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

De N-VA trakteert
op 10 juli
We nodigen u uit om samen met
ons de Vlaamse feestdag te vieren.
Zondag 10 juli (vanaf 11 uur)
Zaal Nele, Kerkplein
(achter Sint-Tillo kerk)
Wij zorgen voor drankjes, borrelnootjes en broodjes met beenham.

Vlaggenactie
Laten we Izegem massaal bevlaggen op 11 juli! Voor slechts 5 euro
kan u een vlag bestellen bij een
van de bestuursleden van N-VA
Izegem. U kan ook ons secretariaat
contacteren: 051 31 55 13. Doen!

Bert Maertens op
het spreekgestoelte
van de Kamer.

Bert Brusselt
Sinds onze federale verkiezingsoverwinning van 13
juni 2010 telt N-VA Izegem naast
een Vlaamse viceminister-president, Geert Bourgeois, ook een
federaal parlementslid in haar
rangen. Gemeenteraadslid Bert
Maertens trekt elke dag naar
Brussel. Hij vertolkt er mee de
N-VA-stem in de de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
Bert is actief in de commissie Defensie en de bijzondere commissie Legeraankopen. In de commissie Infrastructuur, Verkeer & Overheidsbedrijven volgt hij
vooral de dossiers over de postdiensten op. Hij is ook voorzitter van de werkgroep
die de taalevenwichten in het leger onderzoekt.
Ook de afgelopen weken zetten Bert zijn tanden in enkele interessante dossiers:

VOLG BERT OP DE VOET
Wat Bert allemaal doet in Brussel, welke parlementaire vragen hij stelt, welke wetsvoorstellen hij indient en welke dossiers hij uitspit, kan je volgen op zijn website:
www.bertmaertens.be. Wil je zelf op de hoogte gebracht worden van Berts
activiteiten in de Kamer? Stuur dan een mailtje met je naam en adres naar
bert.maertens@n-va.be.
NIEUWE AFDELINGSWEBSTEK
De Izegemse N-VA heeft sinds begin mei een volledig nieuwe webstek. Hier vind je
onder meer alle gegevens van de bestuursleden en de N-VA-mandatarissen. Ook publiceren we er wekelijks heel wat actueel politiek nieuws. Breng dus regelmatig een
bezoek aan de webstek: www.n-va.be/izegem.

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

Team Seynaeve is de slimste
quizploeg ter wereld
In het JOC kwamen maar liefst 35 ploegen samen om te strijden om
de titel van ‘De slimste ploeg ter wereld’. Daarmee was de derde
editie van de jaarlijkse quiz van Jong N-VA Izegem een enorm succes. OCMW-raadslid Bernhard De Muynck was quizmaster van
dienst. De medewerkers in de zaal en achter de bar hadden bovendien de hele avond lang meer dan hun handen vol.
Ploegen van verschillende politieke partijen, jeugdbewegingen en sportieve verenigingen waren aanwezig. De
winst bleef in eigen huis. Gemeenteraadslid Piet Seynaeve en zijn team schoten de hoofdvogel af.
Jong N-VA Izegem dankt alle sympathisanten voor hun aanwezigheid en hoopt op dezelfde interesse volgend jaar.
Onze volgende actie vindt plaats op 10 juli. Dan verkopen wij broodjes met beenham op de jaarlijkse receptie.

Geef Izegemse handelaars de kans om gratis reclame te maken!
Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 mei stelde
het Izegemse stadsbestuur voor om de belasting op
de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen aan te passen. Handelaars die
geconfronteerd worden met openbare werken krijgen daardoor onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling. De N-VA-gemeenteraadsleden Filip Motte
en Kurt Himpe reageren tevreden. Zij stelden vorig
jaar het dossier ‘Winkel
in Izegem’ voor als kataHet stadsbestuur ziet
lysator van het nu goedeindelijk in dat
gekeurde voorstel.
openbare werken een
streep door de
Beide raadsleden legden
rekening van de lokale
echter een aantal amenhandelaars zijn.
dementen op tafel om
nog verder te gaan. Filip
Motte stelt voor om de
belasting helemaal af te schaffen. “Met dit belastingsreglement wil het stadsbestuur de papierberg
verkleinen, maar dit effect is er niet. Ook is de controle op de belasting niet waterdicht.”
Kurt Himpe wil twee bijkomende vrijstellingen inbouwen om de Izegemse handelaars de kans te
geven gratis reclame te maken, los van eventuele

Gemeenteraadsleden Filip
Motte en Kurt Himpe
pleiten voor maximale
ondersteuning van
de handelaars
in Izegem.

openbare werken. De eerste vrijstelling zou gelden
voor reclamefolders die niet groter zijn dan een A3blad. Met een tweede voorstel wil het raadslid vooral
een kans op gratis reclame bieden. “Er moet daarom
een vrijstelling komen voor handelszaken met maatschappelijke zetel in onze stad en met een maximale
verspreiding van 11 000 exemplaren per jaar.”
De N-VA vindt dergelijke vrijstellingen nodig en
nuttig om alle Izegemse handelaars te ondersteunen en maximale kansen te geven.

N-VA Izegem blij met Vlaamse subsidies ‘Lavani’
Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) kende
een subsidie toe voor het vernieuwingsproject ‘Lavani’ in de Nederweg.
Minister Muyters maakt 69 720 euro
vrij in het kader van de bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Het
bedrag subsidieert 30 % van de verwervingskosten. N-VA Izegem is verheugd over de Vlaamse steun.
“Het vernieuwingsproject Lavani ver-

vangt verwaarloosde en leegstaande
gebouwen in het stadscentrum door
nieuwe infrastructuur. Dit verbetert de
leefbaarheid van het centrum,” zegt
Nick Verschoot, voorzitter van de lokale N-VA-afdeling. “Die leefbaarheid
is de komende jaren een grote uitdaging voor Izegem. De goedkeuring van
de subsidie door onze N-VA-minister is
een grote stap vooruit voor dit project.
Zo helpt onze partij om het aantal parkeerplaatsen en het aandeel groen
in het centrum te verhogen.”

Philippe Muyters verwoordt het als
volgt: “De oude bedrijfsruimten van de
fabriek Despiegelaere, gelegen tussen
de Nederweg, Kruisstraat, Molenweg
en Roeselaarsestraat zullen plaats ruimen voor 15 nieuwe woonentiteiten. Er
komt ook een groenzone en parkeerruimte voor ruim 70 wagens. Die sluit
aan bij de huidige parking van de Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord.”

Meer democratie in sterkere gemeente
Terwijl de gesprekken over de verdere Belgische staatshervorming al maanden in het slop zitten, maakt
Vlaanderen resoluut werk van zijn interne staathervorming. Op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois keurde de Vlaamse regering onlangs een “witboek” goed, dat de gemeenten en de lokale
democratie sterker maakt.
Het “witboek” legt de klemtoon op 2 niveaus: de gemeenten en de Vlaamse overheid. In het brandpunt ervan staat
de versterking van de steden en gemeenten.
BETUTTELING EN PLANLAST VERMINDEREN
“De Vlaamse overheid betuttelt onze gemeenten te veel,” zegt minister Bourgeois. “Ze hebben te veel opgelegde
taken en er is te veel controle. We geven ze nu meer bewegingsvrijheid om beslissingen te nemen op maat van de
plaatselijke situatie, in beleidsdomeinen die het dichtst bij de mensen staan: kinderopvang, ruimtelijke ordening,
werkgelegenheid, woonbeleid, …”.
Het witboek gaat voor een grondige planlastvermindering. Minister Bourgeois: “Onze gemeenten stoppen vaak
meer tijd in het schrijven van plannen en rapporten voor de Vlaamse overheid dan in het voeren van beleid voor hun
inwoners. Vanaf 2013 zullen ze niet langer veertien afzonderlijke beleidsplannen moeten opstellen voor cultuur,
jeugd, sport enzovoort. Alles zal worden gebundeld in één strategisch meerjarenplan.”
Het is de kiezer die moet kunnen oordelen over het gevoerde beleid, niet een keizer-koster in Brussel. Daarom wordt
het voor de raadsleden, de media en de burger gemakkelijker de resultaten van het beleid te zien en te beoordelen.
Een gemeente zal ook meer en meer vergeleken kunnen worden met andere gelijkaardige gemeenten.
EEN STERKER EN DYNAMISCHER LOKAAL BESTUUR
“We willen ook de bestuurskracht van de gemeenten verder versterken,” zegt minister Bourgeois.
“Daarom moedigen wij de samenwerking van de gemeentediensten en de OCMW-diensten aan.
In sommige gemeenten werken de twee besturen al samen, bijvoorbeeld voor de personeelsdienst
en informatica. Het is de bedoeling om een doorgedreven integratie mogelijk te maken.” Er komen
ook tal van maatregelen om de gemeentelijke investeringen sneller te laten verlopen.
Minister Bourgeois laat de verruiming van de gemeentelijke autonomie hand in hand gaan met de
versterking van de lokale democratie. “We zullen de gemeenteraad opwaarderen. We moedigen
de gemeenteraadsleden aan om, in plaats van de burgemeester of een schepen, een raadslid als voorzitter aan te wijzen. Dat brengt dynamiek in de raad. De gemeenteraad gaat over alle strategische
en politieke beslissingen. Bovendien zullen de raadsleden ook alle informatie elektronisch
ter beschikking krijgen. En de gemeenteraad zal de beslissingen moeten kunnen bewaken die de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de autonome gemeentebedrijven nemen.” Ook de oppositie zal in de raden van bestuur van autonome
gemeentebedrijven kunnen zetelen.
Opmerkelijk is, ten slotte, dat de gemeenteraad een mogelijk bestuursprobleem
kan oplossen. “Als een gemeente onbestuurbaar wordt, geven we de gemeenteraad de kans om een nieuw schepencollege aan te stellen,” preciseert
minister Bourgeois.
Minister Bourgeois vergroot de daadkracht van het lokale bestuur.

TER GELEGENHEID VAN 11 JULI
Voor meer informatie en het programma, surf naar www.izegem.be

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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
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