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Aankoop woningen voor uitbreiding bibliotheek
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Tijdens de gemeenteraadsziting van 24
januari 2011 vroeg het stadsbestuur de
goedkeuring voor de aankoop van twee
woningen in de Ketelstraat. Door de aankoop ervan kan in de toekomst een uitbreiding 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 voorwaarde dat het op til staande renovatieproject 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 gevraagd 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

te recupereren via een PPS-project. Maar
de vraag is nu: wat zijn de toekomstplannen van het stadsbestuur? In de wandelgangen waren er al een tijd geruchten te
horen zoals: de huidige bibliotheek is afbetaald en dus kan er een volledig nieuw
complex gebouwd worden. Een ander gerucht 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 Korenmarkt mogelijk zal zijn na de afbraak van
dat deel van de brug.

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.

“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.

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.

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.

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 politiecommissaris 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 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.
Meer info op www.bertmaertens.be.

Pagina 3

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.
In de commissie werd gemeld 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 Kurt Himpe. Op
de eerstvolgende West-Vlaamse Provinciale Commissie
Verkeersveiligheid komt de asverschuiving op de grens van
Izegem en Ingelmunster aan bod.

“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

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.

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.

