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De batterijen zijn terug opgeladen. We
vliegen er weer in na een deugddoende
zomer. Maar ook tijdens de zomer stond de
politiek niet stil. Begin juli kregen we meer
duidelijkheid over de Europese steun aan
onder meer het Seine-Scheldeproject. Nog
tijdens de zomermaanden besloot Stad
Izegem ook haar steentje bij te dragen tot de
opvang van de Syrische vluchtelingen. Voka
gaf me dan weer de kans een dag op een
binnenschip mee te draaien, wat ik met veel
plezier heb aanvaard. U leest er meer over
hieronder. 

Veel leesplezier!

Bert. 

http://create.sendtex.com/121/?m1=y01eaxasy0xssh7dyh0pxylbxyy4e&m2=f759&m3=http://www.facebook.com/bert.maertens
http://create.sendtex.com/121/?m1=y01eaxasy0xssh7dyh0pxylbxyy4e&m2=f759&m3=http://twitter.com/MaertensBert
http://create.sendtex.com/121/?m1=y01eaxasy0xssh7dyh0pxylbxyy4e&m2=f759&m3=http://www.n-va.be
http://create.sendtex.com/121/?m1=y01eaxasy0xssh7dyh0pxylbxyy4e&m2=f759&m3=http://www.bertmaertens.be


Europese steun versnelt
uitbouw Vlaams
waterwegennet

Europa ondersteunt het Seine-
Scheldeproject in Vlaanderen met 140
miljoen euro. Minister Ben Weyts bevestigde
me tijdens de commissie Mobiliteit en
Openbare Werken in het Vlaams Parlement
dat dit zal leiden tot een versnelling van de
uitvoering van het project.

LEES MEER »

Izegem vangt acht Syrische
christenen op

Met hulp van de Belgische regering konden
250 Syrische christenen ontsnappen uit de
belegerde stad Aleppo. Het stadsbestuur
van Izegem gaat acht van deze
vluchtelingen opvangen. 

LEES MEER »

Levend erfgoed terug langs de
Damse Vaart!

Halfoogst kreeg dit jaar een extra feestelijk
kantje. Waar velen naar hadden gestreefd,
werd eindelijk werkelijk: de schapen langs
de Damse Vaart zijn terug. Ik ben blij dat ik
dit samen met senator Pol Van Den
Driessche en provincieraadslid Jan Van
Meirhaeghe heb kunnen verwezenlijken.

LEES MEER »
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Binnenvaart van binnenuit

Op woensdag 26 augustus liep ik stage bij
PortConnect in Zeebrugge. Ik deed dit op
uitnodiging van werkgeversorganisatie Voka.
Tijdens deze stagedag leerde ik het
binnenvaartleven van binnenuit kennen.

LEES MEER »

Bal van de burgemeester

Volgende week vrijdag mag ik opnieuw het
jeugdhuisseizoen aftrappen. Eigenlijk is het
aftappen ... Naar goeie gewoonte sta ik de
eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar
achter de toog van JH De Tunne, samen met
schepen van Jeugd Caroline Maertens en
toekomstig schepen Lothar Feys. Iedereen
welkom op het "Bal van de burgemeester"!

LEES MEER »
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