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VLAAMS BELANG

• Tolken voor asielzoekers niet op 
kosten van de burger

• Sociale woningen voor niet-Bel-
gen

• Veiligheid OCMW-personeel na 
geweldpleging

• Voorstel om zitpenning af te 
staan aan zorgpersoneel (door 
alle andere partijen verworpen)

• Ons voorstel over praktijktesten 
op de huurmarkt

• Onderhoud en vandalisme op de 
begraafplaatsen

• Toegankelijk maken voor rolstoel-
gebruikers friethuis Kachtem

• Subsidiëring G-Sport
• Drones boven onze tuinen?

U leest het goed, uw gemeente-
raadsleden hebben niet stil geze-
ten. De wil en de moed is er om er 
ook in 2021 tegenaan te gaan. Op 
naar een betere toekomst. Voor een 
aangenaam, veilig en herkenbaar 
Vlaams Izegem. Met de grootste 
Vlaamse partij naar de overwinning 
in 2024!

Uw raadsleden wensen u een ge-
zond en strijdbaar 2021 toe!

Giel Seynaeve
Fractieleider gemeenteraad

• Op 30 juli waren we present 
aan het station  van Roeselare 
om er onze politie te steunen na 
het incident aan de TRAX-site.

• Op 23 en 25 september stonden 
we paraat langs de Rijksweg in 
Izegem en op het Dorpsplein van 
Lendelede om op te roepen voor 
de succesvolle autokaravaan te-
gen de Vivaldi-regering.

• Op 17 oktober wezen we aan 
het recyclagepark op de ge-
vaarlijke situatie voor fietser en 
automobilist. De meerderheid en 
de linkse oppositie hebben geen 
oren naar de vraag om veilig-
heid. We houden hier de druk 
op de ketel!

En ja, onze vertegenwoordigers in 
de gemeenteraad lieten van zich ho-
ren via bijgevoegde punten, interpel-
laties en vragen. Hierna een greep 
uit de tientallen tussenkomsten:

• Zwerfvuil rond en binnen de 
schuttersstand van de Bosseniers-
gilde

• De verloedering van het Wolven-
hof

• Lachgas op de toonbank van be-
paalde winkels

Beste lezer,
Beste Izegemnaar,

2020 was een rotjaar en dat hebben 
we geweten. Weg onze familiefeest-
jes, weg onze knuffels, weg winkelen 
en weg gezellig babbelen op café. 
Kinderen konden niet naar de jeugd-
beweging of de sportclub. Scholen 
bleven geheel of gedeeltelijk dicht. 
Mensen werden geheel of gedeelte-
lijk werkloos. Ondernemers raakten 
zwaar in de problemen. Maar vooral 
… Familieleden of vrienden werden 
ziek. Mensen verloren geliefden.

Ook onze Vlaams Belang-afdeling 
kon een heleboel afspraken niet 
laten doorgaan. Geen nieuwjaars-
receptie, geen maandelijks gezel-
lig samenzijn in het secretariaat in 
Kachtem, geen hutspotfestijn, ….

En toch …. Toch ging het leven zo 
goed en zo kwaad als mogelijk ver-
der.

En ja, onze afdeling werkte zich in 
de kijker. Er waren de drie acties 
(waarvan twee door onze afdeling 
op gang getrokken) die ruim weer-
klank vonden in de pers. 

WIJ STEUNEN ONZE

ORDEHANDHAVERS
OOK HIER MOET HET VEILIG!

CLAXONNEER!
NIET MIJN REGERING
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Op de gemeenteraad van 21 janu-
ari 2020 diende Groen een bijgevoegd 
agendapunt in om de bestemming van 
de H. Hartkerk te wijzigen. Gemeenten 
en kerkbesturen konden tot 21 april  een 
aanvraag indienen voor een gesubsidi-
eerd haalbaarheidsonderzoek voor de 
herbestemming van een parochiekerk.

Vlaams Belang Izegem deed daarom een 
bevraging bij deken Herman Lecluyse en 
hij bevestigde dat het decanaat geen 
vragende partij is om de bestemming te 
wijzigen.

Hierbij een deel van zijn argumentatie :
• de H. Hartkerk is een devotiekerk 

waar de H. Rita sterk vereerd wordt.

• ze is heel goed gelegen naast een 
drukke straat , vlak bij  de St. 
Jozefskliniek , waar mensen regel-
matig eens langsgaan om te bidden 
of verpozen.

• je bent er zelden alleen.
• meer en meer mensen die een ker-

kelijke begrafenis willen , vragen 
om die te laten doorgaan in de H. 
Hartkerk .

• ze kost aan de stad praktisch niets; 
de pastorie wordt verhuurd aan het 
ziekenhuis.

 
Onze Vlaams Belangfractie had begrip 
voor die argumentatie en wees daarom 
het voorstel van Groen af. Het stadsbe-
stuur wilde evenwel toch de aanvraag 

indienen om met het Kerkbestuur te 
overleggen omtrent de herbestemming 
van de kerken.

Wij vinden dat de St. Tillokerk , de 
H. Hartkerk , de St. Pieterskerk en St. 
Janskerk NIET in aanmerking komen om 
ontwijdt te worden.
 
Na onze tussenkomst reageerde Groen, 
bij monde van raadslid Renier , dat zij 
geen bezwaar hebben tegen een mos-
kee in Izegem.

Voor Vlaams Belang Izegem is en blijft 
dit volstrekt onaanvaardbaar.

Rik Baert

GROEN-IZEGEM IN BLIJDE VERWACHTING VAN MOSKEE?

Het zal menig Izegemnaar niet ont-
gaan zijn dat her en der in onze stad 
het onkruid vrij spel heeft gekregen 
en vele groenperken onverzorgd 
ogen. Of het nu het Kachtemsplein 
is, de gedenkplaats voor onze oor-
logsslachtoffers op de Melkmarkt, 
of de toegangsweg tot De Krekel, 
of een andere plaats. Ooit was het 
groen in Izegem toch wel properder.

Niet enkel geeft dit een deprimeren-
de en verwaarloosde indruk maar 
uit onderzoek blijkt dat dergelijke 
verloedering op termijn verdere ver-
loedering en vervuiling in de hand 
werkt. In een buurt met onkruid en 
verwilderde groenelementen ont-
staat al snel de perceptie dat, aan-
gezien er blijkbaar toch geen zorg 
voor deze buurt gedragen wordt, 
men er zelf ook geen zorg voor 
dient te dragen. Met andere woor-
den, een verwaarloosde omgeving 
verzwakt de burgerzin om die om-
geving proper te houden en verlaagt 
de psychologische drempel tot ver-
vuilen. Dit moeten we voorkomen!

Vlaams Belang Izegem begrijpt dat 
het stadsbestuur zich binnen budget-
taire kaders dient te manoeuvreren 

PROPER GROEN
en zich aan het verbod op herbiciden 
dient te houden. Tevens beseffen wij 
ook zeer goed dat onze groendienst 
en de betrokken partners hier met de 
nodige uitdagingen geconfronteerd 
worden en zij hun uiterste best doen 
om hieraan het hoofd te bieden. Alle 
respect voor onze groendienst.

Maar zoals Johann Wolfgang von 
Goethe reeds wist: "In der Beschrän-
kung zeigt sich erst der Meister"; In 
de beperking toont zich de meester.

Andere gemeenten namen al initia-
tieven, zoals heraanleg van groene 
zones en het aanwenden van nieu-
we technieken, om deze problema-
tiek van verwildering de baas te kun-
nen. We hopen dan ook dat Izegem 
de nodige creativiteit aan de dag 
legt om van onze stad terug een pro-
pere stad te maken. Bij een eventu-
eel plan van aanpak zal men in het 
Vlaams Belang alvast een construc-
tieve partner vinden. De Izegemnaar 
heeft recht om trots te zijn op zijn 
stad. Een mooie stad, een nette stad, 
een stad met proper groen!

Wim Tousseyn
Bestuurslid
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DE VEILIGHEID AAN HET RECYCLAGE-
PARK IS ALVAST VER TE ZOEKEN
Opnieuw heerst er grote chaos en zien 
we gevaarlijke verkeerssituaties aan 
het containerpark IVIO in de Lodewijk 
Deraedtlaan te Izegem .

De verkeerssituatie is er helemaal niet 
op verbeterd, zelfs na het plaatsen van 
paaltjes door het Izegemse bestuur. 
Het is terug aanschuiven in lange file 
tot u toegang heeft tot het container-
park; auto’s en vrachtwagens rijden de 
wachtende file voorbij op de verkeerde 
rijstrook; kortom onveiligheid troef.

Vlaams Belang heeft het probleem al 
op verschillende gemeenteraden aan-
gekaart, maar het wordt telkens weg-
gelachen. Vlaams Belang heeft ook een 
constructief voorstel met bijhorend plan: 
het wisselen van de  in- en uitgang en 
éénrichtingsverkeer voorzien zoals in 
bijvoegde schets.

Dit werd door de meerderheid gewoon 
weggestemd,alsof een voorstel van de 
oppositie in geen geval moest worden 
bekeken .

Moeten er eerst ernstige ongevallen 
gebeuren voor er echt een degelijke 
oplossing komt?

De oplossing volgens de meerderheid 
zou zijn: het plaatsen van enkele paal-

tjes op de oprit zodat je slechts van-
uit één kant het park kan oprijden. 
Giel Seynaeve had tijdens de laatste 
gemeenteraad daarop nog gesteld dat 
dit geen goede oplossing was. Het kon 
volgens verkeersexperts onmogelijk luk-
ken met die paaltjes. Schepen Caroline 
Maertens (N-VA) reageerde laconiek: 
”we moeten het wat tijd geven”.Volgens 
Dries Dehaudt (IVIO) zou het op drukke 
momenten de situatie voor de zwakke 
weggebruiker een stuk veiliger maken.

De veiligheid aan het recyclagepark is 
alvast ver te zoeken, de situatie is nog 
altijd levensgevaarlijk voor de fietsers 
en dan is het onverantwoord dat een 
schepen vraagt om de nieuwe situatie 
wat tijd te geven.

Ons doordacht voorstel om een afzon-
derlijke in- en uitgang te maken,de 

rijrichting aan te passen en een langere 
wachtzone te creëren, moet dringend 
worden uitgetest. Wij baseren ons  op 
adviezen van competente verkeersspe-
cialisten uit onze eigen stad Izegem.
Minder geblaat en effectieve actie aub!

Nathalie Dewulf
Gemeenteraadslid

Volksvertegenwoordiger

ferme buis dus! (Het Vlaams gemid-
delde ligt toch beduidend hoger op 
60,9%.)

Maar, het centrum omvormen tot een 
fietsstraat is voor het Vlaams Belang 
veel te vergaand. Dit plan jaagt niet 
alleen de auto weg uit het centrum 
maar eveneens veel stadsgenoten. 
Daarnaast vinden we dat voor een 
mobiliteitswijziging van die omvang 
een referendum nodig is. Wij willen 
geen lage emissie zone in Izegem.

Tijdens de coronacrisis en de afgelopen 
zomerse dagen maakten meer men-
sen gebruik van de fiets. Fietstoerisme 
wordt aangemoedigd. Veilig en com-
fortabel kunnen fietsen blijft een aan-
dachtspunt.

Dat onze stad een fietsbeleidsplan 
hoognodig heeft blijkt ook eens te 
meer uit het fietsrapport 2020, een 
onderzoek gepubliceerd door de fiet-
sersbond en de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. Izegem haalt na evalu-
atie een score van 42,3 op 100, een 

Izegem Fietsstad?
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Dankzij Vlaams Belang 
geen praktijktesten in Izegem

 
Op de gemeenteraad  van 30 juni 
heeft  Vlaams Belang een bijkomend 
punt  met betrekking tot praktijktesten 
op de agenda geplaatst. Verhuurders 
moeten de vrijheid hebben om te ver-
huren aan wie ze dat willen. 

Maken zij de keuze om niet te ver-
huren aan bepaalde personen, dan 
zullen ze daar wel een reden voor 
hebben. Zodra de verhuurder een 
keuze heeft gemaakt, moet de over-
heid zich daar niet mee bemoeien. 
Praktijktesten komen neer op uitlok-
king. Wanner uitlokking wordt over-
wogen om criminelen te vatten, vindt 
men dat onaanvaardbaar, maar in de 
strijd tegen vermeende discriminatie
worden fundamentele rechtsbeginse-
len vlot overboord gegooid.

Wij vroegen stemming over dit voor-
stel van raadsbesluit :
1. De gemeenteraad van Izegem 

veroordeelt het idee om praktijk-
testen, en in het bijzonder prak-
tijktesten op de huurmarkt, in te 
voeren.

2. De Vlaamse regering wordt van 
dit raadsbesluit op de hoogte 
gebracht.

De meerderheid ( 13 N-VA , 3 CD&V) 
diende ter zitting een amendement 
in :
1. De stad zal geen initiatief nemen 

om praktijktesten te organiseren 
voor de huursector of andere 
sectoren.

2. De stad installeert een lokaal 
meldpunt voor problematische 
situaties op het vlak van wonen 
, waar minstens meldingen van 
discriminatie op de private huur-
markt gedaan kunnen worden. 
Vlaams Belang kon zich 
daarin terugvinden en stem-
de voor het amendement. 
De overige oppositie stemde als 
volgt: tegen : Groen (2), Sp.a (2), 
VLD (1), STIP (2) - onthouding: 
STIP (2)

Waarom Geert Leenknecht ( VLD ) 
tegen stemde,is ons een raadsel. De 
twee onthoudingen van STIP waren 
uiteraard op instructie van hun veront-
schuldigde fractieleider.

Rik Baert
Gemeenteraadslid
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Registreer u als kiezer!

Tom Van Grieken
Voorzitter

Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk 
een regering. En wat voor één. Een regering 
waar de meerderheid van de Vlamingen niet 
voor stemde. Met een regeerakkoord waarin 
exact hetzelfde staat als het omgekeerde van 
waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou 
een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de 
paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen 
hobbelt rustig maar vastberaden de volledig 
andere richting uit. 

Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder 
leiding van Alexander De Croo (Open Vld) 
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon 
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke 
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar 
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het 
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier 
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden 
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67 
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakesh-
immigratiepact wordt de officiële leidraad van 
deze regering van De Croo en co... En wanneer 
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw 
energiefactuur de pan uit swingen.

Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse 
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is 
niet onze regering. Dit is niet de regering van de 
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het 
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd 
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan 
dat. 

Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene 
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in 
de lucht.

EERST ONZE MENSEN

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via  
vlaamsbelang.org/doemee
U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via  
vlaamsbelang.org/doemee


