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Een nieuw politiek jaar

Met de septemberverklaring van onze
minister-president is het nieuwe
parlementaire jaar op gang geschoten. Maar
ook de voorbije maand zaten we
allesbehalve stil; u leest er hieronder meer
over. Vorige vrijdag bezochten we met de
West-Vlaamse N-VA-parlementairen het
museum Texture in Kortrijk. 

In Texture worden de vele mogelijkheden van vlas getoond, een mooie metafoor voor het
enorme potentieel van onze regio. En een inspiratie voor mezelf!



Morgen ben ik te gast bij N-VA Menen, waar ik het Seine-Scheldproject ga toelichten. Op 24
oktober leid ik een groep rond in het Vlaams Parlement. Interesse? Een mailtje naar Jorgen
Deman volstaat.

Veel leesplezier!

Bert.

Een op acht weigert een
sociale woning

Uit cijfers van Vlaams minister van Wonen
Liesbeth Homans blijkt dat dertien procent
van de bijna 105.000 kandidaat-huurders
minstens één keer een woning weigerde. In
sommige gemeenten, zoals in Izegem, is dat
zelfs één op de drie. VTM interviewde me
hierover. Bekijk het interview hier. 
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N34 in Nieuwpoort krijgt
ledverlichting

Vanaf oktober 2015 zal langs de N34 in
Nieuwpoort een gedeelte van de verlichting
vervangen worden door ledverlichting. Deze
investering kadert in een proefproject van de
Vlaamse overheid, met het oog op een
mogelijke bredere uitrol van ledverlichting
langs Vlaamse gewestwegen. 
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Vernieuwde huisstijl en website
voor Izegem

Na tien jaar was de huisstijl van Stad Izegem
aan vernieuwing toe. Het eindresultaat is
dynamisch en fris. De verschillende
kleurschakeringen bieden ook meer
mogelijkheden. Ook de website van Stad



Izegem zit in een nieuw kleedje. 
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Burgemeester tapt pintjes

Samen met schepen van jeugd Caroline
Maertens en haar toekomstige
opvolger Lothar Feys t(r)apte ik het nieuwe
werkjaar van Jeugdhuis De Tunne op gang. 
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