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Zo gezegd
De N-VA vraagt het
stadsbestuur en de
politie een tandje bij
te steken inzake
inbraakpreventie bij de
verenigingen. De partij
wil onder meer een
systematische
veiligheidsscreening
van de gebouwen en
een tussenkomst voor
de aankoop van
beveiligingsmateriaal.
Lees meer op pagina 2…

“Het stadsbestuur
investeert wel in
promotieacties voor de
wekelijkse markt zelf,
maar er moet ook iets
gedaan worden om
meer mensen aan te
zetten om de marktbus
te gebruiken”, aldus
gemeenteraadslid Kurt
Himpe.
Lees meer op pagina 3…

“Mobiliteitsplan houdt onvoldoende rekening
met Izegemse economische realiteit”
Tijdens de zitting van 23 januari stelde de
Izegemse gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan definitief vast. Volgens N-VA –
fractieleider Kurt Himpe houdt dit nieuwe
plan onvoldoende rekening met de economische realiteit”.
“Onze fractie heeft tijdens de voorbereidingsfase een reeks voorstellen en opmerkingen geformuleerd die nu ook in het
definitieve plan verwerkt zijn”, stelde
Himpe die de voorstellen op een rij zette.
“We hebben in de eerste plaats gevraagd
om nog meer aandacht te hebben voor
parkeermogelijkheden. Zo stelde de N-VA
voor om de mogelijkheid open te laten
voor een parkeertoren op de huidige site
van de muziekacademie in de Kruisstraat
en op de huidige Wijngaardparking. Ook de
site van het postkantoor kan in aanmerking
komen. Ons voorstel om de mogelijkheid
te onderzoeken voor een ondergrondse
parking aan de Korenmarkt werd echter
nooit effectief uitgevoerd”.
“We hebben ook onmiddellijk gesteld dat
de N36 geen flessenhals mag worden. De
aanleg van ventwegen zal volgens het
definitieve
plan
alleen gerealiseerd
worden als het nodig blijkt en na grondig
onderzoek, wat ook alweer een stap
vooruit is. Dit geldt ook voor onze vraag
om uit te kijken naar de realisatie van een
vrachtwagenparking en op onze vraag is de
oorspronkelijke uitbreiding van de zone 30
realistischer geformuleerd”, aldus Himpe.
“Maar onze vraag om bij de verkeerscirculatie rekening te houden met de
economische realiteit wordt in dit plan op
geen enkele manier gevolgd. We stelden

voor om de rijrichting van de Mandelstraat
te wijzigen en de verkeersstroom tussen de
Dirk Martenslaan en de Marktstraat anders
te laten verlopen, zodat het handelscentrum vooral vanuit Ingelmunster gemakkelijker bereikbaar wordt. Onze voorstellen
zijn gebaseerd op de studie over het
Izegemse handelsleven en die studie brengt
de aantrekkingskracht in kaart. Als we
hiermee geen rekening houden, dan gaan
we voorbij aan de economische realiteit”,
stelde N-VA’er Kurt Himpe.
Lees verder op pagina 2…

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 er
in zaal Sportief opnieuw gekaart worden voor een pakje pasta.
Kaarten zijn nu al ter beschikking bij
alle mandatarissen en bestuursleden.

De nieuwjaarsreceptie van de Izegemse
N-VA op zaterdag 21 januari was opnieuw een schot in de roos. Ruim 200
aanwezigen luisterden er naar een
toespraak van Kamerlid Koenraad De
Groote en zetten de dans in op de top
50 van de Izegemse mandatarissen en
afdelingsvoorzitter. En uiteraard ontbraken de hapjes en de drankjes niet !
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N-VA wil meer aandacht voor inbraakpreventie
verenigingen

Investeringen voor
muziekacademie

Sinds 2007 kenden de lokalen van de Izegemse verenigingen 28 keer een poging tot
inbraak. In de helft van de gevallen maakten de inbrekers buit. In diezelfde periode
stelde de politie 30 keer vandalisme aan Izegemse verenigingslokalen vast. Dat blijkt
uit cijfers die N-VA - gemeenteraadsleden Bert Maertens en Piet Seynaeve
opvroegen. De N-VA vraagt het stadsbestuur en de politie een tandje bij te steken
inzake inbraakpreventie bij de verenigingen. De partij wil onder meer een
systematische veiligheidsscreening van de gebouwen en een tussenkomst voor de
aankoop van beveiligingsmateriaal. Tussen begin 2007 en november 2011 telden de
politiediensten 28 inbraakpogingen in Izegemse verenigingslokalen. 14 keer konden
de inbrekers ook effectief buit maken. Meestal stalen ze geld, drank of
spelmateriaal. In de periode 2007 t.e.m. 2011 telde de politie 30 keer een aangifte
van vandalenstreken. Het stukgooien van ramen en het beschadigen van meubilair,
zoals zitbanken of kasten, zijn blijkbaar de favoriete bezigheden van de vandalen in
kwestie. “Het gaat hier slechts om de geregistreerde aangiften. Ongetwijfeld geven
niet alle verenigingen elke inbraak, diefstal of vandalisme aan bij de politie. Dus de
effectieve cijfers liggen normaal gezien nog een stukje hoger”, leggen Bert Maertens
en Piet Seynaeve uit. De N-VA’ers dringen er bij de verenigingen op aan om hoe dan
ook elke inbraakpoging te melden bij de politiediensten.

De Izegemse gemeenteraad besliste
tijdens de zitting van 23 januari om
nieuwe tafels aan te kopen voor de
bar van het auditorium van de
Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord. N-VA - gemeenteraadslid
Kurt Himpe vroeg om ook te
investeren in nieuwe stoelen en om
een projectiescherm aan te brengen
in de bar.

Lees verder op pagina 3…

Meer info op www.kurthimpe.be.

Bart Dewitte nieuw
OCMW-raadslid voor
Izegemse N-VA
Op maandag 9 januari legde Bart
Dewitte de eed af als OCMW-raadslid
voor de N-VA. Hij volgt Bernhard De
Muynck op die in Roeselare gaat wonen.
Voor Bart Dewitte, die ondervoorzitter
is van de Izegemse N-VA en voorzitter
van
Izegem
Zomert, is
het
de
eerste keer dat hij een politiek mandaat
opneemt. Hij is beroepshalve werkzaam
bij het Vlaams Woningfonds. "Het is een
eer om dit mandaat te kunnen opnemen. Zelfs al is dit tijdens het
verkiezingsjaar waardoor het mandaat
eind 2012 ten einde loopt, het is
uiteraard de bedoeling om me snel in te
werken in de dossiers en de OCMWwerking", aldus Bart Dewitte, die nu
samen met Jan Verbeke en Hein Depoorter deel zal uitmaken van de OCMWraadsfractie van de Izegemse N-VA.
Doordat Bernhard De Muynck binnenkort
in Roeselare gaat wonen, kan hij geen
OCMW-raadslid blijven in Izegem. "We
danken Bernhard voor zijn inzet tijdens
de bestuursperiode. Hij werd in het
OCMW geprezen voor zijn dossierkennis
en inzet om bepaalde moeilijke dossiers
tot een goed einde te brengen. Hij was
in het Izegemse bestuur ook actief als
voorzitter van Jong N-VA", stellen afdelingsvoorzitter Nick Verschoot en
fractieleider Kurt Himpe.

“De bar wordt vaak gebruikt voor
muzieklessen en voor gespreksavonden van verenigingen en die
bijkomende investeringen zouden
de gebruiksvriendelijkheid van de
bar sterk verhogen”, aldus het
raadslid.

Vervolg van pagina 1…
“Groot discussiepunt blijft blijkbaar de herinrichting van de stationsomgeving,
een dossier dat destijds unaniem goedgekeurd werd. Onze fractie blijft achter
die beslissing staan. Maar onze belangrijkste voorwaarde blijft uiteraard dat de
overweg in de Nederweg ter hoogte van de Century open blijft en die
verkeersstroom mogelijk is. Maar daarvoor zijn we helemaal afhankelijk van
Infrabel en die wegen, in dit geval overwegen, zijn soms ondoorgrondelijk”,
besloot Himpe.
Fractieleider Kurt Himpe legde namens de N-VA drie amendenten ter goedkeuring voor over de aanleg van een ondergrondse parking op de Korenmarkt,
het behoud van de overweg ter hoogte van de Century en het alternatieve
circulatieplan.
De N-VA – fractie stemde uiteindelijk tegen het nieuwe mobiliteitsplan, omdat
de meerderheid niet instemde met de drie amendementen.

Het alternatieve circulatieplan van de N-VA: blauwe route voor verkeer van
Roeselare naar Ingelmunster, groene route voor verkeer van Roeselare naar
centrum Izegem, oranje route voor verkeer van Ingelmunster naar Izegem,
lichtblauwe pijl duidt richting fietsverkeer aan.
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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.

“Promotie marktbus nieuw leven
inblazen”
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de zitting
van 23 januari vragen over het dalend aantal gebruikers van de
gratis marktbus op zaterdag.
“In 2002 werd gestart met het marktbusproject. In 2005 werden
bijkomende stimuli ingevoerd om de dalende trend van het
aantal gebruikers van de bus om te keren. De invoering van de
spaarkaart zorgde voor een stijgend aantal gebruikers, maar
sinds de afschaffing van de spaarkaart in 2007 is het aantal gebruikers weer sterk dalend. Vorig jaar waren er gemiddeld 428
gebruikers per maand, maar dat staat in schil contrast met de
644 gebruikers per maand in 2005, 2006 en 2007, stelde raadslid
Himpe.
“Het stadsbestuur investeert wel in promotieacties voor de
wekelijkse markt zelf, maar er moet ook iets gedaan worden om
meer mensen aan te zetten om de marktbus te gebruiken”, aldus
gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Jaar

Gemiddeld aantal
gebruikers per maand

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

575
560
505
644
644
644
538
470
417
428

De meeste inbraken vinden plaats op tijdstippen
wanneer er geen activiteiten van de verenigingen
zijn, zo blijkt uit de politiegegevens. “Logisch”,
vindt Bert Maertens. “Lokalen van jeugd-, cultuuren sportverenigingen bevinden zich vaak op eerder
afgelegen en weinig verlichte plaatsen. Wanneer er
dan nog eens geen leden aanwezig zijn, is de sociale
controle die potentiële inbrekers zou kunnen
tegenhouden er helemaal niet. Maar niet alleen de
geringe
sociale
controle
speelt
een
rol.
Verenigingslokalen zijn over het algemeen veel
minder beveiligd dan woonhuizen of bedrijfsgebouwen. Dat nodigt inbrekers uit om precies daar
hun slag te slaan.”
Inbraakpreventie
Bert Maertens, die volgend jaar de Izegemse N-VA lijst aanvoert, en Piet Seynaeve vragen het
stadsbestuur daarom meer aandacht te schenken aan
inbraakpreventie bij verenigingen. “Ik weet dat de
politie een aanbod voor de veiligheidsscreening van
gebouwen heeft en op vraag tips geeft over
diefstalpreventie en de beveiliging van het gebouw.
Wel, ik stel voor om deze screening systematisch en
proactief in te voeren. De politiediensten zouden
bijvoorbeeld elke twee of drie jaar een rondgang
langs alle verenigingslokalen kunnen doen en de
verenigingen aanduiden welke verbeteringen ze aan
hun
gebouw
kunnen
doorvoeren”,
geeft
politieraadslid Piet Seynaeve.
Subsidie voor beveiligingswerken en -aankopen
Goede afspraken over sleutelbeheer kunnen de kans
op inbraak al beperken. Maar in de meeste gevallen
zijn infrastructurele ingrepen aangewezen. “Omdat
die voor verenigingen zeer duur zijn, willen wij dat
de stad zorgt voor een financiële tussenkomst. Dat
zou een stimulans zijn voor verenigingen om bijvoorbeeld veiligheidsglas, een elektronisch toegangscontrolesysteem, een alarm, betere buitenverlichting, veilige deursloten of een speciale inbraakwerende kast voor het bewaren van waardevolle
spullen aan te kopen. Maar frequent politietoezicht
blijft natuurlijk onontbeerlijk”, besluit het N-VA gemeenteraadslid. Het voorstel werd tijdens de
raadszitting van 23 januari besproken en de schepen
beloofde om het reglement te bekijken en eventueel
bij te sturen.
Meer info op www.bertmaertens.be.

Meer info op www.kurthimpe.be.

Voor meer politieke actualiteit
verwijzen we naar de webstek
van de Izegemse N-VA:

www.n-va.be/izegem

Open N-VA - ledenvergadering
Op vrijdag 10 februari organiseert het
arrondissement
Kortrijk-Roeselare-Tielt
een open ledenvergadering met Vlaams
minister Philippe Muyters als gastspreker
over succesvol ondernemen in Vlaanderen. Deze activiteit vindt plaats in
cultuurcentrum ’t Hofland (Oude Lichterveldsestraat 13) in Ardooie. De gespreksavond start om 20u.00.
Vooraf aanwezigheid bevestigen: succesvolondernemen2012@gmail.com.

