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Zo gezegd
“Vandaag, een jaar
voor het einde van de
bestuursperiode, blijkt
dat de stadsschuld op 1
januari 2013 zal pieken
met 44 miljoen euro.
Een stijging van de
schuld met 14 miljoen
euro en dit niettegenstaande een belastingverhoging in het begin
van de bestuursperiode. Een belastingverhoging die minstens
vijf miljoen euro
opleverde”, aldus Filip
Motte.
Lees meer op pagina 1…

“Voor de N-VA zijn er
vier uitgangspunten om
de overeenkomst tot
overname van Etiz te
beoordelen: de
toekomstmogelijkheden
voor het personeel, het
behoud van de
dienstverlening aan de
Izegemse bevolking, het
uitwerken van Etiz als
proeftuin voor
kleinschalige projecten
en uiteraard mag het
financiële aspect voor
de stad Izegem niet uit
het oog verloren
worden”, stelde
gemeenteraadslid Kurt
Himpe.
Lees meer op pagina 2…

Budget 2012: N-VA trekt aan de alarmbel en legt
de vinger op de wonde
Tijdens de gemeenteraadszitting van 19
december werden vooral financiële dossiers besproken, zoals het stadsbudget
voor het werkjaar 2012. N-VA – raadslid
Filip Motte zette onmiddellijk de toon met
een vlijmscherpe tussenkomst.
“In Het Nieuwsblad van 9 december trok
de krantenkop “Geen grote investeringen
gepland in laatste jaar gemeentebestuur”
mijn aandacht en ik dacht onmiddellijk dat
het artikel over Izegem handelde. Verder
in het artikel stond dat het gemeentebestuur blijft hameren op de dalende
schulden, de schuld werd afgebouwd van
14 miljoen euro tot 9 miljoen euro en dit
verwezenlijkt werd ondanks twee belastingverlagingen. Het artikel handelde echter niet over Izegem, maar wel over de
buurgemeente Ledegem”, stelde Motte.
“In De Standaard vonden we dan weer de
laatste gegevens van de Dexia-studie over
de financiële gezondheid van de gemeenten. In één woord: alarmerend.” En waar
situeert Izegem zich in dit verhaal? “Vorig
jaar een tekort van 1,5 miljoen euro, vorig
jaar een tekort van 0,7 miljoen euro. Het
zo gekoesterde spaarpotje van de stad
Izegem is aan het leeglopen. En vergeten
we ook niet dat uit het spaarpotje ook nog
eens 1,8 miljoen euro verdwijnt door het
debacle van de Gemeentelijke Holding.
Kort samengevat: in Izegem worden de
verliezen opgestapeld en ook in onze stad
liggen structurele oorzaken (verhoogde
bijdrage aan OCMW en politiezone, stijgende pensioenlasten…) aan de bron.”
“In het begin van de bestuursperiode
bedroeg de stadsschuld 30 miljoen euro en
was de prognose om de bestuursperiode te
eindigen met een schuld van 29 miljoen

euro. Vandaag, een jaar voor het einde van
de bestuursperiode, blijkt dat de stadsschuld op 1 januari 2013 zal pieken met 44
miljoen euro. Een stijging van de schuld
met 14 miljoen euro en dit niettegenstaande een belastingverhoging in het begin
van de bestuursperiode. Een belastingverhoging die minstens vijf miljoen euro
opleverde”, aldus Filip Motte.
“Voor de N-VA – fractie zijn dit alarmerende cijfers. Door de oplopende schulden
stijgt de volgende jaren de terugbetaling
van kapitaal en intresten met ongeveer één
miljoen euro naast de gekende oplopende
kosten”, besloot gemeenteraadslid Filip
Motte. Heeft de stad Izegem niet te lang op
de po(e)f geleefd en welke harde maatregelen staan de Izegemse bevolking te
wachten?
En bij het OCMW-budget hetzelfde verhaal:
het werkingstekort voor het OCMW stijgt in
2012 sterk tot ruim 4,6 miljoen euro…

De Izegemse N-VA – bestuursleden en
de mandatarissen wensen alle leden
en hun familie prettige
eindejaarsfeesten en een schitterende
start van het nieuwe jaar !
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Elektriciteitsbedrijf Etiz wordt
overgenomen door Infrax
Tijdens de zitting van 19 december keurde de gemeenteraad de overeenkomst goed waardoor de bedrijfstak van Etiz
wordt overgenomen door Infrax. Na een audit werd de
keuze gemaakt om de operationele werking van Etiz uit te
besteden aan Infrax.
“De geschiedenis van het bedrijf Etiz krijgt er een nieuw en
belangrijk hoofdstuk bij. Toen in 2001 het honderdjarige
bestaan van het elektriciteitsbedrijf Etiz gevierd werd, kon
niemand vermoeden dat het bedrijf in het volgende decennium een ware metamorfose zou doormaken”, stelde N-VA –
gemeenteraadslid Kurt Himpe. “Door de liberalisering van
de energiemarkt, opgelegd door de Europese Unie, kwam er
een eerste grote wijziging. Het elektriciteitsbedrijf kon niet
langer én netbeheerder én verkoper van elektriciteit zijn.
De commerciële bedrijvigheid van Etiz werd afgestoten en
Etiz fungeerde enkel nog als netbeheerder. Etiz werd daarna
vanaf 1 januari 2003 een autonoom gemeentebedrijf en op 1
januari 2005 werd gestart met een nauwe samenwerking
met Infrax”.
“Het is net die samenwerking die een aantal pijnpunten aan
het licht bracht bij het Etiz-bedrijf. Er werd beslist een
audit te laten uitvoeren door een consultingbureau en op
basis van de resultaten werden gesprekken met Infrax
opgestart voor een overname”, aldus Himpe.
“Voor de N-VA zijn er vier uitgangspunten om de overeenkomst tot overname van Etiz te beoordelen: de toekomstmogelijkheden voor het personeel, het behoud van de
dienstverlening aan de Izegemse bevolking, het uitwerken
van Etiz als proeftuin voor kleinschalige projecten en
uiteraard mag het financiële aspect voor de stad Izegem
niet uit het oog verloren worden”, stelde gemeenteraadslid
Kurt Himpe. “Voor het personeel is er een volwaardige
oplossing gevonden, de dienstverlening aan de Izegemse
bevolking komt niet in het gedrang en Infrax West betaalt
een reeks vergoedingen voor het exploitatierecht. En ook
aan de vierde krijtlijn is voldaan: in de overeenkomst staat
dat Infrax op vraag van de stad Izegem onderzoek en
studiewerk zal verrichten rond innovaties in verband met
energiezuinige openbare verlichting en Infrax is bijvoorbeeld
bereid om in het kader van innovatieve projecten demo’s
openbare verlichting in de stad Izegem te ondersteunen.”
“Het was geen gemakkelijk dossier. Maar het dossier stond
wel als model voor een samenwerking over de partijgrenzen
heen en onze fractie is ervan overtuigd dat de raad van
bestuur goed onderhandeld heeft met Infrax om zowel voor
de dienstverlening, het personeel, het financiële aspect als
de proeftuinrol het maximale uit de brand te slepen. Onze
dank gaat ook uit naar de consulent die de raad van bestuur
bijgestaan heeft in de voorbereiding, de onderhandeling en
de uitwerking van de overeenkomst”.

Nieuwjaarsreceptie N-VA - Izegem
Op 21 januari 2012 vindt in ’t
SoK in Kachtem de nieuwjaarsreceptie van de Izegemse N-VA
plaats. Gastspreker is federaal
volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote.
www.n-va.be/izegem

Verkeersremmers in Vlietmanstraat
Naar aanleiding van geplande rioleringswerken in de
Vlietmanstraat vroeg N-VA – gemeenteraadslid Trui Tytgat
om bij de heraanleg van de straat ook aandacht te hebben
voor de fietsers. “In de Hondekensmolenstraat zullen er
verkeersremmende maatregelen genomen worden, maar ook
in de Vlietmanstraat zijn er veel fietsers en in de plannen
zijn er helemaal geen plannen om het verkeer daar af te
remmen. Met de vele scholen in de buurt zeker geen
overbodige luxe.” Het stadsbestuur gaat nu in op de vraag
van Tytgat.

Kurt Himpe vraagt opnieuw aandacht
voor bouwkundig erfgoed in Izegem
“Tijdens de zitting van januari 2011
vroeg ik aandacht voor het waardevol bouwkundig erfgoed in onze
stad. Ik wees toen op het
gebrekkige onderhoud van bepaalde
panden en ik wees ook op de soms
onveilige situaties die daardoor
ontstaan. De staat van het gebouw
in de Roeselaarsestraat waarin de
Belle Epoque gevestigd was, is daar
een voorbeeld van”, stelde raadslid
Himpe tijdens de zitting van 19
december.
“Het blijft me zorgen baren dat het leien erkerdak er maar
half meer aanhangt en sinds begin dit jaar heb ik helemaal
geen herstellingsactiviteiten gezien”. Kurt Himpe vroeg de
burgemeester nogmaals hoeveel eigenaars van verwaarloosde panden er aangeschreven werden, aangezien er op een
schriftelijke vraag geen antwoord kwam…

Autodelen ook in Izegem?
In het vragenkwartiertje vroeg raadslid Bert Maertens naar
de stand van zaken in het dossier over het autodelen. “Er
vond een bevraging plaats en er werden ‘maar’ 54 enquêtes
ingevuld. Maar zal het stadsbestuur in het proefproject
instappen?”, vroeg raadslid Maertens.

Meer info op www.kurthimpe.be.
De bevoegde schepen antwoordde dat er eerstdaags in het
kader van het dossier van de heraanleg van de stationsomgeving een bijeenkomst georganiseerd wordt en dat het
autodelen daar zal besproken worden. Maertens onderstreepte dat dit een interessant project is, maar dat er
vooral een meerwaarde is als Izegem, Ingelmunster én
Roeselare instappen waardoor de schaalgrootte kan spelen.
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Subsidie van ruim 600.000 euro
voor restauratie van kasteel
Wallemote

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.

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor
Onroerend Erfgoed, kent een subsidie van 613.372
euro toe voor de interieurrestauratie van het
kasteel Wallemote, gelegen in de Kokelarestraat 85
in Izegem. Het landhuis, gebouwd in 1913 naar een
ontwerp van architecten Janssens en Vercoutere,
prijkt sinds 2001 op de lijst van beschermde
monumenten. Een eerste restauratiefase, waarvoor
een restauratiepremie van 597.500 euro was toegekend, is reeds afgerond. Daarbij zijn de gevels en
daken gerestaureerd.

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

“Ik ben verheugd deze subsidie te kunnen toekennen aan mijn stad. Het kasteel Wallemote is
een prachtig, eclectisch landhuis, waarbij herbestemming de ideale manier is om dit waardevolle
pand een toekomst te geven,” aldus minister
Bourgeois. “Sinds 1997 is het kasteel eigendom van
de stad Izegem. Het omliggende park behoort toe
aan de provincie West-Vlaanderen, en staat open
voor het publiek. Op vandaag doet het kasteel
dienst als evenementenzaal voor verenigingen en
organisaties.”

Emelgemse Chiromeisjes hebben
eindelijk vaste stek
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois legde op zondag 11
december symbolisch met anderen de eerste steen van de nieuwe
lokalen voor de Chiromeisjes Sint-Pieter van Emelgem, gelegen in
de Graaf de Montblanclaan.
De Chiromeisjes hebben 40 jaar moeten wachten op eigen lokalen.
Sinds de oprichting van de groep in 1970 hebben ze al vier keer van
locatie moeten veranderen, omwille van het groeiende ledenaantal
van deze bruisende jeugdbeweging.
‘t Huzeke telt zeven lokalen voor de verschillende afdelingen, een
vergaderzaal voor de leiding, een keuken, sanitair en douches, en
een polyvalente zaal. De nieuwe Chirolokalen kunnen ook als
jeugdverblijfcentrum fungeren voor andere groepen die er op
kamp of op weekend kunnen komen. Om die reden heeft minister
Bourgeois, met het budget van Toerisme Vlaanderen, een subsidie
van 80.000 euro toegekend. Het centrum past in zijn plan om door
een inhaalbeweging het jeugdverblijfsaanbod in Vlaanderen uit te
breiden en de kwaliteit ervan te verhogen.

Het kasteel Wallemote is een monumentaal
landhuis, gelegen in het midden van een park. Het
werd in 1913 tegelijkertijd opgetrokken met het
kasteel ‘Wolvenhof’, in opdracht van de familie
Vanden Bogaerde uit Izegem. Beide kastelen zijn in
hetzelfde park gelegen.
Het eclectische kasteel Wallemote heeft verwijzingen naar de classicerende neobarok en de
zogenaamde Franse stijlen: een bakstenen gebouw
op een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen
onder een schilddak, bedekt met imitatieleien. In
deze tweede restauratiefase zal het interieur
worden aangepakt. Ook in een nieuwe bliksembeveiliging wordt in deze fase voorzien.

De nieuwe lokalen zullen beheerd worden door de vzw ’t Huzeke,
onder leiding van voorzitter Dries Verstraete en secretaris Koen
Vankeirsbilck.
Geert Bourgeois: “Dit bouwproject heeft behoorlijk wat
vrijwilligers op de been gebracht. Niet alleen voor de afbraak van
de oude school maar ook voor de verdere opbouw van de nieuwe
lokalen kunnen de Chiromeisjes op vrijwilligers rekenen. Dit
engagement toont een sterke verantwoordelijkheid tegenover onze
jeugdbewegingen, wat ik enorm waardeer.
Vanuit mijn
toerismebeleid hamer ik op de kwaliteit van onze
jeugdverblijfinfrastructuur; een minimum aan comfort en hygiëne
en een maximum aan veiligheid en toegankelijkheid voor mensen
met een handicap. Ook ’t Huzeke in Emelgem zal met zijn 40
slaapplaatsen aan die normen voldoen.”

Pastakaarting N-VA - Izegem
In maart 2012 organiseert de Izegemse N-VA
opnieuw de jaarlijkse kaarting. Op vrijdag 16
maart en zaterdag 17 maart (vanaf 18u.00) en op
zondag 18 maart (vanaf 10u.00 en vanaf 18u.00)
kan je in zaal Sportief opnieuw kaarten voor een
pakje pasta. Kaarten nu al ter beschikking bij alle
mandatarissen en bestuursleden.

