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Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

De gemeenteraadsverkiezingen naderen 
met rasse schreden. Intussen “kleurt” het 
Izegemse straatbeeld duidelijk N-VA. Onze 
campagne is goed zichtbaar, dankzij de 
vele affiches van onze kandidaten, de 
borden, de vlaggen, het campagne-
secretariaat op de Korenmarkt…  
 
De N-VA trekt naar de stembus met een 
hechte ploeg van 29 enthousiaste en 
bekwame kandidaten. Mogen wij u en uw 
gezin vriendelijk vragen om elke kandidaat 
van de N-VA een voorkeurstem te geven? 
Iedere kandidaat is even enthousiast en 
verdient uw vertrouwen ! 
 
Provincieraadsverkiezingen 
 
Op de N-VA – lijst voor de provincieraads-
verkiezingen prijken twee Izegemse 
kandidaten. Vergeet dus zeker ook niet 
Sofie Vandenbriele (6de plaats) en Kurt 
Himpe (lijstduwer) een voorkeurstem te 
geven. 

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
naderen met rasse schreden 

Helpende handen 
 
Tijdens een verkiezingscampagne heeft een 
partij helpende handen nodig. We zijn nog 
op zoek naar vrijwilligers die in de week 
van 8 oktober willen helpen bussen. Mocht 
u bereid zijn een handje toe te steken, laat 
het dan zeker weten (mailen naar 
elise.verfaillie@n-va.be of bellen naar 
0498/111 679). 
 
Of misschien wilt u een affiche van onze 
kandidaten of een N-VA – autosticker? Dan 
kan u deze komen halen op ons campagne-
secretariaat (Korenmarkt 15). 
 
Tot slot willen wij u graag uitnodigen om op 
zondag 14 oktober samen met ons de 
verkiezingsresultaten te volgen op televisie 
en internet. Afspraak vanaf 16 uur in café 
Vlaams Huis op de Grote Markt. 
 
Overzicht van alle kandidaten op pagina 2. 
 

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 
 
 
Volgens N-VA – 
gemeenteraadslid Kurt 
Himpe barst de 
carpoolparking ter 
hoogte van het op- en 
afrittencomplex van de 
E403 aan het kanaal 
Roeselare-Leie meer en 
meer uit de voegen.  
 
Lees meer op pagina 2… 
 

 
Raadslid Kurt Himpe 
vroeg ook wanneer de 
Roeselaarse sociale 
bouwmaatschappij De 
Mandel start met de 
werken voor de twee 
sociale woonprojecten 
in Emelgem. Beide 
projecten zijn gelegen 
in het centrum van de 
deelgemeente. Tussen 
de Prinsessestraat en 
de Kouterweg wordt 
een verkaveling 
ontwikkeld en ook het 
vroegere klooster 
wordt omgebouwd tot 
sociale woningen. Hij 
vroeg ook wanneer er 
een infovergadering zal 
georganiseerd worden. 
“Veel buurtbewoners 
stellen er vragen over 
en er is nu zelf al 
twijfel of de gevel van 
het klooster wel 
behouden blijft.” 
 

Lees meer op pagina 3… 
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Izegemse kandidaten voor 
de verkiezingen 

 
Gemeenteraadsverkiezingen: 
 

1 Bert Maertens 
2 Trui Tytgat 
3 Kurt Himpe 
4 Caroline Maertens 
5 Filip Motte 
6 Jan Verbeke 
7 Tom Verbeke 
8 Joke Vermeulen 
9 Arne Allosserie 
10 Lothar Feys 
11 Elise Verfaillie 
12 Dieter Vanthournout 
13 Nick Verschoot 
14 Lut Verlinde 
15 Inge Everaert 
16 Veerle Vandamme 
17 Lisbet Bogaert 
18 Nele Margot 
19 Huguette Oosterlinck 
20 Hans Samyn 
21 Els Carton 
22 Nicole Depreytere 
23 Renata Blondeel 
24 Carlos Vanden Berghe 
25 Jean-Pierre Barbe 
26 Lena De Laere 
27 Hein Depoorter 
28 Piet Seynaeve 
29 Geert Bourgeois 

 
We roepen de leden op om alle N-VA - 
kandidaten een voorkeurstem te geven ! 
 
Voor de provincieraadsverkiezingen vaardigt 
de Izegemse N-VA twee kandidaten af: 
 

1 Kristof Pillaert (Hooglede) 
2 Mieke Van Hootegem (Roeselare) 
3 Bart Clicque (Ledegem) 
4 Els De Gussem (Staden) 
5 Pol Wylin (Moorslede) 
6 Sofie Vandenbriele (Izegem) 
7 Inès Vandewoestijne (Roeselare) 
8 Jan Rosseel (Ingelmunster) 
9 Kurt Himpe (Izegem) 

 
Lees meer over alle kandidaten op de webstek 
www.n-va.be/izegem. 
 

 
 

 

N-VA vraagt uitbreiding carpoolparking en 
oplossing voor verkeersafwikkeling 

 
 
 
 

 

Volgens N-VA – gemeenteraadslid 
Kurt Himpe barst de carpoolparking 
ter hoogte van het op- en 
afrittencomplex van de E403 aan 
het kanaal Roeselare-Leie meer en 
meer uit de voegen. Maar hij kaart 
ook de verkeersafwikkeling aan. 
 
“Er zijn nu een twintigtal plaatsen 
om wagens te parkeren, maar dit 
blijkt steeds vaker onvoldoende. 
Autobestuurders plaatsen nu hun 
wagen ook al buiten de parking, 
maar op die locatie is dit niet 
vanzelfsprekend en absoluut niet 
veilig”, aldus raadslid Himpe. 

 
“Onlangs antwoordde de bevoegde Vlaams minister op een parlementaire 
vraag dat de carpoolparking een bezettingsgraad van 95 procent heeft. 
Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bedraagt de gemiddelde 
bezettingsgraad van de Vlaamse carpoolparkings 55 procent. Een 
bezettingsgraad van 80 à 90 procent is optimaal, omdat dit wijst op een 
goede benutting met weinig kans op overbezetting. Met een 
bezettingsgraad van 95 procent scoort de Izegemse carpoolparking zeer 
goed, maar er is vaak een overbezetting. Daarom moet een uitbreiding 
zeker overwogen worden”, stelt Himpe die aangeeft dat een uitbreiding in 
de richting van Roeselare zeker moet onderzocht worden.  
 
Uit een antwoord op een eerdere parlementaire vraag bleek dat er geen 
concrete plannen zijn voor een dergelijke uitbreiding. “We hopen dat deze 
situatie herbekeken wordt. ’s Morgens vroeg is de carpoolparking al vaak 
volzet en wie afspraken maakte om te carpoolen zit dus met een 
probleem. Vooral omdat er geen enkele mogelijkheid is om in de buurt de 
wagen elders te parkeren. Dit komt het comfort van de carpoolers niet ten 
goede en het kan niet de bedoeling zijn dat carpoolers afhaken”, besluit 
Kurt Himpe.  
 
Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele vraagt de bevoegde minister om 
de uitbreiding van de carpoolparking te onderzoeken en in de planning op 
te nemen.  
 
Verkeersafwikkeling 
 
Gemeenteraadslid Kurt Himpe kaart ook de verkeersafwikkeling aan de 
carpoolparking aan. "Op- en afrijden is een hele klus en vooral een 
gevaarlijke klus. Mensen die de parking willen afrijden, staan soms zeer 
lang te wachten en moeten vaak risico's nemen om toch maar de weg op 
te kunnen rijden. Hij vraagt dat AWV de situatie onderzoekt en betere 
oplossingen uitwerkt voor de verkeersafwikkeling. 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 1 oktober vroeg raadslid Himpe om 
vanuit de gemeenteraad een gemotiveerde brief te sturen naar de 
bevoegde minister en naar AWV om de problemen aan te kaarten en te 
vragen om een oplossing uit te werken. Het voorstel werd goedgekeurd. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
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Mandelstraat: wanneer 
oplossing voor problemen met 
eenrichtingsverkeer? 
 
Tijdens de zitting van 1 oktober vroeg N-VA – 
raadslid Kurt Himpe aan de schepen van Openbare 
Werken wanneer er een oplossing komt voor de 
problemen met het eenrichtingsverkeer in de 
Mandelstraat. “Tijdens de vorige gemeente-
raadszitting werd beloofd dat er een opvolging 
zou komen in de commissie voor Openbare 
Werken en Mobiliteit. Maar die vergadering werd 
geannuleerd en intussen is er nog altijd geen 
oplossing”.  
 
Raadslid Himpe stelde nog eens duidelijk dat er 
wel degelijk een probleem is. Een korte 
fotoreportage toonde aan hoeveel wagens op één 
dag de eenrichtingsstraat in de verkeerde richting 
inrijden.  
 
Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) meldde dat 
de politie telkabels zal aanbrengen om een 
meting uit te voeren en dat in de commissie 
voorstellen zullen besproken worden. Hij verwees 
ook naar andere eenrichtingsstraten in Izegem 
waar dezelfde problemen optreden. 
 

 

Meer foto’s op www.kurthimpe.be.  

Vragen over sociale bouwprojecten in 
Emelgem 
 
Tijdens de zitting van 1 oktober keurde de gemeenteraad de 
subsidiëring van de gemeenschapsvoorzieningen (twee polyvalente 
ruimtes) goed. De raming bedraagt 110.000 euro. Het gemeentelijk 
aandeel voor de stad Izegem bedraagt 40 procent, de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) geeft een subsidie van 60 
procent.  
 
De polyvalente ruimtes worden kosteloos aan de stad overgedragen, 
maar de stad Izegem moet zich dan ook verbinden tot de kosten 
voor het onderhoud en de uitbating van deze gemeenschaps-
voorzieningen. N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg het 
stadsbestuur of er ook een raming opgemaakt is van deze 
toekomstige kosten. 
 
Raadslid Kurt Himpe vroeg ook wanneer de Roeselaarse sociale 
bouwmaatschappij De Mandel start met de werken voor de twee 
sociale woonprojecten in Emelgem. Beide projecten zijn gelegen in 
het centrum van de deelgemeente. Tussen de Prinsessestraat en de 
Kouterweg wordt een verkaveling ontwikkeld en ook het vroegere 
klooster wordt omgebouwd tot sociale woningen. Hij vroeg ook 
wanneer er een infovergadering zal georganiseerd worden. “Veel 
buurtbewoners stellen er vragen over en er is nu zelfs al twijfel of 
de gevel van het klooster behouden blijft.” 
 
Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) kon geen antwoord geven of 
de gevel van het klooster wel of niet behouden blijft en verwees 
het raadslid naar de bouwmaatschappij voor een antwoord. 
 

 
 
Buurtbewoners stellen zich vragen over het behoud 

van de gevel van het klooster in Emelgem. 
  

VERKIEZINGEN 
Volg de campagne in beeld op de 

afdelingswebstek www.n-va.be/izegem. 
 

Gemeenteraadszitting annuleren? 
 
Bij de start van de zitting van 1 oktober werd even 
gediscussieerd over het nut van de gemeenteraadszitting, 
aangezien er maar dertien agendapunten waren. Het Vlaams 
Belang stelde voor om de presentiegelden aan een goed doel te 
schnken.  
 
Maar een meerderheid van de raadsleden vond die discussie 
overbodig en populistisch. Gemeenteraadslid Geert Bourgeois 
stelde namens de N-VA dat een gemeenteraadslid die functie niet 
uitoefent omwille van de presentiegelden. “Een gemeenteraads-
zitting biedt de kans aan de raadsleden om de controlefunctie uit 
te oefenen, om vragen te stellen en voorstellen te doen. Het 
decreet voorziet dat er tien zittingen moeten zijn, een stok 
achter de deur voor schepencolleges die dergelijke inspraak 
naast zich neerleggen. In zo’n geval kan een vijfde van de 
raadsleden een zitting bijeen laten roepen.” 
 
Wat het goed doel betreft, was de N-VA ook zeer duidelijk: “Wie 
iets wegschenkt aan het goede doel, hangt dit niet aan de grote 
klok”. 
 
De N-VA – fractie deed wat van hen verwacht wordt, ook tijdens 
een zitting met weinig reguliere punten: vragen stellen, 
voorstellen lanceren en het controlerecht uitoefenen.   
 
 


