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Traditiegetrouw begint het nieuwe jaar met
een hele reeks nieuwjaarsrecepties. Een
uitgelezen kans om bij te praten, oude
bekenden terug te zien en nieuwe mensen te
leren kennen. En dit jaar vormt hier geen
uitzondering op. Maar 2016 is toch dat
tikkeltje anders: we zijn immers halfweg de
lokale bestuursperiode. Voor N-VA Izegem
het moment om de balans op te maken na 3
jaar besturen. De voorbije maand konden we
ook over een aantal cruciale
mobiliteitsdossiers wat meer duidelijk
bieden. En als uitsmijter selecteerde
NewsMonkey me voor Leiders voor
Morgen! 



Veel leesplezier!

Bert.

N-VA Izegem voert Halfweg-
campagne

De lokale bestuursperiode is intussen
halfweg. N-VA Izegem maakt van dit
moment gebruik om een uitgebreide
Halfweg-campagne te voeren. Grote
halfweg-affiches in het straatbeeld, een
halfweg-folder en zelfs een heuse halfweg-
caravan!
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Verkeerswisselaar A19-R8 in
Bissegem wordt in 2017
heraangelegd

Er is duidelijkheid over de heraanleg van de
verkeerswisselaar A19-R8 in Bissegem. Het
Agentschap Wegen en Verkeer voorziet 6,1
miljoen euro in zijn meerjarenplanning. Dit
jaar is 100.000 euro voorzien voor de nodige
onteigeningen om de verkeerswisselaar op
een goede manier te kunnen heraanleggen.
Voor de heraanleg zelf heeft het Agentschap
een budget van 6 miljoen euro voorzien. Die
heraanleg is in 2017 voorzien.
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Voorkeurscenario voor
opwaardering kanaal Bossuit-
Kortrijk medio 2017 bekend

Voorontwerp spoorwegbrug De
Drie Duikers eind 2016 klaar

Midden 2017 moet er meer duidelijkheid zijn
over de toekomst van het kanaal Bossuit-

Eind 2016 zou het voorontwerp voor de
vernieuwde spoorwegbrug De Drie Duikers



Kortrijk. Concrete uitvoering van werken op
het terrein gebeurt ten vroegste eind 2018
en kost 75 miljoen euro. Het kanaal speelt
een cruciale rol in de versterking en uitbouw
van de Seine-Scheldeverbinding via de Leie
richting Frankrijk.

in Kortrijk klaar zijn. De brug over de Leie
moet in het kader van de Seine-
Scheldeverbinding verhoogd worden naar
zeven meter. Uitvoering van de werken is
gepland tussen eind 2019 en eind 2020.
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Leider voor Morgen

"Iedereen een warm nest kunnen geven, dat
is eigenlijk mijn politieke drijfveer."
"We moeten erover waken dat we elkaar niet
alleen nog op Facebook vertellen wat we
leuk vinden."

Benieuwd naar het ganse interview met
NewsMonkey? Lees het hier na! 
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