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Zo gezegd
“Het organiseren van
een infovergadering
kan heel wat vraagtekens over het sociale
bouwproject wegnemen", aldus raadslid
Kurt Himpe. "Zo willen
de bewoners uit de
omgeving weten welke
woningen zullen
gebouwd worden en wie
de bewoners zullen
zijn.”
Lees meer op pagina 2…

“In de documenten over
de algemene
vergadering van Infrax
die we nu konden
inkijken, blijkt dat de
stad Izegem een
dividend ontvangt van
17.000 euro of zo goed
als 130.000 euro
minder. Dat is wel een
zeer groot verschil”,
aldus Filip Motte.
Lees meer op pagina 3…

Ramkraken Izegem: N-VA wil meer
inbraakpreventie en grotere pakkans
Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei
werd vooral gediscussieerd over de recente
ramkraken in Izegem. N-VA’er Piet
Seynaeve, gemeenteraadslid en politieraadslid interpelleerde de burgemeester
en stelde een aantal concrete actiepunten
voor.
“De N-VA pleit voor meer inbraakpreventie. We willen een betere bekendmaking van het gratis inbraakpreventieaanbod van de politie en de oprichting van
een buurtinformatienetwerk zoals in
andere gemeenten uit de streek. Maar de
N-VA wil ook de pakkans van criminelen
vergroten, door de investering in vaste
camera’s met automatische nummerplaatherkenning”, aldus Piet Seynaeve.
“Deze inbrakengolf moeten we met alle
macht bestrijden. Een strafrechtelijke
vervolging van de criminelen en een
effectieve strafuitvoering zijn uiteraard
absolute minimumvereisten. Maar daar
hebben de gemeenten weinig of geen vat
op. De lokale besturen kunnen op eigen

houtje wel initiatieven nemen die voor een
betere inbraakpreventie en een grotere
pakkans zorgen”, stelde Seynaeve die de
burgemeester opriep om op het eerstvolgende politiecollege concrete afspraken
te maken met de collega’s van Roeselare
en Hooglede, die ook tot de politiezone
RIHO behoren.
De N-VA legde tijdens de zitting ook zelf
enkele beleidsvoorstellen op tafel. Zo pleit
de partij voor een bredere bekendmaking
van het gratis aanbod inbraakpreventie van
de politie en wil de N-VA de oprichting van
een buurtinformatienetwerk (BIN). “Dat is
een structureel samenwerkingsverband
tussen burgers, ondernemers en de lokale
politie. Burgers en ondernemers melden
aan de lokale politie informatie over
verdachte
bewegingen,
personen
of
voertuigen. Bijvoorbeeld een juwelier die
merkt dat er al een hele tijd een zelfde
zwarte bestelwagen voor zijn zaak
geparkeerd staat en die de politie hierover
informeert. De politie evalueert de
inlichtingen en brengt indien nodig alle
leden van het lokale BIN op de hoogte,
zodat ook zij meer aandacht hebben voor
deze verdachte bestelwagen”, aluds Piet
Seynaeve.
“Een BIN draagt bij tot het algemeen
veiligheidsgevoel, bevordert de sociale
controle en zorgt voor de verspreiding van
de preventiegedachte. Voorbeelden in de
streek tonen aan dat een BIN echt werkt.
Vraag het maar aan de mensen in onder
andere Wevelgem, Harelbeke, Kuurne en
Lendelede, waar het systeem al bestaat.”
Lees verder op pagina 2…
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“Preventie is natuurlijk niet voldoende. We moeten ook de pakkans van
dievenbendes vergroten. De politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede
beschikt vandaag over twee mobiele camera’s met nummerplaatherkenning.
“Maar die volstaan duidelijk niet. Daarom willen wij dat Izegem, liefst
samen met andere gemeenten, investeert in vaste camera’s langs de
invalswegen die de nummerplaat van voorbijrijdende wagens registreren.
Een computersysteem vergelijkt dan vliegensvlug de nummerplaat met een
zwarte lijst van voertuigen.Dat kunnen niet-verzekerde voertuigen zijn,
maar ook wagens die als gestolen gesignaleerd staan of die gelinkt kunnen
worden aan een lopend gerechtelijk onderzoek. Zo’n camera’s zijn niet
goedkoop, maar wel een zeer effectief middel ter bestrijding van
criminelen. Dat bewijst een evaluatie van het systeem in Mechelen”,
besloot Seynaeve.

N-VA vraagt infovergadering over sociale
bouwprojecten in Emelgem
De Roeselaarse sociale bouwmaatschappij De Mandel start binnenkort met
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.
In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit stelde N-VA gemeenteraadslid Kurt Himpe dat buurtbewoners met vragen zitten over
beide projecten. "Het organiseren van een infovergadering kan heel wat
vraagtekens over het sociale bouwproject wegnemen", aldus raadslid Kurt
Himpe. "Zo willen de bewoners uit de omgeving weten welke woningen
zullen gebouwd worden en wie de bewoners zullen zijn.”

Izegemnaars Kurt Himpe en
Sofie Vandenbriele op
provincieraadslijst
De N-VA stelde de provincieraadslijst voor
het district Roeselare-Izegem voor. Twee
Izegemnaars zijn kandidaat: Sofie Vandenbriele en Kurt Himpe.
Sofie Vandenbriele staat op de zesde plaats
en is bestuurslid bij de Izegemse N-VA. Ze is
gehuwd met Sam Bulik en is mama van Lio.
Beroepshalve is Sofie zelfstandige.
Fractieleider Kurt Himpe is lijstduwer voor
de provincieraadslijst. Beroepshalve is hij
coördinator en leraar aan het Izegemse Vrij
Technisch Instituut. Hij is ook regeringsafgevaardigde Financiën en Begroting bij de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen,
waar hij eerder ook vice-voorzitter was.
Huidig provincieraadslid Kristof Pillaert uit
Hooglede is lijsttrekker. De andere namen op
de lijst: Mieke Van Hootegem (Roeselare),
Bart Clicque (Ledegem), Els De Gussem
(Staden), Pol Wylin (Moorslede), Inés
Vandewoestijne (Roeselare) en Jan Rosseel
(Ingelmunster).

De bevoegde schepen meldde dat bouwmaatschappij De Mandel zal
gecontacteerd worden en dat via de wijkwerking een vergadering kan
georganiseerd worden om het sociale woonproject toe te lichten.
Tijdens de zitting van 7 mei keurde de gemeenteraad op vraag van de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Izegem, Infrax en De Mandel
voor de aanleg van de infrastructuurwerken rond beide projecten. De VMSW
financiert deze werken volledig.
Meer info op www.kurthimpe.be.

Quiz Jong N-VA opnieuw groot succes
De derde editie van de quiz was een voltreffer. 26 ploegen zetten
op 28 april hun beste beentje voor om een antwoord te zoeken op
de 110 quizvragen. Een Roeselaarse ploeg kaapte de hoofdprijs
weg. Op naar de volgende editie en dank aan alle deelnemers !

“Buurtbewoners stellen zich vragen over de concrete
invulling van de sociale bouwprojecten in Emelgem”,
aldus raadslid Kurt Himpe.

Meer info op www.n-va.be/izegem.

Pagina 3
Recylagepark: weinig nieuws
onder de zon…
N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe polste
tijdens de zitting van 7 mei naar de stand van
zaken in de zoektocht naar een nieuw recyclagepark.
“Er werd weliswaar gestart met een proefproject
voor de ophaling aan huis van het groenafval.
Afhankelijk van het succes hiervan zal de drukte
aan het huidige recyclagepark eventueel
afnemen, maar een oplossing is en blijft noodzakelijk”, stelde raadslid Kurt Himpe.
De bevoegde schepen antwoordde dat er een
evaluatie van het proefproject volgt in het najaar.
Op basis van de resultaten zal dan gekeken
worden of een nieuwe locatie opportuun is.
Meer info op www.kurthimpe.be.

Vraag over Infrax-dividenden
N-VA - raadslid Filip Motte stelde tijdens de gemeenteraadszitting
van 7 mei vragen over de Infrax-dividenden aan de stad Izegem. “In
documenten die aan de commissie voor Financiën en de commissie
voor Openbare Werken en Mobiliteit toentertijd bezorgd werden,
werd gemeld dat de stad Izegem naar aanleiding van de verkoop van
het rioleringsnet aan Infrax vanaf 2010 een dividend zou ontvangen
van 146.862 euro, een streefdoel van één procent. In de documenten
over de algemene vergadering van Infrax die we nu konden inkijken,
blijkt dat de stad Izegem een dividend ontvangt van 17.000 euro of
zo goed als 130.000 euro minder. Dat is wel een zeer groot verschil”,
aldus Filip Motte.
Maar een duidelijk antwoord kon de bevoegde schepen niet geven…

Activiteiten in de kijker
Op 28 mei vindt in de Porseleinhallen in Wevelgem het
arrondissementeel N-VA - familiefeest plaats. Kaarten voor deze
activiteit (15 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen) kunnen
bij het bestuur gekocht worden. Tijdens deze activiteit wordt het
startschot gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012. Vanaf
11u.00 is iedereen welkom voor een aperitief met hapjes, gevolgd
door een wandelbuffet. Voor de kinderen tot 12 jaar is er een
frietmobiel en is er animatie.
Op donderdag 24 mei vindt het eerste Jong N-VA – café plaats in café
De Pekker. Een ideale gelegenheid om tussen pot en pint van
gedachten te wisselen, te praten over politieke standpunten en
ideeën voor te stellen. Iedereen van harte welkom ! Het eerste
drankje is gratis !

Sloop van drie woningen aan Vijfwegen
Tijdens de zitting van 7 mei keurde de gemeenteraad ook het slopen van enkele
woningen aan de Vijfwegen goed. Het stadsbestuur kocht voor de toekomstige
ontwikkeling van het kruispunt drie woningen en die zullen binnenkort gesloopt
worden.
“Een half jaar geleden stelde ik een vraag over de andere onteigeningszone die in
het uitvoeringsplan Vijfwegen staat ingekleurd, namelijk een zone met negen
woningen in de Baronstraat ter hoogte van het kruispunt met de Reperstraat. Er
werd toen geantwoord dat de herinrichting van de Baronstraat in een dossier zal
uitgewerkt worden en dat deze problematiek dan ook zal uitgeklaard worden”, aldus
N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe.
“De onderhandelingen voor de aankoop van de woningen die nu gesloopt worden,
waren al een tijd aan de gang. Er werden ook duidelijke afspraken gemaakt met de
huidige bewoners. Het dossier van de herinrichting van de Baronstraat en de
Ingelmunster staat intussen ook al in de meerjarenplanning, meer bepaald als Infraxdossier. Voor de negen woningen in de tweede onteigeningszone zal dus ook niet zo
lang meer gewacht kunnen worden. We moeten immers rekening houden met de
situatie dat zo goed als alle woningen in de tweede onteigeningszone bewoond zijn
en er dus duidelijkheid zal moeten zijn voor de eigenaars of de huurders”, besloot
raadslid Himpe die bij het stadsbestuur aandrong om zo snel mogelijk ook dit dossier
op te starten.

Op zoek naar meer
politieke info?
Op de volgende webstekken is er
meer actuele politieke info ter
beschikking:
§
§
§
§

www.n-va.be/izegem
www.bertmaertens.be
www.geertbourgeois.be
www.kurthimpe.be

