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Onze nieuwe CD&V-
mandatarissen over Izegem, 

nu en in de toekomst

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2006 traden enkele nieuwe 
Izegemse CD&V-gezichten in het 
voetlicht voor onze partij in de ge-
meenteraad of  de OCMW-raad. Zij 
werden dus het aanspreekpunt voor 
vele Izegemnaren, maar ook mede-
verantwoordelijk voor de realisaties 
die de laatste jaren plaatsgrepen 
en de uitdagingen en projecten die 
onze stad in de toekomst tot een 
nóg mooier Izegem moeten maken. 
We vroegen onze vier mandataris-
sen naar hun visie op Izegem, hun 
trots op wat gerealiseerd is en hun 
dromen over wat komen gaat. 
Lees er alles over, hier op pagina 4!

Minister Hilde Crevits opent 
Izegemse fietstunnel onder de N36

Op een barkoude ochtend begin februari werd de nieuwe fietstunnel onder 
de N36 ingewandeld. De eer was aan minister van Mobiliteit Hilde Crevits 
en gedeputeerde Patrick Van Gheluwe om, samen met burgemeester Gerda 
Mylle en het voltallige schepencollege, het lint officieel door te knippen. De 
tunnel was echter al sinds het begin van het jaar toegankelijk. Intussen zijn er 
ook concrete plannen voor een tweede fietstunnel, ter hoogte van De Mol.  

CD&V Izegem klinkt massaal op het nieuwe jaar
Op 21 januari was het verzamelen geblazen in kasteel Wallemote voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 
CD&V Izegem. Voor het eerst vond die plaats op een zaterdagavond, en dat lokte heel wat Izegemnaren naar 
het kasteel voor een drankje, een hapje en een goed gesprek. We verwelkomden er als sprekers staatssecretaris voor 
Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert – die zelf  Izegemse roots heeft – en burgemeester Gerda Mylle. 
Graag volgend jaar opnieuw rendez-vous! Steven Delarue
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Uw nieuwe CD&V-mandatarissen 
over uw stad

De grote ploeg van CD&V Izegem is elke dag opnieuw in de weer om van onze stad een betere plek te maken 
waar het goed leven en fijn toeven is voor alle inwoners. De speerpunten van dat beleid zijn natuurlijk de burge-
meester en het schepencollege, maar we hebben ook tal van mandatarissen die van Izegem, stapje per stapje, een 
betere en mooiere leef-, woon- en werkplaats maken. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kwamen er 
een aantal nieuwe CD&V-mandatarissen bij. Hen vroegen we de kleren van het lijf: wat is hun favoriete plekje? 
Op welke realisatie(s) zijn ze het meest trots? En waar dromen ze nog van voor onze stad? 

“Er zijn veel realisaties 
waar ik zeer trots op ben, 
maar als ik er dan toch één 
moet uitpikken, ben ik het 
meest trots op de fiets- 
en voetgangerstunnel ter 
hoogte van het blauw ka-
pelletje,” zegt Kurt. 

Kurt: Het was één van onze pro-
grammapunten bij de verkiezingen 
en we zijn zeer blij dat we het heb-
ben verwezenlijkt. 
Dankzij de tunnel verloopt het ver-
keer op de N36 niet alleen vlotter, 
maar hebben we vooral een veilige 
oversteek gecreëerd voor zowel de 
schoolgaande jeugd als de recrea-
tieve fietser. 
Het heeft heel wat onderhandelin-
gen en planherwerkingen gevergd, 
maar het resultaat mag er zijn! De 
tunnel is ongetwijfeld ook een 
bijkomende troef  voor onze stad 
en ik sta blijkbaar niet alleen in die 
overtuiging, want er zijn al plannen 
voor een tweede tunnel, ter hoogte 
van de wijk De Mol.

- Waar droom je nog van voor 
Izegem, in de nabije toe-
komst?
Kurt: Mijn droom is een complete 
renovatie van het Sportstadion 
Zuid: zowel de tribune, de kleedka-
mers als de inkom hebben dringend 
nood aan een grondige opknap-
beurt. Ook de realisatie van voet-
balvelden in kunstgras is iets waar 
ik van droom – bovendien ben ik 
ervan overtuigd dat het op termijn 
zelfs een financieel voordeel ople-
vert. Het is ook een droom om elke 
wijk in Izegem te voorzien van een 
multifunctioneel lokaal, waar plaats 
is voor zowel jeugdverenigingen 
als wijkcomités en tal van andere 
verenigingen.

Kurt De Guffroy

Wat is voor Rita het mooi-
ste plekje in Izegem? 
“Sinds de vernieuwing vo-
rig jaar zonder enige twijfel 
de Grote Markt!”

Rita: Je kan er gezellig rondkeu-
velen en daarna nog op het gemak 
een terrasje doen. De ideale manier 
om een namiddag of  avond door te 
brengen!

- Op welke verwezenlijking in 
Izegem ben je, terugkijkend 
op de laatste jaren, het meest 
trots?

Rita: Vanuit cultureel oogpunt: De 
Leest. De komst van De Leest zorgt 
ervoor dat Izegem cultureel op de 
kaart is gezet. Ook de nieuwe plaats 
die voor ‘t Antwoord is gerealiseerd, 

is een bijzonder goeie zaak en ik 
ben er trots op daaraan te hebben 
bijgedragen.

- Waar droom je nog van voor 
Izegem, in de nabije toe-
komst?

Rita: Het wordt hoog tijd dat de 
Bosmolens onder handen worden 
genomen. Met een groep werkers 
die alles eens op punt zet, kunnen 
we ervoor zorgen dat die wijk er 
in de toekomst minder verloederd 
bijligt dan nu op sommige plaatsen 
het geval is.

Rita Vermeersch
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Charlotte: Zo ben ik bijzonder 
trots mee te hebben gewerkt aan 
de opstart en het reorganiseren van 
’t Antwoord en de dienst Gezins- 
en Bejaardenhulp. Nu liggen die 
allebei vlak bij het Dienstencen-
trum De Leest en die centralisatie 
heeft tal van voordelen voor elke 
Izegemnaar, die alle diensten daar-
door dicht bij elkaar terugvindt. 
Bovendien is het Dienstencentrum 
zo opgezet dat de drempel om er 
binnen te stappen erg laag is, zodat 
het doelpubliek ook daadwerkelijk 
bereikt wordt. Door workshops te 
organiseren, door warme maaltijden 
aan te bieden aan een democratische 

prijs, door de mindermobielen-
centrale,… proberen we een extra 
duwtje in de rug te geven aan de 
Izegemnaren die het nodig hebben.

- Waar droom je nog van voor 
Izegem, in de nabije toe-
komst?

Charlotte: Een aantal plannen die 
al een tijdje op tafel lagen, zetten we 
in de nabije toekomst in realiteit om. 
Zo is het plan om een dagcentrum 
op te richten in de buurt van zorg-
centrum De Plataan een broodnodig 
project waar nu eindelijk aan wordt 
begonnen. Op die manier proberen 

we met de voltallige OCMW-raad, 
elke dag opnieuw actief  te werken 
aan zorg voor elke Izegemnaar. 

Ann Van Essche

Ann: Het ligt tegelijk afgelegen en 
toch dichtbij en is de ideale plek 
om tot rust te komen en te genieten 
van al dat groen. Dankzij het ter-
ras en het restaurant biedt het een 
meerwaarde aan de bezoekers. Een 
geleide wandeling door het Rhodes-
goed laat je trouwens versteld staan 
van hoe rijk het domein wel is aan 
fauna en flora.

- Op welke verwezenlijking in 
Izegem ben je, terugkijkend 
op de laatste jaren, het meest 
trots?

Ann: Ik ben erg trots op De Leest 
en de vernieuwde Grote Markt. 
De Leest rijst statig op wanneer je 

de parking oprijdt en biedt tal van 
culturele en andere mogelijkhe-
den. Er is ook een bijzonder goede 
wisselwerking tussen het diensten-
centrum en het cultuurcentrum, 
waardoor het gebouw optimaal 
wordt benut. De programmatie van 
het cultuurcentrum is één om u 
tegen te zeggen en heeft Izegem als 
cultuurstad extra nadrukkelijk op de 
kaart gezet. Met succes bovendien: 
heel veel concerten, theatervoorstel-
lingen en filmvoorstellingen zijn 
volledig uitverkocht. Dat zo goed 
wordt samengewerkt met de Ize-
gemse verenigingen, vind ik trou-
wens een uitstekende zaak – ook 
persoonlijk: beroepshalve vier ik 
zelf  op 22 maart 60 jaar Markant 

West-Vlaanderen, in De Leest. Het 
wordt een dag om Izegem op de 
West-Vlaamse kaart te zetten, met 
wandelingen in het stadscentrum en 
restaurantbezoeken.

We voegen Ann wat voor haar het mooiste plekje is in 
Izegem. Als echte Kachtemnaar kiest ze voor het Rhodes-
goed: een prachtig groot stuk natuur, midden in het ver-
stedelijkte gebied. 

Charlotte Roman

Als we vragen op welke verwezenlijking in Izegem ze het 
meest trots is, vindt Charlotte het moeilijk om er één uit 
te pikken: “Als lid van de OCMW-raad krijg je dagelijks 
met heel wat verschillende zaken te maken en in de afge-
lopen jaren wisten we tal van plannen te realiseren.”
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Essent bood de laagste prijs aan 
voor de combinatie groene elektrici-
teit/gas. Die ligt maar liefst 33,49 % 
onder de huidige marktprijs. Lampi-
ris bleek het beste bod klaar te heb-
ben voor groene elektriciteit: 15,18 
% onder de huidige marktprijs. Die 
prijs is berekend op wat de 3 grote 
energieleveranciers Nuon, Luminus 
en Electrabel momenteel vragen 
voor energie. Binnen de twintig 
dagen krijgt elke ingeschrevene voor 

de groepsaankoop een persoonlijk 
resultaat en kiest hij/zij zelf  om de 
overstap naar de nieuwe leverancier 
wel of  niet te maken. 

Alle gemeentebesturen steunden 
de actie. Er werden 50 infoavonden 
georganiseerd op tal van plaatsen in 
de provincie en 74 infoloketten 
waren ter beschikking van geïnteres-
seerden. 
En er was dus veel interesse, ook 

in Izegem waar 972 gezinnen zich 
inschreven. 
Vanuit CD&V West-Vlaanderen wil-
len we dan ook zeker dat dit initia-
tief  volgend jaar herhaald wordt.

Voor bedrijven worden er dit jaar nog 
veilingen georganiseerd. 
Neem voor meer info zeker een kijkje op 
www.samengaanwegroener.be

Peter Defreyne
Gentsestraat 25, 8870 Izegem. Peter.defreyne@telenet.be, 051/30.48.79

Andre Debruyne
Diksmuide Steenweg 357, 8800 Roeselare. 
Andre.debruyne@west-vlaanderen.be, 051/20.48.66

Pol Vandenbulcke
Weidestraat 91, 8800 Roeselare. 
Pol.vandenbulcke@west-vlaanderen.be, 0497/15.03.27

Herlinde Vanwalleghem
Beversesteenweg 543, 8800 Roeselare. 
Herlinde.vanwalleghem@west-vlaanderen.be, 0486/75.97.52

SAMEN GAAN WE GROENER

44553 West-Vlaamse gezinnen schreven zich vrijblijvend 
in voor de groepsaankoop groene energie en gas van de 
Provincie. Dit is bijna 9 % van alle West-Vlaamse gezin-
nen. Op maandag 7 februari werd de veiling afgesloten. 

Bekijk ook onze website: www.west-vlaanderen.cdenv.be

Izegemse Peter 
Defreyne trekt naar 

provincieraad

Op 1 februari legde Carl Deca-
luwé de eed af  als West-Vlaams 
gouverneur. Gevolg daarvan was 
dat Carl zijn zetel in het Vlaams 
parlement vaarwel diende te zeg-
gen. Els Kindt uit Lichtervelde 
kwam als zijn opvolger in het 
Vlaams parlement.
Aangezien het mandaat van 
Vlaams parlementslid wettelijk 
onverenigbaar is met dat van pro-
vincieraadslid, diende Els zich op 
haar beurt in de provincieraad te 
laten vervangen.
Haar opvolger daar is Peter 
Defreyne. Hij legde in de zit-
ting van 1 maart de eed af. Peter 
woont in Izegem. Hij is er ook 
politiek actief, meer bepaald als 
voorzitter van de gemeenteraad. 
Beroepshalve is hij advocaat. 

Uw provincieraadsleden uit de regio

Onze 3 raadsleden uit Roeselare Peter Defreyne


