
Gerda Mylle, lijsttrekker CD&V voor de komende gemeenteraadsverkiezingen:
“Ik wil burgemeester blijven en dat voor de komende zes jaar”
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iedereen inbegrepen

Ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hoopt Gerda Mylle samen met haar CD&V-ploeg 
verder te mogen besturen in Izegem: “Ja, ik blijf kandidaat-burgemeester en vraag daarvoor op-
nieuw een mandaat aan de Izegemse bevolking. De voorbije bestuursperiode namen we heel wat 
initiatieven voor de stad, telkens met maar één doel: zorgen dat het in Izegem goed is om te wonen 
en te werken. Dat is ook onze hoofdbekommernis voor de volgende bestuursperiode.”
Onze burgemeester hoopt de stad uit te bouwen als een plaats waar iedereen zich goed voelt: “Ik 
hou van Izegem en daar blijf ik verder voor gaan. Het is een stad die lééft, mede door bewoners die 
initiatieven nemen en het sociale leven hoog in het vaandel voeren. Daar wil ik me 100% voor blij-
ven inzetten.” Gerda wil ook een sterke Izegemse stem in de provincie: “Daarom grijp ik met veel 
motivatie de kans om de CD&V-lijst te trekken voor de provincie. Niet om naar de Deputatie over te 
stappen, wel om onze stad meer gewicht te geven in de Provincieraad. Als burgemeester wil ik daar 
ten volle mijn verantwoordelijkheid opnemen.”

Gerda is er ook voor de allerkleinsten!

Gerda zoals we ze kennen: midden de mensen, met een brede glimlach.



Jong-CD&V ijvert voor gezinsvriendelijke 
voetpaden in Izegem!

Al snel laat je ze ook de Izegemse we-
reld ontdekken, voorlopig nog veilig in 
de kinderwagen.
Met Jong-CD&V hebben we onder-
vonden dat dat echter niet altijd even 
gemakkelijk is. Sommige voetpaden 
zijn maar twee tegels breed, en soms 
staat er een verkeersbord in de weg. 
Daardoor moet je met de kinderwagen 
het voetpad af, om er dan weer op te 
rijden, en dat is lang niet altijd een mak-
kelijke klus. We vragen het stadsbestuur 

om met de jonge gezinnen rekening te 
houden, want zij zijn de toekomst van 
morgen. Jong-CD&V ijvert voor beter 

aangepaste voetpaden zodat er kinder-
wagens letterlijk niets in de weg wordt 
gelegd!
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Ongetwijfeld was het vroeger of nu ook voor jou een vertrouwd 
gebeuren: kleine kinderen die hun eerste wankele stapjes zetten. 
Even later trekken ze zich op aan tafellakens, stoelen of kasten, en 
voor je het weet, ren je ze achterna. 

Kurt De Guffroy, voorzitter van de 
Commissie Openbare Werken en zelf  
nét geen Jong-CD&V’er meer, rea-
geerde als volgt op onze vraag: “We 
zijn het natuurlijk volmondig eens met 
Jong-CD&V. 
Waar mogelijk hebben we de voorbije 
zes jaar gezinsvriendelijke voetpaden 
gerealiseerd. De schoolomgeving in 
de Dirk Martenslaan is daar een mooi 

voorbeeld van. Onder impuls van 
CD&V heeft het stadsbestuur alle 
financieel realiseerbare mogelijkheden 
met beide handen aangegrepen. 

Door de vele dossiers rond de schei-
ding van de rioleringsnetten (die tegen 
2027 rond moet zijn), zijn er mo-
menteel bijzonder veel kansen om de 
voetpaden aan te passen.”

Hoe zit dat dan concreet? 
“Heel wat dossiers werden de voorbije 
legislatuur aan hoog tempo doorge-
voerd en opgevolgd in de Commis-
sie Openbare Werken,” verduidelijkt 
Kurt. “Het grootste aandeel daarvan 
werd ons opgelegd door de overheid 
rond de scheiding van het riolerings-
net. Omdat Infrax eigenaar is van ons 
rioleringsnet, bekostigden zij deze 
scheidingen met het sleufherstel en 
zag het financiële plaatje er voor het 
stadsbestuur bijzonder oranjekleu-
rig uit. Als een straat moet worden 
opengebroken, moet die na afwerking 
voldoen aan de huidige wetgeving en 

Brede voetpaden zorgen mee voor een verkeersveilig Izegem

gezinsvriendelijke 
voetpaden inbegrepen

Jong-CD&V test de kinderwagenvriende-
lijkheid van de Izegemse voetpaden.



5

De afgelopen zes jaar realiseerden we 
diverse projecten die onze stad ten 
goede kwamen. Onze ploeg wil echter 
vooruitkijken, en komt daarom regel-
matig samen met de mandatarissen, 
vertegenwoordigers in de raden en 
nieuwe gezichten binnen de partij om 
te brainstormen rond nieuwe initiatie-
ven. Dat levert heel wat frisse ideeën 
en interessante voorstellen op, die van 
Izegem een bloeiende stad kunnen 
maken waar het goed is om te wonen, 
te werken en te ontspannen.
Vijf  werkgroepen zijn momenteel bin-
nen CD&V aan het werk om elk een 

thema uit te diepen dat belangrijk is 
voor het toekomstige bestuur.

Welzijn
In deze groep wordt gewerkt rond 
zorgverlening, opvang, OCMW en 
senioren. Met het Dienstencentrum De 
Leest is al een belangrijke stap gezet, 
maar uiteraard willen we ook voor 
onze senioren en hulpbehoevenden het 
onderste uit de kan blijven halen.

Wonen
Met een stijgend aantal inwoners is 
Izegem een aantrekkelijke stad om in te 
wonen. Dat willen we graag zo houden, 
en daarom bespreken we belangrijke 
thema’s als energie, sociale huisvesting, 
premiebeleid en ruimtelijke ordening – 
wonen in de ruime zin van het woord 
dus.

(Mee)leven in de stad
Wonen in Izegem, dat doen we met 

velen tegelijk, en het is dan ook belang-
rijk om met z’n allen harmonieus te 
kunnen samenleven. Onderwerpen als 
communicatie, participatie en wijkont-
wikkeling, maar ook veiligheid, politie 
en brandweer staan hier centraal. 

Vrije tijd
Rond sport, toerisme, cultuur en 
jeugdbeleid komen er heel wat ideeën 
die van Izegem een stad maken waar je 
kan ontspannen in de brede zin van het 
woord.

Zuurstof voor de stad
Onder die noemer vatten we alle 
thema’s die Izegem in een ruimer kader 
plaatsen. Welke functie heeft Izegem 
als stad in de bredere Zuid-West-
Vlaamse omgeving? Welke centrum-
functie vervullen we? Daarnaast gaat 
het ook over thema’s zoals economie 
en mobiliteit, die de stad laten draaien. 

Benieuwd naar onze ideeën en voor-
stellen? Binnenkort hoort u er heel wat 
meer over!

Steven Delarue

Nieuwe ideeën en voorstellen 
als bron voor verder goed bestuur
CD&V Izegem wil niet op haar lauweren rusten. Integendeel: als 
bestuursploeg kijken we naar de toekomst, en willen we onszelf 
voortdurend verbeteren om Izegem uit te bouwen als een aantrek-
kelijke en leefbare stad. 

noden van de inwoners. Daarbij heb-
ben we er altijd naar gestreefd om een 
zo goed mogelijk evenwicht te zoeken 
tussen de beschikbare ruimte en de 
hedendaagse noden.”

Kurt eindigt vol overtuiging: “Ook 
in de toekomst is het onze plicht 
om voortdurend te werken aan een 
verkeersveilig en gezinsvriendelijk 
Izegem. Dat is en blijft een belangrijke 
prioriteit in een goed bestuur.”

Kurt De Guffroy: “Gezinsvriendelijke 
voetpaden, daar blijven we voor gaan.”
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Ruimere hand-
havingsbrigade 
zorgt voor meer 
veiligheid in 
provinciedomeinen

De Provincie besliste vorig jaar 
om haar handhavingsbrigade, 
actief in de verschillende pro-
vinciedomeinen, uit te breiden. 
Momenteel telt de ploeg 4 
leden, een 5de persoon wordt 
aangeworven. 

De provinciedomeinen zijn in eerste 
instantie een plaats voor natuur, rust en 
ontspanning. Ze hebben echter ook een 
schaduwzijde. Af  en toe vinden er in-
breuken plaats. Om dergelijke feiten in 
de West-Vlaamse provinciedomeinen te 
kunnen voorkomen richtte de Provincie 
bij wijze van proefproject in september 
2009 een gespecialiseerde handhavings-
brigade op. Deze ploeg van bijzondere 
veldwachters ziet toe op de naleving 
van de wetgeving in de domeinen en 
bewaakt de openbare orde. 
Met de uitbouw van de handhavings-
brigade komt de Provincie tegemoet 
aan de vraag naar veiligheid, netheid en 
orde bij de bezoekers. 

Op 14 oktober trekken we naar de stembus om 72 provincieraads-
leden te verkiezen. 9 daarvan komen uit district Roeselare.

Een diagnose ‘prostaatkanker’ veran-
dert veel in het leven van een man en 
zijn naasten. Soms zijn er nog heel wat 
vragen waarop de patiënt en zijn omge-
ving een antwoord zoeken. Bovendien 
praten mannen niet altijd gemakkelijk 
over hun prostaatlijden. 
De vzw PSA Vlaanderen en de Provin-
cie willen met het initiatief  dit taboe 
helpen doorbreken. De thema’s die aan 
bod komen gaan o.a. over de behande-
lingen en de neveneffecten, urineverlies, 
erectiestoornissen en gezonde voeding. 
Er is telkens een uroloog aanwezig. 

Praktisch
Plaats: Provinciehuis Boeverbos, Ko-
ning Leopold III-laan 41 in Brugge
Data: dinsdag 19 juni / dinsdag 18 sep-

tember / dinsdag 16 oktober / dinsdag 
18 december  
Uur: telkens om 14u30 
De thema’s en sprekers per sessie zijn 
terug te vinden op de website, 
www.psavlaanderen.be
De activiteiten zijn gratis. Inschrijven is 
verplicht en kan via mail naar psavlaan-
deren@hotmail.com of  via 
050 45 31 52

CONTACT
Voor de contactgegevens van onze 
provincieraadsleden: 
www.west-vlaanderen.cdenv.be 
Mailen kan naar fractiesecretariaat.west-
vlaanderen@skynet.be
Bellen naar 050/38.58.91 of  
051/24.39.49

Het “Wolvenhof” bij het provinciaal 
domein Wallemote - Wolvenhof

Provincie organiseert themamomenten 
over prostaatkanker

Provincieraadsverkiezingen 

Onze CD&V-lijst voor 
kiesdistrict Roeselare
Gerda Mylle, burgemeester van Izegem, 
trekt onze lijst. Op 2 staat Hans Mom-
merency, de OCMW-voorzitter van 
Staden. Huidig provincieraadslid Peter 
Defreyne uit Izegem staat op 3. Sigrid 
Verhaeghe die schepen is in Moorslede 

staat op 4. Bart Wenes (fractieleider in 
stad Roeselare), Gwendolyn Vander-
meersch (Staden) en Arne Debraban-
dere (Hooglede) zijn onze kandidaten 
voor plaatsen 5, 6 en 7. Vlaams parle-
mentslid en schepen in Lichtervelde 
Els Kindt duwt samen met Roeselaars 
schepen Marc Vanwalleghem de lijst. 


