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30 juni 2015

Nieuwsbrief Bert Maertens - juni 2015

Beste lezer,
We zijn alweer een maandje verder sinds de laatste nieuwsbrief.
In deze editie kunt u lezen hoe het vaart met de thema’s waar ik me nu bijna reeds een
jaar in vastbijt: u leest hoe de Vlaamse regering via doelgerichte maatregelen de
binnenvaartsector stimuleert; en hoe artikel 47bis van het Gemeentedecreet de
gemoederen nog steeds verhit. Izegem is gelukkig niet structureel onbestuurbaar - ons
lokaal integraal veiligheidsplan kan het bewijzen.
Er staat nog heel wat op til de komende weken en maanden: de eerste Vlaamse
feestdag met een Vlaams-nationalist als minister-president - onze minister-president nadert. Hang gerust - letterlijk! - het beest uit!
Hou alvast ook al 5 september vrij in uw agenda! Meer info volgt …
Een deugddoende zomer toegewenst,
Bert

Nieuws
Vlaanderen stimuleert pallettransport langs het water
Door Bert Maertens op 16 juni 2015, rond deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt dit jaar 1 miljoen euro vrij
om het transport van goederen op palletten via binnenschepen verder uit te
bouwen. Met de Vlaamse financiële steun kunnen ondernemers investeren in
aangepaste schepen, …

Vlaamse steun zorgt voor 25 nieuwe kaaimuren in 5 jaar
Door Bert Maertens op 21 juni 2015, rond deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

BRUSSEL – De afgelopen vijf jaar zijn in Vlaanderen 25 nieuwe kaaimuren
gerealiseerd dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid. Nog
eens 78 projecten zitten de komende jaren in de pijplijn. Dit vernam Vlaams
volksvertegenwoordiger …

Constructieve motie van wantrouwen enige oplossing voor
onbestuurbare gemeenten
Door Bert Maertens op 29 mei 2015, rond deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken

Sinds begin 2013 kunnen de gemeenteraden de 'structurele onbestuurbaarheid' van
hun gemeente vaststellen, een procedure die door de vorige Vlaamse regering in het
leven werd geroepen als oplossing voor situaties van politieke instabiliteit of …

"Fietsdiefstallen, inbraken en druggebruik bestrijden"
Door Bert Maertens op 26 juni 2015, rond deze onderwerpen: Izegem

Bron: PVH, KW De Weekbode Izegem, 26.06.2015, p. 24 …

In Izegem vieren we de Vlaamse feestdag niet 1
dag, of 2 dagen, maar 2 weken! In nauwe
samenwerking met heel wat Izegemse verenigingen
biedt het 11 juli comité van 29 juni tot 12 juli een
waaier aan activiteiten aan: een tentoonstelling rond
Herman Roelstraete, een volkszangavond, de
10.000 stappenwandeling, Vlaanderen Zingt …:
voor ieder wat wils! Op vrijdag 10 juli mag ik Bart De
Valck van de Vlaams Volksbeweging inleiden.
Daarna gaat het voor mij nog richting Ledegem,
waar ik de 11 julitoespraak mag houden bij N-VA
Ledegem.
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