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Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

De Izegemse N-VA is zeer blij met het 
initiatief van het stadsbestuur omtrent het 
zinloos geweld op fuiven in het bijzonder 
en het Izegemse uitgaansleven in het 
algemeen. 
 
Op de gemeenteraad van maandag 5 
september werd een voorstel goedgekeurd 
waarbij verenigingen die lid zijn van een 
stedelijke adviesraad een extra premie 
kunnen ontvangen om professionele 
security in te huren op fuiven in het JOC 
en feestzaal ISO. Jong N-VA en gemeen-
teraadslid Trui Tytgat zijn zeer tevreden 
dat de meerderheid na een jaar toch 
beslist om het voorstel van Jong N-VA in de 
jeugdraad te volgen. 
 
Verschillende jeugdverenigingen werden 
de laatste jaren steeds meer 
geconfronteerd met zinloos geweld en 
vandalisme op fuiven. Dit maakte het 
organiseren van fuiven en evenementen 
voor jeugdverenigingen erg lastig en weinig 
winstgevend. Het huidige systeem van de 
fuifbuddies werkt slechts ten dele en 
houdt zeker geen serieuze amokmakers 
tegen. 
 
Professionele security is echter zeer duur 
en niet haalbaar voor verschillende 
verenigingen. De voorgestelde tegemoet-
koming van het stadsbestuur is dus een 
positief gegeven.  

Stadsbestuur neemt voorstel Jong N-VA uit de 
jeugdraad over  

Toch durfde de N-VA verder te kijken. 
Volgens raadslid Trui Tytgat zou het geen 
overbodige luxe zijn om deze subsidie open 
te trekken naar zowel jeugd-, cultuur-, als 
sportverenigingen.  “Een jongere die naar 
een fuif van een sportvereniging gaat heeft 
immers evenveel recht op veilig fuiven als 
een bezoeker van een fuif georganiseerd 
door een plaatselijke jeugdvereniging” stelt 
Trui Tytgat. “Er is immers geen enkele 
reden om te denken dat er minder zou 
gevochten op een jongerenfuif 
georganiseerd door een sportvereniging dan 
op een jongerenfuif georganiseerd door een 
jeugdbeweging”, aldus Jong N-VA -
voorzitter Lothar Feys.  
 
Het stadsbestuur ging in op de vraag en 
breidde de subsidie uit tot alle verenigingen 
die bij een stedelijke adviesraad aan-
gesloten zijn. 
 
Ten slotte pleiten Jong N-VA en Trui Tytgat 
voor een ruimere aanpak dan enkel het 
uitreiken van subsidies. Een algemene 
preventiecampagne  om jongeren te 
overtuigen van het zinloze geweld 
gekoppeld aan een strenger politieoptreden 
bij geweld lijkt ons absoluut noodzakelijk 
om fuiven in Izegem opnieuw aangenaam te 
maken voor de jeugd. 
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Zo gezegd 
 
N-VA – gemeente-
raadslid Kurt Himpe 
waarschuwde het 
stadsbestuur voor de 
realiteit: “De Izegemse 
brandweer wordt meer 
en meer verdrongen 
door omliggende 
korpsen.” 

 
Lees meer op pagina 2… 
 

 
Filip Motte vroeg ook 
naar de stand van 
zaken van het 
masterplan dat 
aangekondigd werd 
toen de N-VA het 
actieplan “Winkel in 
Izegem” voorstelde. 
Het bleef opvallend stil 
op de banken van de 
meerderheid… Geen 
nieuws, goed nieuws ??? 
 

Lees meer op pagina 2… 

 

 

Bezoek ook even de afdelingswebstek  

www.n-va.be/izegem  
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“Izegemse brandweer wordt 
verdrongen door omliggende korpsen” 

 
Tijdens de zitting van 5 september keurde de Izegemse 
gemeenteraad de overeenkomst over de operationele 
zonewerking Midwest goed. In deze overeenkomst wordt 
Roeselare de beherende gemeente en wordt de werking van de 
zone vastgelegd. 
 
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe waarschuwde het stads-
bestuur voor de realiteit: “De Izegemse brandweer wordt meer 
en meer verdrongen door omliggende korpsen. Als er hulp moet 
geboden worden in de deelgemeente Emelgem, dan gebeurt dit 
steeds vaker door het korps van Ingelmunster. Voor de 
deelgemeente Kachtem komt de brandweer van Roeselare ter 
plaatse en voor interventies op de wijk Bosmolens snelt de 
brandweer van Sint-Eloois-Winkel naar de plaats van het onheil. 
Voor de Izegemse brandweer rest enkel nog het Izegemse 
centrum. De brandweerlui die zich jaren inzetten en bijscholing 
volgden om aan de eisen te voldoen, krijgen nauwelijks nog de 
kans om te participeren aan interventies.” 
 
De burgemeester trad het raadslid bij in de kritiek en stelde dat 
er binnenkort een prezoneraad samenkomt waar deze situatie 
zeker zal aangekaart worden. Ze pleitte voor het specialiseren in 
bepaalde interventies. De Izegemse brandweer heeft een hoog 
aangeschreven RED-team en een duikersteam. Maar de situatie 
waarbij andere korpsen op het Izegemse grondgebied 
interventies uitvoeren, moet volgens de burgemeester ook 
omgekeerd kunnen zodat het brandweerkorps van Izegem in de 
omliggende gemeenten kan opereren. 
 
Meer info op www.kurthimpe.be.  
 

  
 

Nieuwe reglement ondersteunt handelaars 
 

 

 
Tijdens de zitting van 5 september keurde de gemeenteraad twee reglementen goed 
die de Izegemse handelaars ondersteunen. Een eerste reglement voorziet een 
premiemogelijkheid voor gevelrenovatie van handelspanden en renovatie van 
leegstaande handelspanden in de stadskern. Door de invoering van dit nieuwe 
reglement werd het reglement van de winkelpremie aangepast. 
 
N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte reageerde tevreden op de invoering van het 
nieuwe reglement. Hij stelde wel voor om een aantal zaken te verduidelijken, zoals de 
omschrijving van een leegstaand pand. 
 
Filip Motte vroeg ook naar de stand van zaken van het masterplan dat aangekondigd 
werd toen de N-VA het actieplan “Winkel in Izegem” voorstelde. Het bleef opvallend 
stil op de banken van de meerderheid… Geen nieuws, goed nieuws ???   

 

 

PPS-project Melkmarkt  
opnieuw in gevaar? 

 
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe bond tijdens de 
zitting van 5 september onmiddellijk de kat de bel aan 
door een vraag te stellen over het PPS-dossier dat aan 
de Melkmarkt zal gerealiseerd worden. “Overal duiken 
geruchten op dat er problemen zijn met dossier en ik 
hoop dat het stadsbestuur tijdens deze zitting tekst en 
uitleg zal geven”, stelde het raadslid. 
 

 
 
Stad Izegem is eigenaar van vier oude panden op de 
Melkmarkt en in de Melkmarktstraat. Ook twee 
aangrenzende panden zouden in een nieuw project 
geïntegreerd worden. De zes panden zullen plaats 
maken voor een groot nieuw gebouw met vier 
verdiepingen en in totaal drieëntwintig appartementen. 
Onder het gebouw komt een ondergrondse parking en 
op de gelijkvloerse verdieping winkels, een 
tentoonstellings- en vergaderruimte voor de 
stadsdiensten. 
 
In 2007 botsten de plannen voor een eerste PPS-project 
waarin ook sociale huurappartementen zouden komen 
op een probleem en slaagde de private partner er niet 
in om op tijd een bouwvergunning te krijgen, onder 
andere door de bouwhoogte. Het project werd toen 
helemaal afgeblazen. 
 
De bevoegde schepen bevestigde dat ook het nieuwe 
PPS-project met problemen kampt. Opnieuw speelt de 
bouwhoogte het dossier parten. Via overleg zal nu 
getracht worden het dossier nog op het goede spoor te 
krijgen. De schepen beloofde tegen de volgende 
gemeenteraadszitting meer uitleg over de stand van 
zaken. 
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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 

N-VA pleit voor meer tegeltuintjes in Izegem 
 
Hoewel het in Izegem al twee jaar mogelijk is om een tegeltuintje aan te leggen, is er nog geen enkele aanvraag 
ingediend. Dat blijkt uit het antwoord van de stadsdiensten op een vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe. Tijdens 
de gemeenteraadszitting van 5 september vroeg het raadslid bijkomende initiatieven. 
 

 

 
Een tegeltuintje is een voetpad langs een woning of een muur waar enkele 
tegels zijn verwijderd en waarin planten geplaatst worden. Er is een toelating 
nodig van het stadsbestuur omdat er enkele praktische voorwaarden zijn. 
 
“Het opzet van de aanleg van tegeltuintjes is zeer nobel”, stelt Himpe. “Door 
de tegeltuintjes worden groenelementen in de straat aangebracht, oogt het 
straatbeeld kleurrijker en frisser.” In de wijkontwikkelingsplannen “Centrum 
West” en “Emelgem” is de aanleg van tegeltuintjes ook als doelstelling 
opgenomen om de buurt aangenamer te maken. 

 
“Jammer genoeg zonder succes, want twee jaar na de invoering van het reglement is er nog altijd helemaal geen 
interesse”, stelt raadslid Himpe die daarom enkele suggesties doet om het reglement nieuw leven in te blazen. 
 
“In de eerste plaats kan de mogelijkheid om tegeltuintjes aan te leggen via de stadsperiodiek en de nieuwsbrief van de 
milieudienst opnieuw in de kijker gezet worden, met praktische voorbeelden en met foto’s van bestaande tegeltuintjes in 
andere steden en gemeenten. Via de bebloemingswedstrijd kan er ook een extra stimulans gegeven worden en kan in elke 
deelgemeente of wijk een winnaar aangeduid worden die bijvoorbeeld een bordje “Winnaar groenzorg in uw buurt” krijgt 
om aan de gevel op te hangen”, aldus Kurt Himpe die ook vraagt om de Izegemse Milieuraad bij de evaluatie en de nieuwe 
initiatieven te betrekken. 
 
Op zoek naar praktische info? Bekijk even http://www.een.be/programmas/groenland/een-groene-gevel. 
 

Uit de raad 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 
september werd de convenant “Gemeen-
telijke Ontwikkelingssamenwerking 2012-
2013” goedgekeurd. Raadslid Trui Tytgat 
maakte van de gelegenheid gebruik om het 
bedrag dat naar ontwikkelingssamenwerking 
gaat te verhogen. “Momenteel wordt er 
jaarlijks zo’n 17.000 euro besteed aan die 
samenwerking. Ons voorstel is om de 
jaarlijkse bijdrage per inwoner wat te 
verhogen naar 0,50 euro per persoon per 
jaar en ook de tweejaarlijkse verhoging wat 
aan te passen”. De bevoegde schepen 
meldde dat de suggestie naar de begrotings-
bespreking zou meegenomen worden. 
 
N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte stelde 
tijdens de raadszitting vragen over de 
plannen om bepaalde kerken een 
herbestemming te geven. De bevoegde 
schepen meldde dat er op middellange 
termijn een oplossing zal gezocht worden 
voor één of meer kerken. Hiervoor zal de 
stad door de Vlaamse Vereniging van Steden 
en Gemeenten ondersteund worden. Niet 
alleen Izegem, maar ook heel wat andere 
steden en gemeenten worden immers met 
die problematiek geconfronteerd. 
 

 


