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CD&V Izegem groet de ronde
zondag 3 april

CD&V Izegem groet de Ronde van Vlaanderen op zondag 3 april. De doortocht van de 
Ronde in Izegem is voorzien rond 10.45 uur. De renners komen uit de richting van Ingel-
munster en rijden via de centrale brug de Korenmarkt op. Er wacht hen een sportieve noot 
van Fanfare Leo XIII. Via de N36 en de Leenstraat rijdt het peloton naar Sint-Eloois-Win-
kel. Langs het parcours houden we met CD&V ‘Rondecafé’ in de parochiezaal van de Bos-
molens. De deuren gaan open om 10 uur.
Iedereen is er welkom voor een babbel en een drankje in de sfeer van de Ronde. Een 
kaartje leggen kan ook. De matjes liggen klaar.
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P.S: ‘s Middags organiseert Matthias Vandenbussche
in samenwerking met de Nikko-vrienden een 

benefiet in de parochiezaal
De opbrengst gaat integraal naar het Congolese project 

‘Bayakavrienden’. De Ronde van Vlaanderen wordt live gevolgd 
op groot scherm. Animatie wordt voorzien.

Inschrijving voor ‘kip met friet’ kost 12€ per persoon (koffie + drankje
inbegrepen) en kan via matthiasvandenbussche@hotmail.com



4

CD&V Izegem zette op gepaste wijze 2011 in!
Nieuwjaarsreceptie CD&V Izegem – zondag 16 januari 2011

Locatie van dat alles was het intus-
sen mooi gerestaureerde Wallemote, 
en het mooie weer en de talrijke 
gasten zorgden voor een warme 
en gezellige sfeer. Bij een hapje en 
een drankje werd wat bijgepraat 
en konden oude bekenden elkaar 
het beste toewensen – er werd dan 
ook nogal wat “afgepieperd”. Na 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Carl Decaluwé vorig jaar – die ook 

dit jaar weer aanwezig was – konden 
we dit jaar federaal minister van 
Defensie Pieter De Crem strikken 
als gastspreker. De Crem erkende 
dat 2010 voor iedereen, ook voor 
CD&V, een moeilijk jaar was ge-
weest, maar dat het belangrijk is om 

hoopvol naar de toekomst te kijken. 
2010 was voor hem het jaar van de 
moeilijke woorden, niet alleen bij de 
politici, maar ook in de actualiteit: 
“Eyjafjallajökull”, “vuvuzela”, “Wi-
kileaks”. Het jaar van het besparen 
ook, waarbij hij er niet weinig trots 
op was dat zijn departement de be-
sparingsdoelstellingen had gehaald – 
als enige, voegde hij er nog aan toe. 
2011 moet het jaar worden van de 
volharding, van het doorzetten en 
het harde werken, en van de voor-
bereidingen voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2012. Het was een 
duidelijke boodschap die De Crem 
bracht, en een waar de Izegemna-
ren duidelijk mee instemden. Ook 
u wensen we, vanwege het lokale 
CD&V-bestuur en alle mandataris-
sen, nogmaals een gelukkig, gezond 
en succesvol 2011 toe!

Zoals elk jaar nodigde 
CD&V Izegem ook op 16 
januari 2011 alle Izegemna-
ren uit om samen te klinken 
op het nieuwe jaar, terug te 
blikken op wat voorbij is en 
alvast plannen te smeden 
voor de toekomst.
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Opnieuw vlot ver-
keer op Grote Markt
Sinds zaterdag 19 februari is de 
Noord – Zuid as op de Grote 
Markt weer open voor alle 
verkeer. Het asfalteren van dit 
stukje Grote Markt en de aan-
sluitingen erop (Brugstraat en 
Kasteelstraat) is een grote stap 
voorwaarts in de renovatie van 
het marktplein. Het is wachten 
op de volledige afwerking om 
een algemene waardering te 
geven maar nu reeds konden we 
heel wat positieve appreciaties 
noteren. Schepen van openbare 
werken Dirk Van Walleghem 
volgt de werken op de voet en 
de aannemer spant zich onder-
tussen in om binnen de afge-
sproken tijdslimiet – tegen de 
batjes 2011 – dit grote werk in 
het centrum van Izegem af  te 
hebben.  

Voorbereidende 
werken heraan-
leg Meensestraat, 
Krekelstraat en 
Slabbaardstraat 
Noord gestart
Het wijkontwikkelingsplan “Wijk 
achter de kerk”, opgemaakt in 
2005, blijft zijn vruchten afwer-
pen. Sedert begin dit jaar zijn de 
nutsmaatschappijen aan het werk 
in de Slabbaardstraat Noord en 
Meensestraat. Begin april start 
de hoofdaannemer er met het 
aanleggen van een nieuw ge-
scheiden rioleringsstelsel, ge-
volgd door een volledig nieuw en 
veiliger (met o.a. bredere voetpa-
den ! ) wegdek. Op de Kortrijk-
sestraat na werden hiermee bijna 
alle straten in deze oudste wijk 

van Izegem vernieuwd. De op-
start van de private verkaveling 
Nieuwe Wereld – een prachtig 
inbreidingsproject – en de aanleg 
van een parking en groenzone 
op de hoek van de Meensestraat 
en Dweersstraat hebben de wijk 
opnieuw aantrekkelijk gemaakt!  

Nieuwe ramen in het 
schoeiselmuseum en 
de stedelijke acad-
emie voor schone 
kunsten
Op donderdag 3 februari sneu-
velden de eerste oude ramen 
van het Schoeiselmuseum en 
de Academie. Opnieuw wordt 
duurzaam geïnvesteerd in een 
gebouw uit het Izegems stadspa-
trimonium. Begin dit jaar werd 
de installatie van zonnepanelen 
en de isolatie van het dak bij het 
kinderdagverblijf  OKIDO afge-
werkt. In het Schoeiselmuseum 
en het SASK werd vorig jaar een 
nieuwe gasbrander geplaatst. Nu 
gaat het om een investering van 
125.000 € in alumiumramen met 
dubbel glas.    

Binnenkort 60 nieu-
we parkeerplaatsen 
in de Krekelstraat
Tussen het voetbalterrein 4 en 
het JOC  aan de  Krekelstraat 
krijgt de nieuwe parking en de 
dienstweg voor De Leest stilaan 
vorm. Tegen de zomer zullen 
60 ruime parkeerplaatsen een 
welgekomen aanvulling zijn voor 
de 155 parkeerplaatsen tellende 
parking aan De Leest.
Hiermee nadert de afwerking 
van het vernieuwde vrijetijdspark 
zuid zijn einde. 

Werken aan zoner-
ing snelheids-
beperking: uitbrei-
ding zone 30 in het 
stadscentrum is een 
feit!
Het is de wens van elke burger 
om het aantal verkeersongevallen 
en verkeersslachtoffers zo laag 
mogelijk te houden. De investe-
ring in verkeersremmende maat-
regelen in de binnenstad moeten 
daarbij helpen. Daar bovenop 
dient er ook een snelheidsbeper-
king ingevoerd te worden. Op de 
commissie van openbare werken 
van donderdag 20 januari ver-
dedigde schepen van mobiliteit 
Dirk Van Walleghem succesvol 
een gevoelige uitbreiding van de 
zone 30 met vooral de ‘Wijk ach-
ter de kerk’. Binnenkort wordt 
deze beslissing ook in de prak-
tijk omgezet met een in het oog 
springende signalisatie. 

Openbare Werken
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Gps-applicatie ‘navigeer en parkeer’

Westkans, het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen 
en Toegankelijkheid, ontwikkelde, in samenwerking met 
Gis West van de Provincie West-Vlaanderen, in het kader 
van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse Overheid, de 
GPS-applicatie van ‘Navigeer en Parkeer’.

Dankzij de applicatie verschijnen op 
het GPS-toestel van de gebruiker 
de locaties van de voorbehouden 
parkeerplaatsen voor personen met 
een beperking. Meer info, zoals de 
oppervlakte, ligging, ondergrond, 

foto enz. is terug te vinden op de 
website, www.navigeerenparkeer.be . 
De toepassingen bundelen de loca-
tie en/of  info van meer dan 1300 
voorbehouden parkeerplaatsen in 
Brugge, de 10 badsteden en Roese-
lare. Binnenkort zijn ook de par-
keerplaatsen van Izegem en Ingel-
munster op de GPS terug te vinden. 
De informatie over de voorgehou-
den parkeerplaatsen is nu beschik-
baar voor GPS-toestellen van de 

merken Garmin, Tom Tom en Mio. 
De GPS-tool is een verdere toepas-
sing van de eerder ontwikkelde web-
site. De handleiding en de applicatie 
zijn op de website terug te vinden.
Schepen van toegankelijkheid Dirk 
Van Walleghem is fier om mee te 
delen dat dank zij de medewerking 
van een ploeg enthousiaste vrijwil-
ligers ook Izegem als eerstvolgende 
locatie zal kunnen gedownload 
worden.

De opdracht luidde: een kortere 
en meer werkbare roepnaam, fris 
ogend en dynamisch. 
Met de jaarwisseling werd de naam 
UNIE-K gekozen, met als baseline 
‘provinciale voorzieningen voor 
personen met een beperking’. 
De naam ‘UNIE-K’ verwijst naar: 
- De unie van de twee vroegere 
vzw’s (Ons Erf  en De Waaiberg) en 
de drie centra (Ons Erf, De Waai-
berg en ’t Venster) die, met hun 

Contactgegevens provincieraadsleden: 

www.west-vlaanderen.cdenv.be

‘Provinciale dienstverleningscentra voor personen 
met een handicap West-Vlaanderen’ worden unie-k

Tot voor kort gingen de drie 
provinciale voorzieningen 
voor gehandicaptenzorg, 
‘Ons Erf’ in Brugge, ‘De Waai-
berg’ in Gits en ‘’t Venster’ 
in Emelgem, schuil onder de 
vzw met als naam ‘Provinciale 
dienstverleningscentra voor 
personen met een handicap 
West-Vlaanderen’. 
Vorig jaar besliste de Raad 
van Bestuur om werk te ma-
ken van een naamsverande-
ring.

diverse afdelingen steeds meer delen 
erbij krijgen. Ook het ovaal in het 
logo heeft zijn betekenis en verwijst 
naar de gediversifieerde verzameling 
van diensten die de vzw rijk is. 
- De voorzieningen zijn ‘uniek’: in 
West-Vlaanderen zijn het de enige 

voorzieningen met provinciale 
verankering en de vzw is wellicht 
ook de enige vzw die zich tot zoveel 
verschillende doelgroepen richt en 
zo’n divers palet aan woonvormen 
aanbiedt (van dagcentrum, over 
beschermd wonen tot nursing). 
- En binnen dit alles is voor de vzw 
de ‘K’ als afgezonderde letter es-
sentieel: ze verwijst naar de kwets-
bare doelgroep die de vzw opvangt, 
waarbij evenzeer de k van kwaliteit 
hoog in het vaandel wordt gedragen.

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: P
ie

te
r 

D
em

ee
st

er
 R

e(
d

)a
ct

ie
ad

re
s:

 C
D

&
V

-D
ir

ec
t,

 W
et

st
ra

at
 8

9
 -

 1
0

4
0

 B
ru

ss
el

 F
ax

: 0
2-

23
8

 3
8

 6
0

 -
 e

-m
ai

l: 
d

ir
ec

t@
cd

en
v.

b
e


