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Groene longen voor Izegem
Afgelopen maand kreeg Izegem er 2 groene
parels bij: het Kasteelpark Blauwhuis werd
opengesteld, en op de Buitenspeeldag
openden we het nieuwe speelbos aan het
kasteeldomein Wallemote-Wolvenhof. 

LEES MEER »

Negatief rapport voor 19 West-
Vlaamse bruggen
19 bruggen over waterlopen in West-
Vlaanderen kregen een negatief
inspectieverslag. Dat betekent concreet dat
de brug hersteld of in het slechtste geval
gesloopt moet worden.

LEES MEER »

Onteigeningen
verkeerswisselaar A19-R8 eind
2017 rond
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De onteigeningen die nodig zijn om de
verkeerswisselaar A19-R8 aan te leggen,
zullen eind dit jaar rond zijn. De werken zelf
starten volgend jaar.
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Voor zomer nieuwe stap in
project kanaal Bossuit-Kortrijk
Het project om het kanaal Bossuit-Kortrijk
op te waarderen gaat binnenkort een nieuwe
fase in: de Vlaamse Regering zal de
startbeslissing hierover voor de zomer
nemen.

LEES MEER »

415.000 euro voor nieuwe
fietsinfrastructuur in Izegem
Minister Ben Weyts verhoogt het
investeringsbudget voor de fiets naar een
historisch hoog niveau en dat gaan we ook
in Izegem merken. In 2017 is er 415.000
euro vastgelegd voor de realisatie van
fietspaden langs de N357, de
Roeselaarsestraat.

LEES MEER »

Zondagsbediening sluizen
Albertkanaal fors gestegen
Het aantal bedieningsaanvragen voor
sluizen op het Albertkanaal buiten de
normale bedieningsuren gaat in fors
stijgende lijn. In 2013 waren dat er 92, in
2016 al 244: een toename van meer dan 250
procent.
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