
 31 maart 2016  

 

   Nieuwsbrief Bert Maertens - maart 2016  

 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid ...

Jammer genoeg werd dit geluid door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Brussel en
Zaventem heel bruusk verstomd. Gebeurtenissen die ons eraan herinneren dat we onze
Westerse waarden en normen moeten blijven verdedigen, in het belang van onze kwetsbare
samenleving. Dat is ook wat ik als politicus probeer te doen, in Izegem en in het Vlaams
Parlement. 

Bert. 

Vlaamse overheid wil meer
ambtenaren op de fiets
Vandaag legt één op vijf medewerkers van
de Vlaamse overheid het woon-werktraject
volledig of gedeeltelijk met de fiets af. Dat is
niet voldoende voor een overheid die



duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.
De Vlaamse overheid levert daarom de
komende jaren extra inspanningen om meer
ambtenaren op de fiets te krijgen. 
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Geen taboes in fusiedebat
De voorbije weken woedde het debat over
de fusies van gemeenten terug in alle
hevigheid. De hamvraag hierbij is eenvoudig:
zijn alle gemeenten vandaag de dag in staat
om hun burgers de dienstverlening te bieden
die zij verwachten (en waarvoor zij betalen)?
Ik pleit dan ook voor een rationele
benadering; emoties en taboes laten we
hierbij best zoveel mogelijk achterwege.
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Bezoek in het Parlement Bedrijfsbezoek De Bie
Deze maand mocht ik een groep
enthousiaste vijfde- en zesdeklassers van de
Vrije Basisschool Het Spoor uit Tielt
ontvangen in het Vlaams Parlement. Altijd
een fijne ervaring!

Samen met enkele andere West-Vlaamse N-
VA-Parlementsleden bezocht ik brouwerij De
Bie en hoeveslagerij Puur Vlees in Wakken.
Een prachtig voorbeeld van de combinatie
van vakmanschap, streekproducten en
toerisme. 
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Theo in Izegem



Op 15 maart was staatssecretaris voor asiel
en migratie Theo Francken te gast in
Izegem. Voor een volle zaal ISO gaf hij tekst
en duiding bij de asielcrisis: de oorzaken, de
problemen en het antwoord hierop. Een
boeiende avond!
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