
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

Jaargang  41  •  Nr.2 -maar t  2011  •  in fo@n-va .be   www.n -va .be / i zegem 

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!


