
Geurhinder 
 
in Kachtem wordt sinds geruime tijd een enorme geurhinder waargenomen. Dit werd op de 
gemeenteraad van september door Ann Van Essche aangekaart. Het stadsbestuur heeft de 
betrokken vervuiler ontdekt en een sanctie opgelegd. Vanaf 1 januari 2018 mag er geen stank 
meer waargenomen worden anders komen er structurele maatregelen. CD&V zal er op toezien 
dat deze nageleefd worden.

 
Geluidshinder 
 
Nog uit de industriezone in Kachtem komt er 
dag en nacht herhaaldelijk een toetergeluid ( dat 
dient om aan te geven dat de vrachtwagens vol 
mogen vertrekken). We streven naar een 
gezonde dag- en nachtrust van onze bewoners 
en volgen dit dossier mee op.

 
“CD&V zal er op toezien dat deze 
nageleefd worden.”

LEEFBAARHEID IN 
KACHTEM 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jos Vande Walle
(jos.vandewalle@skynet.be)
www.izegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvizegem

in Izegem
izegem.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Izegem Januari 2018

Beste Izegemnaar,
CD&V Izegem wenst U een gelukkig en 
gezond 2018!
In een tijd gedomineerd door negatieve 
berichtgeving, wensen wij U een 
positief jaar.
Positivisme helpt om ons goed te 
voelen en  om nog eens te dromen.
Een " goedendag" en een vriendelijk 
gebaar kunnen overal wonderen doen.
Wij willen ons inzetten om samen met 
U van 2018 een zonnig en positief jaar 
te maken. 
Voorzitter CD&V Izegem,
Jos Vande Walle

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via info@izegem.cdenv.be of via www.cdenv.be/wordlid
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In het kader van de integratie OCMW en Stad 
Izegem werd Zorg Izegem op 23 oktober 2017 
opgericht. 

Concreet gaat dit over De Plataan, De Rode 
Poort, Vijverhof, LDC De Leest, Dischveld, de 
thuisverleningsdiensten van het OCMW 
(poetshulp, maaltijdbedeling ed.) en Okido. 

Voor mensen die beroep dienen te doen op 
het OCMW verandert er niets. Het is en blijft 
de bedoeling om de nodige zorg en bijstand 
te bieden met Zorg Izegem van jong tot oud.

 
OCMW-raadsleden Ann Denys en Eveline 
Christiaens 

  
De voorzitter nodigt u van harte uit op de 
nieuwjaarsreceptie van CD&V Izegem! Samen 
met u toosten wij graag op het nieuwe jaar, 
en dit op zaterdag 3 februari 2018, vanaf 18u 
in 't soK, Hogestraat 15 te Kachtem. 

Wij zijn verheugd om Senator Steven 
Vanackere te mogen verwelkomen als 
gastspreker. 

Na de nieuwjaarswensen door de voorzitter 
CD&V Izegem, Jos Vande Walle klinken we op 
het nieuwe jaar! 

Allen van harte welkom! CD&V Izegem 

In de vorige bestuursperiode werden 
heel wat projecten uitgetekend voor de 
toekomst van onze stad.  De huidige 
meerderheid is verder gegaan op de 
ingeslagen weg...

Eperon d’Or: het museumproject van Gerda 
Mylle leidt tot een successtory voor het 
toerisme en de horeca 

Minervazone: Deze KMO zone werd nu 
afgewerkt en creëert ruimte om te 
ondernemen in Izegem 

Marktstraat: CD&V streefde naar een 
opgewaardeerde aanleg van de Marktstraat. 
Door een verkeerde timing en een gebrekkig 
management van het dossier dreigen onze 
handelaars de interessante eindejaars-
inkopen te missen. Het dossier klokt ook af op 
een meerkost van € 250.000 en zal nu pas in 
februari worden uitgevoerd. 

Het parkeerdossier in het centrum (parking 
Strobbe) kreeg een boost nadat de 
onderhandelingen onder het vorige bestuur 
werden opgestart.

De kracht 

van

continuïteit
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#WydrvanIzegem 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
2018 

Zorg Izegem

 In Memoriam Peter Defreyne

Op 3 november 2017 namen we afscheid van 
onze fractievoorzitter Peter Defreyne. 

Peter was enkele jaren ziek en heeft sereen 
en verzoend afscheid genomen van dit leven.
 
Peter Defreyne was voor onze partij 
van 2000 tot 2006: OCMW raadslid, van 2006 
tot 2012 gemeenteraadslid en van 2008 tot 
2012: gemeenteraadsvoorzitter.
Van 2012 tot 2017 was hij gemeenteraadslid 
en fractievoorzitter. 

In de vorige bestuursperiode was hij ook 3 
jaar provincieraadslid. 

Hij was voor onze partij van onschatbare 
waarde. Hij was gepokt en gemazeld door 
CD&V en doorliep van jongs af aan alle 
geledingen op lokaal en nationaal vlak. 
Hij was door iedereen gekend en 
gewaardeerd. 

Hij had een visie voor onze stad en maakte 
hierover grote toekomstplannen. Zijn taak 
als fractievoorzitter was hem op het lijf 
geschreven. 

Voor velen van ons was hij een warm en 
geliefd persoon. 
We bieden onze oprechte deelneming en 
sterkte aan zijn ouders en familie. 
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