteraadslid Himpe vraagt tijdens de volgende
gemeenteraadszitting de goedkeuring voor de
voorstellen.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 14-05-2007

N-VA - voorstel in verband met splitsing B-
H-V goedgekeurd

Door de niet-splitsing van de kieskring B-H-V wordt
een groot deel van Vlaanderen – het arrondissement
Halle-Vilvoorde (meer dan 550.000 inwoners!) – voor de
federale verkiezingen als tweetalig beschouwd,
waardoor Franstalige politici stemmen kunnen ronselen
in Vlaanderen. De kieskring B-H-V is duidelijk in strijd
met de grondwettige indeling van het land en
discriminerend voor de verkiezingskandidaten en
kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het
Nederlandse taalgebied.

Volgens een arrest van het Arbitragehof van 26 mei
2003 moest de federale regering nochtans vóór de
eerstvolgende federale verkiezingen (10 juni 2007) de
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen. Tot op
vandaag ondernam de federale regering echter geen
enkele actie om het arrest van het Arbitragehof na te
leven.

Tientallen Vlaamse steden en gemeenten keurden
inmiddels, uit solidariteit met de burgemeesters van
Halle-Vilvoorde, een motie goed waarin de
gemeenteraad de federale overheid met aandrang
vraagt om het arrest van het Arbitragehof na te leven.
Omdat het Izegemse stadsbestuur blijkbaar geen
interesse toonde om hetzelfde te doen, nam
gemeenteraadslid Bert Maertens tijdens de
gemeenteraadszitting van 7 mei 2007 namens de N-VA
- fractie zelf het initiatief.

Samenhang in Izegemse meerderheid zoek

De discussie in de gemeenteraad werd meteen
aangewakkerd door een zielige vertoning van de Sp.a-
Groen!-fractie, die de gemeenteraadszaal verliet en
weigerde te stemmen over het N-VA-voorstel. Ook
over het voorstel van coalitiepartner CD&V, om de
kosten voor de organisatie van de ongrondwettige
federale verkiezingen terug te vorderen van de
federale overheid, weigerden Sp.a en Groen! te
stemmen. De samenhang in de meerderheidscoalitie
was zowaar even compleet zoek! De Izegemse Sp.a-
Groen!-fractie toonde, met fractieleider en senator
Myriam Vanlerberghe op kop, zich dus opnieuw van
haar meest “Vlaamse” kant!

Het voorstel van de N-VA, waardoor de gemeenteraad
zich uitdrukkelijk achter de eis tot splitsing van B-H-V
schaart, werd uiteindelijk toch goedgekeurd. N-VA en
Vlaams Belang stemden voor, CD&V en VLD onthielden
zich.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 12-05-2007

Lokaal alcohol- en drugbeleidsplan:
repressie ontbreekt !

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei vroeg het
Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor het lokaal
alcohol- en drugbeleidsplan.

Raadslid Trui Tytgat stelde dat de N-VA tevreden is
met de groeiende aandacht voor de problematiek en
met de opmaak van het plan op basis van overleg.

Volgens het raadslid is er in het plan veel aandacht
voor preventie, maar ontbreekt een actieplan in
verband met repressie. Ook is het plan te veel gericht
op de drugproblematiek en te weinig op de
alcoholproblematiek.

Gemeenteraadslid Trui Tytgat formuleerde enkele
voorstellen: ze vroeg om ook samen te werken met de
Izegemse horeca en een label in het leven te roepen
voor horecazaken die het plan steunen. Ze vroeg ook
om een vertegenwoordiger van de sport-, cultuur- en
feestraad te betrekken bij de uit-werking van het
beleidsplan.

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 08-05-2007

PPS-project "Melkmarkt" stopgezet

Eén van de PPS-projecten voor de bouw van sociale
huurappartementen, het project "Melkmarkt", is
stopgezet. Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe was
het al een tijd duidelijk dat er iets aan de hand was
met het dossier.

De oude gebouwen van het stadhuis moesten al
ontruimd worden bij de start van de zomervakantie
2006. Toen begin 2007 nog altijd geen schot in de zaak
te bespeuren was, stelde het raadslid een schriftelijke
vraag aan het stadsbestuur over het PPS-project.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei stelde
gemeenteraadslid Himpe opnieuw enkele vragen over
het dossier. De private partner SOWO is er voor het
project "Melkmarkt" niet in geslaagd op tijd een
bouwvergunning te verkrijgen. Dit leidde tot de
beslissing om het project helemaal af te blazen.

De N-VA is altijd bijzonder kritisch geweest en
formuleerde eerder al een reeks opmerkingen over
onder andere de uitbreidingsmogelijkheden voor de
stedelijke administratie en de concrete invulling van
het project. Eind 2005 werd het project voorgesteld en
toen werd beloofd om te zorgen voor een opvolging
van het project en een regelmatige terugkoppeling. Op
de schriftelijke vraag die het raadslid op 4 januari
2007 stelde, werd echter geantwoord dat "de
voorstelling van de definitieve bouwplannen niet aan
de gemeenteraad zou gebeuren". Vreemd...

Raadslid Himpe vroeg tijdens de gemeenteraadszitting
van 7 mei of de compensaties die gedaan werden voor
het PPS-project "Melkmarkt" en die in het nadeel van
het project "Wijngaardstraat" waren, kunnen
gerecupereerd worden. Hij wilde ook weten wie moet
opdraaien voor de kosten die voor de realisatie van
het project al werden gemaakt.

Het stadsbestuur zal nu met de verantwoordelijken aan
tafel gaan zitten om een en ander uit te klaren.  

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 04-05-2007

Herstellingswerken Kachtembrug starten na
bouwverlof 2007

Na het bouwverlof 2007 starten de herstellingswerken
aan de Kachtembrug. Dat vernam gemeenteraadslid
Kurt Himpe (N-VA) van Vlaams minister Kris Peeters.

Een tijd geleden werd de rotonde aan de voet van de
Kachtembrug opnieuw aangelegd. Er werd toen aan het
Izegemse stadsbestuur gemeld dat ook aan de brug zelf
werken zouden worden uitgevoerd. Zo moeten de
vangrails, de leuningen en de uitzetvoegen vervangen
en het wegdek hersteld worden.

"Door enkele technische problemen konden de werken
nog niet gestart worden, maar intussen werd een
gepaste oplossing gevonden. De geplande
renovatiewerken zullen nu vermoedelijk kort na het
bouwverlof 2007 worden aangevat. Het bestek voorziet
een uitvoeringstermijn van 50 werkdagen", aldus
raadslid Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 03-05-2007

De vinger aan de verzwikte pols

Tijdens het weekend van 1 april voerde Jong N-VA
Izegem een symbolische actie in de Izegemse
Markstraat, waarbij de voorbijgangers gewaarschuwd
werden voor het ‘gevaar voor verzwikking’. De reacties
waren eensluidend: de Marktstraat ligt er, net zoals
vele andere straten, schabouwelijk bij. Dat het
fietsbeleid in Izegem veel beter kan en moet, stond en
staat buiten kijf.

Het stadsbestuur liet onlangs weten dat het de
grootste putten in het wegdek van de Marktstraat zal
opvullen, in afwachting van de definitieve heraanleg.

Jong N-VA Izegem stelt dan ook met tevredenheid vast
dat de meerderheidscoalitie van CD&V en SP.a/Groen!
na een maand ingegaan is op de eis om het fietsbeleid
in Izegem een stuk veiliger te maken. We hopen
evenwel dat dit slechts een eerste stap is. Vele andere
straten in Izegem zijn nog steeds fietsonvriendelijk en
verdienen dringend de nodige aandacht.

We herhalen bij deze de eis om van het aanleggen van
fietspaden, waar mogelijk gescheiden van de rijweg,
een prioriteit te maken. Waar de aanleg van een
fietspad niet haalbaar is, moet het wegdek zich in
perfecte staat bevinden. Enkel op die manier kan de
veiligheid van de fietser verhoogd worden.

Jong N-VA Izegem staat erop de vinger aan de
verzwikte pols van het stadsbestuur te houden, want
ook vanuit de oppositie biedt Jong N-VA de Izegemnaar
6 jaar garantie!

Bernhard De Muynk - Voorzitter Jong N-VA
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Actueel - 27-04-2007

Herstellingswerken aan wegdek N36

In 2009 worden er opnieuw ingrijpende
herstellingswerken aan het wegdek van de N36
uitgevoerd. Dat blijkt uit het antwoord op een
parlementaire vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe
liet stellen aan Vlaams minister Kris Peeters.

Tijdens de voorbije jaren werden al heel wat werken
uitgevoerd aan de N36 op het grondgebied Roeselare
en Izegem. Zo zorgde de aanleg van rotondes voor
meer verkeersveiligheid. Ook het wegdek werd op
verscheidene plaatsen al hersteld.

Het deel van de N36 tussen de Kortrijksestraat in
Izegem en de Izegemstraat in Lendelede is echter al
jaren in zeer slechte staat. Vooral in het rijvak richting
Izegem zijn er grote putten en is de bovenste laag van
het wegdek aan herstel toe.

De Administratie Wegen en Verkeer (AWV) is er zich
van bewust dat er op dit wegvak herstellingswerken
nodig zijn. De ergste defecten zal men via het bestek
"onderhoud KWS" proberen aan te pakken. De N36
wordt ook in het driejarenprogramma 2007-2009
opgenomen. In 2009 zal er over een lengte van ruim
twee kilometer structureel onderhoud gebeuren. Voor
deze werken maakt Vlaams minister Kris Peeters
650.000 euro vrij.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 20-04-2007

Betere verlichting wandel- en fietspad
tussen Reperstraat en Vijfwegenstraat
gewenst

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 april vroeg
gemeenteraadslid Bert Maertens aan het Izegemse
stadsbestuur om de openbare verlichting op het
wandel- en fietspad tussen de Reperstraat en de
Vijfwegenstraat in Emelgem te verbeteren.

Het smalle steegje is een autovrije doorsteek en wordt
frequent gebruikt door fietsers en wandelaars. Ook de
wandelroute "Het Kerelspad" loopt er doorheen.

Over de hele lengte van het wandel- en fietspad is er
maar één verlichtingspunt aanwezig, te weinig voor
een goede openbare verlichting.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 18-04-2007

Geen herstelplaats voor fietsen in Izegems
station

Er komt geen fietsenherstelplaats in het Izegemse
station. Dat antwoordt staatssecretaris van
Overheidsbedrijven Bruno Tuybens op een
parlementaire vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe
liet stellen.

Eind juli 2005 kondigden het Izegemse stadsbestuur, de
NMBS-Holding en toenmalig minister Vande Lanotte
tijdens een werkbezoek aan dat er enkele ingrijpende
wijzigingen zouden gebeuren aan het Izegemse station,
zoals een uitbreiding van het parkeerterrein op de
voormalige goederenkoer en de uitbouw van een
fietsenstalling naast het station. Intussen is het
parkeerterrein aangelegd en is men volop bezig met de
uitbouw van een fietsenstalling.

"Maar tijdens het werkbezoek werd ook een derde
project voorgesteld", zegt gemeenteraadslid Kurt
Himpe. "Oorspronkelijk had het Izegemse stadsbestuur
ook de intentie om in het kader van een sociaal
tewerkstellingsproject een lokaal van het
stationsgebouw te gebruiken voor een
fietsenherstelplaats. Maar dit initiatief stuitte op veel
tegenkanting van de plaatselijke fietsenherstellers."
Daarom heeft het stadsbestuur beslist om het lokaal in
het station te gebruiken voor het project "Netwerkt".

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 16-04-2007

Elektronisch betalen 

Gemeenteraadslid Filip Motte lanceerde eerder al het
voorstel om aan het loket van de burgerlijke stand in
het stadhuis de mogelijkheid om elektronisch te
betalen aan te bieden.

Tijdens de zitting van 2 april vroeg hij naar een stand
van zaken, want  elektronisch betalen is nog altijd niet
mogelijk.

 “Jawel”, luidde het vanop de schepenbanken. Maar de
schepen van Financiën vergat een klein maar
belangrijk detail. Elektronisch betalen kan op de
tweede verdieping bij de financiële dienst. Maar die
dienst is gesloten op zaterdagvoormiddag en net dan
staan er lange rijen wachtenden aan de loketten van
de burgerlijke stand.

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 13-04-2007

Site oud rustoord: aannemer blijft in
gebreke

Op maandag 2 april stelde gemeenteraadslid Kurt
Himpe tijdens de raadszitting een vraag over de site
van het oude rustoord op de hoek van de
Meensesteenweg en de Kokelarestraat. Daar werden
nieuwe woningen gebouwd, maar de omgevingswerken
laten op zich wachten.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe wou weten wanneer
alles er opgeruimd en heraangelegd wordt, want de
site wordt meer en meer een stortplaats. Grote
bergen aarde ontsieren het zicht op de nieuwe
woningen en de nieuwe administratieve gebouwen van
het OCMW die er opgetrokken werden.

Uit het antwoord op zijn vraag blijkt dat de site al op
1 april 2004 opgeruimd moest worden door de
aannemer. Die aannemer zal nu aangemaand worden
dit zo snel als mogelijk in orde te brengen.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 11-04-2007

Fietstunnel onder N36: N-VA plaatst
vraagtekens bij het dossier

Het onteigeningsplan voor de aanleg van de fietstunnel
onder N36 werd vorig jaar voorlopig goedgekeurd.
Tijdens de zitting van 2 april stelde de gemeenteraad
het onteigeningsplan definitief vast. Bij de stemming
over het agendapunt onthield de N-VA – fractie zich.
Gemeenteraadslid Geert Bourgeois somde de
argumenten van de N-VA op en plaatste vraagtekens
bij het tracé dat voorgesteld wordt.

“De N-VA gaat akkoord met de aanleg van een
fietstunnel. Het was immers de N-VA die als eerste
partij dit op de politieke agenda plaatste”, begon
raadslid Bourgeois. Maar het voorstel dat op tafel ligt,
voldoet niet aan de verwachtingen van de N-VA:

§         de fietstunnel biedt geen oplossing voor de
voetgangers die de N36 willen dwarsen;

§         de tunnel biedt enkel een oplossing voor het
fietsverkeer vanuit de richting van de Bosmolens
naar het centrum van Izegem;

§         de fietsers die van het centrum van Izegem naar
de Bosmolens willen rijden en gebruik maken van
de tunnel moeten  drie keer een weg dwarsen (de
Burgemeester Vandenbogaerdelaan en de
Meensestraat bij het inrijden van de tunnel en de
Meensesteenweg bij het uitrijden van de tunnel);

§         de tunnel biedt geen oplossing voor het verkeer
dat uit de richting van Roeselare of Lendelede
komt;

§         het is maar de vraag of de fietsers deze tunnel
zullen gebruiken. Fietsers kiezen immers de
kortste weg en doordat de tunnel maar één
rijrichting bedient, kan het gebruik van de rotonde
niet afgedwongen worden;

§         het dossier is samengesteld op basis van
fietserstellingen die tien jaar geleden uitgevoerd
werden;

§         volwaardige alternatieven werden nooit grondig
onderzocht. Een bijkomende studie om deze
alternatieven te bekijken werd niet uitgevoerd.

En dit is maar een greep uit de argumenten die de N-
VA tijdens de zitting naar voren bracht.

Geert Bourgeois – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 09-04-2007

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
"Bosmolens" en "Kasteelwijk" definitief
vastgesteld

De ruimtelijke uitvoeringsplannen "Bosmolens" en
"Kasteelwijk" werden tijdens de gemeenteraadszitting
van 2 april definitief vastgesteld. De bespreking van de
plannen verliep eerder chaotisch.

De bevoegde schepen legde ter zitting nog een aantal
wijzigingen voor. Gemeenteraadslid Kurt Himpe keurde
deze handelwijze af. "Er was sowieso afgesproken dat
voor de definitieve vaststelling van de
uitvoeringsplannen "Bosmolens" en "Kasteelwijk" nieuwe
documenten aan de gemeenteraadsleden zouden
bezorgd worden. In de oorspronkelijke plannen slopen
immers heel wat fouten. Ik heb al verscheidene
voorstellen gedaan om het studiewerk van de
gemeenteraadsleden in optimale omstandigheden te
laten verlopen, bijvoorbeeld het uitnodigen van
gemeenteraadsleden naar de informatievergaderingen
die het openbaar onderzoek voorafgaan, het ter
beschikking stellen van kleurkopies van de plannen...
Het is ook zeer belangrijk dat de raadsleden de
evolutie van de uitvoeringsplannen kunnen opvolgen en
de wijzigingen aan de documenten bij de definitieve
aanvaarding kunnen vaststellen."

Dat het ter beschikking stellen van nieuwe documenten
voor de definitieve vaststelling geen overbodige luxe
is, bleek toen raadslid Himpe enkele vragen stelde over
het ruimtelijk uitvoeringsplan "Bosmolens". Toen de
gemeenteraad op 28 augustus 2006 de voorlopige
vaststelling deed van het ruimtelijk uitvoeringsplan
gebeurde dit op voorwaarde dat de overwegingen in
verband met de overstromingsrisico's, de afsluitingen
en de gsm-apparatuur in de documenten verwerkt
werden.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg aan de bevoegde
schepen of deze overwegingen nu ook daadwerkelijk in
het ruimtelijk uitvoeringsplan verwerkt werden, maar
de schepen moest het antwoord schuldig blijven.   

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 04-04-2007

Bedenkingen bij beleidsnota OCMW

"De voorgestelde beleidsnota van het OCMW is op de
eerste plaats een opsomming van de bestaande
dienstverlening, waarvan enkele inderdaad hun nut en
toegevoegde waarden hebben bewezen", stelt
gemeenteraadslid Filip Motte (N-VA). De voorziene
oplopende toelage, deels te verklaren door opgelegde
verplichtingen, moet volgens de N-VA een blijvende
bezorgdheid zijn van allen. 

De verdere uitbouw van "het sociaal beleidsplan" en
"het sociaal huis" is ook een van die nieuwe
verplichtingen, die nauwgezet zal worden opgevolgd
door de N-VA-fractie in de gemeenteraad en OCMW.
 
De verhuis van de RVT-bedden van Ten Bos naar De
Plataan, zal onvermijdelijk de kosten van de
overblijvende revalidatieafdelingen in Ten Bos,
verhogen. Hopelijk brengt dit de toekomst van de
revalidatieafdelingen, niet in gevaar.
 
"Over investeringen in rusthuisbedden vinden we niets
terug in de beleidsnota. Verschillende studies wijzen
nochtans aan de nood van 60.000 nieuwe bedden tegen
2030 en 140.000 bedden tegen 2050. Bovendien zijn er
niet alleen meer ouderen, maar ze leven ook veel
langer dan vroeger. Vaak worden door deze bejaarden
ook hogere eisen gesteld qua comfort en aangeboden
diensten", stelt raadslid Filip Motte.
 
Ook de wachtlijsten vormen een belangrijk probleem.
Verschillende bejaarden zijn immers ingeschreven op
verschillende plaatsen. Daarom is de invoering van een
centrale wachtlijst een zeer handig werkinstrument in
de toekomst.
 
Een toekomstvisie moet volgens de N-VA gebaseerd
zijn op twee principes :

Ten eerste het bevorderen van "thuisverblijven" door:

1. verdere uitbouw van de dienstverlening
(groendienst, klusjesdienst, boodschappendienst, 
warme maaltijden, poetsdienst…);

2. stimuleren van opvang van ouderen door familie
door onder andere het aanbieden van een zorgpremie,
tussenkomst voor evntuele aanpassing van de woning,
zorgen voor tijdelijk opvang tijdens bepaalde periodes
(ziekte kinderen, verlofperiode);

3. ontwikkelen van alternatieve zorg- en woonvormen :
het opstarten van een dagcentrum, dringende uitbouw
van enkele verblijven voor kortopvang, stimuleren van
de bouw van kangoeroewoningen gebaseerd op de
solidariteit tussen de verscheidene generaties,
stimuleren van de bouw aan aanleunwoningen, dicht
tegen de huidige site van De Plataan, waar bejaarden
nog zelfstandig kunnen wonen maar voor enkele
diensten een beroep doen op de al bestaande diensten.
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In de tweede plaats moeten in de nabije toekomst
"nieuwe" rusthuisbedden uitgebouwd worden waarbij
rekening wordt gehouden met de nieuwe tendensen
(werken met leefgroepen, kleinschaligheid). 

Financieel kan dit een harde dobber zijn, maar zowel
binnenlands als buitenlands kapitaal staat klaar om te
investeren in de verzorgingssector. Mogelijks kan ook
hier een PPS-project soelaas brengen, waarbij moet
gestreefd worden dat de zorgverlening integraal onder
de bevoegdheid van het OCMW terecht komt. 

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 02-04-2007

Vragen over gemeentelijk noodplan en
bevoegde noodplanambtenaar

Tijdens de raadszitting van 2 april 2007 stelde
gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vragen over het
gemeentelijk noodplan en de aanstelling van een
noodplanambtenaar.

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende
de nood- en interventieplannen bepaalt dat elke
gemeente een ambtenaar moet hebben die
verantwoordelijk is voor de noodplanning. Deze
ambtenaar staat de burgemeester bij in het
coördinatiecomité en in de veiligheidscel die onder
meer belast is met het opstellen en actualiseren van
het noodplan, het organiseren van oefeningen en het
evalueren van noodsituaties. Gemeenteraadslid Kurt
Himpe wou weten of er al een noodplanambtenaar
aangesteld is in Izegem.

Raadslid Himpe vroeg ook om de gemeenteraad het
gemeentelijk noodplan te laten vaststellen. “Het is
belangrijk dat gemeenteraadsleden weten wat de
risicopunten zijn in Izegem. In onze stad zijn er immers
heel wat grote bedrijven, scholen,
wegeninfrastructuur… en de risico’s bepalen mee over
welk materieel de brandweerdienst moet kunnen
beschikken”, volgens het raadslid.

Noodplanning en communicatie zeer belangrijk

Dat het gemeentelijk noodplan en de erin vermelde
communicatiestrategie zeer belangrijk zijn, blijkt
volgens raadslid Kurt Himpe ook uit een praktisch
voorbeeld: “Toen in Emelgem een verdacht pakket in
de Peter Benoitstraat gevonden werd, kwam de
ontmijningsdienst van het Belgische leger ter plaatse,
maar de lokale brandweer werd niet verwittigd.”

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    

 

 
  
 



Verenigingslokalen geliefkoosd terrein voor inbrekers

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-verenigingslokalengeliefkoosdterreinvoorinbrekers.htm[26/04/2011 17:34:42]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Persmededeling - 24-03-2007

Verenigingslokalen geliefkoosd terrein voor
inbrekers

Gemeenteraadslid Bert Maertens wil dat het
stadsbestuur meer inspanningen doet inzake
inbraakpreventie bij de Izegemse verenigingen. Hij
vraagt dit naar aanleiding van een antwoord dat hij
kreeg op een schriftelijke vraag aan de politiezone
RIHO. Uit die cijfers blijkt dat de afgelopen vijf jaar
minstens 37 keer werd ingebroken in lokalen van
Izegemse jeugd- en sportverenigingen.

“Het gaat hier slechts om de geregistreerde aangiften
van inbraken in verenigingslokalen. Ongetwijfeld
worden niet alle pogingen tot inbraak en diefstal bij
de politie aangegeven. De effectieve inbraakcijfers
liggen dus normaalgezien nog een stukje hoger”, aldus
Bert Maertens.

De populairste gestolen voorwerpen zijn geld, drank,
CD’s en CD-spelers. De inbraken vinden meestal plaats
op tijdstippen wanneer er geen activiteiten van de
verenigingen zijn, zo blijkt uit de politiegegevens.

“Logisch”, vindt het N-VA-raadslid. “Lokalen van
jeugd- en sportverenigingen bevinden zich vaak op
afgelegen plaatsen. Wanneer er dan nog eens geen
leden aanwezig zijn, is de sociale controle die
potentiële inbrekers zou kunnen tegenhouden volledig
tot nul gereduceerd. Maar niet alleen de geringe
sociale controle speelt een rol. Ook de bouwkundige
toestand van de lokalen – die over het algemeen
minder zwaar beveiligd zijn – is een stimulans voor
inbrekers om precies daar hun slag te slaan.”

Bert Maertens vraagt het stadsbestuur daarom meer
aandacht te schenken aan inbraakpreventie bij
verenigingen en in overleg met de politie en – via de
adviesraden – de verenigingen zelf passende
initiatieven te nemen.

“Elektronische beveiliging of bouwtechnische ingrepen
om inbraak te bemoeilijken zijn voor de verenigingen
vaak veel te duur. Maar ook het nemen van puur
organisatorische maatregelen, het maken van goede
afspraken over sleutelbeheer, toegangscontrole, het
opbergen van waardevol materiaal, enz. beperkt de
kans op inbraak en diefstal.

In samenwerking met de dienst inbraakpreventie van
de politiezone RIHO zou de stad bvb. een
vormingsactiviteit kunnen organiseren, waarbij de
verantwoordelijken van de verenigingen getraind
worden in het voorkomen van inbraak en diefstal. Het
subsidiëren van de aankoop van een inbraakwerende
kast om waardevolle spullen in op te bergen is een
andere mogelijkheid. Maar ook regelmatig
politietoezicht is uiteraard geen overbodige luxe”,
besluit het N-VA-gemeenteraadslid.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA  
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Persmededeling - 18-03-2007

Oude mouterij Carpentier: burgemeester
weet niet wat ze wil

Begin 2007 verklaarde de Izegemse burgemeester dat
ze de oude mouterij van de vroegere brouwerij
Carpentier liever kwijt dan rijk was. Gemeenteraadslid
Kurt Himpe (N-VA) stelt zich vragen bij deze
uitspraken, zeker nadat blijkt dat het Izegemse
stadsbestuur eerder een gunstig advies gaf voor de
bescherming van de oude mouterij, gelegen op de
hoek van de Gentsestraat en de Papestraat.

Na de verklaring van de Izegemse burgemeester liet
raadslid Himpe een parlementaire vraag stellen over
de bestemming van de oude mouterij. "En het
antwoord van Vlaams minister Dirk Van Mechelen laat
weinig aan de twijfel over: er is een hemelsbreed
verschil tussen woord en daad van de burgemeester",
volgens Kurt Himpe. "Zo verklaarde de burgemeester
dat Monumentenwacht meermaals bij het Izegemse
stadsbestuur aangedrongen had om de mouterij aan te
kopen. Maar de bevoegde minister is zeer formeel in
zijn antwoord: Monumentenwacht zet geen derden aan
tot het aankopen van monumenten".

Raadslid Himpe plaatst ook vraagtekens bij de
uitspraak van de burgemeester dat "de sloop van het
grote gebouw de beste oplossing is". Uit het antwoord
van Vlaams minister Van Mechelen blijkt immers dat
het Izegemse stadsbestuur op 3 december 2002 een
gunstig advies gaf voor de bescherming van de oude
mouterij.

De oude mouterij van de vroegere Izegemse brouwerij
Carpentier krijgt binnenkort een nieuwe bestemming.
NV Immo-Lys uit Lendelede kocht het pand en zal er
een winkel en appartementen in onder brengen. Een
goede zaak volgens Himpe, die voorstander is van het
particulier initiatief om daadwerkelijk iets met de
oude mouterij aan te vangen.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA  
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Actueel - 08-03-2007

Wat aanvangen met een schenking van een
bed en nachttafels?

Tijdens de zitting van 5 maart werd ook de
goedkeuring gevraagd voor de aanvaarding van een
schenking van de familie Vandenbogaerde. Een deel
van het meubilair zal achtergelaten worden in het
kasteel Wolvenhof op voorwaarde dat het meubilair in
het kasteel blijft staan.

"Het biedt altijd een meerwaarde als de originele
meubels in een kasteel kunnen blijven staan", volgens
raadslid Himpe. "Maar wat kan men aanvangen met
een bed, nachttafels en oude kasten als je weet dat er
provinciale diensten zullen worden gehuisvest in het
kasteel. Als de afspraak is dat de meubels in het
kasteel moeten blijven, dan moeten we er ook een
waardige plaats voor hebben en een zolder of kelder
zijn dat niet."

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Actueel - 07-03-2007

Onderhoud sportstadion kan beter

Gemeenteraadslid Trui Tytgat vroeg tijdens de zitting
van 5 maart meer aandacht voor herstellingen en
onderhoud aan het sportstadion. Verscheidene
sportclubs trokken al meermaals aan de alarmbel,
maar zonder resultaat. "Zoals alles er nu bij ligt, is het
geen visitekaartje voor de stad Izegem", aldus het
raadslid.

Trui Tytgat vroeg ook om de communicatie tussen het
stadsbestuur en de gebruikers van de
sportinfrastructuur te  optimaliseren, zeker nu er grote
werken gepland zijn aan sanitaire blokken en met de
nakende werken voor het nieuwe cultuurcentrum De
Leest.

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA   
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Persmededeling - 05-03-2007

Nieuwe verkavelingen in Emelgem: wat
met de verkeersafwikkeling?

Tijdens de zitting van 5 maart behandelde de
gemeenteraad de dossiers van de nieuwe verkavelingen
die in Emelgem zullen aangelegd worden ter hoogte
van de Haaipanderstraat en de Nachtegaalstraat.
Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) vroeg aandacht
voor de verkeersproblematiek in die buurt.

“Tijdens de infovergadering voor de buurtbewoners
waren er heel wat kritische vragen over de
waterproblematiek in de buurt van de Gistelbeek. Heel
wat bewoners vragen zich af of er overstromingsgevaar
zal zijn en of de waterproblemen zich zullen
verplaatsen. Maar een vraag die nauwelijks opduikt, is
de verkeersproblematiek in de buurt”, stelde het
raadslid.

In een eerste fase worden er 30 bijkomende woningen
gebouwd ter hoogte van de Haaipanderstraat en 32
bijkomende woningen ter hoogte van de
Nachtegaalstraat. Maar er zijn nog
uitbreidingsmogelijkheden.

“Gemachtigde opzichters zijn levende
verkeerslichten”

Raadslid Kurt Himpe uitte zijn bezorgdheid over het
bijkomende verkeer dat de nieuwe verkavelingen met
zich mee zullen brengen. Het kruispunt Baronstraat –
Haaipanderstraat is niet ideaal om de bijkomende
toevloed aan verkeer op te vangen. Daarom vraagt het
raadslid een mobiliteitsstudie voor de regio.

“Op dit ogenblik staan er aan het kruispunt
Baronstraat – Haaipanderstraat gemachtigde opzichters
om het fietsverkeer in goede banen te leiden. Ze
verdienen een pluim, want ze fungeren als levende
verkeerslichten op een uiterst gevaarlijke plaats”,
aldus Himpe.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA  
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Persmededeling - 28-02-2007

Ook zorgbehoevende ouderen hebben
stemrecht

Gemeenteraadslid Bert Maertens pleit voor de
organisatie van een stembureau in rusthuis De Plataan
bij de federale verkiezingen op 10 juni. Hij legt zijn
voorstel ter goedkeuring voor op de eerstvolgende
gemeenteraadszitting.

Onderzoek toont aan dat bij verkiezingen slechts 10%
van de Vlaamse rusthuisbewoners hun stem uitbrengen,
hetzij persoonlijk, hetzij per volmacht. “Dit zijn
bedroevende cijfers, een negatieve trend die
ongetwijfeld ook in Izegem aanwezig is”, aldus het N-
VA-gemeenteraadslid.

De grootste reden voor de zeer geringe deelname van
rusthuisbewoners aan de kiesverrichtingen blijkt de
verplaatsing naar het stembureau, die voor velen een
onoverkomelijk probleem is.

“Dit is gelukkig wel een probleem waar iets aan te
doen valt. Want waar in de rusthuizen zelf een
stembureau wordt ingericht, ligt de vervulling van de
kiesplicht beduidend hoger. De N-VA vindt dat de
fundamentele democratische rechten voor iedereen
gevrijwaard moeten worden, ook voor zorgbehoevende
ouderen in Izegem. Ook zij moeten de kans krijgen om
zelf hun stem uit te brengen! En daar is slechts een
heel kleine moeite van het stadsbestuur voor nodig,
zonder dat dit meer kosten met zich meebrengt.”

Bert Maertens stelt voor om op 10 juni één stembureau
minder in te richten in de basisschool van de
Bosmolens en dit te verplaatsen naar De Plataan.

“Dit is veel goedkoper dan het vervoeren en
begeleiden van de rusthuisbewoners naar het bureau
waar men normaalgezien moet gaan stemmen.
Bovendien zullen de 150 bewoners van het rusthuis, de
inwoners van de 30 bejaardenwoningen van het
Vijverhof en de mensen die in het rust- en
verzorgingstehuis Ten Bos verblijven hun stem kunnen
uitbrengen in een honderd procent toegankelijk
stembureau.

Het biedt daarnaast ook een mooie opportuniteit om de
bewoners van de omliggende straten naar datzelfde
stembureau uit te nodigen. Zo kunnen we het sociale
contact tussen de omwonenden en de
rusthuisbewoners stimuleren en de drempel tussen de
omwonenden en De Plataan verlagen. Kortom, mijn
voorstel biedt een absolute meerwaarde voor alle
betrokkenen”, aldus het jongste Izegemse
gemeenteraadslid.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA  
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Persmededeling - 28-02-2007

Aanpassingswerken aan N382

Er komen aanpassingswerken aan de N382, de drukke
verbindingsweg langs het kanaal Roeselare-Leie tussen
Izegem en Roeselare. Dat blijkt uit het antwoord van
Vlaams minister Kris Peeters op een parlementaire
vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet
stellen.

“Her en der staan grote plassen op de weg, waardoor
er voor de gebruikers gevaarlijke situaties ontstaan
door aquaplaning en doordat autobestuurders bruusk
uitwijken om de plassen te ontwijken en zo naast de
rijweg of op het wegvak van de tegenliggers komen.
De weg wordt intensief gebruikt door
vrachtwagenverkeer en het opspattend water
vermindert sterk de zichtbaarheid van de
autobestuurders die dan voorbijrijden”, zegt raadslid
Himpe. Op het Izegemse grondgebied is dit
bijvoorbeeld het geval op de N382 tussen de Izegemse
watersportclub en het bedrijf MD Jonker.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt om maatregelen
en volgens Vlaams minister Kris Peeters komen die er
ook. Uit het antwoord op de vraag van N-VA -
parlementslid Jan Loones blijkt dat de wateroverlast
het gevolg is van het verstoppen van rioolkolken door
grond die er van de zachte berm in terecht komt. Een
aanpassing van het bermprofiel en het aanbrengen van
begroeiing kan dit vermijden. Er zal onderzocht
worden op welke wijze dit kan gerealiseerd worden.

Aanpassing vluchtheuvel

Ongeveer 10 jaar geleden werd op het kruispunt van
de Lodewijk De Raetlaan en de N382 een vluchtheuvel
aangelegd. “Rekening houdend met al het verkeer dat
daar voorbijkomt, is het aangewezen de deugdelijkheid
van de vluchtheuvel te evalueren en een aanpassing uit
te werken”, volgens minister Peeters.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe wil ook dat de vangrails
ter hoogte van het bedrijf MD Jonker vervangen
worden. Ze liggen er al een hele tijd als schroot bij.
Uit het antwoord van de minister blijkt ook dat de
stad Izegem verantwoordelijk is voor deze vangrails en
het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV zal bij
het Izegemse stadsbestuur aandringen om de kapotte
vangrails te vervangen.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA    
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Actueel - 22-02-2007

50.000 euro om ziektedagen niet op te
nemen?

Tijdens de gemeenteraadszitting van 12 februari 2007
stelde gemeenteraadslid Filip Motte een vraag over de
begroting van de politiezone RIHO. In de begroting
staat een bedrag van 50.000 euro voor het uitbetalen
van een premie als een politieagent de ziektedagen
niet opneemt bij het met pensioen gaan. 

Raadslid Motte: "Het is wel zeer vreemd dat terwijl
iedereen langer moet werken er een bijkomende
premie gegeven wordt."

Het inschrijven van die premie is een federale
verplichting. Maar na de tussenkomst van Filip Motte
besliste de gemeenteraad om een brief te sturen naar
minister Dewael om te protesteren tegen die
verplichting.

Filip Motte – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 20-02-2007

Eind 2007 verkeerslichten aan afritten
E403

Tijdens de spitsuren de E403 afrijden aan het kanaal
Roeselare-Leie is geen sinecure. Gemeenteraadslid Kurt
Himpe (N-VA) liet eerder al een parlementaire vraag
stellen aan Vlaams minister Kris Peeters over de
verkeersafwikkeling. Het wordt echter wachten tot
eind 2007 vooraleer er verkeerslichten aan de op- en
afritten van de E403 geplaatst worden.

“Op het grondgebied Roeselare wordt een nieuw
bedrijventerrein aangelegd en de huidige Graankaai zal
omgevormd worden tot een volwaardige laad- en
loskade. Er komt een parallelweg en een volledig
nieuw voorrangskruispunt met driekleurige
lichtsignalisatie om de verkeersafwikkeling van de
E403, de N382 en de kaaiweg in goede banen te
leiden”, stelt raadslid Himpe.

De aanpassingen van de kruispunten aan de E403 zullen
gelijktijdig uitgevoerd worden aan de kant van
Roeselare en Izegem en zijn in de laatste fase gepland.
De planning van deze aanpassingswerken hangt dan ook
af van de vorderingen van de aanleg van het
bedrijventerrein op het grondgebied van Roeselare.

Carpoolparking E403 verder uitgebouwd

Gemeenteraadslid Kurt Himpe liet eind 2006 ook een
parlementaire vraag stellen over de verdere uitbouw
van de carpoolparking ter hoogte van de op- en
afritten van de E403. Hij vroeg onder andere betere
verlichting aan de carpoolparking, een duidelijke
signalisatie en een parkeerplaats voor andersvaliden.
Intussen werd een aantal werken al uitgevoerd: er is al
een parkeerplaats voor andersvaliden uitgetekend en
aan de carpoolparking staan er ook al borden die
aangeven dat er een carpoolparking is. “Het blijft
wachten op een vermelding op de website
www.carpool.be, maar ook die belofte wordt hopelijk
binnenkort uitgevoerd”, deelt raadslid Himpe mee.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Persmededeling - 14-02-2007

Energiezuinige "Dikke-truiendag": N-VA wil
méér dan een symbolische actie

Vrijdag 16 februari, niet toevallig de verjaardag van de
inwerkingtreding van het Kyoto-protocol, houden
honderden Vlaamse scholen, bedrijven en overheden
Dikke-truiendag.

Overal wordt de verwarming een paar graden lager
gezet, als symbolische en sensibiliserende actie tegen
overvloedig energieverbruik. Want het energieverbruik
beperken betekent de uitstoot van broeikasgassen
terugdringen, én een lagere energiefactuur.

In Izegem nemen naast o.a. de Middenschool Bellevue,
het Sint-Jozefscollege en de Kachtemse Basisschool
ook de stadsdiensten deel aan de Dikke-truiendag.

“De N-VA is bijzonder verheugd dat de stadsdiensten
deze symbolische actie ondersteunen door in het
stadhuis de verwarming een aantal graden lager te
zetten en in een dikke wintertrui naar het werk te
komen”, aldus gemeenteraadslid Bert Maertens.

Het mag voor de N-VA echter niet bij deze ene
symbolische actie blijven. Het stadsbestuur moet
permanent oog hebben voor energiezuinigheid en
concrete inspanningen doen om het energieverbruik
van de stadsdiensten naar beneden te halen.

“Als lokale overheid heeft de stad vanzelfsprekend een
voorbeeldfunctie die zij goed moet invullen. Maar dat
is niet de enige reden waarom wij meer
energiebezuinigende initiatieven vragen. Het
energieverbruik van de stadsdiensten wordt betaald
met geld van de Izegemse belastingbetaler. Daarom is
het stadsbestuur het aan zichzelf en zijn inwoners
verplicht om zuinig om te springen met elke vorm van
energieverbruik.

Als milieubewuste partij schuiven wij enkele
structurele energiebesparende maatregelen naar voor,
zoals de invoering van een energieboekhouding, de
aanstelling per gebouw van een verantwoordelijke voor
energiezorg, het plaatsen van zonwerende raamfolie in
plaats van airco-installaties en de aankoop van
energiezuinige en door alternatieve energiebronnen
aangedreven wagens”, besluit raadslid Maertens.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA  

 
  
 



Budget 2007: overgangsbudget met weinig nieuwe accenten

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-budget2007.htm[26/04/2011 17:34:51]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Actueel - 14-02-2007

Budget 2007: overgangsbudget met weinig
nieuwe accenten

Tijdens de zitting van 12 februari werd het budget
2007 voorgesteld, “een overgangsbudget” luidde het.
Maar de gemeenteraadsverkiezingen zijn al een tijdje
achter de rug, dus kon het voorbereidende werk
volgens de N-VA beter.

“Dat het om een overgangsbudget gaat, blijkt ook
duidelijk. 80 % van de cijfers werd gewoon gekopieerd
uit het budget 2006”, stelde gemeenteraadslid Piet
Seynaeve.

“Op het vlak van energieuitgaven veel vraagtekens. Er
is blijkbaar nog helemaal geen sprake van een
energieaudit. Brandstofkosten worden willekeurig aan
een bepaalde dienst toegekend…”, volgens Seynaeve.

“De belastingen zijn laag en er staat veel
dienstverlening tegenover” luidt het steevast bij de
meerderheid. Maar verkiezingsbeloftes worden door
SP.a en CD&V snel vergeten. De aanvullende belasting
op de personenbelasting zou dalen. Maar ja, de
verkiezingen zijn voorbij !

Tenslotte haalde Piet Seynaeve ook aan dat de schuld
zal exploderen als het meerjarenplan (tot 2011)
uitgevoerd wordt. Van 34 naar 46 miljoen euro of een
stijging van 35 % in vier jaar tijd. Wie durft dat bedrag
nog in Belgische frank omzetten?

Piet Seynaeve – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 12-02-2007

N-VA vraagt nieuw behoefteonderzoek
kinderopvang

In de beleidsnota die tijdens de vorige gemeenteraad
besproken werd, kaartte de N-VA – fractie de
problematiek van de kinderopvang al aan: “Het lokaal
overleg kinderopvang moet niet alleen frequenter
samenkomen maar ook inhoudelijk meer bieden.”
Gemeenteraadslid Trui Tytgat (N-VA) vroeg tijdens de
zitting van 12 februari 2007 een nieuw
behoefteonderzoek in verband met kinderopvang.

“Zijn er in onze gemeente genoeg
kinderopvangplaatsen? Moet er een ruimer aanbod
buitenschoolse opvang komen of moet de opvang
vroeger de deuren openen? De behoefte aan
kinderopvang kan nu op een wetenschappelijk
verantwoorde manier bij ouders bevraagd worden. Kind
en Gezin en het onderzoeksbureau M.A.S.
ontwikkelden daartoe een instrument, dat bestaat uit
een handleiding en vier vragenlijsten met begeleidende
documenten. De verwerkte antwoorden geven een
beeld van het gebruik van kinderopvang in de
gemeente, van de wensen van de huidige gebruikers
van kinderopvang en van de wensen van degenen die
momenteel geen gebruik maken van kinderopvang. De
vragenlijsten zijn bestemd voor ouders van niet-
schoolgaande kinderen enerzijds en voor ouders van
schoolgaande kinderen anderzijds. Sinds 25 januari
2007 zijn de vragenlijsten bij Kind en Gezin ter
beschikking”, stelde gemeenteraadslid Trui Tytgat.

De N-VA – fractie is ervan overtuigd dat er eerst een
nieuw behoefteonderzoek naar kinderopvang moet
komen zodat er in het lokaal overleg inhoudelijk meer
gericht en sterker kan gewerkt worden. Raadslid Tytgat
vroeg uitdrukkelijk aan de schepen van Kinderopvang
dit signaal mee te nemen naar het eerste lokaal overleg
kinderopvang.

Trui Tytgat – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 12-02-2007

N-VA wil Nederlandstalige en
plaatsgebonden benaming van
handelspanden stimuleren

Al te vaak duiken in het straatbeeld anderstalige
benamingen op voor winkels, gebouwen en
horecazaken. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA)
stelt daarom voor om een jaarlijkse prijs uit te reiken
aan Izegemse handelaars en ondernemers die een
Nederlandstalige benaming kiezen voor hun
handelszaak. Met de prijs wil het raadslid de
handhaving en de bevordering van de Nederlandse taal
in Izegem stimuleren.

Naast de Nederlandstalige benaming wil het raadslid
ook de plaatsgebonden benaming stimuleren. “Meer en
meer verliezen de handelspanden en winkels het
historische verband met het pand of de straat waarin
ze gelegen zijn. Namen die toponymisch relevant zijn,
komen steeds minder voor in het straatbeeld. Kijken
we maar naar de studies die de heemkundige kring Ten
Mandere uitvoert over de naamgeving in Izegem.
Vroeger hadden cafés, winkels… namen die een
verband hadden met de straat, de buurt…”, stelt
Himpe. Het gebruik van een plaatsgebonden benaming
heeft het voordeel dat de stadsgeschiedenis in het
straatbeeld blijft leven.

Volgens Himpe kan de uitreiking van de prijs perfect
gekoppeld worden aan de jaarlijkse uitreiking van de
“Drempels weg-prijs” en de “Architectuurprijs”.

Hij vraagt tijdens de gemeenteraadszitting van 12
februari de goedkeuring voor zijn voorstel.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 07-02-2007

Kanaal Roeselare-Leie blijft belangrijke
verkeersader voor regio

Het kanaal Roeselare-Leie blijft een belangrijke
verkeersader voor de regio. Dat blijkt uit cijfers die
Izegems gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) kreeg
van Vlaams minister Kris Peeters. Enkele belangrijke
investeringen laten echter op zich wachten.

In 2000 werd in totaal ongeveer 2,5 miljoen ton aan
goederen vervoerd via het kanaal. In 2006 was dit al
bijna 3,2 miljoen ton. Vooral het opvarend aantal
bewegingen van schepen steeg in die periode: van
2980 in 2000 tot 4429 in 2006. “Een belangrijke stijging
die aantoont dat het kanaal wel degelijk een
belangrijke verkeersader is”, stelt het raadslid.

Vooral in Izegem en in Roeselare zijn er bedrijven
gelegen die een directe aansluiting hebben met het
kanaal voor het laden en lossen van grondstoffen en
afgewerkte producten. Zeven bedrijven in Izegem,
zoals Cargill, Vandenavenne en Danis maken gebruik
van die mogelijkheid. In Roeselare zijn er momenteel
13 bedrijven met een rechtstreekse aansluiting.

Belangrijke investeringen

Binnenkort worden enkele grote werken gestart. In
2007 wordt een kaaimuur gebouwd voor het bedrijf
G&V en een steiger voor het bedrijf FST en in 2008
komt er een nieuwe kaaimuur in Roeselare. “Kritiek
punt op het kanaal blijft de centrumbrug van
Ingelmunster. De bouw van een nieuwe brug zal pas
aanbesteed worden in 2011, want het project is nog
altijd in de fase van de voorstudie”, meldt Himpe.

“Investeringen in het kanaal Roeselare-Leie zijn
noodzakelijk voor de sterk geïndustrialiseerde regio.
Enkel op die manier kunnen we het toenemende
vrachtverkeer in goede banen leiden”.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA 
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Persmededeling - 05-02-2007

N-VA kritisch over beleidsnota 2007-2012

Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 februari werd
de beleidsnota 2007-2012 besproken. De N-VA had
alvast een duidelijke boodschap voor de
meerderheidspartijen: goede dossiers en doordachte
initiatieven kunnen op de steun van de N-VA rekenen,
tegen slechte dossiers zal er constructieve oppositie
zijn.

N-VA - fractieleider Kurt Himpe uitte vooral zijn
bezorgdheid over de rol van Izegem in de regio. “Tal
van uitdagingen komen op ons af, denken we maar aan
de brandweerhervorming en de bouw van een
fusieziekenhuis in Roeselare. De N-VA wil alvast niet
dat de Izegemse brandweerdienst een hulppost wordt
en de dienst 100 moet in de toekomst zelfstandig
blijven functioneren. Beroepspersoneel is daarom
essentieel. De Izegemnaar moet voor de
gezondheidszorg in eigen stad terecht kunnen”, stelde
Kurt Himpe.

Om kansen te creëren voor de pekkersstad lanceerde
hij een oproep om over de partijgrenzen samen te
werken, een zogenaamde “Cross Party Policy”. Volgens
de N-VA – fractieleider is er in Izegem immers een
unieke politieke situatie met vertegenwoordigers in
provincieraad, Vlaams Parlement, Vlaamse Regering en
federaal parlement.

Beleidsnota ontgoochelt op vele vlakken

Volgens de N-VA ontgoochelt de beleidsnota op vele
vlakken: weinig ambitieuze plannen op het vlak van
wonen en huisvesting, geen oprichting van een
volwaardige ombudsdienst om de vragen en suggesties
van de Izegemnaar op te volgen, geen prioritaire
aanpak van straten zoals de Leenstraat, Baronstraat en
het resterende deel van de Kachtemsestraat,
ondermaatse engagementen op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking en administratieve
vereenvoudiging en een te vlak jeugdbeleid.

“Oude wijn in nieuwe zakken”

Initiatieven zoals de informatie- en consulatierondes
zijn dan weer “oude wijn in nieuwe zakken”. Tijdens
de voorbije bestuursperiode werd dit ook
georganiseerd én afgevoerd omdat het volgens het
stadsbestuur uitmondde in de klaagmuur van
Jeruzalem. Ook het oprichten van een snelle
interventiedienst voor kleine openbare werken werd al
eens aangekondigd en niet uitgevoerd.

Financiële adder loert om het hoekje

De vele initiatieven en projecten moeten ook betaald
worden. N-VA - fractieleider Kurt Himpe gaf alvast
enkele tips aan het Izegemse stadsbestuur:
kostenefficiënt werken, een visie uitwerken vooraleer
te investeren en een duidelijke kosten-batenanalyse



N-VA kritisch over beleidsnota 2007-2012
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maken van de projecten. De meerderheid rekent te
vaak op financiële middelen van andere overheden en
de N-VA waarschuwde dat dit wel eens helemaal
verkeerd zou kunnen aflopen.

Kurt Himpe – Fractieleider N-VA 

De volledige bespreking van de beleidsnota vind je
hier.
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Persmededeling - 01-02-2007

Afsprakennota met stedelijke adviesraden

Gemeenteraadslid Bert Maertens pleit voor de
invoering van een gemeenschappelijke afsprakennota
tussen de stedelijke adviesraden en het College van
Burgemeester en Schepenen. Hij plaatst het dossier op
de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadszitting,
5 februari 2007.

Een afsprakennota geeft een heel concreet antwoord
op de vragen hoe, wanneer en onder welke vorm
beleidsrelevante informatie wordt uitgewisseld en de
adviesvraag en –verlening verloopt. Daarnaast worden
er in zo’n nota ook afspraken gemaakt over de
organisatie van periodieke overlegvergaderingen.

“Om een adviesraad voluit haar rol van kritische en
constructieve partner van het lokale bestuur te kunnen
laten spelen, is een transparante en vooral tijdige
uitwisseling van informatie tussen het stadsbestuur en
de adviesraad onontbeerlijk. Daarom zijn concrete
afspraken over die informatie-uitwisseling en de
advisering onontbeerlijk”, aldus het N-VA-
gemeenteraadslid.

Het verhaal van de afsprakennota met de adviesraden
kent een lange voorhistorie, die Bert Maertens van
dichtbij meemaakte als gewezen voorzitter van de
Jeugdraad.

“Reeds begin 2003 keurde de Jeugdraad een ontwerp
van afsprakennota tussen de Jeugdraad en het
stadsbestuur goed. Na lang aandringen vond hierover
een overleg met de toenmalige Schepen van Jeugd
plaats. Die beloofde om snel werk te maken van één
afsprakennota met alle adviesorganen, in plaats van
een aantal afzonderlijke. Nu, eind januari 2007, stel ik
vast dat een dergelijke afsprakennota er nog steeds
niet is en dat het stadsbestuur nog altijd geen enkel
initiatief ter zake heeft genomen.”

In de beleidsnota, die ook op 5 februari wordt
besproken, engageert het stadsbestuur zich om
beleidsvoorstellen, vooraleer ze op de agenda van de
gemeenteraad komen, voor advies door te sturen naar
de betrokken adviesraden.

Met zijn voorstel, waarbij de gemeenteraad het
stadsbestuur de opdracht geeft om in samenspraak met
alle stedelijke adviesorganen en op korte termijn een
gemeenschappelijke afsprakennota uit te werken,
herinnert Bert Maertens de meerderheidscoalitie aan
een vroegere belofte en huidig engagement.

Bert Maertens – Gemeenteraadslid N-VA    
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Persmededeling - 31-01-2007

Opknapbeurt voor verkeersplateau
Gentsestraat

Binnenkort krijgt het verkeersplateau ter hoogte van
het Instituut de Pélichy in de Gentsestraat een
opknapbeurt. Dat vernam gemeenteraadslid Kurt Himpe
(N-VA) van Vlaams minister Kris Peeters.

In 2004 werd de centrale doortocht in Izegem door het
Vlaams Gewest heraangelegd. Ter hoogte van het
Instituut de Pélichy kwam er een verkeersplateau, dat
zorgt voor een verkeersremmend effect. “De afwerking
was echter niet optimaal. De straatstenen zijn door
het drukke verkeer helemaal opgeschoven, waardoor
het wegdek heel wat oneffenheden vertoont.
Autobestuurders proberen langs deze oneffenheden te
rijden en daardoor komt de verkeersveiligheid op die
plaats, net ter hoogte van een school, in het gedrang”,
stelt raadslid Himpe.

In de Izegemse commissie voor Openbare Werken en
Mobiliteit kaartte Himpe een aantal keer het probleem
aan. “De werken aan de centrale doortocht waren
ingrijpend en hebben heel wat geld gekost. Dan moet
de afwerking uiteraard ook goed zijn”. Daarom liet hij
door Vlaams parlementslid Jan Loones een schriftelijke
vraag stellen.

Vlaams minister Kris Peeters antwoordt dat het
verkeersplateau een opknapbeurt zal krijgen. In plaats
van rode straatstenen zal er gekleurde asfalt
aangebracht worden, zodat de in- en uitgang van de
school geaccentueerd blijft.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA  
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Persmededeling - 22-01-2007

Voorstelling beleidsnota geen primeur voor
gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 januari stelde
de Izegemse bestuursmeerderheid de beleidsnota 2007-
2012 voor. De beleidsnota was echter geen primeur
voor de gemeenteraad. In de week voor de zitting
stonden de krijtlijnen al in diverse dag- en
weekbladen. “Een gemiste start”, meent N-VA –
fractieleider Kurt Himpe.

“De beleidsnota is hét document waarin bepaald wordt
op welk spoor de stad tijdens de volgende jaren zal
gezet worden. Vooraf de krijtlijnen in de pers
rondstrooien is een miskenning van de gemeenteraad”.

Tijdens de gemeenteraadszitting werd ook het
huishoudelijk reglement besproken en goedgekeurd. De
voorzitter van de gemeenteraad stelde eerder al dat
hij de gemeenteraad wil opwaarderen. De raad moet
volgens hem een plaats worden waar kan
gediscussieerd worden over de beleidsvisie en over de
rol die de stad moet vervullen in de regio. “Jammer
dat de eerste aanzet daarvoor, de voorstelling van de
beleidsnota, al de mist ingaat”, stelt Kurt Himpe.

Kurt Himpe – Fractieleider N-VA  
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Persmededeling - 11-01-2007

Drie OCMW-zetels zijn en blijven van de N-
VA

Tijdens de installatievergadering van de Izegemse
gemeenteraad werden drie OCMW-mandatarissen voor
de N-VA verkozen. Groen! die een zetel beloofd was
door de SP.a, viel uit de boot en nu beweert SP.a in
een open brief dat de N-VA die zetel “afpakte” en
vraagt de N-VA die zetel af te staan.

De N-VA pakte helemaal geen zetel af! De SP.a verloor
die zetel in het OCMW echter omdat haar
meerderheidspartner CD&V haar reststemmen liever
aan de VLD gaf dan aan de SP.a, om op die manier
zeker te zijn van een zitje in het Vast Bureau, het
dagelijks bestuur van het OCMW.

Na de stemming bleek duidelijk dat de N-VA voldoende
eigen stemmen had om drie OCMW-zetels te behalen.
Waarom zou de N-VA dan een zetel afstaan aan een
meerderheidspartij?

Het is duidelijk dat “een” partij stemmen gaf en dat
“een” partij in een persnota beweert ons stemmen
gegeven te hebben. Dit zijn zeggende woorden, want
men vergeet blijkbaar dat het een geheime stemming
was! Maar indien de persnota juist is: is het niet het
recht van een oppositiepartij om haar reststemmen aan
een andere oppositiepartij te geven?

De reactie van de SP.a is echter heel vreemd, nu het
intussen een publiek geheim is dat een SP.a – schepen
via een tussenpersoon contact zocht met het Vlaams
Belang, precies om de reststemmen van deze
oppositiepartij voor eigen belang in te palmen. 

Zal de SP.a haar schepen nu vragen om de eer aan
zichzelf te houden en ontslag te nemen? Of beschuldigt
ze liever een ander?

Namens het Izegemse N-VA – bestuur

 
  
 



Opnieuw zwaar ongeval in Emelgem

http://users.telenet.be/bartdewitte/Persmededelingen/Persmededelingen2007-opnieuwzwaarongevalinemelgem.htm[26/04/2011 17:34:59]

 
Startpagina

 
Persmededelingen
Publicaties

 
Mandatarissen
Vertegenwoordiging

 
Bestuursleden
Jong N-VA
In beeld
Agenda

 
Verwijzingen
Archief

Persmededelingen  

  

 

Persmededeling - 31-12-2006

Opnieuw zwaar ongeval in Emelgem

Op zaterdag 30 december gebeurde er omstreeks
22u.30 aan het kruispunt van de Baronstraat en de
Ingelmunstersestraat opnieuw een zwaar ongeval. Een
autobestuurder raakte twee geparkeerde wagens en
knalde tegen de voorgevel van een woning. Gelukkig
vielen er geen gewonden, maar de schade aan de
woning en aan de wagens was aanzienlijk. De
brandweer werkte tot middernacht om alles op te
ruimen.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) plaatst de
verkeersonveiligheid van de Baronstraat op de agenda
van de eerstvolgende commissie voor Openbare Werken
en Mobiliteit. De laatste vijf jaar waren er in de
Baronstraat meer dan 30 ongevallen met in totaal 2
doden en 17 lichtgewonden. Tijdens de voorbije twee
maanden alleen al waren er op het kruispunt van de
Baronstraat en de Ingelmunstersestraat een drietal
ongevallen.

Uit de snelheidscontroles van de politie die onlangs
werden uitgevoerd bleek dat er snelheden tot 120
km/u worden opgemeten. “Overdreven snelheid is
wellicht de oorzaak van veel problemen, maar er zijn
zeker ook infrastructurele ingrepen nodig”, stelt
raadslid Himpe. “De Baronstraat is op veel plaatsen
zeer breed en dat nodigt uit om sneller te rijden.”

Gevaarlijke kruispunten

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt om een plan op
te stellen voor de verkeersafwikkeling van de
verkavelingen die ten noorden van de Baronstraat
zullen uitgebouwd worden. “In de Haaipanderstraat
komen er twee nieuwe verkavelingen, die voor
bijkomende verkeersproblemen zullen zorgen op het
kruispunt van de Baronstraat en de
 Ingelmunstersestraat”. In de gemeenteraad vroeg hij
er al aandacht voor.

Ook het kruispunt van de Baronstraat en de
Reperstraat heeft een kwalijke reputatie. Bij de
aanleg van een rotonde aan de Vijfwegen stelt de N-
VA voor om verkeerslichten te plaatsen ter hoogte van
het kruispunt Baronstraat-Reperstraat.

Kurt Himpe – Gemeenteraadslid N-VA
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Actueel - 15-01-2011

N-VA vraagt dringend onderhoud
voetgangerstunnel station Izegem

Het onderhoud van de voetgangerstunnel aan het
Izegemse station laat te wensen over. N-VA -
gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt het Izegemse
stadsbestuur opnieuw om bij de NMBS aan te kloppen
met de vraag om een aantal dringende
onderhoudswerken uit te voeren.

"Afgebroken treden, donker, glad. Dat is een korte
samenvatting van de huidige toestand", aldus raadslid
Himpe. "Bij regenweer staan er onderaan de trappen
plassen en is het zeer glad op de treden en in de
tunnel zelf. Ook de verlichting kan beter. Al maanden
zijn de treden op diverse plaatsen afgebroken."

Het raadslid kaartte de zaak al aan tijdens een
gemeenteraadszitting in juni vorig jaar. "Na de
Batjesperiode werd ik door mensen van buiten Izegem
aangesproken over de staat van de voetgangerstunnel.
Mensen die met de trein naar Izegem komen, krijgen
als eerste kennismaking een tunnel die alles behalve
aantrekkelijk en gevaarlijk is." Na een half jaar is er
nog niets aan de situatie veranderd. "Het is niet omdat
er plannen zijn om over enkele jaren grondige werken
uit te voeren aan de stationsomgeving dat de huidige
infrastructuur er belabberd bij moet liggen."

Raadslid Himpe stuurde nu zelf ook een klachtenbrief
naar de NMBS en hoopt dat er snel herstellings- en
aanpassingswerken gebeuren.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid

Meer info op www.kurthimpe.be.
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Persvoorstelling 

“Winkel in Izegem”

Filip Motte en Kurt Himpe

Gemeenteraadsleden N-VA



Inleiding

• In Izegem staan heel wat winkelpanden leeg.

• N-VA wil met dossier een aanzet tot oplossingen geven 

omdat duidelijke initiatieven van het stadsbestuur 

achterwege blijven.achterwege blijven.

• N-VA – plan “Winkel in Izegem” met tweesporenbeleid:

– mensen van Izegem en omliggende gemeenten 

oproepen om te winkelen in Izegem;

– nieuwe investeerders oproepen om een winkel op te 

starten in Izegem.



Positieve aspecten van het Izegemse 

handelsleven en de omkadering
• Goede bereikbaarheid van de stad.

• Groot aanbod van detailhandel (o.a. door Frunpark).

• Aanwezigheid van enkele grote trekkers.

• Hoge aantrekkingskracht op nabijgelegen gemeenten.• Hoge aantrekkingskracht op nabijgelegen gemeenten.

• Sterke horeca op de Grote Markt.

• Gratis parkings aan de rand van het centrum.

• Parkeermogelijkheden op de Grote Markt.



Negatieve aspecten van het Izegemse 

handelsleven en de omkadering (1)
• Nabijheid van sterke retailsteden (Roeselare, Kortrijk).

• Veel kleine winkels in centrum.

• Te uitgestrekt centrumgebied.

• Weinig trekkers in centrum.• Weinig trekkers in centrum.

• Geen supermarkt met voldoende omvang in centrum.

• Veel concurrentie van de baanwinkels voor het centrum.

• Beperkte regiofunctie.

• Te dure en te oude handelspanden.



Negatieve aspecten van het Izegemse 

handelsleven en de omkadering (2)
• Handelaars in het Izegemse 

centrum hebben het de laatste tijd 

alles behalve gemakkelijk. Door 

de inspanning om het centrum te de inspanning om het centrum te 

verfraaien, zijn er veel openbare 

werken op korte tijd (geweest) en 

dit eist zijn tol. De bevraagde 

handelaars spreken van een 

gemiddelde omzetdaling van 30 

tot 40 procent.



Belangrijke troef en opportuniteiten 

(1)
De herinrichting van de Grote Markt is een belangrijke troef 

waarmee enkele opportuniteiten kunnen gepaard gaan:

• Een aangename verblijfsomgeving.• Een aangename verblijfsomgeving.

• Investeringen in een compact centrumgebied met 

winkelroute.

• Zorgen voor een mix van lokale kwaliteits-zelfstandigen en 

de betere winkelketens.



Belangrijke troef en opportuniteiten 

(2)
• Trachten een trekker (supermarkt) te herlokaliseren in het 

Izegemse centrum.

• Ondersteuning van handelaars (bijvoorbeeld tijdelijke 

vrijstelling van belasting op verspreiding van vrijstelling van belasting op verspreiding van 

reclamedrukwerk…).

• Heropening openbare bibliotheek op zaterdagnamiddag als 

bijkomende publiekstrekker.



Beleidsplan N-VA (1)

• Op zaterdag(voormiddag) een gratis buslink tussen 

Frunpark en handelscentrum (complementariteit).

• Uitrit Frunpark ook via Krekelmotestraat (indien • Uitrit Frunpark ook via Krekelmotestraat (indien 

verkeerstechnisch mogelijk).

• Aanstellen van werkgroep “Izegem winkelt”, gestuurd 

door een centrummanager.



Beleidsplan N-VA (2)

• Duidelijke winkelwandel- en (elektronische) parkeerroute 

vanuit de drie concentraties van grote winkels en van 

sportcentrum De Krekel.

• Promoten van handelscentrum bij grote evenementen 

(citymarketing).



Beleidsplan N-VA (3)

• Oprichting digitaal loket www.winkelinizegem.be

(promoten aan potentiële investeerders, met aanbod van 

vrije winkelpanden).

• Zorgen voor nodige financiële stimuli en penalisatie • Zorgen voor nodige financiële stimuli en penalisatie 

(gevelreinigingssubsidie, inrichtingssubsidie, vestigings-

subsidie, huurkostsubsidie en belasting op leegstand).

• 2011-2015: degressief aandeel van winst Etiz AG inzetten 

om plan “Winkel in Izegem” budgettair mogelijk te maken.
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nota standpunt N-VA ivm Izegemse speelpleinwerking 

 
 

2007: 4 gemeentelijke speelpleinen met monitorenbegeleiding 

 
 
speelplein gem. kinderen 

per dag 
tot. Kind 2007 

JOC 41 2 271 
Kachtem 22 1 103 
Tuinwijk 34 1 755 
Bosmolens 41 2 165 
 138 7 294 
 
 
bemerk: 
• in de Beleidsnota Izegemse Speelpleinen 2008 (BIP 2008) is er sprake van gemiddeld 123 

kinderen per dag – pag. 15 
In BIP 2008 is er waarschijnlijk een optelfout gebeurt voor wat betreft Tuinwijk: 

o 256 + 736 + 763 = 1 755 en niet 971 zoals vermeld 
• logischerwijze volgt de fout op pag 15 

o 41 + 22 + 34 + 41 = 138 en niet 123  
 
 

2007: Totaal aantal kinderen per speelplein: 

 
 
speelplein paasvakantie juli augustus totaal 
JOC 353 998 920 2 271 
Kachtem 115 447 541 1 103 
Tuinwijk 256 736 763 1 755 
Bosmolens 342 1 129 694 2 165 
totalen 1 066 3 310 2 918 7 294  
 
 

2007: prijs per dag per kind volgens rang in gezin 

 
 

per gezin max. € 5 per gezin 
eerste € 2 
tweede € 1,5 
derde € 1,5 

vierde en volgende gratis 
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2007: vergoeding monitoren 

 
 
 paasvakantie juli augustus 
 € JOC € plein € totaal € JOC € plein € totaal € JOC € plein € totaal 
JOC 615,25 356,25 971,50 1372 1110 2482 1313,75 1118,75 2432,50 
Kachtem 295 100 395 985,75 688,75 1674,50 827,75 718,75 1546,50 
Tuinwijk 643 260 903 1318,25 846,25 2164,50 1899,75 863,75 2763,50 
Bosmolens 867,75 363,75 1231,50 1456,50 1087,50 2544 1049,75 1003,75 2053,50 
totaal 2 421 1 080 3 501 5 132,5 3 732,5 8 865 5 091 3 705 8 796 
€ tot JOC 12 644,50        
€ tot plein 8 517,50 alles 21 162     
 
• € JOC: betaald via vzw JOC 
• € plein: betaald via speelplein 
• € totaal: som van € JOC en € plein 
• € tot JOC: som van alle € JOC 
• € tot plein: som van alle € plein 
• alles: som van € tot JOC en € tot plein 
 
 

2007: jobstudentenvergoeding 

 
 
 Juli Augustus totaal 
overkoepelend 1 184,72 930 2 114,72 
JOC 1 245,46 949,92 2 195,38 
Kachtem 987,68 1 042,11 2 029,79 
Tuinwijk 1 130,56 589 1 719,56 
Bosmolens 1 245,46 1 184,72 2 430,18 
administratie  491,54 491,54 
totaal 5 793,88 5 187,29 10 981,17 
 
• er werden enkel jobstudenten aangeworven voor juli en augustus 
• administratie: jobstudent ter ondersteuning van administratie met studio Emmaµ 
 
 

2007: samenvattende tabel alle vergoedingen 

 
 
 Paasvakantie juli augustus totaal 
overkoepelend  1 184,72 930 2 114,72 
JOC 971,50 3 727,46 3 382,42 8 081,38 
Kachtem 395 2 662,18 2 588,61 5 645,79 
Tuinwijk 903 3 295,06 3 352,50 7 550,56 
Bosmolens 1 231,50 3 789,46 3 238,22 8 259,18 
administratie   491,54 491,54 
totaal 3 501 14 658,88 13 983,29 32 143,17 
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voorstel N-VA 

 
 

2009: aanpassing dagvergoeding kinderen   

 
 

per gezin 2008 2009 verschil vrijetijd '08 vrijetijd '09 verschil 
eerste 2 3 1 1 1,5 0,5 
tweede 1,5 3 1,5 0,75 1,5 0,75 
derde 1,5 2 1,5 0,75 1 0,25 
vierde  1,5 3  0,75 0,75 

vijfde en volgende  1,5 3  0,75 0,75 
  
• alle bedragen in €  
 
 

2009: wat betaalt een gezin  

 
 
aantal kind 2008 2009 Verschil Vrijetijd '08 Vrijetijd '09 verschil 

1 2 3 1 1 1,5 0,5 
2 3,5 6 2,5 1,75 3 1,25 
3 5 8 3 2,5 4 1,50 
4 5 9,5 4,5 2,5 4,75 2,25 
5 5 11 6 2,5 5,5 3 

 

• alle bedragen in € 
 
 

2009: voorstel voor aanwending dagvergoeding van de kinderen 

 
 

per gezin dagvergoeding deel monitoren deel speelplein 
eerste 3 2 1 
tweede 3 2 1 
derde 2 1,25 0,75 
vierde 1,5 1 0,5 

vijfde en volgende 1,5 1 0,5 
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Informatief verhoudingen gezinnen in Vlaanderen met 1 – 2 – 3 – 4 – 5 en meer kinderen 

 
 

per gezin % 
1 14,9 % 
2 48,4 % 
3 25,3 % 
4 7,9 % 

5 en meer 3,5 % 

 

 
bron http://www.kindengezin.be/Images/KIV_2006_tcm149-51287.pdf 
 
 

In verhouding tot Izegemse totale aantal speelpleinkinderen in 2007 

 
 
per gezin  aantal 2008 Ink 2009 monitoren speelplein 

1 14,9 % 1 087 2 174 3 261 2 174 1 087 
2 48,4 % 3 530 6 177,50 10 590 7 060 3 530 
3 25,3 % 1 845 3 075 4 920 3 228,75 1 691,25 
4 7,9 % 576 720 1 368 900 468 

5 (en meer) 3,5 % 256 256 563,2 473 6 89,6 
totaal  7 294 12 402,50 20 702,2 13 836,35 6 865,85 
 
 
 
2008 met 1 met 2 met 3 met 4 met 5 en meer totaal 
kind 1 à € 2 2 174 3 530 1 230 288 102,4 7 324,4 
kind 2 à € 1,5  2 647,50 922,50 216 76,8 3 862,8 
kind 3 à € 1,5   922,50 216 76,8 1 215,3 
kind 4    0 0 0 
kind 5     0 0 
 2 174 6 177,50 3 075 720 256 12 402,5 
 
2009 met 1 met 2 met 3 met 4 met 5 en meer totaal 
kind 1 à € 3 3 261 5 295 1 845 432 153,6 10 986,6 
kind 2 à € 3  5 295 1 845 432 153,6 7 725,6 
kind 3 à € 2   1 230 288 102,4 1 620,4 
kind 4 à € 1,50    216 76,8 292,8 
kind 5 € 1,50     76,8 76,8 
 3 261 10 590 4 920 1368 563,2 20 702,2 
 
 
• op basis van 7 294 kinderen (2007), verdeelden we die volgens de procentuele verhouding van 

het aantal gezinnen in Vlaanderen met 1 – 2 – 3 – 4 - 5 (en meer) kinderen 
• We berekenden hoeveel elke gezinnengroep betaald op basis van de dagvergoedingen 2008 en 

op basis van het N-VA voorstel (2009) 
• We hanteerden vervolgens ook de door ons voorgestelde verdeelsleutel voor tussenkomst van de 

dagvergoeding in een deel ter financiering van de kost van de monitoren en een deel ter 
financiering van het speelplein zelf
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2009: Kostprijs monitoren speelpleinwerking  

 
 
 monitoren paasvakantie juli augustus   
JOC 6 1 800 7 800 7 800   
Kachtem 4 1 200 5 200 5 200   
Tuinwijk 4 1 200 5 200 5 200   
Bosmolens 6 1 800 7 800 7 800   
overkoepelend 1 - 1 300 1 300   
 21 7 200 27300 27 300 totaal 61 800 

 
• voor de paasvakantie rekenden we een vrijwilligersvergoeding ten bedrage van € 30 per dag per 

monitor gedurende 10 dagen 
• voor juli en augustus rekenden we op basis van € 1 300 per jobstudent per maand 

(ongeveer € 1 100 in 2007) 
 
 

  2009: financieringsmiddelen 

 
 
financier 2007 2009 Verschil 
Vzw JOC 23 625,67 47 936,5 24 310,83 
Speelpleinen 8 517,50  -8 517,50  
Ouders  13 863,35 13 863,35  
Totaal 32 142,17 61 800 - 29 657,83 
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