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Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 
juni 2011 interpelleerde gemeenteraadslid 
Filip Motte het stadsbestuur over de 
actuele discussie in verband met wonen 
onder hoogspanningslijnen. 
 
“De vraag over de veiligheid van bewoners 
die onder hoogspanningslijnen wonen werd 
door de N-VA al gesteld tijdens de 
bewonersvergadering die plaatsvond naar 
aanleiding van de verkavelingsplannen ter 
hoogte van de Hondekensmolenstraat”, 
stelde N-VA – raadslid Motte. “Toen was 
het antwoord van het stadsbestuur kort en 
duidelijk: geen probleem.” 
 
“Maar de voorbije week is er toch heel wat 
commotie geweest over dit onderwerp. In 
Heule werd een verkavelingsaanvraag 
geweigerd, in Izegem is dit helemaal geen 
probleem. De discussie over de gezond-
heidsproblemen  door straling is weten-
schappelijk een moeilijk onderwerp en 
voer voor believers en non-believers. Toch 
wordt door het Vlaams Instituut voor 
Technologisch Onderzoek (VITO) gesteld 
dat voor kinderen tot 15 jaar die aan een 
hoog magnetisch veld worden blootgesteld 
de kans op leukemie met een factor 2 
toeneemt. Op parlementaire vragen 
antwoordde Vlaams minister Schauvliege 
dat blootstelling aan elektrische velden 
kankerverwekkend kan zijn.” 

Interpellatie over wonen onder 
hoogspanningslijnen  

Raadslid Motte plaatste ook vraagtekens bij 
de attesten die afgeleverd worden door 
Elia, de beheerder van de hoogspannings-
infrastructuur. 
 
De bevoegde schepen recpliceerde dat er 
door de omwonenden tijdens het openbaar 
onderzoek geen enkel bezwaar werd 
ingediend over de combinatie van de 
verkaveling en de hoogspanningslijn. De 
schepen vond dat dergelijke dossiers geen 
gemeentelijke materie waren. Volgens hem 
moet de hogere overheid een wettelijk 
kader creëren. 
 
Oud-burgemeester Willy Verledens nam het 
slotwoord en stelde dat als de gezondheid 
van kinderen in gevaar komt er altijd 
voorzichtig moet omgesprongen worden 
met dergelijke dossiers. 
 

 
 

Verantwoordel i jke  u i tgever:  N ick  Verschoot  (n ick.verschoot@n-va.be)

Vormgeving  en  redact ie :  Kurt  Himpe (kurt .h impe@n-va.be)

 

Zo gezegd 
 
 
“Uit de onderzoeks-
resultaten blijkt dat er 
op technisch vlak 
sprake is van 
amateurisme. De 
problemen met de 
windturbines stapelen 
zich op en de vraag kan 
gesteld worden of er 
wel iéts in orde is met 
die windturbines”, 
aldus N-VA – raadslid 
Kurt Himpe. 

 
Lees meer op pagina 2… 
 

 
“Moet er niet meer 
aandacht gaan naar het 
vroeger opsporen van 
armoede in Izegem? 
Moet de hulpverlening 
niet verschoven worden 
van financiële hulp 
naar het wijzen op 
individuele 
verantwoordelijkheid 
en uitgebreide en 
strenge begeleiding”, 
vroeg N-VA – raadslid 
Filip Motte zich af. 
 

Lees meer op pagina 2… 

 

11 JULI – VIERING IZEGEMSE N-VA op zondag 10 juli 
vanaf 11u.00 in zaal Nele. Van harte welkom. 

 

Bevlag jouw woning op de Vlaamse feestdag !!! 
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N-VA stelt bevraging over de 
windturbinehinder voor 

 
Tijdens de zitting van 27 juni kaartte N-VA – gemeenteraadslid 
Kurt Himpe opnieuw de windturbines in Kachtem aan. Buurt-
bewoners worden er nog altijd geconfronteerd met slagschaduw- 
en geluidshinder. Maar het wordt steeds meer duidelijk dat de 
problemen verder reiken dan enkel de directe omgeving. Daarom 
stelde de Izegemse N-VA voor om een bevraging te organiseren 
om de hinder die de windturbines veroorzaken in kaart te 
brengen. 
 
Aanleiding voor het voorstel waren de problemen tussen het 
paasweekend en begin juni. “Uit de onderzoeksresultaten blijkt 
dat er op technisch vlak sprake is van amateurisme. De 
problemen met de windturbines stapelen zich op en de vraag 
kan gesteld worden of er wel iéts in orde is met die 
windturbines”, aldus N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe. 
 
“Tijdens het paasweekend was de geluidsreductie uitgeschakeld. 
Na een update van de software werden de initiële instellingen 
voor de geluidsreductie niet opnieuw geactiveerd. Na een hele 
reeks nieuwe klachten werd opnieuw onderzocht wat er aan de 
hand was en toen bleek dat de reactivatie van de 
geluidsreductie maar bij één van de twee windturbines werd 
uitgevoerd. De exploitant stelt nu dat het brongeluid nu 
teruggebracht is tot het laagste niveau, namelijk 101 decibel. De 
exploitant is ook bezig met het ontwikkelen van een tool waarbij 
er een alarm zal afgaan bij foutieve geluidsoverschrijdingen.” 
 
Raadslid Himpe stelde ook vragen bij de plannen van de 
provincie West-Vlaanderen om af te stappen van de dertien 
zoekzones. Hij wilde weten wat de impact is voor de Izegemse 
situatie. De bevoegde schepen beschikte echter over geen 
bijkomende informatie. 
 
Het N-VA - voorstel om een algemene bevraging te organiseren 
bij de Izegemse bevolking werd door de meerderheidspartijen 
verworpen. De oppositiepartijen Vlaams Belang en Open VLD 
onthielden zich bij de stemming. 
 

  
 
 
 
 
 

 
  
 

Bezoek ook even de nieuwe 
afdelingswebstek  

www.n-va.be/izegem  
 

 

N-VA – raadslid Kurt Himpe  
vraagt aandacht voor oude kapellen 

 

 

 
Tijdens het vragenkwartiertje vroeg N-VA – 
gemeenteraadslid Kurt Himpe aandacht voor 
de oude kapellen in Izegem. “Zo bevindt er 
zich een zeer oude kapel op de hoek van de 
Kerelsstraat en de Baronstraat. Het dak van 
deze kapel staat op instorten. Maar het is 
onduidelijk wie de eigenaar is.” 
 
“Ik meen dat het tijd is om de kapellen in 
Izegem op te waarderen. Deze kapellen zijn 
ook belangrijk bouwkundig erfgoed dat we 
niet mogen laten verloren gaan.” Raadslid 
Himpe stelde voor om voor herstellingen 
eventueel samen te werken met externe 
partners zoals de technische school.  
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

OCMW-dienstjaarrekening 2010 
 
Ook de OCMW-dienstjaarrekening 2010 kwam tijdens de 
zitting aan bod. N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte 
wees op een reeks knipperlichten. De schulden zijn 
gestegen tot meer dan 5 miljoen euro en ook de kosten 
zijn toegenomen door een stijging van het aantal 
personeelsleden. “Vooral op het vlak van de sociale 
bijstand zijn er een aantal belangrijke zaken: het 
aantal leefloners is toegenomen van 98 tot 113 op één 
jaar tijd, een toename van de steun aan asielzoekers 
met 50 procent tot meer dan 500.000 euro en een 
toename van de aanvullende steun met 37 procent”, 
aldus raadslid Motte. 
 
“Moet er niet meer aandacht gaan naar het vroeger 
opsporen van armoede in Izegem? Moet de 
hulpverlening niet verschoven worden van financiële 
hulp naar het wijzen op individuele verant-
woordelijkheid en uitgebreide en strenge begeleiding”, 
vroeg N-VA – raadslid Filip Motte zich af.  
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Van links naar rechts: fractieleider Kurt Himpe en de 
gemeenteraadsleden Filip Motte, Geert Bourgeois, Trui Tytgat, Bert 
Maertens en Piet Seynaeve. 

 

 
 
Van links naar rechts: OCMW-raadsleden Hein Depoorter, Jan 
Verbeke en Bernhard De Muynck. 
 

Meer informatie over de mandatarissen op www.n-va.be/izegem.  

De gemeente- en OCMW-raadsleden van 
de Izegemse N-VA 

Milieuvergunningsaanvraag 
voor varkenshouderij 

 
Momenteel loopt er een openbaar onderzoek 
naar aanleiding van een milieuvergunnings-
aanvraag voor een varkenshouderij, gelegen in 
de Ondankstraat.  In 2005 veroorzaakte de 
komst van de varkenshouderij heel wat 
commotie. Protesterende buurtbewoners ver-
enigden zich in een actiegroep omdat men 
geur-, lawaai- en verkeershinder vreesde. Het 
schepencollege nam toentertijd geen stand-
punt in nadat stemmingen in de bijeenkomst 
van het college van burgemeester en 
schepenen telkens drie stemmen voor, drie 
stemmen tegen en een onthouding opleverden. 
De bestendige deputatie keurde de bouw- en 
milieuvergunning goed en de toenmalige 
Vlaams minister van Leefmilieu kende het 
bedrijf een vergunning toe. 
 
Tijdens een infovergadering op 21 juni stelde 
een aantal buurtbewoners inhoudelijke vragen 
over het dossier. Verschillende omwonenden 
merkten op dat er wel degelijk sprake is van 
geurhinder. Het stadsbestuur beschikt over de 
mogelijkheid om voor 20 juli 2011 een advies 
te formuleren.  
 
N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde 
een reeks vragen over het standpunt van het 
stadsbestuur.  
 
Open VLD en Vlaams Belang trokken resoluut 
de kaart van de varkenshouderij. Maar alle 
partijen waren het eens met de vraagstelling 
van raadslid Himpe in verband met de 
mobiliteit. De schepen van Openbare Werken 
en Mobiliteit meldde dat er gesprekken zijn 
met de gemeente Lendelede om de Ondank-
straat aan te passen aan het drukke verkeer. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be. 
 

 
 

N-VA steunt museumproject Eperon d’Or 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting stelde de burgemeester de plannen voor 
de inrichting van Eperon d'Or voor. Het gebouw wordt - vermoedelijk in 
2013 - de nieuwe thuishaven voor het nationaal schoeisel- en 
borstelmuseum en een toeristisch bezoekerscentrum voor de Leiestreek. 
 
N-VA - gemeenteraadslid Bert Maertens verwoordde de steun van de 
Izegemse N-VA voor het ambitieus en aantrekkelijk investeringsproject, 
dat een extra toeristische troef zal worden voor onze stad en de 
Leiestreek. Hij vroeg tijdens zijn tussenkomst bijzondere aandacht voor 
de aansluiting van de toeristische site op het bestaande fiets-
knooppuntennetwerk en voorzieningen voor fietsers (onder andere 
beveiligde fietsenrekken). Maertens stelde ook voor om de stadsgidsen, 
Ten Mandere, TERF… nauw te blijven betrekken bij het uitwerken van 
een bijkomende wetenschappelijke studie over de impact van de 
schoenen- en borstelnijverheid op het sociale en ontspanningsleven van 
de Izegemnaars in de periode 1800-1970. Hun expertise en enthousiasme 
voor het project mag immers zeker niet verloren gaan. 
 
De burgemeester reageerde positief op de N-VA – verzuchtingen en 
bedankte tot slot Vlaams minister van Toerisme en Onroerend Erfgoed 
Geert Bourgeois, die een groot deel van de investeringskosten financiert. 
 


