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Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 mei 
stelde het Izegemse stadsbestuur voor om 
de belasting op de huis-aan-huis versprei-
ding van niet-geadresseerde reclame-
bladen aan te passen. Door de aanpassing 
krijgen de handelaars die geconfronteerd 
worden met openbare werken die 
minimaal 30 dagen duren een vrijstelling. 
Deze vrijstelling geldt vanaf de dag dat er 
geen doorgaand verkeer meer mogelijk is 
tot 60 dagen nadat er opnieuw doorgaand 
verkeer mogelijk is. Voor het aanslagjaar 
2011 geldt de periode tot 180 dagen nadat 
er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is. 
 
De N-VA - gemeenteraadsleden Filip Motte 
en Kurt Himpe, die vorig jaar een dossier 
“Winkel in Izegem” opstelden en dit 
voorstel toen lanceerden, reageerden 
tevreden dat het stadsbestuur inziet dat 
openbare werken een streep door de 
rekening van de lokale handelaars zijn.  
 
Beide raadsleden legden echter een aantal 
amendementen op tafel om nog verder te 
gaan. N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte 
stelde voor om de belasting helemaal af te 
schaffen. “Met dit belastingsreglement wil 
het stadsbestuur de papierberg verkleinen, 
maar iedereen kan vaststellen dat dit 
effect er niet is. Daarbij komt dat de 
controle op de belasting niet waterdicht is 
en deze reclamebladen een uitstekend 
middel zijn voor een lokale handelaar om 
reclame te maken”.  
 
N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe 
stelde voor om twee bijkomende 
vrijstellingen in te bouwen om de Izegemse 
handelaars de kans te geven gratis reclame 
te maken, los van eventuele openbare 

“Geef Izegemse handelaars kans om gratis 
reclame te maken”  

werken. “Geef de handelaars de kans om 
gratis reclame te maken met dergelijke 
reclamebladen als de omvang niet groter is 
dan een A3-blad. Zo’n reclamefolder is vaak 
voldoende voor een lokale handelaar”.  
 
Met een tweede voorstel tot vrijstelling 
wilde raadslid Himpe vooral de Izegemse 
handelaars kansen bieden. “Met een 
vrijstelling voor handelszaken waarvan de 
maatschappelijke zetel in onze stad 
gevestigd is en als er maximaal 11.000 
exemplaren per jaar verspreid worden, geef 
je specifiek alle Izegemse handelaars de 
kans één keer per jaar gratis reclame te 
maken”. 
 
Volgens de N-VA zijn dergelijke vrij-
stellingen nodig en nuttig om het handels-
centrum en alle Izegemse handelaars in het 
bijzonder te ondersteunen en maximale 
kansen te geven. 
 
De meerderheidspartijen en Vlaams Belang 
keurden het eerste amendement van de N-
VA niet goed. Het tweede en derde amen-
dement voor bijkomende vrijstellingen 
zullen onderzocht worden en in de eerst-
volgende commissie voor Financiën verder 
besproken worden. 
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Zo gezegd 
 
 
“De N-VA – 
gemeenteraadsleden 
Filip Motte en Kurt 
Himpe, die vorig jaar 
een dossier “Winkel in 
Izegem” opstelden, 
reageerden tevreden 
dat het stadsbestuur 
inziet dat openbare 
werken en streep door 
de rekening van de 
lokale handelaars 
zijn”. 

 
Lees meer op pagina 1… 
 

 
N-VA – raadslid Kurt 
Himpe stelde ook 
vragen over het 
eventuele schrappen 
van de overweg tussen 
de Prins Albertlaan en 
de Nederweg. Volgens 
de schepen zal de 
overweg aan de 
Mandelstraat behouden 
blijven. De overweg 
aan de Brugstraat zal 
door de verschuiving 
van de perrons sowieso 
verdwijnen en de 
andere overweg is niet 
prioritair, waardoor de 
kans groot is dat ook 
deze zal geëlimineerd 
worden. 
 

Lees meer op pagina 2… 
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Minder onteigeningen nodig voor 
aanpassing stationsomgeving 

 
In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van 28 april 
werd de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpassing van de 
stationsomgeving besproken. Met het oog op de herinrichting van 
de Izegemse stationsomgeving zal samen met NMBS Holding, 
Infrabel en De Lijn een voorontwerp van het project opgemaakt 
worden. De samenwerking wordt via een overeenkomst 
geregeld. Uiteindelijk zal de stad Izegem ongeveer 37 procent 
van het kostenplaatje betalen, NMBS Holding neemt bijna 20 
procent voor haar rekening, Infrabel bijna 39 procent en De Lijn 
4 procent. 
 
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de 
commissievergadering enkele technische vragen. Voor de 
realisatie van het project zijn er enkele onteigeningen nodig, 
bijvoorbeeld voor de aanleg van een ringweg. "In het masterplan 
is er een onteigeningszone ingetekend voor enkele gebouwen die 
zich bevinden in de hoek van de Zuidkaai en de spoorlijn, maar 
op de hoek van de Brugstraat zullen er ook onteigeningen 
gebeuren die niet op het masterplan staan, maar wel in het 
dossier vermeld worden." De bevoegde schepen bevestigde dat 
in beide zones onteigeningen zullen gebeuren. De bewoners van 
de betrokken woningen en appartementen van de Izegemse 
Bouwmaatschappij werden al op de hoogte gebracht. Er werd 
ook meegedeeld dat er minder appartementen moeten ont-
eigend worden dan eerst gedacht werd. 
 
N-VA - raadslid Kurt Himpe stelde ook vragen over het eventuele 
schrappen van de overweg tussen de Prins Albertlaan en de 
Nederweg. Volgens de schepen zal de overweg aan de Mandel-
straat behouden blijven. De overweg aan de Brugstraat zal door 
de verschuiving van de perrons sowieso verdwijnen en de andere 
overweg is niet prioritair, waardoor de kans groot is dat ook 
deze zal geëlimineerd worden. 
 
De samenwerkingsovereenkomst werd op 2 mei ter goedkeuring 
aan de gemeenteraad voorgelegd.  Raadslid Kurt Himpe vroeg 
tijdens de zitting bevestiging dat het lokaal van de jeugd-
beweging die gevestigd is langs de spoorlijn door de aanleg van 
de ringweg verder gemakkelijk toegankelijk zal zijn. Het 
stadsbestuur verzekerde dat de toegang gevrijwaard wordt. 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

De Izegemse N-VA startte een 
gloednieuwe webstek op:  
www.n-va.be/izegem.  

 

 

Fuiven in oud gemeentehuis Emelgem  
zorgden voor overlast 

 
Vrijdagnacht 29 april werd een fuif georganiseerd in het oud gemeentehuis van 
Emelgem. “Voor de buurtbewoners was dit alles behalve een aangename ervaring: 
de ramen van de eerste verdieping stonden open waardoor er heel wat 
geluidsoverlast was en er was vandalisme op het plein naast het oud gemeentehuis. 
Een deksel van de waterput werd weggehaald, een vlaggenmast werd uit de grond 
gehaald, er werd buiten gefeest…”, stelde N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe 
tijdens de zitting van 2 mei. 
 
“Het is alvast vreemd dat er een fuif plaatsvond in het gemeentehuis, want in de 
fuifbijbel staat expliciet dat er geen fuiven op die locatie toegelaten zijn.”, aldus 
Kurt Himpe.  
 
Blijkbaar is het ook niet de eerste keer dat er een fuif plaatsvond op die locatie, 
maar vorig weekend was alvast een voorbeeld van hoe het best niet verloopt. Het 
stadsbestuur beloofde de zaak te onderzoeken. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  

 

Speelstraten:  
onbekend is onbemind 

 
De gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed 
voor het inrichten van speelstraten. Die speelstraten 
zijn volgens N-VA – raadslid Bert Maertens een mooi 
initiatief en een uitstekende gelegenheid om de sociale 
contacten tussen kinderen én ouders te bevorderen. 
Helaas kent het concept tot nu toe weinig succes. De 
laatste jaren werden er amper speelstraten 
georganiseerd. “Dat heeft veel, zoniet alles te maken 
met communicatie”, zegt Maertens. “Om de paar jaar 
een artikel in de Stadsperiodiek is lang niet voldoende. 
Ik stelde de bevoegde schepen daarom voor om de 
mogelijkheid tot het organiseren van een speelstraat 
actiever bekend te maken, bijvoorbeeld door het te 
promoten in wijkkrantjes en wijk- en straatcomités 
erover aan te schrijven en aan te spreken. Hij pleit er 
samen met N-VA – raadslid Trui Tytgat ook voor om de 
mogelijkheid om een speelstraat in te richten niet te 
beperken tot de schoolvakanties: “Ook tijdens 
verlengde weekends of bijvoorbeeld op woensdag-
namiddag moet dit mogelijk zijn.”  
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Geert Bourgeois 

Burg. Vandenbogaerdelaan 16  

Telefoon 051- 31.55.13 - Fax 051- 31.01.40 

geert.bourgeois@n-va.be - www.geertbourgeois.be 
 

Kurt Himpe 

Baronstraat 4 

Telefoon 051- 31.54.79 - Fax 051- 31.54.79 

kurt.himpe@n-va.be - www.kurthimpe.be 

Piet Seynaeve 

Oekensestraat 9  

Telefoon 051- 30.93.90 

piet.seynaeve@n-va.be 

Bert Maertens 

Krekelmotestraat 26  

Telefoon 0473- 55.41.50 

bert.maertens@n-va.be - www.bertmaertens.be 
 
 

Filip Motte 

Baronielaan 39  

Telefoon 051- 31.36.05 

filip.motte@n-va.be 

Trui Tytgat 

Mgr. Bouckaertstraat 17  

Telefoon 051- 30.38.57 

trui.tytgat@n-va.be 
 

 
 
Jan Verbeke 

Abelestraat 36  

Telefoon 051- 31.38.37 

jan.verbeke@n-va.be  

  
 
 

Bernhard De Muynck 

Sint-Crispijnstraat 48  

Telefoon 0472- 27.21.06 

bernhard.demuynck@n-va.be  

 

Hein Depoorter 

Mgr. Bouckaertstraat 30  

Telefoon 051- 32.27.02 

hein.depoorter@n-va.be 

 

 

Coördinaten van de gemeente- en OCMW-raadsleden  

Uit de raad 
 
Gemeenteraadslid Bert Maertens vroeg tijdens het vragen-
kwartiertje om de talrijke lang niet meer opgehaalde 
fietsen in de fietsenstalplaats aan het Izegemse station weg 
te halen. Behoorlijk wat fietsen zijn er letterlijk met een 
dikke laag stof bedekt of zijn quasi volledig ontmanteld en 
dus onbruikbaar. De burgemeester beloofde de politie 
opdracht te geven om deze fietsen mee te nemen, zodat er 
aan het station opnieuw extra plaats vrijkomt voor fietsende 
pendelaars. 

 
 
Gemeenteraadslid Trui Tytgat vroeg tijdens het vragen-
kwartiertje om op het domein Wallemote de toiletten ter 
beschikking te stellen van ouders en kinderen die naar het 
speelplein gaan. “De toiletten zijn enkel ter beschikking als 
er een activiteit in het kasteel is”, aldus raadslid Tytgat. 
Het stadsbestuur meldde dat er een afspraak gemaakt wordt 
met de tennisclub naast het domein. Er komt een pad, 
waarlangs domein- en speelpleinbezoekers naar de tennis-
club kunnen om daar gratis gebruik te maken van het toilet. 
 


