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>> IZEGEM, STERK IN HET MIDDEN 

‘Sterk in het Midden’; het is voor één keer niet de 

partijpolitieke betekenis die inspireert tot de titel van dit 

programma.  

Uiteraard heeft de Christen Democratie altijd al een 

voorliefde gehad voor het midden van het politieke 

landschap. Een plaats die zelden comfortabel is. In tijden van 

snelle media en sloganesk taalgebruik is het enorm 

eenvoudig om de realiteit van land, stad of regio te verengen 

tot holle slogans en loze kreten.   

Met dit programma kiest CD&V voor een gefundeerde en genuanceerde aanpak waar de 

ontwikkeling van onze stad centraal staat. Ook hier kiezen we voor de positionering in het midden 

waarbij een harmonieus samenleven voor alle groepen centraal staat en de basis vormt voor verdere 

ontwikkeling.  

Waar staat ‘Sterk in het Midden’ dan wel voor? De inspiratie is geografisch en vindt zijn oorsprong in 

de plaats van onze stad binnen de provincie West-Vlaanderen.  In het midden tussen Brugge en 

Kortrijk dient Izegem een positie te vinden, een identiteit waarmee onze stad zich kan 

onderscheiden.  Wat willen we zijn als stad? Waarheen willen we evolueren? Waarin willen we ons 

onderscheiden? Dat CD&V op die vragen een antwoord wil verschaffen moet een breuk vormen met 

het verleden, waar de basisvragen omtrent de ontwikkeling van onze stad nooit werden gesteld, laat 

staan beantwoord. “Sterk in het midden”, die toekomst wil CD&V voor Izegem mee uittekenen.  

Met CD&V claimen we niet alle antwoorden op zak te hebben op de vele ontwikkelingsvragen die 

zich stellen. Bovendien vinden we niet dat een politieke partij de strategie van de stad moet gaan 

bepalen. Partijen omvatten slechts een fragment de stemmen die zich laten horen. Waar het de 

bedoeling moet zijn om alle maatschappelijke geledingen te laten deelnemen in wat we willen 

worden.  

Een politieke partij heeft wel de verplichting om de keuzes waar zij voor staat te toetsen aan de stem 

van de bevolking. Dit document is dan ook het contract met onze kiezer, een contract waar men ons 

mag op afrekenen in 2024. 

 

Ann Van Essche 

Lijsttrekker 

CD&V Izegem 
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>> EEN SMOEL 

VOOR IZEGEM 
 

“De identiteit van onze stad, die 

bepalen alle Izegemnaren samen.“ 

 

Wij Izegemnaren hebben een eigenheid, een identiteit. We willen die identiteit, ons merk ‘Izegem’ 

ook aan de buitenwereld verkopen. We willen een aantrekkelijke stad worden met trotse Pekkers. 

Onze hoogtechnologische bedrijven spelen een hoofdrol in het economisch verhaal van onze stad. 

Izegem kent op vandaag al enkele prachtige structuren die bezoekers welkom heten in onze stad. 

Denk daarbij aan Eperon D’Or, Kasteel Blauwhuis, Wallemote of zelfs de gebouwen van Skyline en 

Televic. Dergelijke landmarks geven openen mogelijkheden. Dromen van een toekomst doen we dan 

ook met in het achterhoofd nieuwe of opgewaardeerde landmarks voor onze stad. Ook de plannen 

van Baertshof passen perfect in dat plaatje.  

We definiëren de zone rondom de Marktstraat als kernwinkelgebied. Deze winkelkern heeft eigen 

behoeften en heeft dan ook een specifieke aanpak nodig. Op basis van het strategisch belang biedt 

de stad extra ondersteuning. Met pop-up shops en vernieuwende concepten zoals ‘Win je Winkel’ 

geeft de stad nieuwe, jonge ondernemers de kans leegstaande winkelruimtes uit te proberen en een 

handelszaak op te richten. Een toelage bij renovatie en leegstandtaks richt zich meer tot de 

vastgoedsector en de eigenaars van leegstaande gebouwen. 

Ook onze vrijetijdsite, waar nu al De Leest, de Topturnhal en het nieuwe stadion deel van uitmaken, 

moet blijk geven van een ondernemend en levendig Izegem. Daarin is een sleutelrol weggelegd voor 

zaal ISO. Op de vesten van zaal ISO reist in het hoofd van CD&V Izegem een mini-expohal uit de 

grond. Een modulair opdeelbare zaal die plaats biedt aan jeugdig feestgedruis in al zijn 

verschijningen. Daarboven voorzien we polyvalente zalen en flexwerkplaatsen om startende 

ondernemers (vormgevers, mediabedrijfjes, interieurarchitecten, communicatiebureau ’s) te steunen 

en om de capaciteit van de Leest uit te breiden en te verbreden. In combinatie met De Leest wordt 

de site een creatieve draaischijf voor onze ruime omgeving. 

Daarnaast blijven we met CD&V Izegem een grote voorstander van de opwaardering van de 

Korenmarkt. De ontwerpplannen rond Visie 2030 hebben ons op dat vlak enkel nog meer overtuigd. 

Op financieel vlak blijft het echter wachten tot we voor dat project opnieuw een gunstiger klimaat 

bereiken. De nodige subsidies van NMBS, Infrabel, De Lijn en Vlaanderen moeten de haalbaarheid 

van het project verzekeren.  

Om in staat te zijn te concurreren met naburige steden moeten we keuzes maken. Zowel bij 

evenementen als bij de opwaardering van ons centrum moet Izegem zich als merk presenteren. 

meegenomen worden.  ‘City Marketing’ wordt een onderdeel van onze communicatiestrategie.  
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>> LEVENDIG 

IZEGEM 
 

“Een stad die bruist en gonst van  

het leven, daar streven we naar.“ 

 

De kracht van Izegem is de optelsom van creativiteit, technologie en de mensen in onze stad. Wij 
willen een bruisende stad waar voor elke inwoner iets te ontdekken en te beleven valt. 

Sport 

De sportinfrastructuur is in onze stad op niveau. CD&V streeft evenwel naar een spreiding tot dicht in 
de buurt, zodat optimale kansen worden geschapen voor wie wil bewegen. De verbinding met de 
buurt moet ook kansen scheppen voor groepen die traditioneel minder snel deelnemen aan het 
georganiseerd sportgebeuren.   

CD&V kiest nadrukkelijk voor het voorzien van een bescheiden ontmoetingsruimte rondom de 
nieuwe sportinfrastructuur in Kachtem. Een sterk gemeenschapsgevoel en de sportbeleving ter 
plaatse zijn de resultaten die we met dit engagement willen boeken. 

We willen niet voorbij gaan aan de problemen die zich stellen met betrekking tot ons Izegemse 
zwembad. Het zwembadencomplex is een echte publiekstrekker. Maar hoe lang nog? We hebben 
dringend nood aan een visie op langere termijn voor het zwembad. Heel wat vragen en budgettaire 
keuzes dringen zicht op. CD&V pleit daarom voor een breed overleg met burgers, sportclubs, 
stadsdiensten en alle politieke actoren.  

Via permanente loopomlopen zorgen we ervoor dat Izegemse loopfanaten kunnen lopen in een 
natuurvriendelijke omgeving, wanneer ze dat willen en met wie ze dat willen. Of je nu recreant bent 
of een geoefende sporter, de loopomlopen zijn er voor iedereen.  

Sporten is gezond. Net om die reden willen we de komende legislatuur werk maken van minstens 
één fit-o-meter. Meer dan ooit is de fit-o-meter een budgetvriendelijk en laagdrempelig alternatief 
voor de fitnessclub. Je hebt geen abonnement nodig en je sport in openlucht. En de uitdaging, die is 
net zo groot als in een club. Aan elk van de oefenstations heb je keuze uit 3 niveaus. Zo brengen we 
sporten tot in de buurt van elke Izegemnaar.  

Jeugd 

Onze talloze jeugdbewegingen vormen de ruggengraat van het verenigingsleven van veel van onze 
kinderen en jongeren. Blijvende ondersteuning is nodig zeker in functie van veilige en 
jeugdvriendelijke gebouwen waarbij spelplezier en ontdekking centraal staan.  
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De verkeersveiligheid rond jeugdlokalen dient bekeken te worden. Zo speelt er zich ter hoogte van 
de KSA meisjes elke zaterdag een sterke verkeersindigestie af met onveilige situaties en overlast voor 
de bewoners.   

In de nieuwe RUP Kachtem werden de gebouwen van Chiromeisjes Kachtem ingekleurd als parking. 
Zonder oplossing voor de Kachtemse jeugdbeweging zijn dergelijke beslissingen voor CD&V 
onbespreekbaar. Hetzelfde geldt trouwens voor de impact van het RUP Centrum op de ligging van 
Scouts en Gidsen Sint-Joris. In beide dossiers wil CD&V een aanspreekpunt zijn voor deze 
jeugdbewegingen.  

Daarnaast wil CD&V ook blijven inzetten op het behalen van het label Kindvriendelijke Gemeente. 
Net om die reden moet er ook ingezet worden op de noden van de niet-georganiseerde jeugd. 
Daarnaast zouden alle diensten expliciet  kinderen en jongeren  als doelgroep moeten 
onderschrijven. Bij iedere beslissing die genomen wordt zou de impact voor kinderen en jongeren 
onderzocht moeten worden. De Jeugddienst moet in deze de rol van procesbegeleider opnemen.   

Cultuur 

Izegem is rijk aan verenigingen met een culturele inslag. Bovendien heeft zich met De Leest een 
sterke pool ontwikkeld op cultureel vlak. Naast het inschakelen van onze events binnen de 
economische branding van onze stad, dient De Leest op het zuiver culturele vlak Izegem te 
presenteren als een innovatieve stad. Daarnaast moet de Leest een aanbod voorzien voor groepen 
die minder toegang vinden in het Izegemse culturele aanbod.   

We willen Izegemse jongeren ook de kans bieden om zich cultureel te ontwikkelen. Tieners en 
jongvolwassenen blijven bij de huidige programmatie wat op hun honger zitten. Bovendien willen 
jongeren ook zelf uitvoerder worden. We pleiten er daarom voor dat de bestaande infrastructuur 
wordt opengesteld voor jongeren. We streven naar een plaats waar jongeren de eerste keer kunnen 
draaien, waar ze kunnen repeteren en ook nog eens optreden… Het aanbod wordt niet op maat van, 
maar eerder in samenspraak met Izegemse jongeren opgemaakt.  

CD&V is voorstander van de formule Isotopia en wil graag een lans breken voor de unieke taferelen 
die de zomerse evenementenreeks met zich meebrengt. Het is een initiatief dat cultureel Izegem 
samen brengt en samenwerkingen tussen diverse verenigingen promoot. Toch vinden we het 
jammer dat het internationaal gerenommeerde Herfstmuziekfestival moest wijken voor de verdere 
uitbouw van Isotopia. Volgens onze partij hebben beide events een plaats in onze stad.  

Dorpskernen en wijken 

Izegem is meer dan enkel het centrum alleen. Ook de deelgemeenten moeten bloeien. Zo zijn de 
dorpspleinen van Emelgem, Bosmolens en in mindere mate Kachtem dringend aan vernieuwing toe 
en moet het verkeer er anders aangepakt worden. Op de vraag welke functie die pleinen moeten 
vervullen (park, parkeren, plein…) zal worden samengezeten met de dorp- en wijkcomités.  

Tussen het centrum en de kernen moeten de fietspaden verder ontwikkeld worden om het 
fietsverkeer te stimuleren en ook de verkeerslast naar beneden te halen. 

Even belangrijk als de deelgemeenten zijn op kleiner niveau de wijken. Het is belangrijk om de sociale 
band in Izegem te versterken tussen haar bewoners. Via campagnes, maar ook bescheiden 
subsidiëring van wijkevenementen, volkstuintjes, ondersteuning van speelpleinen… moet ons 
dorps- en wijkgevoel versterkt worden. Ook het straatmeubilair (banken, vuilnisbakken…) verdient 
een upgrade. We streven naar aantrekkelijk buurtspecifiek straatmeubilair die de eigenheid van 
kernen en wijken moet onderstrepen.  
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>> DUURZAAM 

IZEGEM 
 

“De Pekkerstad moet een voortrekkersrol 

spelen. Want leiden, dat zit in ons bloed.“ 

 

Centraal in het CD&V programma staat de duurzaamheid van het beleid. Een sterk verstedelijkte 
stad creëert haar eigen problemen.  De uitdaging bestaat erin om op een intelligente manier een 
betaalbaar omgevingsbeleid te scheppen.  

We geloven dat de switch naar een duurzame samenleving grotendeels gebeurt door individuele 
keuzes die mensen maken. Het stadsbestuur kan en moet wel de juiste stimulansen voor die 
individuele keuzes aanreiken. Net om die reden moet Izegem samen met zijn inwoners werk maken 
van duurzaamheid. Samen verkleinen we onze impact op de planeet en stellen we ze veilig voor 
toekomstige generaties.   

De stad als inspiratiebron 

Via groepsaankopen en sensibiliseringscampagnes moeten we als stad in staat zijn de klimaatswitch 
te maken. Het klimaat belangt ons allen aan. Daarom moeten onze stedelijke diensten een 
voorbeeldrol opnemen in het realiseren van een ambitieus klimaatplan voor Izegem.  

Eén van onze krachtlijnen is het invoeren van een duurzaamheidstoets bij nieuwe openbare 
aanbestedingen. Die moeten projecten stimuleren die zo veel mogelijk klimaatneutraal zijn. 
Bovendien willen we daarbij ook rekening houden met het gebruik van duurzame en herbruikbare 
materialen. Daarnaast wordt ook bij subsidieverlening duurzaamheid een bepalende factor. 

Bij stedelijke evenementen speelt de stad een voorbeeldrol. Daarbij moet aandacht besteed worden 
aan  de Izegemse korteketenproducten en moet gezocht worden naar duurzame en 
klimaatvriendelijke oplossingen bij drankconsumptie.    

Het voertuigenpark wordt omgezet naar hybride of elektrische voertuigen. Izegem neemt ook een 
leidende rol binnen bovengemeentelijke structuren zoals de politiezone of brandweerzone om 
eenzelfde beleid te stimuleren. 

We breiden de rol van onze Stedelijke Bibliotheek uit die wordt ingeschakeld binnen de 
deeleconomie. Dit zowel vanuit ecologische als sociale motieven. De breedte hiervan dient in 
samenwerking met de diensten bepaald te worden, maar CD&V denkt bijvoorbeeld aan tuingerief, 
(kinder)fietsen, speelgoed, werkgereedschap… 

Met onze stad willen we deelnemen aan de statiegeldalliantie. We stellen wel als voorwaarde dat de 
stad zich inzet om het probleem ook bij de wortels aan te pakken. Iedereen wil een proper Izegem. 
Het is dan ook tijd dat iedereen in dat opzicht zijn verantwoordelijkheid neemt.  We streven naar een 
netheidsreflex. Niet enkel via repressie, maar ook via aanmoedigende maatregelen zoals meer 
openbare vuilbakken en goedkopere sorteerzakken.  
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Klimaatresistent 

De veranderingen in het klimaat leiden tot meer extreme weersomstandigheden, zoals extreme 
hitte, extreme neerslag, hevige sneeuwval. Aandacht voor water beheer, meer groen en minder 
verharding staan centraal in het klimaatresistent maken van onze Pekkerstad.  

Het behoort tot de taak van de stad om de stad en haar inwoners te wapenen tegen de 
klimaatverandering. Meer openbaar groen, een verhardingsstop in ons openbaar domein zijn 
instrumenten die het hitte-eiland Izegem moeten counteren. Bovendien besteden we extra 
aandacht aan het insijpelen van regenwater om de verstoorde waterspiegel te herstellen.  

De vraag naar betaalbare woningen neemt toe. Bovendien is er ook hier een trend waar te nemen 
naar nieuwe woonvormen Het stadsbestuur dient deze nieuwe woonvormen te stimuleren, naast het 
opkrikken van het bestaande aanbod aan betaalbare huurwoningen. Het ruimtelijk beleid dient hier 
de hefboom te vormen, door het aantal bewoonde eenheden op te drijven binnen de bebouwde 
kom. 

We vergeten bij de ruimtelijke ordening onze land- en tuinbouwer niet. Zij zijn bij ons niet enkel 
beheerders van open ruimte, maar spelen ook een essentiële rol in onze lokale voedselproductie.  
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>> GEZOND 

IZEGEM 
 

“Fietsers en wandelaars herwinnen hun 

plaats in een Izegems mobiliteitsplan“ 

 

Wij willen een leefbare, groene stad met een schone lucht voor mens en dier. Concreet staan we 

voor duurzame mobiliteit en groen in plaats van asfalt. 

CD&V wil van Izegem een voortrekker  maken op het gebied van een duurzame en gezonde 

mobiliteit. Met een geïntegreerd mobiliteitsplan maken we de in elk beleidsdomein keuzes om 

zwakke weggebruikers een vrijgeleide doorheen onze stad te geven.   

• Door het installeren van Fietslaadpunten bij horeca/winkels worden mensen gestimuleerd 

om de fiets te nemen in de binnenstad. Daarnaast moet de stad investeren in Fietsopblaas – 

en herstelpunten in het centrum en onze drie dorpskernen. 

• Gedaan met kortetermijndenken. We gaan voor een referentiekader Koning Fiets. Bij elke 

(her)aanleg in de stad wordt een positieve evolutie voor fietsers het referentiepunt. Het is 

bovendien dringend tijd dat we hierover tot een algemene consensus komen met alle 

partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn om zo tot een breed gedragen 

actieplan te komen. 

• Bovendien houden we rekening met de straten die heraangelegd moeten worden in het 

kader van de plaatsing van de nieuwe riolering. Zo dient zeker ook de Kortrijksestraat onder 

handen genomen worden. 

• We willen auto’s niet uit ons centrum bannen, maar evenmin willen we ze er betuttelen. Een 

economisch centrum waar “stappers en trappers” voorrang hebben o.m. door  stimulatie van 

gebruik van onze vijf randparkings. Nieuwe oplaadpunten voor elektrische wagens op 

strategische parkings is belangrijk om ook het gebruik van de elektrische wagen te 

stimuleren. 

We willen een groene stad, in de eerste plaats door uitbreiding van bestaande parken en bossen 

zoals Wallemote-Wolvenhof en Rhodesgoed. Versnippering van bosgebied is ecologisch minder 

interessant en bovendien heeft het minder mogelijkheden naar vrijetijdsbesteding zoals wandelen of 

joggen. Ook hier is er nood aan een langetermijnvisie.  

Verder willen we het groen in het centrale park (zone ISO, Leest, JOC en zwembad) versterken zodat 

het parkaspect op deze vrijetijdssite meer tot zijn recht komt. Ten slotte moeten er groenschermen 

komen langs onze belangrijke verkeersassen. Deze moeten geluidsoverlast en fijn stof voor 

omwonenden tegengaan. De luchtkwaliteit willen we verder verbeteren door fietsverkeer in het stad 

te stimuleren. We kijken in het bijzonder uit naar de resultaten voor Izegem van CurieuzeNeuzen 

Vlaanderen.  
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>> ZORGEND 

IZEGEM 
 

“De weg vooruit is een weg die we met  

al onze Pekkers willen bewandelen.“ 

 

Wij willen een Izegem, waar iedereen de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. Ook als je 

aangewezen bent op jeugdzorg, een uitkering of maatschappelijke ondersteuning.  

Op maat van de Izegemnaar 

Nog steeds vinden veel mensen hun weg niet in het kluwen van onze stedelijke diensten. CD&V pleit 

daarom voor een verhoogde aanwezigheid van maatschappelijk werkers in onze buurten en wijken. 

Er moet teruggegaan worden naar de essentie van maatschappelijk werk, waarbij we aankloppen 

bij Izgemnaren en nagaan waar er info nodig is. De informatie moet naar de burger gaan, niet 

omgekeerd. De detectie van kwetsbare burgers moet volgens CD&V een kerntaak zijn van ons sociaal 

huis. 

Het is noodzakelijk dat de stad kiest voor een structureel buurtwerk dat inzet op detectie van 

knelpunten en opportuniteiten om de buurt te versterken. Maatschappelijk werk is één aspect 

hiervan, maar er kan bijvoorbeeld ook ingezet worden op projecten zoals  buurtsporten, 

buurtontmoeting en buurtinspraaktrajecten. Op die manier zorgen maatschappelijk werkers voor 

een grotere sociale cohesie en maken we werk van een lokaal sociaal vangnet zich nestelt tussen 

individu en overheid.    

Op maat van onze allerkleinsten 

Armoede is een onrecht. Zeker op het niveau van onze allerjongsten moet de stad alles uit de kast 

halen om kansarmoede bij kinderen te bestrijden. Een kind dat in armoede leeft, heeft meer kans om 

ziek te worden, om een lager diploma te behalen en heeft minder sociale contacten. Een kind in 

armoede begint zijn leven met minder kansen dan een ander kind. Die achterstand willen we met 

CD&V wegwerken. Een operationeel “Huis van het Kind” in combinatie met brugfiguren kunnen 

voorposten zijn in de strijd tegen armoede.  

CD&V streeft met betrekking tot Huis van het Kind naar een samenwerkingsverband, waarbinnen 

verschillende organisaties zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter 

ondersteuning van (aanstaande) gezinnen en jongeren. 

Izegem moet ambiëren om samen met partnergemeenten Ingelmunster en Lendelede werk te 

maken van een samenwerkingsverband met zowel een fysiek (in de vorm van een kinderloket) als 

digitaal (website naar analogie met Roeselare) Huis van het Kind als resultaat.  



 

11 
 

 

Eet tweede vereiste is het opstarten van een Izegemse brugfigurenwerking. De brugfiguur maakt de 

‘brug’ tussen de school, ouders, relevante hulpverleningsorganisaties in de buurt. Zij zijn de 

voelsprieten van onze sociale diensten en nemen binnen en rond de school taken op die betrekking 

hebben op de ouders, het schoolteam, de leerlingen en de buurt.  

Concreet kan een brugfiguur ondersteuning bieden op en informatie geven over verschillende 

domeinen (financieel, huisvesting, opvang, zorg, onderwijs, vrije tijd, taal en opvoeding…). De 

brugfiguur is een maatschappelijk werker die op vooraf afgesproken momenten aanwezig is in de 

scholen met volgende doelstellingen:  

• Bevorderen van participatie (kansarme)ouders in het schoolgebeuren;  

• Ouders laten kennis maken en toe leiden tot het hulpverleningsaanbod (CLB, K&G, CAW, HRI, 

VDAB…);  

• Leerkrachten ondersteunen in het omgaan met kwetsbare gezinnen;  

• Individuele contacten tussen de school en kansarme ouders faciliteren.  

Kortom de Izegmse brugfiguur wordt een sleutelspeler in onze strijd tegen kansarmoede.  

Op maat van onze ouderen 

CD&V engageert zich om een grensoverschrijdende visie uit te werken rond ouderenzorg. In de 

toekomst moet elke 65-plusser in onze Pekkerstad kunnen rekenen op een toegankelijke, 

kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat. Zorg en ruimtelijke ontwikkeling moeten elkaar daarbij 

vinden om proactief een antwoord te bieden op de uitdagingen die voor ons liggen. 

De ouderenzorg van de toekomst speelt zich best af dichtbij de senior. Qua huisvesting vertaalt zich 

dit in een aanbod aanpasbare en aangepaste huisvesting in een toegankelijke woonomgeving. 

Zorgvoorzieningen moeten uitgaan van de sterkte van personen en worden best geïntegreerd in de 

wijken, vlak bij het centrum van de deelgemeente of de stad. Zo kunnen ze goed aansluiten op de 

thuisomgeving van ouderen en hun familie, vrienden of kennissen en zullen senioren erin slagen zo 

lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook wanneer er zorg nodig is. 

De uitdagingen voor gemeentebesturen en zorgbedrijven op het vlak van ouderenzorg worden 

almaar groter. De tendens van vergrijzing en verzilvering doet het risico op chronische aandoeningen 

stijgen. Dementie is daar één voorbeeld van. We stellen vast dat er ook een grote groep senioren is 

die zelf aangeeft zich eenzaam te voelen. Samen met de seniorenraad en het ambtelijk apparaat is 

het dringend tijd voor een structureel plan voor Izegem.  
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>> BETROKKEN 

IZEGEM 
 

“Burgers vormen de reden van ons   

bestaan. Hun mening is van tel.“ 

 

Wij willen een Pekkerstad waar betrokken inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken en 

hun persoonlijke bijdrage te leveren. Hierdoor creëren we samen een stad waar iedereen zich thuis 

voelt en het levert breder gedragen beslissingen op. 

Debatten zouden regelmatiger tussen partijen en gemeentelijke structuren moeten georganiseerd 

worden. Verder dienen onze inwoners beter en grondiger geïnformeerd te worden over allerlei 

beleidsbeslissingen. Dat stelt Izegem ook in staat om bij participatie verder dan de tot nu toe 

bewandelde paden te kijken.  

Een sterke gemeenteraad en dito adviesraden 

De gemeenteraad is meer dan een door het College van Burgemeester en Schepenen gestuurd 

stemvehikel.  CD&V wil in de gemeenteraad opnieuw in ere herstellen met vrije stemming onder de 

gemeenteraadsleden, ongeacht meerderheid of minderheid. Verder kijken dan onze eigen partij is in 

deze niet mogelijk, toch willen we hiermee een sterk signaal geven aan andere Izegemse partijen.  

Ook in de stedelijke adviesraden trekken we de kaart van vernieuwing. De meeste leden van de 

adviesraad zetelen namens een vereniging of partij, en worden wat dit betreft gehinderd in hun 

bewegingsvrijheid. Cd&V kiest voor het openstellen van alle adviesraden voor de actieve burger. Dit 

moet voor een nieuwe dynamiek zorgen.   

Publiek en privé vinden elkaar 

CD&V Izegem wil binnen de stad structuren creëren van structuren waar publiek en privé elkaar 

kunnen vinden. Op dit moment wordt er vooral naast elkaar gewerkt. Toch zal vooral een bundeling 

van krachten moeten zorgen voor een betere profilering van onze stad.  

De Izegemnaars, onze lokale ondernemers, wijkcomités en verenigingen... Zij zijn de beste 

ambassadeurs voor onze stad. CD&V wil zich dan ook dat de stad gaat nadenken over een 

regisseursrol, waarbij initiatieven vaak in nauwe samenwerking worden uitgevoerd.  

De administratie staat traditioneel in voor allerlei taken in onze stad.  Openbare orde, veiligheid, 

gezondheid, ruimtelijke ordening…  We streven samen met de ambtenaren naar een constructieve 

samenwerking met verenigingen, burger en bedrijven.  
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Voor elke nieuwe bewoner van onze stad wordt een peter aangeduid binnen de stedelijke 

administratie. Hij faciliteert de toegang tot de juiste aanspreekpunten om administratieve 

uitdagingen vlotter te laten verlopen. 

Beginspraak en Burgerbegroting 

Van inspraak wil CD&V evolueren naar beginspraak.  Echt luisteren naar de meningen of de ideeën 

van Izegemnaren betekent dat je open moet staan voor andere visies, denkbeelden, ontwerpen en 

werkwijzen. Nieuwe vormen van participatie leren zowel politiek als ambtenarij om onorthodox te 

denken en nieuwe, soms spannende werkvormen te gebruiken.  

Om dit idee kracht bij te zetten is CD&V Izegem gewonnen voor de burgerbegroting als proces van 

democratische besluitvorming, en een vorm van directe democratie, waarbij de burgers zelf beslissen 

hoe een deel van ons stedelijk budget wordt besteed. De Izegemse schaal kan een perfecte tuin zijn 

om hiermee te experimenteren. 

Doel van de burgerbegroting is duidelijk: 

• Het beleid beter laten aansluiten op de wensen van onze pekkers; 

• Transparantie bevorderen; 

• Gedeelde verantwoordelijkheid. 

Er zijn verschillende modellen van de burgerbegroting. Wereldwijd zijn er heel veel verschillende 

initiatieven gestart om inwoners te betrekken bij het opstellen van een begroting. Steden zoals 

Deventer (Nederlands), Porto Alegre (Brazilië) en Christchurch (Nieuw‐Zeeland) tonen aan welke 

modellen mogelijk zijn. Izegem kan hier in West-Vlaanderen het voortouw in nemen. 

 


