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Zo gezegd
“Een andere
mogelijkheid is om in
de zomerperiode op het
LED-scherm op de Grote
Markt nu en dan oude
stadsgezichten te
projecten en te laten
overgaan in beelden
van de huidige situatie.
Zo geven we op een
attractieve manier
informatie over de
geschiedenis van onze
stad en komen oude
stadsgezichten opnieuw
in beeld”, stelde
raadslid Kurt Himpe.
Lees meer op pagina 2…

De Izegemse N-VA
voerde tijdens de
zaterdagmarkt van 11
februari actie onder
het motto “Een hart
voor Izegem”. De actie
kaderde in de nationale
Valentijnsactie.
Lees meer op pagina 3…

Izegemse N-VA maakt van kinderopvang grote
beleidsprioriteit
Op een persconferentie bij een onthaalmoeder thuis stelden gemeenteraadsleden
Bert Maertens en Trui Tytgat het Actieplan
Kinderopvang van de Izegemse N-VA voor.
De partij wil tijdens de volgende
bestuursperiode werk maken van een volwaardig kinderopvangloket voor jonge
ouders en zorgen voor een betere ondersteuning, met o.m. een startpremie voor
nieuwe opvanginitiatieven en een jaarlijkse premie voor de aankoop van
speelgoed. Om de nood aan flexibele en
occasionele opvang voor baby’s en peuters
te beantwoorden, wil de N-VA dat de stad
infrastructuur voor zo’n opvang ter
beschikking stelt. In samenwerking met de
basisscholen moet het stadsbestuur meer
opvang voor schoolgaande kinderen organiseren op woensdagnamiddag, op zaterdag
en tijdens schoolvakanties.
“Een stad als Izegem moet met een echt
gezinsbeleid en een goed aanbod aan
kinderopvang aan kinderopvang jonge

ouders kunnen overtuigen om in de stad te
blijven of te komen wonen. Zo niet dreigt
Izegem een wel zeer vergrijsde stad te
worden, terwijl vooral jonge gezinnen het
sociaal weefsel in onze stad nog kunnen
versterken. Het opvangaanbod in Izegem
voldoet echter niet en daar willen wij met
een reeks maatregelen verandering in
brengen. Als we op 14 oktober van de
kiezer de kans krijgen om Izegem mee te
besturen, maken we van de uitvoering van
onze voorstellen een prioriteit”, stelt Bert
Maertens.
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 ter beschikking bij alle mandatarissen
en bestuursleden.
Meer info op de webstek
www.n-va.be/izegem.
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Jong N-VA organiseert
opnieuw quiz

Stad kan en moet meer doen dan vandaag
De gemeente is door de Vlaamse overheid aangeduid als de regisseur die vraag
en aanbod inzake kinderopvang op elkaar moet afstemmen. De N-VA wil dat de
stad daartoe een volwaardig loket kinderopvang op poten zet, dat veel meer is
dan de huidige website, die op veel vlakken te kort schiet.
Uit recente bevragingen door het stadsbestuur blijkt een tekort aan
opvanginitiatieven in Emelgem, Kachtem en in het stadscentrum. En binnenkort
komen er op de wijk De Mol en op de Sint-Rafaëlwijk (Hondekensmolenstraat)
nog twee grote nieuwe verkavelingen bij.
“Met een pakket ondersteuningsmaatregelen, dat veel verder reikt dan enkel de
gratis rollen huisvuilzakken die opvanginitiatieven vandaag van de stad krijgen,
kunnen we potentiële onthaalouders een duwtje in de rug geven om de hiaten in
Izegem op te vullen. In andere gemeenten staan ze op dat vlak al een pak
verder”, aldus Maertens. “We denken aan een startpremie voor nieuwe
kinderopvang-initiatieven, van bijvoorbeeld 250 euro, en een jaarlijkse premie
van bijvoorbeeld 50 euro voor de aankoop van speelgoed. Kinderopvanginitiatieven zouden ook gebruik moeten kunnen maken van de uitleendienst voor
groot spelmateriaal die er nu enkel is voor jeugdverenigingen en scholen.”
Zoen & Vroem

De eerste editie trok 13 ploegen,
vorig jaar waren dat er al 35: De
Slimste Ploeg Ter Wereld, georganiseerd door de Izegemse N-VAjongeren, weet dus menig quizfanaat
te bekoren. De vierde editie van de
licht humoristische quiz vindt plaats
op zaterdag 28 april om 19u.30 in het
JOC. Opnieuw zijn er 10 verschillende
rondes van telkens 10 vragen. De
deelnemende ploegen bestaan uit
maximum 4 personen. Gezien het
succes van de voorbije jaren is
inschrijven verplicht. Mailen naar
jongnva@gmail.com volstaat. Het inschrijvingsgeld van 5 euro per ploeg
betaal je de avond zelf. Net zoals de
voorbije jaren mogen er zich ook nu
heel wat ploegen aan een leuke (en
vooral lekkere) prijs verwachten.

De N-VA’ers willen inzake de ondersteuning van de Izegemse kinderopvanginitiatieven ook zelf het goede voorbeeld geven. Ze bieden elke opvang
een grote ‘Zoen&Vroem’-sticker aan, waarmee ze de aandacht van parkeerders
vestigen op de nabije aanwezigheid van een opvanginitiatief. De sticker moet
hen sensibiliseren om de parkeerplaats voor de deur zo veel mogelijk vrij te
houden, zodat ouders ’s morgens en ’s avonds hun kinderen vlot en veilig
kunnen brengen en ophalen.
Bert Maertens: “Dat is een probleem waar heel wat opvanginitiatieven vandaag
mee kampen. We zullen het stadsbestuur binnenkort voorstellen om een echt
‘Zoen&Vroem’-verkeersbordje te maken, maar tot dan kunnen de stickers
hopelijk al hun nut bewijzen.”
Lees het volledige dossier
op www.n-va.be/izegem.

“Oude stadsgezichten in straatbeeld brengen”
Tijdens de zitting van maandag 27 februari haalde N-VA - gemeenteraadslid
Kurt Himpe zijn voorstel om oude stadsgezichten in het straatbeeld te
brengen opnieuw boven.
“In 2007 legde ik het voorstel op tafel. Op die manier hebben we aandacht
voor de rijke geschiedenis van onze stad en ook voor het erfgoed. Veel
concrete uitwerkingen van mijn voorstel zijn er nog niet. Wel op het Cyriel
Tangheplein, waar een infobord met oude foto’s uitleg geeft over de
geschiedenis van die plaats”, aldus Himpe.
“Onze stad ondergaat een ware metamorfose en dus kunnen we van die
situatie gebruik maken om het voorstel concreter uit te werken. In Tielt is
men aan het onderzoeken om een stap verder te gaan. Met het aanbrengen
van digitale codes, een tweedimensionale streepjescode, bij monumenten
kunnen mensen met een smartphone historisch fotomateriaal opvragen.
Misschien moeten we dit ook in Izegem die mogelijkheid eens bekijken.”
“Een andere mogelijkheid is om in de zomerperiode op het LED-scherm op
de Grote Markt nu en dan oude stadsgezichten te projecten en te laten
overgaan in beelden van de huidige situatie. Zo geven we op een
attractieve manier informatie over de geschiedenis van onze stad en komen
oude stadsgezichten opnieuw in beeld”, stelde raadslid Kurt Himpe.
Meer info op www.kurthimpe.be.
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OCMW-meerjarenplan 2011-2014
Tijdens de zitting van maandag 27 februari keurde de
gemeenteraad ook het OCMW-meerjarenplan 20112014 goed.

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.

Izegemse N-VA voerde actie tijdens
wekelijkse zaterdagmarkt
De Izegemse N-VA voerde tijdens de zaterdagmarkt van 11
februari actie onder het motto “Een hart voor Izegem”. De actie
kaderde in de nationale Valentijnsactie.
De N-VA heeft immers een hart voor Izegem als ondernemende
stad. Een sterk Izegem begint ook in het handelscentrum. De
Izegemse N-VA wil ondernemers en handelaars de nodige ruimte
geven om zich te ontplooien. Deze actie op de wekelijkse markt,
waarbij we aan alle voorbijgangers chocolade geven met de
boodschap ‘Een hart voor Izegem’, wil dit onderstrepen. De N-VA
gaf met het actieplan ‘Winkel in Izegem’ al een aanzet om de
handel en het ondernemen in Izegem te ondersteunen, ook op
het vlak van mobiliteit. Elke Izegemnaar heeft baat bij een ruim
aanbod aan handelszaken in de buurt en voldoende
parkeerruimte in en dichtbij het handelscentrum.
Maar het hart van de N-VA gaat verder dan de lokale economie
en het handelscentrum: met de actie willen we duidelijk maken
dat we willen luisteren naar iedereen en rekening willen houden
met de opmerkingen van de bevolking en een beleid willen
voeren op maat van de stad Izegem en haar inwoners.

Gemeenteraadslid Filip Motte formuleerde namens de
N-VA een aantal opmerkingen. Zo stelde hij dat er
maar aarzelend gekozen wordt voor een welzijnsbeleid voor de eigen verouderende bevolking, terwijl
er wel gretig ingegaan wordt op het verwerven en
inrichten van opvangplaatsen. “Acht nieuwe opvangplaatsen staan tegenover maar één tot vijf bedden
voor kortverblijf. Gelukkig wordt er nu ook geïnvesteerd in een dagverzorgingscentrum voor 25
personen. Vreemd is wel dat het OCMW rekent op een
bezetting van 75 procent. Moet er – rekening houdend
met de vergrijzing – niet méér gedaan worden voor de
Izegemse bevolking?”
Ook bij de financiële toekomst van het Izegemse
OCMW plaatste raadslid Motte vraagtekens: “Een
stijging van de personeelskosten van 9,5 miljoen euro
in 2010 tot 13,3 miljoen euro in 2014, dat is een
stijging van 40 procent. En dan is er vanaf 2015 nog
de responsabiliseringsbijdrage. In een Dexia-studie
wordt die bijdrage geraamd op 34 miljoen euro
tijdens de volgende 30 jaar.”
Gemeenteraadslid Geert Bourgeois vroeg om een
betere samenwerking te creëren tussen het OCMW en
stad, wat tot een besparing zal leiden. Hij vroeg om
in het meerjarenplan ook aandacht te hebben voor
het vervoer van rolstoelgebruikers.

Vragen over telefoonkosten
leden schepencollege
Tijdens de raadszitting kwamen er vragen over de
telefoonkosten van de leden van het schepencollege.
Tijdens de periode 2008-2011 gaat het om een bedrag
van bijna 21.000 euro. Van twee schepenen worden
de gsm-kosten niet door de stad betaald. Raadslid
Filip Motte stelde voor om te kiezen voor goedkopere
gsm-operatoren, waardoor de kosten sowieso beperkt
kunnen blijven.
In de rand meldde raadslid Kurt Himpe dat hij vernam
dat er een fiscale controle zal uitgevoerd worden en
alle voordelen in natura voor mandatarissen onder de
loep genomen zullen worden.

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

www.n-va.be/izegem

