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CD&V Izegem opnieuw 
rond de tafel met verenigingen

Vorig jaar organiseerde CD&V Izegem voor het eerst een “Rond de Tafel”-ontbijt, waarbij vertegenwoordigers van alle 
Izegemse verenigingen werden uitgenodigd voor een lekker ontbijt. Het leverde niet alleen een lekker zondags ontbijt 
op, maar ook veel gespreksstof  over de realisaties, uitdagingen en toekomstplannen voor onze stad, en de plaats van de 
verenigingen in dat plaatje. Daarom werd al snel besloten om ook dit jaar op de traditionele Koekenzondag van de Ize-
gemse kermis weer een ontbijt te organiseren voor alle verenigingen, ditmaal in De Gilde. Onze CD&V-bestuursleden en 
–mandatarissen gingen er in gesprek met de aanwezige bestuursleden van verschillende verenigingen, en dat leverde weer 
tal van ideeën en voorstellen op waarmee we zeker verder kunnen.             Steven Delarue

Weldra veilig fietsen onder N36
De aanleg van de rotonde op het kruispunt van de N36/
Meensesteenweg/Burg. Vandenbogaerdelaan vormde 
mee de aanleiding voor een nieuwe fietsverbinding op 
dit drukke kruispunt. Na een lange onteigeningsproce-
dure zullen dit najaar de eerste fietsers eindelijk gebruik 
kunnen maken van dit mooie complex. CD&V-schepen 
Dirk Van Walleghem heeft zich bijzonder ingespannen 
om dit project op de rails te krijgen. Momenteel onder-
zoekt hij de mogelijkheid om een tweede aanlooproute 
vanuit de Manegemstraat te realiseren. Naast deze tun-
nel zijn er inmiddels ook zeer reële plannen voor een 
tweede tunnel onder de N36, die de wijk De Mol met 
het centrum van de stad zou verbinden.

Bufferbekken aan 
Bossebeekstraat geopend

Na de zware overstromingen van juli 2005 werd er be-
slist om versneld te investeren in een betere en veiligere 
afwatering van het regenwater langs de N36. Daarbij 
stond, zoals steeds, de bescherming van zowel mensen, 
eigendommen, goederen als dieren voorop bij het beleid 
en de verantwoording voor deze grote investeringen. De 
beslissing van de provincie om stroomopwaarts langs 
de Bosbeek een bufferbekken aan te leggen, vormde 
daarbij een extra troef. De stad zorgde voor de aankoop 
van de gronden, de provincie zorgde voor de concrete 
realisatie van het bekken. CD&V-schepen Joris Claeys 
is erg blij dat het bufferbekken ook uitgerust is met een 
spaarbekken, waar landbouwers zich bij droog weer kun-
nen bevoorraden.
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Liliane Azou (63)
Echtgenote van Marc Bruyneel
CD&V-vertegenwoordigster in vzw 
Sportcentrum

Isabelle Busschaert (36)
Echtgenote van Rik Termote (44)
Moeder van Maarten (14), Thomas (13) 
en Staf  (4)
CD&V-vertegenwoordigster in raad 
van bestuur Bouwmaatschappij
CD&V-vertegenwoordigster in de 
Gezins- en Welzijnsraad

Eveline Christiaens (31)
Echtgenote van Ivan Windels
Moeder van Lowie (5) en Warre (3)
CD&V-vertegenwoordigster in het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagent-
schap (PWA)

Mauricette Deblauwe (61)
Gepensioneerd
Echtgenote van Eric Debaes (63)
Moeder van Yves (38), grootmoeder van 
Bas (8) en Suzan (6)
CD&V-vertegenwoordigster in de 
Noord-Zuidraad

Ria Decoopman (57)
Licentiaat vertaler
Partner van Luc Vankersschaever
CD&V-vertegenwoordigster in het 
Beheersorgaan Bibliotheek
Lid van de Gezins- en Welzijnsraad 
en de werkgroep Toegankelijkheid

Steven Delarue (23)
Lesgever/doctorandus aan Universiteit 
Gent Zoon van Geert Delarue en Katrien 
Busschaert
Broer van Evi (20) en Stijn (14)
CD&V-vertegenwoordiger in de 
Stedelijke Economische Raad

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. Dat doen we echter niet alleen voor de 
schermen met onze burgemeester Gerda Mylle, de schepenen Dirk Van 
Wallegem en Joris Claeys en onze mandatarissen in de gemeenteraad 
en de OCMW-raad. Daarnaast zijn ook tal van CD&V’ers actief als ver-
tegenwoordiger voor onze partij in één van de talrijke Izegemse com-
missies en adviesraden. Om ook hen eens in de bloemetjes te zetten 
en hen te danken voor tijd en energie die zij namens CD&V in onze 
stad investeren, stellen we al deze mensen graag kort aan u voor.

Uw CD&V-vertegenwoordigers in de 
Izegemse commissies en adviesraden



Ann Denys (52)
Gepensioneerd
CD&V-vertegenwoordigster in het 
Beheersorgaan Bibliotheek
CD&V-vertegenwoordigster in alge-
mene vergadering De Leest

Hedwig Margot (64)
Gepensioneerd federaal ambtenaar
Echtgenoot van Solange Schelpe (63)
Vader van Ilse (36) en Annelies (32), 
grootvader van Guillaume, Aline, Emily 
en Manon
CD&V-vertegenwoordiger in het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagent-
schap (PWA) en het Dienstenche-
quebedrijf  Izegem (DCI)

Elke Olivier (34)
Educatief  medewerker KAV
Echtgenote van Giovanni Seynhaeve
Moeder van Lennaert (7), Ellenoor (2,5) 
en Korneel (1)
CD&V-vertegenwoordigster in 
algemene vergadering en raad van 
bestuur vzw JOC
CD&V-vertegenwoordigster in Be-
heer Speelpleinwerking

Simon Van Walleghem (24)
Student Bachelor in het secundair onder-
wijs, vakken Technologie en Informatica
Zoon van Dirk Van Walleghem en Lieve 
Christiaens
CD&V-vertegenwoordiger in vzw 
Sportcentrum
CD&V-vertegenwoordiger in vzw 
JOC
CD&V-vertegenwoordiger in alge-
mene vergadering van de stedelijke 
jeugdraad

Jenny Vancalbergh (59)
Verzorgende bij Familiezorg West-
Vlaanderen
Echtgenote van Karlos Vansteenkiste (66)
Moeder van Pascal (38), Danny (35), 
David (30) en Evelyn (28)
CD&V-vertegenwoordigster in vzw 
Sportcentrum
CD&V-vertegenwoordigster in het 
Beheersorgaan Bibliotheek

Christèle Vandenbroucke (56)
Werkster bij de Izegemse Bouwmaatschap-
pij
Echtgenote van Yves Vierstraete
Moeder van Olivier en Vincent, oma van 
Fleur & Wout en Mauro
CD&V-vertegenwoordigster in het 
Stedelijk Feestcomité

Yves Vierstraete (60)
Bruggepensioneerd
Echtgenoot van Christèle Vandenbroucke
Vader van Olivier en Vincent, opa van 
Fleur & Wout en Mauro
CD&V-vertegenwoordiger in het 
Beheersorgaan Bibliotheek
CD&V-vertegenwoordiger in het 
Comité Externe Relaties

Marc Wambeke (44)
Inspecteur technische controle
Echtgenoot van Charlotte Roman
CD&V-vertegenwoordiger in vzw 
Sportcentrum

Gerard Wulleman (73)
Echtgenoot van Rosa Vandromme
CD&V-vertegenwoordiger in het 
Beheersorgaan Bibiliotheek
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Door de aanleg van het bufferbek-
ken ter hoogte van de Bossebeek-
straat en de werken op en nabij de 
Bosbeek zou dergelijke waterover-
last tot het verleden moeten beho-
ren. 
Het stroomgebied ter hoogte van 
het project is 230ha groot en strekt 
zich uit van de Trienhoekstraat tot 
de Slabbaardstraat-Zuid in Izegem 
en, op grondgebied Lendelede, 
vanaf  de Kortrijksestraat tot aan de 
Winkelsestraat en de Roterijstraat. 

Het oppervlaktewater van dit gebied 
wordt voortaan vertraagd aangeslo-
ten op de koker van de Bosbeek. De 
aanleg van het bufferbekken op de 
Bosbeek moet het debiet afvlakken 
van deze extra hoeveelheid opper-
vlaktewater waardoor wateroverlast 
vermeden wordt. 
Voor de aankoop van de grond 
betaalde Izegem 175.000 euro. Het 
provinciebestuur financierde de 
infrastructuurwerken van het bek-
ken voor een bedrag van 530.000 

euro. Daarnaast kwam er ook een 
toelage van het Rubiconfonds van 
de Vlaamse overheid. 
Het bekken heeft een capaciteit 
van 21.000 kubieke meter hebben. 
Het ‘nat bekken’, te vergelijken met 
een vijver waar permanent water in 
staat, is goed voor 4.000 kubieke 
meter.
Niet alleen in geval van hevige re-
genval zal het bufferbekken haar nut 
bewijzen. In droge periodes wordt 
het als waterreservoir ter beschik-
king gesteld van landbouwers om 
hun akkers te bevloeien. Op die 
manier hoeven ze niet langer water 
uit het kanaal te putten. 
Het wordt ook een plaats waar am-
fibieën en planten hun gading zullen 
vinden. Binnen een paar weken zul-
len ook de trekvogels op weg naar 
het zuiden er een plaats vinden.
Op dinsdag 23 augustus 2011 werd 
het bufferbekken op de Bosbeek in 
Izegem officieel geopend. 

Izegem en provincie bestrijden samen 
wateroverlast met bufferbekken

Velen onder u herinneren het zich vast nog levendig: Op 
4 juli 2005 was Izegem bij de zwaarst getroffen steden 
en gemeenten bij de grote wateroverlast die West-Vlaan-
deren teisterde. De N36 was gedeeltelijk onbereikbaar 
toen de Bosbeek uit haar oevers trad en de buurt com-
pleet blank zette. In een aantal woningen stond het water 
tot een halve meter hoog en ook enkele landbouwbedrij-
ven leden voor honderdduizenden euro’s schade omdat 
het water van de Bosbeek door de hevige regenval niet 
snel genoeg richting Mandel en het kanaal Roeselare-
Leie kon wegstromen. 

Contactgegevens provincieraadsleden: 

www.west-vlaanderen.cdenv.be
Els Kindt, Pol Vandenbulcke, Herlinde Vanwalleghem en André Debruyne


