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Mei was een maand van knopen
doorhakken. In Izegem besloten we na een
intens participatietraject over de concrete
uitvoering van het masterplan Visie 2030.
We legden de menukaart met ambitieuze
stadsvernieuwingsplannen vast, van waaruit
elk stadsbestuur in de toekomst zal kunnen
putten. En we maakten zelf al belangrijke
keuzes voor de eerstvolgende jaren.

Op Vlaams niveau hakte minister van
binnenlands bestuur Liesbeth Homans de
OCMW-knoop door. De integratie van
OCMW en gemeente komt er; Vlaanderen
ontwart zelf de federale knoop. Je leest er
meer over hieronder. 

Veel leesplezier,

Bert. 
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Naar een versterkt lokaal
sociaal beleid
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Tijdens het actualiteitsdebat over de
integratie van OCMW en gemeente in het
Vlaams Parlement verdedigde ik het
standpunt van N-VA. 
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Ontsluiting brandweerkazerne
Deerlijk verzekerd
De gemeenten Deerlijk en Anzegem zijn van
plan samen een nieuwe brandweerkazerne
te bouwen op de site Devos-Caby langs de
Vichtesteenweg (N36) in de nabijheid van
het kruispunt Belgiek. Bij de herinrichting
van dit kruispunt wordt de ontsluiting van de
nieuwe brandweerkazerne verzekerd.
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Zwemmen we binnenkort toch
in de Damse Vaart?
Waterwegen en Zeekanaal sluit zwemmen in
de Damse Vaart toch niet uit. Samen met de
Langerei Zwemmers wordt onderzocht
welke bijkomende maatregelen nodig zijn
om zwemmen in de Damse Vaart mogelijk te
maken.
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Izegems stadhuis opgefrist
Om de dienstverlening nog te verbeteren,
werd het Izegemse stadhuis opgefrist. Ook
wilden we de medewerkers een
aangenamere werkomgeving bieden. Het
resultaat mag er zijn!
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West-Vlaams overleg in Ter
Doest
Eerst een werkbezoek aan Visrokerij Alloo,
daarna overleg met de N-VA-
Parlementsleden uit West-Vlaanderen op de
prachtige site Ter Doest.
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