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Jaaroverzicht alle beleid 2021 
Lokaal bestuur Izegem 

Korenmarkt 10 

KBO: 0207489037 NIS: 36008 

 

Izegem 

Korenmarkt 10 

KBO: 0212222241 NIS: 36008 

 

De Burgemeester: Bert Maertens 

Algemeen Directeur: Anton Jacobus 

Financieel Directeur: Bart Van Den Bossche 

 

 

Strategische doelstelling: Prioritair Stad OCMW (prioritair) 
Prioritaire doelstellingen Stad en OCMW 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 26.000 11.005 0 

Uitgaven 80.974 85.869 156.000 

Saldo -54.974 -74.864 -156.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 60.000 0 100.000 

Uitgaven 376.530 1.038.484 5.349.222 

Saldo -316.530 -1.038.484 -5.249.222 

 

Beleidsdoelstelling: OD1 (prioritair) 

Meer Izegemnaars op de fiets 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 10.000 3.802 10.000 

Saldo -10.000 -3.802 -10.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 55.962 351.120 2.174.305 

Saldo -55.962 -351.120 -2.174.305 

 

Actieplan 1: Wegenwerken (Prioritair) 

Er staan heel wat grote wegenwerken gepland tijdens deze legislatuur.  Deze worden ons opgedragen vanuit de 

rioolbeheerders.  Onder meer de Kachtemsestraat, de Vijfwegenstraat, de Ambachtenstraat, de Kortrijksestraat, de 
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Hogestraat en de Baronstraat komen aan de beurt. We proberen bij deze heraanleg een fietsvriendelijke omgeving te 

creëren. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 25.610 266.799 1.957.857 

Saldo -25.610 -266.799 -1.957.857 

 

Actie 1.1 (Prioritair) 

Kachtemsestraat - Vijfwegenstraat 

 

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de 

aanleg van de riolering vernieuwd wordt.  Het werk omvat Vijfwegenstraat, aanleg parking kruispunt Vijfwegen, de 

Kachtemsestraat tot aan de L. Bekaertlaan, een deel van de Egaalstraat en een deel van L. Gevaertlaan. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Het ontwerp van dit wegeniswerk is afgerond. Het bestek kwam op de Gemeenteraad 

van februari 2020 ter goedkeuring en is doorgegeven aan Fluvius (mede-opdrachtgever) voor publicatie in het bulletin 

der aanbestedingen. De werken zijn op 7 december 2020 gestart en momenteel in uitvoering. De oorspronkelijke 

infovergadering is niet doorgegaan als gevolg van de coronamaatregelen.  De bewoners werden dan op de hoogte 

gebracht met een infobrochure.  

31/12/2021 : Lieven Gevaertlaan en deel Kachtemsestraat zijn uitgevoerd. Het kruispunt Lodewijk De Raetlaan, Dam en 

Vijfwegenstraat zijn nog in uitvoering. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 1.394 221.415 1.672.857 

Saldo -1.394 -221.415 -1.672.857 

 

Actie 1.2 (Prioritair) 

Haverhof - 't Groentje 

 

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de 

aanleg van de riolering vernieuwd wordt. Dit project is gekoppeld aan het Aquafinproject voor de afkoppeling van de 

Demuynckwalbeek.  Hierin is ook de aanleg van een bufferbekken aan de Haverhuisstraat voorzien.  Aan 't Groentje 

wordt een fietsverbinding aangelegd.  Andere straten binnen dit project zijn: deel Hogestraat, Kerkestukstraat, 

Haverhuisstraat, 9de Linie straat en deel 11-Julistraat. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Dit project bevindt zich in voorontwerpfase. Er is nog geen overleg geweest met de 

bewoners. De timing is afhankelijk van de onteigening van de gronden door de VMM voor de aanleg van het 

bufferbekken. Op 20/11/2020 kregen we bericht van de VMM dat de zijstraten (9°Liniestr, Walbeekstr, Kerkestukstr.) 

opgenomen werden op het subsidieprogramma van de VMM.  De onteigeningen van het project Demuynckwalbeek 

waarop moet aangesloten worden zijn niet aangevat door corona. Daardoor verschuift de timing van het project.  De 

participatie is digitaal doorlopen en de resultaten worden 9/3/2021 aan de Stad overgemaakt en daarna aan de 

studiebureau's. 
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31/12/2021 : Het onteigeningsplan is opgemaakt en de Vlaamse dienst vastgoedtransacties handelt de onteigeningen 

verder af.  Het aanbestedingsdossier is ondertussen doorlopen en doorgestuurd naar de VMM voor vastlegging van de 

subsidies. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 45.149 60.000 

Saldo 0 -45.149 -60.000 

 

Actie 1.3 (Prioritair) 

Hogestraat 

 

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de 

aanleg van de riolering vernieuwd wordt.  De weg wordt vernieuwd vanaf de Markt van Kachtem (markt zelf niet) tot 

huisnummer 123.  Ook een stukje van de Priester Pattynstraat wordt aangepakt. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : De timing voor de opmaak van het eerste  voorontwerp van de riolering werd gehaald 

en werd ingediend bij de VMM voor nazicht. Het was de bedoeling om ondertussen verder te werken aan het ontwerp 

voor de bovenbouw en een inspraakvergadering te plannen.  Door corona is de inspraakvergadering niet doorgegaan en 

kon dus niet verder gewerkt worden aan het ontwerp voor de bovenbouw. Dit wordt terug opgestart van zodra dit 

haalbaar is. De onteigeningen van het project Demuynckwalbeek waarop moet aangesloten worden, werden niet 

aangevat door corona. Daardoor verschuift de timing van het project.  Het participatietraject is ondertussen digitaal 

doorlopen en de resultaten werden op 9/3/2021 aan ons overgemaakt en daarna aan de studiebureau's. 

31/12/2021 : Het dossier is goedgekeurd bij de VMM, de uitvoering sluit aan op het dossier voor de afkoppeling van de 

Demuynckwalbeek. Het voorontwerp bovenbouw moet nog uitgewerkt worden. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 100.000 

Saldo 0 0 -100.000 

 

Actie 1.4 (Prioritair) 

Ambachtenstraat 

 

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de 

aanleg van de riolering vernieuwd wordt.  Het is de bedoeling om over de ganse lengte van de Ambachtenstraat een 

fietspad aan te leggen. Andere straten die deel uitmaken van dit project zijn : deel van Oekensestraat en 

Ambachtenstraat zelf.  Mogelijk worden de werken nog uitgebreid met de Marelputwijk, afhankelijk van de beslissing 

van de VMM. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Het eerste voorontwerp van de riolering werd afgekeurd door de VMM. Om hieraan 

tegemoet te komen, werd het voorontwerp aangepast en werd dit besproken op de ambtelijke commissie van de VMM 

in november 2019. De VMM heeft daarna nazicht gedaan van het ingediende voorontwerp van de riolering, met 

inbegrip van de uitbreiding tot de Marelputwijk. Het ontwerp van de bovenbouw voor de Ambachtenstraat is 
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ondertussen afgerond. De inspraakvergadering ging door op 19 augustus 2020.  Het voorontwerp van de riolering werd 

echter opnieuw afgekeurd door de VMM.  Daarom werd het studiebureau opgedragen om een nieuw voorontwerp uit 

te werken, rekening houdend met de gefromuleerde opmerkingen. Hierdoor verschuift de timing van het project. 

31/12/2021 : De opmerkingen VMM zijn nagezien en het rioleringsontwerp werd aangepast.  Het nieuwe 

voorontwerpdossier riolering is ondertussen goedgekeurd door de VMM.  Het voorontwerp van de bovenbouw zal klaar 

zijn in het voorjaar 2022. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 24.216 0 100.000 

Saldo -24.216 0 -100.000 

 

Actie 1.5 (Prioritair) 

Kortrijksestraat - Schoolstraat fase 1 

 

Dit is een rioleringsproject opgedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij de bovenbouw gelijktijdig met de 

aanleg van de riolering vernieuwd wordt.  De eerste fase betreft de Kortrijksestraat vanaf het rondpunt 

Hondekensmolenstraat tot de Papestraat, met inbegrip van volgende zijstraten : Zwingelaarsstraat, Eigenhaardstraat, 

Vlasgaardstraat, deel van Schoolstraat en Groeningestraat. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Er werd niet verder gewerkt aan het ontwerp. De werken voor de verplaatsing van de 

toevoerleiding van de waterleiding zijn ondertussen in uitvoering. Na deze werken wordt dit dossier opnieuw 

geactiveerd. Nu de timing duidelijker wordt, kan ook de inspraakvergadering georganiseerd worden (onder voorbehoud 

van coronamaatregelen).  Zolang corona ons parten speelde en fysiek samenkomen met de bewoners niet mogelijk was, 

werd er geen participatie opgestart. De timing van het project schuift hierdoor op. 

31/12/2021 : het voorontwerp van de riolering was eerder afgekeurd door de VMM, het studiebureau onderzoekt de 

opmerkingen en start met de uitwerking van een nieuw rioleringsontwerp. De participatie met de bewoners moet terug 

opgestart worden. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 235 25.000 

Saldo 0 -235 -25.000 

 

Actie 1.6 (Prioritair) 

Herinrichten dorpskern Emelgem 

 

We maken in het kader van Visie 2030 werk van de heraanleg van de dorpskern van Emelgem, aansluitend op de 

noodzakelijke riolerings- en wegenwerken in de Baronstraat en enkele omliggende straten.  We maken de dorpskern 

daarbij aantrekkelijker, verkeersveiliger en groener. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Dit project moet nog opgestart worden. De eerste stap is het indienen van een aanvraag tot 

subsidiëring bij de Vlaamse Milieumaatschappij voor de aanleg van de riolering. Indien deze subsidie goedgekeurd 

wordt, kan de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius goedgekeurd worden en de zoektocht naar een ontwerper 
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worden aangevat. De subsidie kan nog niet aangevraagd worden aan de VMM omdat er momenteel geen 

overlegmomenten mogelijk zijn. 

 

Geen financiële gegevens 

 

Actie 1.7 (Prioritair) 

Becelaers hof 

 

Naast de vernieuwing van de voetpaden in deze woonwijk (oorspronkelijk gefinancierd van budget onderhoud 

voetpaden) wordt het hele traject toekomstbestendig ingericht, met aandacht voor groen, asverschuivingen, infiltratie 

en ontharding.  Omdat er ook werken aan de nutsleidingen zullen gebeuren, verschuift het project wat in de timing.  In 

de loop van december 2020 wordt overlegd met de bewoners. 

 

Beleidsevaluatie 2021: NIEUW 2021 - Naast de vernieuwing van de voetpaden in deze woonwijk (oorspronkelijk 

gefinancierd van budget onderhoud voetpaden) wordt het hele traject toekomstbestendig ingericht, met aandacht voor 

groen, asverschuivingen, infiltratie en ontharding. Omdat er ook werken aan de nutsleidingen zullen gebeuren, 

verschuift het project wat in de timing. Een infobrochure werd opgemaakt en verdeeld in de wijk met de mogelijkheid 

voor het vastleggen van een individueel inspraakmoment op 16/12/2020.  

31/12/2021 : De aanleg van de nutsleidingen is gestart op 30/8/2021, de uitvoering van de voetpaden zal gebeuren in 

het najaar 2022. 

 

Geen financiële gegevens 

 

Actieplan 2: Fietsplan (Prioritair) 

Een pak meer Izegemnaars op de fiets, dat is de uitdaging die we graag aangaan.  Met een heuse batterij aan 

investeringen en maatregelen willen we het de fietser in Izegem veilig, comfortabel en aantrekkelijk maken om de 

wagen sneller te laten staan voor de fiets. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 10.000 3.802 10.000 

Saldo -10.000 -3.802 -10.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 30.352 84.321 216.448 

Saldo -30.352 -84.321 -216.448 

 

Actie 2.1 (Prioritair) 

Fietsinfrastructuur 

 

We creëren een fietsvriendelijke omgeving, onder meer door afgescheiden fietspaden, plaatselijke ingrepen, 

voorrangswijzigingen, fietsstraten en suggestiestroken. 
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Beleidsevaluatie 2021: Een deel van de actietabel is al uitgevoerd : 

FI5 wegnemen hindernissen beugels fietsdoorsteek thv Aldi 

FI15 oversteek N36 thv Krekelstraat (dossier goedgekeurd door AWV 

FI17 wegmarkering kruispunt Brugstraat - Dirk Martenslaan - Wolvestraat uitgevoerd 

FI24 fietszone centrum 

FI27 voorlopige maatregel Fietspad Zuidkaai tot na heraanleg kaaimuur 

FI29 fietspadmarkering Kortrijksestraat 

FI31 fietssuggestiestrook Meensesteenweg thv bocht Woestijnestraat 

FI33 aanleg platteau Hogestraat/Manestraat/Mezegemstraat 

FI44 proefproject tractorsluis Kattenboomstraat opgestart 1/3/21 

FI45 Dirk Martenslaan - fietssuggestiestrook 

FI50 fietsstraat Meensestraat (mee opgenomen in fietszone) 

FI51 fietsstraat Hondsmertjesstraat (deel tussen Hogestraat en Pater Vereeckestraat) 

 

De voorbereiding van een aantal projecten is lopende : 

FI1 oversteek Burgemeester Vandenbogaerdelaan (aanleg bijkomende plateau bij vernieuwen andere plateau's 2022). 

Er is recent overleg geweest met de subsidiërende overheid. 

FI3, FI4, FI21, F22 en FI14 opgenomen in subsidiedossier knelpunten fietsroutes - uitvoering na goedkeuring 

subsidiedossier 

FI28 fietspad Noordkaai (aanvraag tot toevoeging bovenlokaal fietsroutenetwerk is goedgekeurd, uitvoering moet nog 

gebeuren) 

FI38 Studie aantakkingen van Wandel op de Mandel naar centrale brug (= is ondertussen huidig dossier Brugpark : 

ontwerper aangesteld, opstartvergadering is doorgegaan, ontwerpfase en opgestart) 

FI2 en FI34 - startnota BFF Meensesteenweg goedgekeurd juni 2021 

FI25 - fietspad Kachtemsestraat in uitvoering 

FI26 fietspad Ambachtenstraat is in ontwerpfase (rioleringsproject) 

FI48 realisatie trage weg Binnenstraat (akkoord aankoop grond juni 2021 - bouwvergunning is ingediend - uitvoering 

oktober 2022). 

 

AANPASSING 2021 : 

In juli 2020 werd versneld de fietszone in het centrum van Izegem uitgevoerd. De fietszone werd bij het binnenrijden 

van de zone overal gemarkeerd dmv een rode ondergrond met fietszonelogo. Er wordt nu opgemerkt dat wanneer men 

IN de zone rijdt, het niet overal duidelijk is dat men in een fietszone is. Daarom wordt in 2020 extra budget voorzien om 

bijkomend fietssymbolen te voorzien in de volledige zone, zodat dit duidelijker wordt. 

Na de herasfaltering van de Stationsstraat en Korenmarkt wordt ook hier bijkomend markering uitgevoerd om de 

fietszone te verduidelijken. 

In 2021 kwam er een bijkomende subsidiemogelijkheid vanuit de Vlaamse Overheid om knelpunten langs schoolroutes 

aan te pakken. Hierbij werden subsidies aangevraagd voor een aantal punten uit de actietabel infrastructuur.  De 

subsidies werden toegekend en ondertussen is aan de uitvoering begonnen. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 20.400 17.305 45.100 

Saldo -20.400 -17.305 -45.100 
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Actie 2.2 (Prioritair) 

Fietscomfort 

 

Als je meer mensen op de fiets wil, moeten we het hen gemakkelijker en comfortabeler maken om de fiets van stal te 

halen.  Daarom maken we werk van fietsstallingen, opbergkluizen, laadpunten elektrische fietsen en 

fietsverzamelpunten. 

 

Beleidsevaluatie 2021: De inventarisatie van alle bestaande stedelijke fietsstallingen is gebeurd in de app velopark (FP1). 

Alle stedelijke diensten werden bevraagd. 

Er is een overzicht opgemaakt van waar welke fietsstallingen door personeel gevraagd zijn, met voorstel tot opvolging. 

Dit kwam op SC dd. 15/3/21 

fietsbox voor epdo werd geleverd sept 2021 

FP3 fietsstalling binnenplein stadhuis zal uitgevoerd worden in 2022  

 

Bewonersfietsen : er worden 2 kluizen gekocht en geplaatst in de H. Hartstraat en parking Meensestraat/Dweersstraat. 

Uitgevoerd maart 2021.  

Inrichting fietsverzamelpunt Vijfwegen werd meegenomen in het ontwerp van de Vijfwegenstraat en wordt uitgevoerd 

in 2022. 

 

Andere opgestarte acties: 

 

FP4 fietsparkeren particulieren (offertevraag fietsboxen is gebeurd, toewijzing nadat een gebruiksreglement is 

opgemaakt – Reglement goedgekeurd. GR 15/12/2020 - fietsboxen geplaatst begin maart 2021). 

FP 6 - weesfietsprocedure in gebruik juni 2021 - alle fietsen worden op gevondenfiets.be opgenomen - afspraken met 

politie gemaakt 

Uitbouw netwerk fietsoplaadpunten = deels mee opgenomen in voorstel sc 15/3/2021. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 1.634 33.148 131.167 

Saldo -1.634 -33.148 -131.167 

 

Actie 2.3 (Prioritair) 

Fietsstimuli 

 

Met enkele acties en investeringen stimuleren we de Izegemnaars om meer te fietsen.  Zo voorzien we een fietstelplaat 

in het straatbeeld en kopen we (elektrische) (bak)fietsen voor het personeel van het lokaal bestuur. 

 

Beleidsevaluatie 2021: In 2019 wordt het systeem buck-e opgestart. Er zijn 477 geregistreerde fietsers binnen het 

systeem (A3). Ook de verhoging van de fietsvergoeding is al uitgevoerd (FC15). De aankoopprocedure voor nieuwe 

stadsfietsen 2020 is afgerond. 

 

Opgestarte acties: 

A1 Monitoring fietsgebruik langs fietsnetwerk door telraamsysteem (oproep in Izine naar locaties, streefdoel in werking 

eind september).  De evaluatie was echter niet zo positief 
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A2 Monitoring fietsgebruik door fietstelpaal (aankoop toegewezen, streefdoel plaatsing week van de mobiliteit) - 

afgerond. 

A4 opmaak bereikbaarheidsplan (studiebureau is aangesteld, eerste overleg is gebeurd, participatie via bewonerspanel 

is door corona niet doorgegaan. Er werden 2 workshops uitgevoerd, waarna een aantal scenario's werden uitgewerkt) 

D4 Onderzoek uitbreiding blue bike locaties of andere fietsdeelsystemen (opgenomen in de Vervoerregio, 1 bijkomende 

locatie fietsdeelsysteem bij mobipunten)  

FC10 aankoop elektrische dienstfiets - afgewerkt 

FC15 verhoging fietsvergoeding - afgewerkt 

 

AANVULLING 2021 - bijkomende geselecteerde locatie mobipunt Ambachtenstraat 

 

FC16 - installatie fietstelpaal laatste week juni 2021 ( 2 lussystemen en 1 mobiel systeem) - afgewerkt 

FC19 fietsen voor volwassenen leren fietsen gepland april - mei 2021 - AFGELAST DOOR COVID 

FC20 fietsen voor volwassenen e-bike mei 2021 - AFGELAST DOOR COVID 

D3 Opvolging gebruik Blue Bikes - actie 150ste gebruiker voorjaar 2021 - afgewerkt 

D8 Opstarten fietsbieb - opening 17/04/2021 - afgewerkt 

 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 10.000 3.802 10.000 

Saldo -10.000 -3.802 -10.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 8.319 33.868 40.181 

Saldo -8.319 -33.868 -40.181 
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Beleidsdoelstelling: OD2 (prioritair) 

Nette, groene stad 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 100.129 118.753 469.370 

Saldo -100.129 -118.753 -469.370 

 

Actieplan 3: Uitvoering groenplan (Prioritair) 

Vanuit eerder goedgekeurde plannen (Visie 2030 , GRS) waarin reeds gemeld werd dat er een groenvisie zou opgemaakt 

worden, heeft de stad ingezet op het uitwerken van dergelijk plan. Vanuit de diensten werd een algemene visie voor de 

stad naar voor gebracht, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van 19 november 2019. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 100.129 118.753 469.370 

Saldo -100.129 -118.753 -469.370 

 

Actie 3.1 (Prioritair) 

Vergroenen Korenmarkt en Centrumbrug 

 

De omgeving van de Centrale Brug en de Korenmarkt wordt niet alleen verkeersveiliger voor de voetgangers en fietsers, 

we verhogen er ook de beeldkwaliteit.  Meer groen, aangename terrasruimte op de Korenmarkt en gezellige 

ontmoetingsruimte zijn daarbij de doelstellingen. 

 

Beleidsevaluatie 2021: 31/12/2021 : Een eerste schetsontwerp werd opgemaakt en een aantal stakeholders werden 

rond de tafel gebracht.  De verdere uitwerking zal gebeuren door het aangestelde  studiebureau.  Er werd een 

subsidiedossier ingediend nav de Vlaamse oproep groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte.  Hierbij kan een 

subsidie van maximaal 1 miljoen EUR binnnengehaald worden.  Er wordt een eerste voorontwerp van de centrumbrug 

opgemaakt.  Ondertussen wordt ook werk gemaakt van een aangepast circulatieplan centrum 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 160.000 

Saldo 0 0 -160.000 

 

Actie 3.2 (Prioritair) 

Inrichting parken 

 

We voorzien middelen om een aantal groene zones in onze stad beter toegankelijk te maken.  We denken hierbij aan 

het Kapucijnenpark en het park Steendam. 
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Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Op park Wandel op de Mandel deden we al heel wat acties. De zone kreeg een 

grondig groenbeheer en de paden kregen een opknapbeurt. Er werd recent nieuw parkmeubilair voorzien, inclusief 

vernieuwde verharding onder de zitbanken. Ook een bijeninformatiehut met bijenkasten werd geplaatst in de omgeving 

van het park. Een nieuw fietspad en een ingericht picknickplekje langs het kanaal staat nog op de planning. 

 

Park Steendam wordt momenteel aangepakt door een groenbeheer en nieuwe aanplant. 

 

De stad investeert momenteel ook in een nieuw park, park Rafaël in de Henri Dunantstraat. Het is een samenwerking 

tussen de stad en het nieuwbouwproject door Urbes, hiervoor zijn de werken bijna afgerond. 

 

31/12/2021 : Het Kapucijnenpark zal worden aangepakt ism de projectontwikkelaar. Voor het park werd reeds een 

vooronderzoek opgemaakt door eigen diensten. We zullen wel reeds investeren in nieuw zitmeubilair en nieuwe 

vuilnisbakken. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 81.622 53.526 152.618 

Saldo -81.622 -53.526 -152.618 

 

Actie 3.3 (Prioritair) 

Aanplanting bomen 

 

In het stedelijk groenplan zit een potentiële bebossingskaart.  Ook bij onthardings- en vergroeningsprojecten zullen 

meer bomen geplaatst worden om ook op deze manier Izegem meer klimaatbestendig te maken. 

 

Beleidsevaluatie 2021: In het stedelijk groenplan zit een potentiële bebossingskaart. Ook bij onthardings- en 

vergroeningsprojecten zullen meer bomen geplaatst worden om ook op deze manier Izegem meer klimaatbestendig te 

maken. Momenteel hebben we een dossier opgestart om de gronden achter de Pieter Bonquetstraat te bebossen. Elke 

zomer wordt de winteraanplant van straatbomen opgemaakt. 

--------------------------------------------------------------- 

 

- Bomenteller 2019 

- Hoogstambomen: 570 

- Bosgoed: 735 

- Gerooide bomen: 95 

 

- Bomenteller 2020 

- Hoogstambomen: 373 

- Bosgoed: 2682 

- Gerooide bomen: 116 

 

- Bomenteller 2021 

- Hoogstambomen: 302 

- Bosgoed: 2383 

- Gerooide bomen: 188 
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AANPASSING 2021 

Er wordt een extra budget van 30.000 EUR bij voorzien in 2021 voor de aankoop van de bomen. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 23.318 37.500 

Saldo 0 -23.318 -37.500 

 

Actie 3.4 (Prioritair) 

Vuilnisbakkenplan 

 

Bij elke zit- of picknickbank in de stad komt een vuilnisbak.  We investeren daartoe in nieuwe vuilnisemmers, waarbij we 

ook oog hebben voor de mogelijkheid om te sorteren, slimme vuilnisbakken, afvalbakken voor hondenpoep en het 

deponeren van sigarettenpeuken. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Alle vuilnisbakken zijn geïnventariseerd, voorzien van de nodige opmerkingen. Op basis hiervan 

kan het vuilnisbakkenplan uitgerold worden. Er werden in 2020 22 afvalkorven aangekocht, waarvan er 18 werden 

geplaatst in de omgeving van Wandel op de Mandel (bij de vernieuwde banken). Ook in 2021 werd een gelijkaardig 

aantal aangekocht. De oudste, versleten modelllen worden eerst vervangen. Daarna worden er ook vuilnisbakken 

geplaast waar er ontbreken, zoals naast sommige zitbanken. Andere vuilnisbakken zullen worden opgeknapt en het 

gescheiden sorteren wordt verder uitgerold. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 15.759 14.142 15.000 

Saldo -15.759 -14.142 -15.000 

 

Actie 3.5 (Prioritair) 

Onderhoudsvriendelijke beplanting 

 

De stad investeert in onderhoudsvriendelijke beplanting en zet meer mensen en middelen in voor een degelijk 

onderhoud van de steeds stijgende oppervlakte openbaar groen. 

 

Beleidsevaluatie 2021: De stad investeert in onderhoudsvriendelijke beplanting en zet meer mensen en middelen in 

voor een degelijk onderhoud van de steeds stijgende oppervlakte openbaar groen. Zo zijn we gestart met de beplanting 

in Meensesteenweg en kreeg de parking in de Krekelstraat een make-over.  

In 2021 werd de onderbegroeiing in de Prinsessestraat vernieuwd.  

Ook rond Tillokerk werd heel wat verharding weggenomen en het kreeg een groene inkleding. 

Daarnaast kwamen er een pak bloemenweides bij, wat het aantal maaibeurten vermindert én goed is voor de natuur.   

In het kader van de subsidiëring "gemeente voor de toekomst" wordt een traject "groene leefstraten" opgezet. 
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Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 2.748 27.767 104.252 

Saldo -2.748 -27.767 -104.252 
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Beleidsdoelstelling: OD3 (prioritair) 

De Izegemnaars verenigen 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 26.000 11.005 0 

Uitgaven 68.775 69.567 131.000 

Saldo -42.775 -58.562 -131.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 60.000 0 100.000 

Uitgaven 205.452 568.611 2.587.547 

Saldo -145.452 -568.611 -2.487.547 

 

Actieplan 4: Ontmoetingsvriendelijk stadsweefsel (Prioritair) 

Een leefbare stad is ook een aantrekkelijke, groene en nette stad, waar de inwoners door de inrichting van pleinen en 

parken uitgenodigd worden om er elkaar te ontmoeten.  We plannen daarom de volgende jaren heel wat concrete 

initiatieven die onze stad meer beeld- en woonkwaliteit bieden. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 2.972 14.598 530.027 

Saldo -2.972 -14.598 -530.027 

 

Actie 4.1 (Prioritair) 

Heraanleg Melkmarkt 

 

De Melkmarkt met de bijna 100 jaar oude vredesboom richten we in als een groener ontmoetingsplein met zit- en 

picknickruimte en gezellige terrasjes. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Na het voorontwerp dat door de eigen diensten werd opgemaakt, bleek Fluvius te willen 

meewerken aan het plaatsen van een riolering onder het stuk Wijngaardstraat. Daarvoor maken zij gebruik van een vast 

aangestelde ontwerper. Op dit ogenblik is dat Studiebureau Jonckheere uit Brugge. 

 

Stand 31/12/2021 : We verwachtten een eerste ontwerp in september 2021. Het participatietraject werd afgerond en 

de adviezen worden meegenomen in het verdere traject. De opmerkingen op het voorontwerp werden doorgegeven 

aan de ontwerper.  De uitvoering van het project wordt ook gekoppeld aan het nog verder op te maken aangepaste 

circulatieplan voor het centrum. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 428.000 

Saldo 0 0 -428.000 
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Actie 4.2 (Prioritair) 

Toegankelijkheid begraafplaats Reperstraat 

 

Onze begraafplaatsen worden steeds meer een ontmoetingsplek voor onze inwoners.  Daarom maken we van de sites 

een zo aangenaam mogelijke plek om er te wandelen of er eventjes te verblijven, met een mooie groenaanleg, 

voldoende zitmeubilair en vuilnisbakken.  We verbeteren de toegankelijkheid van de paden op de begraafplaats voor 

mensen met een rolwagen of rollator.  We voorzien in rolstoelen voor mensen die minder goed te been zijn. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : dit dossier is nog niet opgestart. In 2020 werd beslist om met een werkgroep hieraan 

te werken.  

 

31/12/2021 : Het idee is gekomen om een aantal begraafplaatsen te bezoeken waar er al gewerkt is aan 

toegankelijkheid: Meulebeke, Gentbrugge, … Op die manier kunnen we elders zien wat werkt en niet werkt. Verdere 

uitwerking volgt in 2022. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 75.000 

Saldo 0 0 -75.000 

 

Actie 4.3 (Prioritair) 

Vernieuwing zitmeubilair 

 

We vernieuwen stelselmatig ons publiek zitmeubilair. We brengen de huidige locaties in kaart, verwijderen zitbanken 

waar ze niet gebruikt worden en plaatsen er bij waar opportuun. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Het gebied "Wandel op de Mandel" werd volledig aangepakt na de verplichte werken die daar 

ingepland werden door Fluxys. De bomen werden gesnoeid, werden ontdaan van dood hout en er werden bomen bij 

geplant. Daarnaast werd het dolomietpad volledig vernieuwd .Er werden nieuwe zitbanken geplaatst, voorzien van 

nieuwe verharding en een vuilnisbak.  

 

31/12/2021 : Er wordt verder vernieuwd, zowel in andere parken als vervangen van versleten zitmeubilair in de stad.  Er 

is een aankoop voorzien van 25 nieuwe zitbanken. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 2.972 14.598 27.027 

Saldo -2.972 -14.598 -27.027 

 

Actieplan 5: Kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur (Prioritair) 

We laten elk Izegems talent groeien.  Of het nu sporters, beeldende kunstenaars, dansers, poëten, acteurs, muzikanten, 

zangers of gewoon jonge kinderen tijdens de speelpleinwerking of in de jeugdvereniging zijn.  Ze verdienen allemaal de 

nodige ondersteuning door de stad zodat zij hun talent zo comfortabel mogelijk kunnen ontwikkelen en hun limieten 

kunnen opzoeken. 
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Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 199.455 548.047 1.110.545 

Saldo -199.455 -548.047 -1.110.545 

 

Actie 5.1 (Prioritair) 

Gebouw Baertshof 

 

Een verhuis naar een nieuwe vestiging op de site Baertshof komt zowel voor de Izegemse bibliotheek als onze 

kunstacademie Art'Iz heel gelegen. De integratie tussen deze diensten biedt enorme kansen en leidt vast en zeker tot 

een culturele kruisbestuiving, uniek in onze regio.  Ook de integratie van het historisch stadsarchief en de heemkundige 

kring Ten Mandere op deze locatie bieden kans tot betere werking en kruisbestuiving met de bibliotheek. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Door de stadsdiensten werd een eerste programma van eisen opgemaakt. Hiermee 

werd de zoektocht naar een kwalitatieve ontwerper opgestart door middel van deelname aan de Open Oproep van de 

Vlaamse Bouwmeester, net zoals in het verleden voor de restauratie en herbestemming van Eperon d'Or het geval was. 

Op die manier kon een ontwerpteam worden aangesteld, de keuze viel op Bel Sozietät für Architektur BDA, een Duits 

bureau. Het ontwerpteam heeft ondertussen de eerste fase afgerond en met dit eerste resultaat wordt een 

inspraakronde georganiseerd. Deze inspraakronde zal meegenomen worden in de stappen naar het definitief ontwerp. 

Dit definitief ontwerp wordt verwacht eind juni, zodat opnieuw inspraak kan georganiseerd worden tegen eind 

augustus. 

 

31/12/2021 : op 8 november is er terugkoppeling naar alle adviesraden met aangepaste definitief ontwerpplannen. Het 

definitief ontwerp werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van 13/12/2021.  Het budget wordt aangepast aan de 

raming van het definitief ontwerp 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 132.055 534.652 927.945 

Saldo -132.055 -534.652 -927.945 

 

Actie 5.2 (Prioritair) 

Nieuwe zeteltjes tribune De Leest 

 

We investeren tijdig in de vervanging van het meubilair van de Leest, waaronder de zitjes in de grote zaal. 

 

Beleidsevaluatie 2021: In afwachting van de nieuwe zeteltjes werden in de coronaperiode de huidige zetels grondig 

gereinigd. 

 

Geen financiële gegevens 
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Actie 5.3 (Prioritair) 

Speel- en buurtsportinfrastructuur 

 

We maken een plan voor speel- en buurtsportinfrastructuur en realiseren elk jaar de vernieuwing of inrichting van één 

speelplein of -zone in onze stad.  Ook het herstel van het skatepark wordt voorzien. 

 

Beleidsevaluatie 2021: De jeugd- en sportdienst maken werk van een opstartnota speel- en beweegruimte 2020-2025. 

De opstartnota is terug te vinden bij de bijlages. 

 

Renovatie skatepark: 

Concrete Dreams bvba renoveerde in de week 13 april 2020 het skatepark. 

Een ideaal moment want door de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan was het park 

afgesloten voor publiek. 

 

Rafaelpark: 

In augustus 2019 organiseerde de jeugddienst een participatieavond in de buurt naar aanleiding van de heraanleg van 

het park Rafaël. Zowel volwassenen als kinderen kregen de kans om hun visie op het park te geven. Op basis daarvan 

werd een concreet masterplan voor de site opgemaakt. Intussen werden de speeltoestellen al geplaatst. De toestellen 

zijn gekeurd en zijn dus al toegankelijk voor de kinderen. De opening van de site zal pas plaatsvinden nadat alle 

omgevingswerken zijn voltooid. 

 

AANPASSING 2021 

Multimovepad in Izegem: We maken een lus tussen het park Blauwhuis en Wandel op de Mandel waarbij we een pad 

creëren met een mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving. Eind 2020 waren er eerste verkennende gesprekken 

met het Agentschap Natuur & Bos, SportVlaanderen en Dienst Vlaamse Waterwegen. Alle betrokken stadsdiensten 

werden ook bevraagd. Extra partners zoals Romel en VTI stappen mee in het project. Tijdens het voorjaar 2021 zal het 

multimovepad uitgewerkt worden waardoor het tegen de zomer gebruiksklaar zal zijn.                                                                             

De speelcontainer: De speelcontainers en het materiaal werden aangekocht in 2020. Eind februari zullen de containers 

in een fris jasje worden gestoken waarna een promocampagne zal gestart worden.  

 

31/12/21 : Multimovepad liep vertraging op door de geplande werken aan 'Wandel op de Mandel'. Er werd beslist om 

niet te wachten met het starten van de uitwerking. Hierdoor zal het gedeelte op de site Blauwhuis gerealiseerd worden 

in september 2022. 

Het speelkot werd geïntroduceerd begin september 2020 met een open spelnamiddag op het Tilloplein, toegankelijk 

voor alle Izegemse kinderen. 

Daarna kon het speelkot ontleend worden door comités en buurtbewoners van wijken, buurten, straten,… in Izegem. 

Het Speelkot wordt steeds geplaatst en gebruikt op openbaar terrein en moet steeds ter beschikking gesteld worden 

van alle kinderen en jongeren in de buurt. Het speelkot wordt dus niet verhuurd voor privé evenementen of 

opvanginitiatieven. 

 

In 2021 werd het speelkot meermaals ontleend. De meeste interesse was er op buitenspeeldag (21/04/2021) en tijdens 

de zomervakantie.  

In totaal werden er 8 aanvragen gedaan verspreid over buitenspeeldag en de zomervakantie. Op 2 van deze aanvragen 

kon niet worden ingegaan omdat dit voor privé evenementen of privégebruik bedoeld was.  

 

Na elke ontlening werd er feedback gevraagd omtrent het aanbod van spelmateriaal en de service. Deze feedback werd 
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verwerkt en toegepast voor in de toekomst.  

 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 67.400 13.395 107.600 

Saldo -67.400 -13.395 -107.600 

 

Actie 5.4 (Prioritair) 

Aanpak omgeving schutterslokaal 

 

Het boogschutterslokaal op de sportsite is dringend aan een upgrade toe. Verdere studie is noodzakelijk om te zien wat 

mogelijk en haalbaar is. 

 

Beleidsevaluatie 2021: dit dossier is nog niet opgestart, maar dit zal zeker gebeuren in 2022 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 75.000 

Saldo 0 0 -75.000 

 

Actie 5.5 (Prioritair) 

Toekomstvisie voor zwembaden en sporthallen 

 

We werken een visie uit over de toekomst van onze zwembaden en sporthallen, die we tijdens de volgende 

bestuurperiode(s) planmatig uitvoeren.  De focus van de stad ligt daarbij zeker op het sportieve baantjeszwemmen en 

het behoud van het buitenzwembad. 

 

Beleidsevaluatie 2021: De startnota 'Masterplan Sport Noord' werd besproken op het Schepencollege van 24 februari 

2020. Het Schepencollege wil alle mogelijke pistes open houden maar erkent de vraag naar een breed gedragen 

masterplan. In een eerste fase vraagt het CBS een omgevingsanalyse (intern en extern) waarbij de Midwest-gemeenten, 

de scholen en het burgerpanel geconsulteerd worden.  

2021 :Binnen Midwest is er momenteel een traject lopende waarbij o.a. de (bovenlokale) sportinfrastructuur besproken 

wordt. Daarnaast werden de cijfers van het aantal Izegemnaren, die gebruik gemaakt hebben van het 

zwembadencomplex Sportoase Schiervelde te Roeselare, opgevraagd. Ondertussen worden de gegevens verzameld van 

de gebruikers van het Izegemse zwembadencomplex (aandeel scholen, clubs, individuelen, Izegemnaren, niet-

Izegemnaren,... en dit uitgesplitst per doelgroep). Deze statistieken vormen een duidelijk beeld van de huidige bezetting 

en geven een eerste aanzet voor het uitzetten van de krijtlijnen van een nieuw zwembadencomplex. Van zodra de 

coronamaatregelen het toelaten, worden een aantal plaatsbezoeken ingepland naar recent gebouwde zwembaden. Op 

die manier kan worden ingeschat wat er tegen welke kostrpijs gerealiseerd kan worden en welke zwembadtechnieken 

momenteel gehanteerd worden. 

 

31/12/21 :Er werd ingetekend op een grootschalig publieksonderzoek voor de Vlaamse zwembaden (samenwerking 

tussen UGent, ISB en LMR), dat voorzien is tijdens het voorjaar 2022 (maart). Bedoeling is om zowel de bezoekers, 
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afhakers en niet-bezoekers uitgebreid te bevragen en zo een zicht te krijgen op o.a. de beleving in het zwembad, 

evaluatie van het aanbod, infrastructuur en omkadering, communicatie, profiel van de bezoekers, cross-gebruik met 

andere sporten en sportmobiliteit... Deze bevraging zal als nulmeting dienen en de komende jaren dienen als een tool 

ter ondersteuning van beleid, vorming, ... In overleg met Farys en Midwest zullen ook het bovenlokale aspect van 

zwembaden, het benodigde zwembadwater binnen de regio en de spreiding van de soorten zwembadwater in kaart 

worden gebracht. Daarnaast werd de kostprijs van de recent door TMVW|Farys gerealiseerde zwembaden opgevraagd 

en ontvangen.  De verdere stappen zullen dan in 2022 gebeuren. 

 

Geen financiële gegevens 

 

Actieplan 6: Verenigingen en vrijwilligers koesteren (Prioritair) 

Ons hecht verenigingsleven, daar zijn ze in alle andere gemeenten in Vlaanderen stikjaloers op.  Dat verenigingsleven 

moeten we ontzettend hard koesteren, of het nu om verenigingen uit de culturele of sportwereld, jeugdverenigingen of 

seniorenverenigingen zijn.  Zij zorgen er wekelijks voor dat de Izegemnaar "uit zijn kot" komt.  Ze zijn de beste dam 

tegen vereenzaming en sociale uitsluiting. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 10.000 

Saldo 0 0 -10.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 60.000 0 100.000 

Uitgaven 3.025 5.965 946.975 

Saldo 56.975 -5.965 -846.975 

 

Actie 6.1 (Prioritair) 

Aankoop sportmaterieel 

 

We maken klare afspraken met de sportverenigingen over het door de stad gefinancierde sportmateriaal en 

responsabiliseren hen voor een goed onderhoud ervan. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Een inventaris van het sportmateriaal in de sporthallen en topturnhal werd opgemaakt. De 

scholen werden gemaild aangaande het nieuw aangekochte sportmateriaal en herinnerd aan de eerder gemaakte 

afspraken omtrent het gebruik ervan. 

 

31/12/21 : Er worden afspraken gemaakt met de scholen omtrent het gebruik van de atletiekinstallaties en -materiaal.  

Verenigingen, scholen en gebruikers worden gecontacteerd wanneer schade en misbruik worden vastgesteld. Gemaakte 

afspraken worden herhaald. Er wordt een onderhoud voorzien met de clubverantwoordelijken als bepaalde feiten 

blijven voorkomen. 

 

Geen financiële gegevens 
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Actie 6.2 (Prioritair) 

Toelage voor G-werking verenigingen 

 

Verenigingen die een G-werking op poten zetten komen in aanmerking voor een verhoogde toelage van de stad. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Er werd een voorstel van reglement opgemaakt door de betrokken diensten (sport, jeugd, 

cultuur). Dit voorstel werd een eerste maal besproken op het schepencollege van 29/06/2020. Het voorstel werd 

doorgestuurd aan de adviesraden. Een reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2020. De 

eerste aanvragen worden verwacht tegen 1 oktober 2021. 

31/12/2021 : Er werd 1 dossier ingediend door basketbalclub Midwest voor 1/10/21. Dit dossier werd samen met hen 

overlopen, een positief advies werd gegeven door de Ideeraad en het dossier werd goedgekeurd en in 2022 uitbetaald. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 10.000 

Saldo 0 0 -10.000 

 

Actie 6.3 (Prioritair) 

Vrijwilligersfeest 

 

We bedanken onze Izegemse vrijwilligers met een periodiek terugkerend vrijwilligersfeest en zetten op die manier hun 

belangeloze inzet in de kijker voor alle Izegemnaars. 

 

Beleidsevaluatie 2021: 31/12/21 : Het vrijwilligersfeest kon door de toen geldende coronamaatregelen niet 

georganiseerd worden. Het feest zal doorgaan in 2022. 

 

Geen financiële gegevens 

 

Actie 6.4 (Prioritair) 

Evenementenhal 

 

Ter vervanging van de verouderde feestzaal ISO bouwen we een nieuwe multifunctionele en modulair op te delen 

evenementenhal.  Een locatiestudie moet uitwijzen waar de evenementenhal best komt.  We zorgen voor voldoende 

parkeergelegenheid bij de zaal en ruimte voor een evenemententerrein in openlucht aanpalend aan de zaal. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : De nieuwe evenementenhal werd ingediend als duurzaam project bij de provincie 

West-Vlaanderen. Op die manier kregen we begeleiding van bas bouwen en vibe vzw bij de opmaak van het plan van 

eisen en het daaruit voortvloeiend bestek. Ook de nodige inspraak werd gerealiseerd. Iedere raad en alle gebruikers van 

de zaal hebben hun ideëen kunnen doorgeven. Het selectiedossier (eerste stap) kwam ter goedkeuring op de 

gemeenteraad van 30 juni 2020. De selectieleidraad werd gepubliceerd en er werden 3 bouwteams gekozen. Deze 3 

bouwteams werden gevraagd om een offerte in te dienen op basis van een goedgekeurde gunningsleidraad 

(Gemeenteraad 18/1/21). De offertes moeten ingediend worden in het voorjaar.   

 

AANPASSING 2021 : 

Er werd een subsidie van 100.000 EUR bekomen van de provincie voor het klimaatrobuuster maken van de nieuwe 
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evenementenruimte. Het budget werd ook met 100.000 EUR verhoogd. 

 

31/12/21 : Er diende uiteindelijk slechts één bouwteam een offerte in. Deze werd besproken en als onvoldoende 

beoordeeld.  De procedure zal dus hernomen worden begin 2022.  Tijdens de budgetbesprekingen werd het budget 

voor dit project opgetrokken naar 4.540.000 EUR.  Hierin zit een marge voor het opvangen van de stijging van de 

bouwprijzen. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 60.000 0 100.000 

Uitgaven 3.025 5.965 946.975 

Saldo 56.975 -5.965 -846.975 

 

Actieplan 7: Evenementen- en horecastad (Prioritair) 

Izegem bruist, elke dag opnieuw. Dat is zo door de vele kwaliteitsvolle horecazaken en evenementen die in de stad 

georganiseerd worden, door de stad zelf of door privé-organisaties. Die evenementen brengen jaarlijks duizenden 

Izegemnaars op de been en zorgen voor samenhorigheid onder de inwoners. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 26.000 0 0 

Uitgaven 0 0 50.000 

Saldo 26.000 0 -50.000 

 

Actie 7.1 (Prioritair) 

Pekkerspot 

 

Met een "Pekkerspot", een stedelijk subsidiefonds, ondersteunen we evenementen in Izegem.  We koppelen aan de 

subsidie specifieke doelstellingen die stroken met het algemeen beleid in onze stad en het beeld dat Izegem wil 

uitdragen. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Het reglement Pekkerspot werd volledig uitgewerkt in samenspraak met de betrokken raden. 

Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 oktober 2020. Dit werd nog niet gecommuniceerd omdat 

evenementen niet kunnen doorgaan omwille van de coronacrisis. Eens er versoepelingen komen zal ook dit reglement 

breed gecommuniceerd worden, zodat het ook positief kan bijdragen aan de relance. 

 

31/12/21 : De pekkerspot werd gelanceerd bij de opstart van het werkjaar. Helaas waren er kort daarna opnieuw 

strengere coronamaatregelen. Dit zorgde ervoor dat er in 2021 één aanvraag werd gedaan, een aanvraag die bovendien 

niet gehonoreerd kon worden. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 35.000 

Saldo 0 0 -35.000 
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Actie 7.2 (Prioritair) 

BK Wielrennen 

 

Met de organisatie van het BK Wielrennen voor eliterenners in 2023 zetten we Izegem nog steviger op de kaart als 

evenementen- en sportminnende stad. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : er is een afsprakennota tussen Izegem en Ingelmunster voor de organisatie voor beide 

koersen (tijdrijden 2021 Ingelmunster / elite weg 2023 in Izegem). Er is een KERNGROEP met een samenstelling uit 

Izegem en Ingelmunster die telkens de grote lijnen vastleggen. Details per event wordt voor Ingelmunster door 

Ingelmunster en voor izegem door Izegem verwerkt. De datum voor het Belgisch Kampioenschap Tijdrit  Ingelmunster is 

vastgelegd op woensdag 16 juni 2021.  Het bestek voor het zoeken van een private partner voor het helpen organiseren 

van het BK 2023 is in de maak. Er was op het BK Waregem (19/06/21) alvast een rondgang met de Kerngroep van 

Izegem. 

 

31/12/2021 : In het kader van de opdracht “Organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen dames en heren 

elites op de weg te Izegem op 25 juni 2023” werd op 9 december 2021 een concessieleidraad opgesteld. 

Het ontwerp van de leidraad van 9 december 2021 voor de concessie “Organisatie van het Belgisch kampioenschap 

wielrennen dames en heren elites te Izegem op 25 juni 2023”, werd besproken en goedgekeurd op de Gemeenteraad in 

zitting van 21/12/2021. 

 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 26.000 0 0 

Uitgaven 0 0 15.000 

Saldo 26.000 0 -15.000 

 

Actieplan 8: Armoede en vereenzaming bestrijden (Prioritair) 

Een stad op mensenmaat laat niemand achter.  Toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg, 

armoedebestrijding en de strijd tegen de vereenzaming van Izegemnaars zijn daarom erg belangrijk en verdienen een 

specifieke aanpak. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 11.005 0 

Uitgaven 68.775 69.567 71.000 

Saldo -68.775 -58.562 -71.000 

 

Actie 8.1 (Prioritair) 

Uitbouw buurtwelzijnswerk 

 

Met een buurtwelzijnswerker die op pad gaat in de buurten en wijken in de stad willen we sneller armoede, 

vereenzaming en zorgnoden bij onze inwoners detecteren.  De buurtwelzijnswerker brengt de zorgbehoevenden in 

contact met gespecialiseerde dienstverleners, zodat ze de nodige hulp en zorg krijgen.  Ze gaan tevens op zoek naar 

opportuniteiten om het sociaal weefsel in een buurt te versterken. 
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Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Er werd gekozen om geen buurtwelzijnswerker aan te stellen maar om 

buurtwelzijnswerk op een aangepaste manier in te vullen in navolging van de Coronacrisis. Alle 76 jarigen en ouder 

werden opgebeld door het belteam van de stad. Sinds 8 juni 2020 wordt deze werking integraal overgenomen door 

vrijwilligers, iedere vrijwilliger kreeg een aantal senioren toegewezen die ze wekelijks of 14-daags contacteren in de 

strijd tegen vereenzaming. De vrijwilligers kunnen rekenen op de ondersteuning van het sociaal huis. Maandelijks 

worden ze ook opgebeld door een medewerker waar ze hun vragen kunnen stellen en verhalen ventileren over 

gesprekken die moeilijker verliepen. Alle 85 jarigen worden bezocht in de maand waarin ze jarig zijn door een 

medewerker van het sociaal huis. Bij heropstart van de maaltijdpunten (voorzien voor sept 2020) zal steeds een 

medewerker van het sociaal huis in de buurtwerking aanwezig zijn om de vragen en noden te capteren. Detecteren van 

kwetsbare gezinnen zal gebeuren in nauw contact met sociale dienst, de jeugddienst, Huis van het Kind 

(scholenoverleg), de brugfiguur. Het tegengaan van kinderarmoede moet een prioriteit worden. Er worden meerdere 

dienstoverschrijdende acties opgezet om de buurtvervlechting te stimuleren.                                                                       

80+ werden eind november 2020 opnieuw telefonisch gecontacteerd; zij die aangaven nood te hebben aan een 

wekelijks telefoontje in deze coronatijd (ca. 300 personen), worden tweewekelijks opgebeld door medewerkers van het 

sociaal huis en andere beschikbare diensten. de verjaardagsbezoekjes werden even on hold gezet. Ook de 

maaltijdpunten werden stopgezet en zijn nog niet heropgestart. Begin oktober 2020 is ook de brugfiguur opgestart en 

zij heeft ondertussen een grondige studie gemaakt van de verschillende scholen en hun populatie.   

Begin november 2020 werd door de beleidsmedewerker welzijn een vooronderzoek gestart - op basis van de 

deceniumdoelen - naar de situatie in Izegem betreffende de buiten en binnenkant van armoede. Deze brede basis, 

gestoeld op 16 verschillende parameters zal in 2021 gebruikt worden als uitvalsbasis voor het 

(kinder)armoedebeleidsplan dat zal uitgewerkt worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de situatie in Izegem de laatste 10 

jaar erg verslechterd is. Een breed gedragen en ondersteund armoedebeleid dringt zich op. 

 

De brugfiguur heeft ondertussen de kennismakingsronde afgerond en heeft 3 scholen bepaald waar zij (na de 

COVIDperiode) één zitdag per week zal hebben; Scholen verwijzen ook al actief door naar de brugfiguur die hulpvragen 

al actief beantwoordt en oplossingen zoekt met de gezinnen. Maaltijdpunten zijn nog altijd niet heropgestart. Opbellen 

van de 80+ gaat tweewekelijks door.  In januari 2021 werd in het college de samenwerking goedgekeurd met een 

onderzoeksbureau dat bij de bevolking in Izegem (in bepaalde wijken) een brede bevraging zal uitvoeren (ondertussen is 

deze bevraging bezig). de resultaten van dit onderzoek zullen eveneens mee aan de basis liggen van het 

(kinder)armoedeplan. Via de beleidsmedewerker werden ook alle verenigen, organisaties, diensten, burgers,.... die van 

dichtbij of veraf met de buiten of binnenkant van armoede te maken hebben, uitgenodigd voor een diepgaand gesprek; 

al deze info samen zal er begin mei 2021 toe leiden om een dienstoverschrijdend overleg op te zetten om het 

(kinder)armoedeplan concreet vorm te geven op korte en lang termijn. 

 

31/12/21 : op 22 juni 2021 was er het colloquium armoede waarbij alle bevindingen rond armoede in Izegem gebundeld 

in een beleidsnota voorgesteld werden aan het middenveld en de vertegenwoordigers van personen in armoede. 

Voorstellen tot doelstellingen en acties werden door de aanwezigen geformuleerd. 

Er werd principiële goedkeuring gegeven door het College om in te gaan op de projectoproep Wijkverbeteringscontract 

i.k.v relanceplan Vlaamse Veerkracht (minister Somers). Deze projectoproep wordt dienstoverschrijdend aangepakt. Het 

project wort uitgeschreven voor de kern van de stad waar kwetsbaarheid en armoede het hoogst zijn. Het project 

belicht de wijk vanuit verschillende hoeken: welzijn, wonen, ruimtelijke ordening, jeugd, sport, onderwijs…De 

aanstelling van een buurtwelzijnswerker en wooncoach, alsook de installatie van een sociale kruidenier in een 

polyvalent geheel wordt opgenomen in het projectvoorstel. Samen met alle partners en actoren wordt in regie van de 

stad een mooi, vernieuwend, inclusief, sociaal totaalproject ingediend met hoofddoelstelling de buurt op te waarderen 

en de kansen van alle buurtbewoners aanzienlijk te verhogen.   
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Het armoedebeleidsplan wordt goedgekeurd in de OCMW-raad van 13 december 2021.  Begin 2022 zal een coördinator 

armoedebestrijding aangesteld worden. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 11.005 0 

Uitgaven 8.775 9.567 11.000 

Saldo -8.775 1.438 -11.000 

 

Actie 8.2 (Prioritair) 

Sociale kruidenier 

 

We hervormen, samen met de betrokken VZW, het voedselverdeelpunt De Stamper tot een eigentijdsere sociale 

kruidenier. De sociale kruidenier wordt een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen en 

een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede, waar ze ook duiding krijgen over o.a. gezond koken. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Er werd een draft-versie van het plan van eisen (nodige ruimtes, bouwtechnische 

aspecten en oppervlaktes) opgemaakt met het oog op het zoeken naar een geschikte locatie voor de sociale kruidenier. 

Deze nota werd  voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen van 05/03/2020. De herbestemming van 

een aantal panden wordt nu opnieuw bekeken met het oog op een mogelijke herlokalisatie ifv de omschakeling naar 

een sociale kruidenier. Eenmaal dit is uitgeklaard zal met de raad van bestuur van de Stamper verder worden 

onderhandeld om een omschakelingsplan uit te werken.  

 

31/12/21 : De Stamper zal binnenkort niet langer met voedselpakketten werken, maar er zal zoals bij een 

buurtsupermarkt kunnen gewinkeld worden met een winkelkar, die mensen die een beroep doen op de voedselbank 

kunnen vullen met wat ze nodig hebben. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 60.000 60.000 60.000 

Saldo -60.000 -60.000 -60.000 
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Beleidsdoelstelling: OD4 (prioritair) 

Toekomstgericht besturen 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 2.199 12.500 15.000 

Saldo -2.199 -12.500 -15.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 14.987 0 118.000 

Saldo -14.987 0 -118.000 

 

Actieplan 9: Klimaatverandering aanpakken (Prioritair) 

Ook in Izegem zijn de effecten van de klimaatverandering voelbaar en is het tijd voor meer actie.  Daarom besliste de 

Izegemse gemeenteraad eind 2017 om het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie te ondertekenen.  De stad 

neemt daardoor het engagement om tegen 2030 de CO2-uitstoot in onze stad met minstens 40 procent te verminderen 

en ons grondgebied meer weerbaar te maken tegen de klimaatverandering 

 

Geen financiële gegevens 

 

Actie 9.1 (Prioritair) 

Voortgangsrapportage klimaatplan 

 

Aan de hand van een voortgangsrapportage zal opvolging gegeven worden aan de diverse acties die vermeld zijn binnen 

de twee onderdelen van het klimaatplan. Binnen het onderdeel 'mitigatie'  zetten we in op 40% CO2 vermindering door 

energiebesparing en inzetten op hernieuwbare energie. Binnen het onderdeel 'adaptatie' worden maatregelen 

voorgesteld om ons grondgebied meer weerbaar te maken tegen de klimaatverandering. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Een actuele opvolgingsrapportage is terug te vinden onder : klimaatplan.izegem.be 

 

Geen financiële gegevens 

 

Actieplan 10: Radicaal digitaal (Prioritair) 

Onze communicatie met de burger verloopt steeds meer digitaal.  Zonder het fysieke contact aan het loket en de 

telefonische dienstverlening uit het oog te verliezen, willen we deze bestuursperiode aangrijpen om voluit op de digitale 

trein te springen. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 2.199 8.958 10.000 

Saldo -2.199 -8.958 -10.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 
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Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 14.987 0 113.000 

Saldo -14.987 0 -113.000 

 

Actie 10.1 (Prioritair) 

Nieuwe website, incl. meldingen en vrijetijdsloket 

 

We breiden ons e-loket uit met extra digitale producten waar de burger, ondernemer of vereniging een beroep kan op 

doen. Waar wettelijk mogelijk, leveren we een maximaal aantal documenten, attesten en toegangstickets digitaal af 

voor wie dat wil. Binnen het e-loket komt het vrijetijdsloket, waarmee je een evenement van a tot z langs de digitale 

weg kunt organiseren. Er wordt in het stadhuis en het nieuwe (fysieke) vrijetijdsloket volledig op afspraak gewerkt. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Met de COVID-19 maatregelen zijn twee projecten in een stroomversnelling geraakt: de volledig 

digitale voorverkoop van De Leest en het werken op afspraak. Tijdens de maanden april t.e.m. augustus 2020 werd 

gewerkt met een eigen systeem voor afspraken in het stadhuis. Maar met de lancering van de nieuwe website werd er 

gespecialiseerde software in gebruik genomen. Op de website is er voor de burger een duidelijk onderscheid tussen de 

diensten waarvoor je een afspraak kan maken en de diensten die je zelf in het thuisloket kan terugvinden. 

Stand van zaken 31/12/2020 : De website werd gelanceerd op 1 september 2020. Ook het werken op afspraak werd 

uitgerold waar opportuun. Verdere digitaliseringsprojecten worden gerapporteerd bij actie 4.10.2 aangezien daar 

meestal het budget gekoppeld is. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 14.987 0 0 

Saldo -14.987 0 0 

 

Actie 10.2 (Prioritair) 

Digitaliseren en automatiseren van dienstverlening en achterliggende processen 

 

Er is een specifieke projectleider digitalisering aangesteld, die op zoek gaat naar kansen en opportuniteiten om met de 

backoffice van de stadsdiensten en de dienstverlening zelf radicaal digitaal te gaan. 

 

Beleidsevaluatie 2021: Verschillende projecten zijn opgestart of in opstartfase. 

Het vrijwilligersplatform “Give a day” is operationeel maar we onderzoeken nog nieuwe mogelijkheden voor 

vrijwilligersplanning. 

Binnen de sector vrije tijd is de webshop voor evenementen klaar. De modules verhuur en uitleen worden 

gecommuniceerd naar de burger. De evenementaanvraag zelf is nog in ontwikkeling. Vooral de koppeling met de 

systemen van andere partners zoals de politiezone RIHO is hier belangrijk om het voor de burger eenvoudig te houden 

in gebruik. Het notarisloket (voor notariële inlichtingen) is geïmplementeerd en in testfase. Op het vlak van interne 

processen is er veel werk verricht voor de verdere optimalisatie van de geldstromen en het digitaal kopen van tickets via 

de webshops. Er zijn ook diverse occasionele projecten zoals de Izegembon en een telsysteem voor evementen en 

kermissen opgezet. Verder werd deze zomer de verwerking van de innames voor openbaar domein volledig 

gedigitaliseerd, zowel de inname zelf als de financiële geldstroom.   

Stand van zaken 31/12/2020 :Samen met de website werd het afsprakensysteem ingevoegd. Burgers moeten nu voor 

het sociaal huis, bevolking, burgerzaken, openbare werken, ruimtelijke ordening een afspraak maken om langs te 
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komen. COVID-19 heeft dit proces versneld.  De koppeling RIHO SEAS en Recreatex, belangrijk voor het 

evenementenloket, zit in een testfase. Onze eigen IT dienst heeft deze koppeling geschreven. Wanneer de 

evenementen opnieuw kunnen zal de koppeling de praktijk worden gebracht. De tijdelijke izegemse cadeaubon die als 

ondersteuning werd opgestart, is  omgevormd naar een structurele en algemene "Izegem kadobon". De handelaren 

kunnen deze onmiddellijk ontwaarden en het overzicht van hun uitbetaling zien. Door COVID-19 zijn veel diensten en 

verkopen via de webshop verlopen (Museum, sportdienst, De Leest, kippenverkoop, ...).  De webshop werd hiervoor 

uitgebreid en aangepast. Verschillende producten die te koop waren aan de verschillende balies zijn nu opgenomen in 

een digitale stroom. Zowel de verkopen gebeuren digitaal als de koppeling met de boekhouding. (VB wandelkaarten, 

compostvaten, ...). 

AANPASSING 2021 : 

Verschuiving budget van investeringen naar exploitatie en verhoging budget exploitatie                                                                                                                                                                      

Voor het museum (en evenueel sport) wordt gekeken om de webshop aan te vullen met een nieuwe module zodat de 

verkopen op de website zelf kunnen gebeuren en dat er niet moet worden ingelogd. Voor de andere diensten is dit nog 

niet mogelijk.   Beslissing om over te schakelen naar Recreatex voor bevolking en burgerzaken als kassamodule werd 

genomen. Uitvoering in het voorjaar.  De koppeling met de politiezone Riho voor de evenementenaanvraag is 

geprogrammeerd en zit in testfase. Het Notarisloket staat momenteel on hold. Er zijn namelijk wijzigingen op komst in 

het volledige GIS-plaform van de stad waardoor een herimplementatie misschien noodzakelijk is. In de eerste helft van 

2021 hebben we een observatiefase gehad binnen de werkplaatsen om de werkprocessen daar te kunnen herwerken 

vanaf de tweede helft van 2021 (meerjarig project). De eerste focus werd gelegd op duurzaam vervoer. Daarna komt 

onder meer planning, geomonitoring en GIS aan bod. Wat GIS betreft is er een koerswijziging goedgekeurd in de 

gemeenteraad. We stappen daarbij uit FluviusGIS en zullen zelf meer actief en on premise inzetten. Daarbij huren wel 

wel expertise in via WVI (KDV GIS) voor de coördinatie. Er werd een richtinggevende GISnota opgemaakt binnen team 

digitaal om dit verder uit te werken op organisatiebreed niveau.  

 

 

Stand 31/12/21 : De webshop vrije tijd werd opgesplitst. Het zwembad en het museum krijgen aparte webshops waar 

het mogelijk zal zijn om aankopen te doen zonder het maken van een account. 

In het najaar van 2021 hadden we de eerste kennismaking van de diensten met de intergemeentelijke GIS coördinator. 

Samen met team digitaal zal zij in eerste instantie de stadsdiensten door de GIS migratie (uitstap FluviusGIS) loodsen. De 

stad dient ook een dossier in voor projectsubsidies in het kader van e-inclusie. We zijn daarvoor de trekkende gemeente 

voor een deel van de regio. Het evenementenloket werd uitgebreid met een online module zodat de collega's die niet 

over het programma beschikken toch een evenement kunnen inkijken en al dan niet goedkeuren. Alle instellingen 

werden afgewerkt. Start vanaf begin januari 2022.      

 

 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 2.199 8.958 10.000 

Saldo -2.199 -8.958 -10.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 113.000 

Saldo 0 0 -113.000 
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Actieplan 11: Burgerparticipatie (Prioritair) 

Voor de uitwerking en realisatie van impactvolle plannen organiseren we doorgedreven inspraak en participatie. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 3.543 5.000 

Saldo 0 -3.543 -5.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 5.000 

Saldo 0 0 -5.000 

 

Actie 11.1 (Prioritair) 

Burgerbudget 

 

Met burgerbudgetten versterken we de leefbaarheid in de buurt.  De inwoners kiezen daarbij, met een vooraf 

vastgelegd budget, in onderling overleg zelf investeringen die het samenleven in hun buurt nog kunnen verbeteren (bv. 

zitmeubilair, groenaanleg, kunst in het straatbeeld, bomen, speelelementen, picknickruimte ...) 

 

Beleidsevaluatie 2021: Vanaf 2021 zullen we per jaar in twee van de zes buurten van Izegem een infomarkt organiseren 

(telkens in juni en september). Bedoeling van die infomarkten: buurtbewoners warm maken voor buurtversterkende 

initiatieven, waaronder het burgerbudget. Elk van de zes wijken zal binnen het burgerbudget 10.000 euro ter 

beschikking krijgen. Na een eerste bevraging op de infomarkt zullen 10 projecten geselecteerd worden, waarop de buurt 

nadien kan stemmen. Om alles vlot te laten verlopen zullen de projecten binnen een vooraf opgesteld selectiekader 

moeten passen. In 2023 komen de laatste twee buurten aan bod.  

 

31/12/21 : Het traject rond de burgerbudgetten in de verschillende wijken zal telkens op twee sporen gevoerd worden: 

fysiek via infomarkten en digitaal via Hoplr.  

Hoplr is in samenwerking met de stad gestart met de bouw van de module ‘burgerbudget’. In 2022 starten we het 

burgerbudget op in 3 buurten, in 2023 in 4 buurten. 

 

Geen financiële gegevens 

 

Actie 11.2 (Prioritair) 

Kinderbudget 

 

Ook de kinderen en de jongeren zijn een volwaardig deel van de stad. Ook hen willen we de kans geven om het leven in 

hun stad te verbeteren naar hun wensen en verwachtingen. 

Hiervoor hervormen we de jeugdraad en kindergemeenteraad tot één grote entiteit. Weliswaar elk nog altijd met hun 

eigen accenten. Deze groep willen we de kans geven om een traject van twee jaar te doorlopen om tot een eigen 

vastgesteld project te komen. 
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Beleidsevaluatie 2021: De jeugddienst is gestart met de denkoefening hoe ze dit zullen aanpakken en uitwerken.  

AANPASSING 2021 : De kindergemeenteraad heeft dit jaar 3 thema's waar zal rond gewerkt worden namelijk openbare 

ruimte, vrije tijd en milieu. Het coronaverhaal maakt het moeilijk om kinderen uit verschillende scholen te laten samen 

komen. Digitaal is ook niet altijd het antwoord. Er wordt verder gezocht naar goede oplossingen..  

 

31/12/21 : In mei 2021 werden er door het CBS 4 adviezen goedgekeurd waarmee de Kindergemeenteraad aan de slag 

mocht gaan.  

- Generatie Rookvrij: Tijdens de zomer van 2021 werd hier meteen mee aan de slag gegaan. Alle locaties van de 

verschillende vakantiewerkingen werden rookvrij gemaakt en alle openbare speelpleintjes werden ook voorzien van 

signalisatie. Er werd hier voor €500 budget aan signalisatiemateriaal voor voorzien. Op het einde van de zomer werden 

ook aal jeugdverenigingen gecontacteerd met de vraag van de kindergemeenteraad om mee te streven naar een 

‘Generatie Rookvrij’. De verenigingen konden een overeenkomst ondertekenen en kregen informatie, tips en materiaal 

om hun vereniging rookvrij te maken.  

- Vergroenen speelplaats: Na grondig onderzoek bij verschillende organisaties, gesprekken met andere steden als 

inspiratie en het polsen bij de Izegemse scholen bleek er reeds binnen de scholengroepen een project ‘vergroenen’ te 

lopen. Er bleek dus ook geen vraag of interesse bij de scholen om hier een extra project rond op poten te zetten.  

- Peters en meters speelpleintjes: Recent werd er een tienerraad opgericht die hier verder mee aan de slag zal gaan in 

de komende maanden. Dit staat nog in de kinderschoenen en wordt samen met de kinderen en jongeren verder 

uitgewerkt.  

 

- Kindercafé en Kinderfuif: In de zomer van 2021 werd het kindercafé opgericht. Kinderen konden elke woensdag 

namiddag langskomen in het kindercafé en er samen met vrienden iets drinken, gezelschapsspelletjes spelen of gewoon 

samen zijn. Dit was de afgelopen zomer een groot succes. Wegens het succes kan het kindercafé nu ook vaste waarde 

worden tijdens de schoolvakanties. De inspraak van de jongeren blijft uiteraard het allerbelangrijkste. Ze worden dan 

ook continu bevraagd naar hun interesses en naar de verdere invulling van het kindercafé. Ook de kinderfuif werd in 

september 2021 opnieuw georganiseerd voor de kinderen uit het 5de en 6de leerjaar. De festivaleditie was opnieuw 

een schot in de roos en bracht zo’n 200 kinderen samen om feest te vieren. Er werd in totaal een budget van € 2.850 

gespendeerd voor de organisatie van het kindercafé en de kinderfuif. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 3.543 5.000 

Saldo 0 -3.543 -5.000 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 0 0 

Uitgaven 0 0 5.000 

Saldo 0 0 -5.000 
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Strategische doelstelling: Overig Stad OCMW 
Overige doelstellingen Stad en OCMW 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 740.213 1.483.030 1.654.915 

Uitgaven 1.051.156 1.515.960 1.528.813 

Saldo -310.944 -32.929 126.102 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 230.637 0 

Uitgaven 0 0 0 

Saldo 0 230.637 0 

 

Beleidsdoelstelling: OD6 

Gezamenlijke sociaal welzijns-en zorgbeleid voor de regio 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 57.924 51.947 50.000 

Uitgaven 50.000 50.000 50.000 

Saldo 7.924 1.947 0 

 

Actieplan 90: Toegankelijke sociale hulp-en dienstverlening in de regio 

De gemeenten binnen de ELZ RITS en hun partners realiseren samen geïntegreerd breed onthaal. We richten ons naar 

personen met een hulp-en ondersteuningsvraag met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Voor de 

acties ikv onderbescherming wordt voornamelijk gefocusd op alleenstaande ouders en op personen met een psychische 

kwetsbaarheid. Voor de acties rond outreachend werken zal in iedere gemeente extra ingezet worden op wijk-en 

buurtgericht werken. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 57.924 51.947 50.000 

Uitgaven 50.000 50.000 50.000 

Saldo 7.924 1.947 0 

 

Actie 90.1 

Geïntegreerd breed onthaal (GBO) 

 

Het samenwerkingsverband GBO - RITS zet in op het realiseren van de functies en werkingsprincipes  van het 

geïntegreerd breed onthaal voor ELZ RITS 

Het volledige dossier is te vinden op http://www.midwest.be/projectoproepen/ 

 

Beleidsevaluatie 2021: Voor meer info verwijzen we naar https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-rits 
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Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 57.924 51.947 50.000 

Uitgaven 50.000 50.000 50.000 

Saldo 7.924 1.947 0 

 

Beleidsdoelstelling: OD7 

Sociale tewerkstelling 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 585.278 623.353 804.915 

Uitgaven 1.001.156 947.233 1.141.813 

Saldo -415.879 -323.880 -336.898 

 

Actieplan 95: Inspanningen sociale tewerkstelling 

Bestendigen inspanningen voor sociale tewerkstelling 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 585.278 623.353 804.915 

Uitgaven 1.001.156 947.233 1.141.813 

Saldo -415.879 -323.880 -336.898 

 

Actie 95.1 

Arbeidstrajectbegeleiders 

 

Het OCMW laat verder drie maatschappelijk werkers een functie als arbeidstrajectbegeleider opnemen 

 

Beleidsevaluatie 2021: Het bestaande beleid werd verdergezet.  Voor meer info verwijzen we graag naar het jaarverslag 

sociale dienst dat werd goedgekeurd op de OCMW-raad van 25 april 2022 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 148.706 116.237 184.830 

Uitgaven 264.701 171.518 176.668 

Saldo -115.995 -55.281 8.162 

 

Actie 95.2 

Interne en externe sociale tewerkstelling 

 

Het OCMW staat verder in voor de interne of externe sociale tewerkstelling van minimaal 25 leefloongerechtigden op 

jaarbasis 
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Beleidsevaluatie 2021: Er werden 33 nieuwe trajecten art 60§7 opgestart naast  30 nog lopende trajecten van 2020-

2021. In totaal waren er 63 trajecten art. 60 die ook gelden als traject TWE. (tijdelijke werkervaring)  Deze 63 trajecten 

vertegenwoordigen 61 % van de totale caseload tewerkstelling. (in 2020 was dit 51 %).  Voor verdere info verwijzen we 

naar het jaarverslag sociale dienst dat geagendeerd werd op de OCMW raad van 25 april 2022. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 436.572 507.117 620.085 

Uitgaven 736.455 775.716 965.145 

Saldo -299.884 -268.599 -345.060 

 

Beleidsdoelstelling: OD8 

Coronamaatregelen 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 97.011 807.730 800.000 

Uitgaven 0 518.726 337.000 

Saldo 97.011 289.004 463.000 

 

Actieplan 96: Inspanningen n.a.v. Corona (covid-19) 

Bestedingen inspanningen n.a.v. Corona (covid-19) 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 97.011 807.730 800.000 

Uitgaven 0 518.726 337.000 

Saldo 97.011 289.004 463.000 

 

Actie 96.1 

Armoedebestrijding 

 

Maatregelen n.a.v. Vlaamse middelen voor armoedebestrijding naar aanleiding van Covid-19 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : Begin november 2020 werd door de beleidsmedewerker welzijn een vooronderzoek 

gestart - op basis van de deceniumdoelen - naar de situatie in Izegem betreffende de buiten en binnenkant van 

armoede. Deze brede basis, gestoeld op 16 verschillende parameters zal in 2021 gebruikt worden als uitvalsbasis voor 

het (kinder)armoedebeleidsplan dat zal uitgewerkt worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de situatie in Izegem de laatste 

10 jaar erg verslechterd is. Een breed gedragen en ondersteund armoedebeleid dringt zich op. 

 

31/12/2021: Het armoedebeleidsplan wordt goedgekeurd in de OCMW-raad van 13 december 2021.  Het plan focust op 

vijf belangrijke domeinen: onderwijs & ontwikkeling, arbeid & inkomen, vrije tijd & vakantie, wonen & buurt en 

rechtenverkenning. Het plan legt de nadruk op proactief werk: signalen uit de buurt, school, organisaties opvangen en 

er actief mee aan de slag gaan. Bedoeling is om zo de grote groep mensen die nog niet gekend zijn bij onze sociale 

diensten toe te leiden tot gepaste dienst- en hulpverlening.  Meer info is terug te vinden op : 

https://www.izegem.be/armoedebeleidsplan . 
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Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 49.749 80 0 

Uitgaven 0 46.303 50.000 

Saldo 49.749 -46.223 -50.000 

 

Actie 96.2 

Consumptiebudget 

 

Consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen (Vlaamse middelen) 

 

Beleidsevaluatie 2021: Historiek : De effectieve uitrol van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen zal begin 

2021 gebeuren.  (beslissing Vlaamse regering 10 juli 2020 - beslissing OCMW raad 8 september 2020) .  De kwetsbare 

groepen werden bepaald.  Voor de uitrol zal het systeem van de Izegem kadobon gebruikt worden.  Elke volwassene 

ontvangt bonnen ter waarde van 45 EUR, elk kind 50 EUR. 

 

31/12/2021 : Er werd voor 42.560 EUR aan consumptiebonnen uitgegeven. 

 

Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 47.262 3.000 0 

Uitgaven 0 42.935 52.000 

Saldo 47.262 -39.935 -52.000 

 

Actie 96.3 

Lokale initiatieven corona 

 

Overzicht lokale initiatieven n.a.v. Covid-19 

 

Beleidsevaluatie 2021: Er werd in de loop van 2021 gerapporteerd aan de Gemeenteraad. 

 

Geen financiële gegevens 

 

Actie 96.4 

vaccinatiecentrum 

 

inrichten en operationeel maken van een vaccinatiecentrum voor Izegem, Ingelmunster, Ledegem en Lendelede 

 

Beleidsevaluatie 2021: Een overzicht van kosten en opbrengsten is toegevoegd in de documentatie op de website.  In 

het bedrag dat hier vermeld wordt is de interne facturatie van bepaalde kosten niet inbegrepen.  Deze bedragen 

618.237 EUR, waardoor de kosten de opbrengsten overschrijden. 
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Exploitatie 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 804.650 800.000 

Uitgaven 0 429.489 235.000 

Saldo 0 375.161 565.000 

 

Beleidsdoelstelling: OD9 

aanvragen subsidies met projectcode 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 230.637 0 

Uitgaven 0 0 0 

Saldo 0 230.637 0 

 

Actieplan 100: aanvraag subsidies Agentschap Wegen en Verkeer 

aanvraag subsidies Agentschap Wegen en Verkeer 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 230.637 0 

Uitgaven 0 0 0 

Saldo 0 230.637 0 

 

Actie 100.1 

Subsidies AWV 

 

Beleidsevaluatie 2021: Langs deze weg worden de toegekende subsidies AWV aangevraagd. 

 

Investeringen 

 Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 

Ontvangsten 0 230.637 0 

Uitgaven 0 0 0 

Saldo 0 230.637 0 

 

 


