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Nieuwsbrief N-VA - Izegem 

Federaal volksvertegenwoordiger Bert 
Maertens is door het afdelingsbestuur van 
de Izegemse N-VA voorgedragen als 
lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen van volgend jaar. Vlaams 
viceminister-president Geert Bourgeois 
wordt lijstduwer. Huidig fractieleider en 
regeringsafgevaardigde Kurt Himpe komt 
als derde kopman op de 3de plaats. Dat 
maakte de Izegemse N-VA bekend op een 
persconferentie op maandag 7 november. 
Minister Bourgeois koos zelf voor de rol van 
lijstduwer. “De N-VA heeft een uit-
stekende lichting jonge politici klaar staan. 
Ik wil hen vanop de lijstduwerplaats naar 
voor stuwen”, legt nationaal kopman 
Bourgeois uit. “De N-VA durft kiezen voor 
de toekomst. Wij willen een ambitieus 
beleid voor Izegem, dat anticipeert op de 
uitdagingen van morgen. Met Bert 
Maertens als lijsttrekker en Kurt Himpe op 

N-VA stelt drie kopmannen gemeenteraads-
verkiezingen 2012 voor 

plaats drie trekken we die keuze voor de 
toekomst ook bij de lijstvorming door”, 
zegt afdelingsvoorzitter Nick Verschoot. 
 
Lees verder op pagina 2… 
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Zo gezegd 
 
 
Alle oppositiepartijen 
hadden tijdens de 
zitting van 7 november 
een waslijst met vragen 
over de situatie van de 
Gemeentelijke Holding. 
Ook N-VA – raadslid 
Filip Motte stelde de 
schepen van Financiën 
een aantal vragen en 
wees het stadsbestuur 
op de bespreking in 
november 2009 naar 
aanleiding van een 
kapitaalverhoging. 

 
Lees meer op pagina 3… 
 

 
 
“De N-VA vraagt ook 
om het verbod op het 
plaatsen van wind-
turbines te behouden”, 
stelde raadslid Himpe. 
Hij maakte van de 
gelegenheid gebruik om 
de slagschaduw-
problematiek nog eens 
aan te kaarten. 
 

Lees meer op pagina 3… 

 

 
 

Van links naar rechts: Geert Bourgeois (lijstduwer), Bert Maertens (lijsttrekker), Kurt 
Himpe (3de plaats) en afdelingsvoorzitter Nick Verschoot. 

 

Activiteiten N-VA - 
Izegem 

 
Op 27 november 2011 komt de Sint naar 
zaal Sportief in de Meensesteenweg 
(deze N-VA – activiteit start om 10u.00). 
 
Op 21 januari 2012 vindt de  nieuw-
jaarsreceptie van de Izegemse N-VA 
plaats. Gastspreker is federaal volks-
vertegenwoordiger Koenraad Degroote. 
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Na 36 jaar en 6 campagnes lijsttrekkerschap bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in Izegem kiest Vlaams minister 
Geert Bourgeois voor een nieuwe rol als lijstduwer: “Ik blijf 
minister tot minstens medio 2014, dus kan ik mij moeilijk ten 
volle engageren als kandidaat-burgemeester. Bovendien staat 
een nieuwe groep jonge, maar al ervaren, politici klaar om de 
fakkel van het kopmanschap over te nemen. Daarom heb ik het 
afdelingsbestuur voorgesteld die jonge groep bij de gemeen-
teraadsverkiezingen als lijstduwer maximaal te ondersteunen. 
Op die manier kan de partij voluit mikken op de toekomst en 
nieuwe kopmannen en –vrouwen naar voor brengen. Zij zullen zo 
de partij en onze stad de volgende jaren mee vorm kunnen 
geven.” 
 
Het afdelingsbestuur koos unaniem om Bert Maertens voor te 
dragen als nieuwe lijsttrekker. Bert is sinds 2006 gemeen-
teraadslid en zetelt sedert juli 2010 in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, waar hij inmiddels uitgroeide tot 
defensiespecialist van de N-VA. “De N-VA wil Izegem goed 
voorbereiden op de uitdagingen van morgen. We maken dit ook 
duidelijk door jonge, gedreven mensen met dossierkennis 
bovenaan de lijst te plaatsen”, zegt N-VA-afdelingsvoorzitter 
Nick Verschoot. 
 

“Wat met het onteigeningsplan 
voor de woningen in de 

Baronstraat?” 
 
Tijdens de gemeenteraads-
zitting van 7 november werden 
de verkeersremmende maat-
regelen voor de Reperstraat 
goedgekeurd. Door die maat-
regelen zou de verkeers-
veiligheid in de straat, waar 
vaak ongevallen gebeuren, 
moeten verbeteren. De bewo-
ners van die straat hadden 
tijdens een infovergadering 
over deze ingreep ook vragen 
over de verkeersveiligheid aan 
het kruispunt van de Reper-
straat en de Baronstraat. 

 
 

 

 
Volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe is er nog 
altijd een onteigeningsplan van kracht dat in 2003 door 
de gemeenteraad werd goedgekeurd. Daardoor kunnen 
elf woningen op de hoek van de Baronstraat en de 
Reperstraat onteigend worden om de zichtbaarheid op 
het kruispunt te verbeteren. “In 2003 vroeg ik het 
stadsbestuur of er effectief gebruik zou gemaakt 
worden van deze mogelijkheid en toen werd 
geantwoord dat er geen onteigening zou zijn in de 
periode 2003-2008. Na het aflopen van die vijfjarige 
periode kan het stadsbestuur de procedure tot 
onteigening opnieuw opstarten. Daardoor is voor die 
bewoners nog altijd onduidelijkheid over de toekomst 
van hun woning. Kunnen de bewoners nog een 
vergunning krijgen voor werken aan hun gevel”, vroeg 
Kurt Himpe tijdens de zitting. De bevoegde schepen 
antwoordde dat de herinrichting van de Baronstraat in 
een dossier zal afgehandeld worden en dat deze 
problematiek dan ook zal uitgeklaard worden. 
 

Izegemse brandweer en belastingbetaler 
weer de dupe? 

 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 november werd een wijziging 
van het budget van de prebrandweerzone besproken. Daarbij werd 
voorgesteld om het softwareprogramma van de stad Roeselare uit te 
breiden zodat de plantondiensten bij de diverse korpsen kunnen 
gesloten worden en gecentraliseerd worden in Roeselare. Dit kan 
Roeselare echter niet zonder bijkomend personeel aan te werven om 
die taak uit te voeren. Het vrijwilligerspersoneel zal dus moeten 
vervangen worden door statutair beroepspersoneel dat niet door 
Roeselare zal betaald worden. 
 
 

 

 
N-VA - gemeenteraadslid Piet Seynaeve vroeg 
dan ook over hoeveel personeelsleden dit zou 
gaan en wat de financiële weerslag daarvan 
zou zijn voor Izegem. Toen de burgemeester 
antwoordde dat ze daar geen antwoord op 
wist, vroeg raadslid Piet Seynaeve om dat punt 
uit te stellen tot er duidelijkheid was omtrent 
de financiële gevolgen van deze budget-
wijziging. De meerderheidspartijen CD&V, SP.a 
en Groen! vonden het echter niet nodig en 
tekenden dus een blanco cheque. 

 

“Izegem kent al bijna twintig jaar dezelfde 
coalitie, met steeds dezelfde mensen aan de 
macht. Het stadsbestuur heeft zeker bepaalde 
verdiensten, bijvoorbeeld in het sport- en 
cultuurbeleid, maar mist ambitie als het 
bijvoorbeeld gaat over efficiënt en zuinig 
bestuur, centrummanagement of de veiligheid in 
Izegem. En op verschillende vlakken maakt de 
huidige bestuursmeerderheid helemaal geen 
goede beurt, denk maar aan de slechte af-
stemming en communicatie van de talrijke 
wegenwerken”, stelt Bert Maertens.  
 
“De N-VA wil zich profileren als een uitstekend 
alternatief voor de huidige meerderheids-
partijen. Wij trekken naar de kiezer met een 
hechte en sterke ploeg, die ervaring koppelt aan 
jong enthousiasme en een doordachte visie heeft 
op de toekomst. Zuinig bestuur, anticiperen op 
de vergrijzing en de verarming in onze stad, een 
aantrekkelijk stadscentrum creëren om te wonen 
en te winkelen, de vrijetijdsbeleving van de 
mensen alle kansen geven en de wijken en 
deelgemeenten sterk ondersteunen zijn enkele 
van onze prioriteiten. We moeten nu durven 
kiezen voor de toekomst. Ik hoop dat de 
inwoners van Izegem, Emelgem en Kachtem ons 
daarin willen steunen”, besluit Maertens.  
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Meer informatie op www.n-va.be/izegem.  

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

Trui Tytgat stelt vragen over toekomst 
van bepaalde kerkgebouwen 

 
Tijdens de zitting van 7 november stelde N-VA - raadslid Trui 
Tytgat vragen over de toekomst van bepaalde kerkgebouwen in 
Izegem. “In juni keurde de Vlaamse regering de nota van minister 
Geert Bourgeois goed over de toekomst van de parochiekerken. 
Daarin wordt gepleit voor overleg tussen de kerk- en 
gemeentebesturen over de eventuele herbestemming van net of 
onvoldoende gebruikte parochiekerken”, stelde Tytgat die van het 
stadsbestuur wou weten hoe het Izegemse stadsbestuur tegenover 
het dossier staat. 
 
De bevoegde schepen liet weten dat als het van het stadsbestuur 
afhangt, er nog maar vier van de zeven kerken open blijven. Er is 
geen discussie over de kerken in Kachtem, Emelgem en op de 
Bosmolens. Ook de Sint-Tillokerk zou haar functie behouden. Over 
de Paterskerk, Heilig Hartkerk en de Sint-Rafaëlkerk komt er een 
gesprek met het centraal kerkbestuur. Raadslid Trui Tytgat reikte 
alvast enkele suggesties aan voor een herbestemming van de Sint-
Rafaëlkerk, bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte, plaats voor 
kinderopvang, speelpleinwerking… 
 

Izegemse gemeenteraad blijft 
zich verzetten tegen 

windturbines in Kachtem 
 
Tijdens de zitting van 7 november stelde de 
gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan 
“Mandelvallei Kachtem” definitief vast. Daarin wordt 
het verbod op het plaatsen van windturbines 
behouden. Opmerkelijk, want Aspiravi heeft er twee 
windturbines gebouwd en die zijn al in werking. De 
provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Ruimte 
en Erfgoed lieten al weten dat het verbod op de 
windturbines in het plan niet strookt met de 
provinciale visie.  
 
De realisatie van het uitvoeringsplan kende een lange 
lijdensweg. N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe 
sprak zelfs van een jubileum, aangezien het dossier 
al in 2001 werd opgestart, maar door heel wat 
technische problemen moest het plan voortdurend 
aangepast worden. 
 
“De N-VA vraagt ook om het verbod op het plaatsen 
van de windturbines te behouden”, stelde raadslid 
Himpe. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de 
slagschaduwproblematiek nog eens aan te kaarten. 
“Tot in de Hogestraat zijn er bewoners die slag-
schaduwhinder hebben. Wat Aspiravi ook beweerde 
tijdens infovergaderingen, er zijn wel degelijk 
problemen met die nieuwe windturbines. We hebben 
dus alle redenen om de verbodsbepaling in het plan 
te behouden, maar we zullen dit verbod grondig 
moeten argumenteren”. 
 
Ondanks het beroep van de stad Izegem tegen de 
vergunningen voor de twee windturbines heeft 
Aspiravi de windturbines gebouwd. Volgens de 
exploitant zouden er geen problemen zijn voor de 
verdere afhandeling van het dossier en zal de raad 
voor vergunningsbetwistingen ook niet moeilijk doen 
omdat volgens Aspiravi de vergunningen terecht zijn. 
Debevoegde schepen liet raadslid Himpe weten dat 
de raad voor vergunningsbetwistingen nog altijd geen 
uitspraak deed over het dossier. 
 

Meer info op www.kurthimpe.be.  

Situatie Gemeentelijke Holding zorgt ook in Izegem voor hevige discussie 
 
Alle oppositiepartijen hadden tijdens de zitting van 7 november een waslijst met vragen 
over de situatie van de Gemeentelijke Holding.  
 
Ook N-VA – raadslid Filip Motte stelde de schepen van Financiën een aantal vragen en 
wees het stadsbestuur op de bespreking in november 2009 naar aanleiding van een 
kapitaalverhoging. Toen tekende Izegem in op een kapitaalverhoging met een 
gegarandeerd (!!) rendement van 13 procent gedurende een tiental jaar. Gemeente-
raadslid Filip Motte noemde die beslissing toen al totaal onethisch en onverdedigbaar.   
 
De schepen van Financiën gaf toe dat de beslissing tot intekening op de kapitaalverhoging 
in 2009 een foute beslissing was. 
 

 

 


