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VLAAMS BELANG

IZI-wonen:
Vlaams Belang neemt geen vrede met de uitleg van het stadsbestuur!

Donderdag 22 april verscheen in de 
kranten een artikel over de nieuwe 
werkplaats van IZI-wonen in het 
Skyline-park. Blijkt dat de Raad van 
Bestuur van IZI-wonen unaniem ak-
koord ging om een verdieping te 
huren voor maar liefst 12.000 € per 
maand. De Izegemse vertegenwoor-
digers in die raad van bestuur von-
den dit schandalige bedrag niet eens 
overdreven. Vlaams Belang Izegem 
stelt dat het geld van een sociale 
huisvestingsmaatschappij moet be-
stemd worden voor sociale huisves-
ting en niet voor veel te dure exclu-
sieve kantoorruimtes.

Op de gemeenteraad van 26 april 
interpelleerde ik het stadsbestuur met 
volgende vragen:

1. Wie vertegenwoordigt onze 
stad in IZI-wonen en heeft de 
beslissing mee goedgekeurd ?

2. Kunnen de gemeenteraadsle-
den kopij krijgen van het ver-
slag van IZI-wonen waarop de 
beslissing genomen werd?

3. Is het stadsbestuur het met deze 
bizarre beslissing eens?

4. Waarom heeft geen enkele 
Izegemse vertegenwoordiger 
de Ingelmunsterse schepen ge-
steund?

Schepen Tom Verbeke reageerde dat 
het Stadsbestuur geenszins akkoord 
was met deze beslissing en zou po-
gen het huurcontract te verbreken. 
Daarop nam Dries Dehaudt, ge-
meenteraadslid en ondervoorzitter 
in de Raad van Bestuur van IZI-wo-
nen het woord. Hij verontschuldigde 
zich, maar op de concrete vragen, 
zoals het bedrag van de verbrekings-
vergoeding , bleef hij het antwoord 
schuldig. (Naar zijn zeggen wegens 
de verplichting tot confidentialiteit.) 
Hij zei de argumentatie te volgen 
dat die keuze het enige alternatief 
was terwijl  iedereen weet dat er in 
onze stad meer dan voldoende huur-
panden ter beschikking zijn aan een 
fractie van de Skyline-prijs.

De tweede vertegenwoordiger van 
Stad Izegem in de Raad van Bestuur, 
gemeenteraadslid Virginie Deru-
meaux (N-VA), wenste niet aan het 
woord te komen. Sybile Vandeputte, 
gemeenteraadslid voor STIP en on-
afhankelijk lid van de Raad van Be-
stuur, reageerde ook niet.

Vlaams Belang vraagt zich af of het 
College van Burgemeester en Sche-
penen niet vooraf op de hoogte was 
van de agenda van de Raad van Be-
stuur en op die manier met de beide 
vertegenwoordigers van Izegem had 
kunnen overleggen? Naast het kos-

tenplaatje (€ 864.000 op 6 jaar) is 
de keuze voor het Skyline-park niet 
de juiste keuze. Wat met de Woon-
dienst? Waarom wordt er opnieuw 
een gemeenschapsdienst uit het cen-
trum weggehaald? De site is niet be-
reikbaar met het openbaar vervoer , 
wat voor Vlaams Belang een ‘must’ 
is.

Het stadsbestuur  ziet, tegen beter 
weten in,  geen graten in het stem-
gedrag van de beide gemeente-
raadsleden. De drie belangrijkste 
aandeelhouders bij IZI-wonen zijn 
het Vlaams Gewest , de Provincie 
West-Vlaanderen en de Stad Izegem 
met elk ongeveer 18 % van de aan-
delen. Belangrijk genoeg dus om in 
de Raad van Bestuur een vooraan-
staande rol te spelen en een derge-
lijke geldverspilling te blokkeren.

Dat de gemeenteraad geen inzage 
krijgt in het verslag over deze be-
slissing en dat de raad van bestuur 
van IZI-wonen zich verbergt achter 
uitzonderingen op het decreet op de 
openbaarheid van bestuur doet twij-
fels rijzen over mogelijke onregelma-
tigheden. Wij blijven de zaak op de 
voet voor u volgen.

Giel Seynaeve
Fractieleider gemeenteraad
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HERINRICHTING MELKMARKT:

LAAT U NIET VANGEN.
Via een persmededeling begin april 
werd het voorstel van herinrichting 
aangekondigd en kon je jouw stand-
punt meedelen. Tijdens de commissie 
van 1 april werd ons bevestigd dat 
het plan zou voorgesteld worden in 
'Izine'. In het stadsmagazine 'Izine' 
(editie mei-juni ) werd het project dan 
ook toegelicht en kon iedereen zijn 
mening geven. Dit tot 7 mei.

Het blad werd verdeeld in de laat-
ste week van april. De termijn van 
7 mei om jouw mening te geven is 
door de meerderheid toch heel kort 
gehouden. Uiteraard zien we een 
verleidelijk zomerbeeld met bomen 
in vol ornaat , waarom niet. Maar 
schijn bedriegt. Misschien meegeno-
men voor een paar horecazaken ge-
durende 5 maanden per jaar, maar 
met ons klimaat zeker niet dagelijks. 
Wel 365 dagen per jaar diverse 
handelszaken in het centrum moeilijk 
bereikbaar maken en wat met de ga-
rages in Meilief ?

Als je dit doorvoert sluit je de verbin-
ding met Emelgem via de centrale 
brug af. Misschien is dit de eerste 
stap naar het knippen van de cen-
trale brug. We krijgen gegarandeerd 
een serieuze filevorming in de Roe-
selaarsestraat. Verkeerstellingen in 
de Melkmarktstraat , de Wijngaard-
straat en de Roeselaarsestraat zijn 
een vereiste om de impact op de mo-
biliteit in het centrum te meten.

Als je naar het stadhuis , de Koorn-
markt of de Grote Markt wil , geen 
probleem : een toerke via de Dirk 
Martenslaan. De Dirk Martenslaan 
wordt ongetwijfeld de drukste straat 
van onze stad: nu is er al de school en 
straks de Cultuurfabriek en de tiental-
len appartementen in Blauwpoorte. 
Hoe meer kilometer met de wagen 
hoe beter; en dan maar spreken van 
de CO2–uitstoot terugdringen.

Automobilisten pesten wordt een pri-
oriteit voor deze meerderheid onder 

luid applaus van Groen. Misschien 
zijn er nog van die mooie affiches 
over om aan de ramen van leeg-
staande handelszaken te plakken. 
Waarom de Melkmarkt niet herinrich-
ten zoals voorgesteld in de plannen 
maar met behoud van het tweerich-
tingsverkeer in de Melkmarktstraat 
en de Wijngaardstraat. Er is immers 
totaal geen veiligheids- of ongeval-
lenprobleem .

We moeten met zijn allen kunnen 
werken en inkopen doen en daar-
voor is een goede onderlinge bereik-
baarheid tussen Izegem , Emelgem 
en Kachtem van primordiaal belang. 
Het is toch ongehoord dat je een der-
gelijke ingreep op het circulatieplan 
in onze stad maakt , om 50 meter 
Wijngaardstraat autovrij te maken 
aan de westzijde van het Melkmarkt-
pleintje.

Rik Baert
Gemeenteraadslid

Het trabollen mag niet verdwijnen
“Het West-Vlaams trabolspel is het 
schaakspel onder de bolspelen.” Ik 
citeer uit het boek ‘Het West-Vlaams 

trabolspel’ van Gerard Vervae-
cke. Trabollen is in Vlaande-
ren immaterieel erfgoed. 

Het spel werd 
al in de ze-
ventiende 
e e u w 
door o.a. 

David Teniers vereeuwigd.

Met het verdwijnen van zaal ISO ver-
dwijnen ook de sportclubs die er ac-
tief zijn. Voor de petanquespelers is 
er mogelijkheid om uit te wijken naar 
een andere club of locatie. Voor de 
bolders is dat niet het geval. Er is 
geen andere club of locatie elders in 
de stad.

Het stadsbestuur vindt de vereni-
gingen één van de hoofdtroeven 
in onze stad. Het beloofde steevast 
de verenigingen in nood te steunen. 
Het Vlaams Belang daagt het stads-
bestuur uit, om ook in dit dossier, 
woord te houden.

Giel Seynaeve



Zaterdagnamiddag 13 maart werd 
ik door drie horeca uitbaters op de 
hoogte gebracht van het schrijven van 
11 februari 2021 met betrekking tot 
de regularisatie horecavergunning. Die 
moet in orde gebracht worden tegen 
15 mei 2021. De hint in het bericht dat 
het nu het moment is om deze vergun-
ning in orde te brengen, vind ik cynisch 
en getuigt van weinig respect in deze 
corona tijden. 

Uiteraard vind ik een horecareglement 
noodzakelijk. Het huidig reglement is 
goedgekeurd op de GR van 15 decem-

ber 2014. De uitbaters , die ik sprak , 
bevestigden dat zij indertijd hun aan-
vraag hebben ingediend en bijgevolg 
een tijdelijke vergunning kregen. Maar 
daarmee was de kous blijkbaar af.

Na 6 jaar stilte viel de 'frank' van ons 
bestuur en moet een en ander geregula-
riseerd worden tegen 15 mei 2021. Op 
het ogenblik dat de horeca gesloten is, 
doe je dat toch niet als je wil besturen 
als een goede huisvader. Het is nu niet 
het moment om de horeca op extra kos-
ten te jagen, want het merendeel van 
de uitbaters zal kosten moeten doen om 

zich in orde te stellen met de voorwaar-
den van de horecavergunning.

Onze fractie vroeg om de termijn van 
15 mei te vervangen door 6 maanden 
na de openingsdag van de sector. 
Schepen Bogaert wilde niet op mijn 
vraag ingaan. Ze beweerde bekom-
merd te zijn om de veiligheid van de 
klanten en de uitbaters. Gedurende 6 
jaar was er geen veiligheidsprobleem  
maar tijdens de sluiting van de horeca 
wel. Dit moet je ons toch eens uitleggen. 

Rik Baert, Gemeenteraadslid

NA 6 JAAR VAN ONDER HET STOF GEHAALD:

DE HORECAVERGUNNING

Reeds begin januari had ik een schrif-
telijke vraag gesteld aan ‘Stad Izegem’ 
betreffende de digitale parkeerservice 
4411. Ik drong aan op een snelle imple-
mentatie van deze gebruiksvriendelijke 
parkeer app. We werden afgescheept 
met een nietszeggend antwoord. Op de 
gemeenteraad van 15 maart hebben we 
via een interpellatie druk uitgeoefend.

Met de 4411-app beheer en betaal je 
je parkeersessie met  je smartphone, 
wat een enorm gebruiksgemak met zich 
meebrengt. Je hebt geen kleingeld noch 
bankkaart meer nodig. Het parkeergeld 
wordt verrekend via je gsm-factuur. Geen 
lange wachtrijen meer aan de parkeer-
automaat. Je tikt gewoon de code van 
je parkeerplaats in vanuit je autostoel. 
Bij vertrek even aanklikken op je smartp-

hone en zo betaal je niet alleen enkel de 
effectieve parkeertijd maar heb je nooit 
meer boetes door overschrijding van de 
tijdslimiet.

Die service kan door de inwoners van 
onze buurgemeenten Roeselare en 
Kortrijk al jaren gebruikt worden. Maar 
opnieuw hinkt ons gemeentebestuur ach-
terna. Digitalisering is belangrijker dan 
ooit, meneer de burgemeester!  

Door de druk van het Vlaams Belang kan 
u vanaf 15 juli in Stad Izegem nu ook 
gebruik maken van het systeem 4411. 

Vlaams Belang Izegem zorgt voor U.

Nathalie Dewulf
Volksvertegenwoordiger 

& Gemeenteraadslid 

App-4411

NATHALIE DEWULF
VOLKSVERTEGENWOORDIGER & GEMEENTERAADSLID

TOT UW DIENST... 
Het Vlaams Belang wil dicht bij de lokale bevolking staan. Zo wil Vlaams Belang 
Izegem bereikbaar zijn voor alle inwoners van Izegem en haar deelgemeenten.

Heeft u suggesties voor een betere werking bij uw stadsdiensten?; Raakt 
u niet geholpen bij een specifieke context?; Heeft u problemen in uw 

wijk of straat waarvoor er tot nu toe geen oplossingen zijn?; Heeft u 
andere vragen en suggesties?
U kunt vanaf nu met al uw vragen en opmerkingen terecht bij mij, 
op elke eerste vrijdag van de maand tussen 17.00 uur en 18.00 
uur, in het Vlaams Belang provinciaal secretariaat te Kachtem 
(Kachtemsplein 5 te Kachtem). Daar zal ik u met veel plezier te 
woord staan en tracht u te helpen waar het kan.

Komt u liever schriftelijk met mij in contact? Geen probleem, dat 
kan via e-mail: nathalie.dewulf@vlaamsbelang.org 

IN GEMEENTE- 
UW STEM

GIEL 
SEYNAEVE
Gemeenteraadslid 
Fractieleider
* giel.seynaeve@telenet.be
( 0471 331 840

NATHALIE
DEWULF
Federaal Volks- 
vertegenwoordiger
Gemeenteraadslid
* nathalie.dewulf@dekamer.be
( 0494 498 349 

RIK
BAERT
Gemeenteraadslid 
Afdelingsvoorzitter
* baert.rik@skynet.be
( 0497 780 420

FILIP 
BUYSE
Provincieraadslid
Fractieleider
* filipbuysevlb1@gmail.com
( 0475 397 667

& PROVINCIERAAD



Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
Een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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