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Nog makkelijker parkeren 
dankzij nieuwe bewegwijzering

In de marge van de afwerking van de Grote Markt werd de afgelopen weken 
nog een CD&V-belofte waargemaakt. De uitgebreide gratis parking aan het 
goederenstation, gelegen op een boogscheut van de Grote Markt, kreeg on-
langs een nagelnieuwe bewegwijzering. Aan alle invalswegen werden duidelijke 
borden geplaatst, die de bezoekers feilloos door het centrum heen moeten 
leiden. Momenteel kunnen er maar liefst 350 wagens terecht op de parking 
aan het goederenstation, en dat volledig gratis. Met de afwerking van de Grote 
Markt in het vizier, zijn we zo volledig klaar om u in het Izegemse stadscen-
trum te ontvangen. Wees welkom!

Amper 9 maanden later nadert dat enorme project haar vol-
tooiing onder impuls van CD&V-schepen Dirk Van Walleg-
hem. Samen met zijn dienst Openbare werken, de aannemer 
en het studiebureau wist hij dit grootse infrastructuurwerk 
binnen de vooropgestelde termijn af  te werken. Zo wordt de 
Grote Markt binnenkort opnieuw dé ontmoetingsplaats bij 
uitstek, en het kloppend hart van onze Izegemse commerce. 
Het Izegemse stadsbestuur plant op vrijdagavond 24 juni een 
groots (her)openingsfeest. CD&V Izegem is alvast van de 
partij, u hopelijk ook! 

September 2010. De jaarlijkse kermis zit 
er weer op, en de kermiskramen ver-
laten de Grote Markt. Ze maken plaats 
voor grote grijpkranen die reusachtige 
rioleringsbuizen wisten te torsen, en er 
wordt hard doorgewerkt om het Ize-
gemse marktplein opnieuw een fris, 
levendig uitzicht te geven en vooral op-
nieuw de centrumfunctie terug te geven 
die de Markt verdient. 

Nieuwe Grote Markt nadert voltooiing 
feestelijke opening op 24 juni
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De deputatie besliste om 
aan 22 projecten een sub-
sidie toe te kennen in het 
kader van het provinciaal 
reglement voor investe-
ringsprojecten 100 jaar 
Groote Oorlog. In totaal 
gaat het om ruim 4,3 mil-
joen euro. 

Met het reglement wil de Provincie 
investeringssubsidies verlenen aan 
kwalitatieve WO I-projecten met als 
doel het optimaliseren van het WO 
I-aanbod tot een attractief, divers en 
kwalitatief  hoogstaand totaalpakket. 
Het gaat telkens om investeringen in 
infrastructuur. 

De gemeentebesturen van de  regio 
(Hooglede, Ingelmunster, Izegem, 
Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, 
Staden), hielden samen de erfgoed-
projectvereniging TERF boven de 
doopvont om de herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog niet onopge-
merkt voorbij te laten gaan. TERF 
ontvangt 23.184 euro aan subsidies 
voor bebording, digitalisering van 
lokale oorlogsverhalen en de realisa-
tie van een autocarroute. Dit om het 
verhaal van de andere kant van het 
front, de regio Roeselare, mee op de 
kaart te zetten.

Ruim 4,3 miljoen euro 
provinciale subsidies in het kader 

van 100 jaar ‘Groote Oorlog’
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Via zoom@regio maken 
leerlingen van de 3de 
graad lager onderwijs in 
klasverband een 2-daagse 
excursie in Midden-West-
Vlaanderen. 

Vanuit een bivakhuis in ’t West- 
Vlaamse hart (het Rokken in Roese-
lare, de Touwladder in Dadizele of  
Afrit 9 in Lichtervelde) exploreren 
de leerlingen de stad en het platte-

land en hun onderlinge relaties, de 
landbouw en economie, het land-
schap enz. 
Het thema ‘voeding’ vormt de rode 
draad doorheen het programma. 
Aan de hand van verschillende 
bezoekplaatsen zoals een veeboer-
derij, een imker, een rusthuis, een 
grootkeuken, een chipsfabriek, een 
diepvriesgroentebedrijf, een brou-
werij enz. werden 4 verschillende 
tweedaagse programma’s uitgestip-
peld. 
Minstens even belangrijk als de be-
zoekplaatsen is ‘het onderweg zijn’ 
in de regio. Het parcours brengt de 
leerlingen zowel naar de stad als 
naar het platteland met de fiets, te 
voet of  het openbaar vervoer. 
Na een testfase volgt een grondige 
evaluatie met de scholen en de 

verantwoordelijken van de bezoek-
plaatsen en bivakhuizen. Na even-
tuele verfijning van het programma 
en de cd-rom wordt zoom@regio 
volgend schooljaar definitief  gelan-
ceerd voor alle scholen uit de regio 
en daarbuiten. 

Ter info
Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse 
hart is een samenwerking tussen de 
Provincie West-Vlaanderen en de ge-
meenten Roeselare, Izegem, Ingelmun-
ster, Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, 
Staden, Moorslede en Ledegem,  op 
het vlak van landschapsopbouw, at-
tractiviteit en belevingswaarde in de 
regio. 

Provincie organiseert regioklassen ‘zoom@regio’

Contactgegevens provincieraadsleden
WWW.West-vlaanderen.Cdenv.Be

Els Kindt, Pol Vandenbulcke, Herlinde Vanwalleghem en André Debruyne
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Op zondag 8 mei werd in 
De Leest het najaarspro-
gramma voorgesteld aan 
het publiek. De Leest raakt 
steeds meer onder stoom, 
wat eens te meer blijkt uit 
de zeer goedgevulde en 
gevarieerde kalender voor 
haar vierde halfseizoen. 

Iedereen komt op die manier wel 
ergens aan z’n trekken. Intus-
sen maakt de inmiddels beruchte 
Backstagekabouter of  kortweg 
BSK furore in De Leest. Tijdens 
het voorbije seizoen werd die de 
mascotte van ons cultuurhuis, en 
de talrijke artiesten die kwamen 

optreden, haalden er al eens een 
grap mee uit. Zo werd de BSK door 
Sien Eggers al ontvoerd naar Brus-
sel, al bracht Frank Focketyn hem 
later – gelukkig maar – ongedeerd 
thuis, in de artiestenkamer van ons 
cultuurhuis. Wie de capriolen van 
de BSK op de voet wil volgen, kan 
terecht op de website van De Leest: 
www.deleest.be. U vindt er ook het 
volledige najaarsprogramma. Onge-
twijfeld vindt ook u er iets naar uw 
gading!

Download de brochure via http://
www.deleest.be/library/Brochure-
najaar-2011-web.pdf?1304794462

Begin mei werd de nieuwe vleugel van het woon- en 
zorgcentrum De Plataan ingehuldigd. De “Villa Van 
Gogh” komt tegemoet aan de te krappe behuizing die 
De Plataan tot nu toe kende, en zal plaats bieden aan 36 
ouderen met dementie. 

Dankzij de nieuwe vleugel komen er twee afdelingen bij, waarin gewerkt 
wordt met twee leefgroepen van telkens 18 bewoners. Tot nu werden die 
allemaal samengebracht in één leefruimte, wat een te grote en bijna on-
werkbare groep creëerde. Elke leefgroep zal een eigen ruime leefruimte 
krijgen, met een apart keukengedeelte. Daardoor wordt het groepsgebeuren 
benadrukt, wat ook broodnodig is: mensen met dementie hebben net extra 
behoefte aan menselijk contact, houvast en veiligheid. Bovendien heeft ook 
het personeel baat bij de nieuwe vleugel, omdat alle zorg- en dienstverle-
ningsprocessen voortaan eenvormig zullen verlopen.

Onze CD&V mandatarissen 
Charlotte Roman en Frans Vroman 
zetelen in het OCMW

“villa van Gogh”: 
Nieuwe vleugel van De Plataan ingehuldigd

De Leest krijgt lof uit architecturale hoek
In het voorjaarsnummer van A+, het gerenommeerde Belgische tijdschrift voor archi-
tectuur, werd uitgebreid aandacht besteed aan cultuurhuizen in Vlaanderen. Vijf  cul-
tuurhuizen werden eruit gepikt en krijgen elk een uitvoerig traktaat. Naast de Singel, 
C-mine, Kazerne Fonck en het Mas – een méér dan fraai rijtje – krijgt ook Cultuurhuis 
De Leest vijf  pagina’s toebedeeld, waarin lovende woorden worden uitgesproken voor 
onze Izegemse cultuurtempel. Redacteur Rafael Magrou: “Het is een silhouet met een 
schitterend metalen schild geworden, een explosie in de omgeving. Een signaalfunctie 
heeft het zeker, beter nog: het is een echte spektakelmachine met een monumentale 
vormentaal.”. Het artikel is integraal na te lezen op de website van De Leest.  
Ga naar  http:
//www.deleest.be/library/CULTUURHUIS/0154_001.pdf?1304599017

Cultuurhuis De Leest draait op volle toeren


