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Philippe Muyters te gast
Op zondag 29 januari is Vlaams minister
Philippe Muyters onze gast op de
nieuwjaarsreceptie van N-VA Izegem en het
arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt.
Iedereen welkom in het Bierkasteel! 

LEES MEER »

N-VA op nieuwjaarstoer
Een jaar na onze halfwegcampagne trekken
we opnieuw op pad in Izegem om onze
inwoners een gelukkig, gezellig en gezond
2017 te wensen. 

LEES MEER »

Geluidsoverlast langs N31
Brugge verder aangepakt
Tegen begin 2019 zullen de ontbrekende
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geluidsschermen langs de N31 (Expresweg)
in Brugge gerealiseerd worden. Deze
geluidsschermen zullen de geluidsoverlast
voor de buurtbewoners langs deze weg fel
verminderen. 

LEES MEER »

Drie mogelijke locaties voor
overslagcentrum kanaal
Bossuit-Kortrijk
Er zijn drie locaties die in aanmerking komen
voor de realisatie van een regionaal
overslagcentrum langs het kanaal Bossuit-
Kortrijk. Deze locaties bevinden zich op het
grondgebied van Harelbeke en Zwevegem.
Momenteel is de adviesronde over de
locatiebepaling van het overslagcentrum
nog aan de gang. Daarna wordt de
definitieve plaats bepaald.
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Voorontwerp nieuwe
spoorwegbrug De Drie Duikers
laat op zich wachten
Het voorontwerp voor de vernieuwde
spoorwegbrug De Drie Duikers in Kortrijk
zou in de eerste helft van dit jaar klaar zijn,
enkele maanden later dan oorspronkelijk
gepland. De timing voor de uitvoering van
de werken blijft wel ongewijzigd, namelijk
vanaf midden 2019. De brug over de Leie
moet in het kader van de Seine-
Scheldeverbinding verhoogd worden naar
zeven meter.

LEES MEER »
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