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INGELMUNSTER

  

Eerder dit jaar organiseerde N-VA nationaal een 
ledenwervingswedstrijd ‘Win Bart De Wever’.

De N-VA-afdeling Langemark-Poelkapelle kon de 
sterkste relatieve stijging van nieuwe leden voorleg-
gen en won een gespreksavond met Bart De Wever. 
In het nationaal klassement qua absolute stijging 
haalde N-VA Ingelmunster een fantastische 5de 
plaats. In ons arrondissement ‘Kortrijk-Roeselare-
Tielt’ werden we zelfs de absolute nummer 1;

Nog wat cijfers
Tijdens deze vijf maanden mocht de N-VA in totaal 
2.868 nieuwe leden verwelkomen. Topmaand was 
januari met een kleine 1 000 kersverse N-VA’ers.
Als voorzitter van onze lokale afdeling ben ik dan 
ook super tevreden over de behaalde resultaten en 
wens ik al onze leden, bestaande en nieuwe te dan-
ken voor het vertrouwen in onze werking!

En we willen in de toekomst nog beter doen!

Beste Ingelmunstenaar,
Beste sympathisant,

www.n-va.be/ingelmunster
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Meewerken?
Zin om met ons mee te werken? Ben je jong of niet meer zo jong, man 
of vrouw, wil je deel uit maken van ons bestuur of heb je meer ambitie? 
Wil je N-VA Ingelmunster verder helpen uitbouwen of verankeren in onze 
gemeente? Wil je actief meewerken aan de Verandering Voor Vooruitgang?

Laat het ons weten, u kunt het verschil maken!

Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met onze ledenverantwoordelijke  
(jan.rosseel@n-va.be - 0476/61.65.64) of spreek één van onze  
bestuursleden aan. U kan alle informatie vinden op de webstek  
van N-VA Ingelmunster.

Steven De Maesschalck,
Voorzitter N-VA Ingelmunster

wenst u een prettig eindejaar!



www.n-va.be/ingelmunster ingelmunster@n-va.be

•  In de groenzone aan de Hermita-
ge hebben we fitnesstoestellen ge-
plaatst. Die zijn vrij te gebruiken. 
Ook voor mensen in een rolstoel. 

•  Er vindt regelmatig een digitale 
14-daagse plaats in de bib. Werk 
je niet vaak met een computer? 
Schrijf je in voor een basiscursus 
computergebruik, internet en 
e-mail. 

•  Wie een grafconcessie heeft die 
vervallen is tussen 2010 en 2014 en 
die wil vernieuwen, moet voor het 
einde van 2015 contact opnemen 
met de dienst burgerzaken. De 
concessie vervalt definitief als er 
geen vernieuwing wordt aange-
vraagd.

•  Als zwakke weggebruiker moet 
je ervoor zorgen dat je extra zicht-
baar bent in het donker. Een goed 
werkend fietslicht, een fluojas, 
enzovoort zijn zeker aan te raden. 
Val op veilig, val veilig op!

•  Op de markt zijn er nu meer 

parkeerplaatsen voorzien voor 
mensen met een beperking. Ook 
werd de instap naar de parking 
van treden voorzien. 

•  We kochten de O.L.Vrouwkerk 
aan en creëerden zo meer ruimte 
voor activiteiten van de vereni-
gingen.

•  Het Speelbos werd geopend en is 
dagelijks vrij toegankelijk.

•  Volgend jaar wordt ‘Wandel op 
de Mandel’ een feit: een fiets- en 
wandelpad van Ingelmunster 
(natuurdomein De Buizerd) tot 
aan Emelgem-brug. 

•  Op 3 januari 2016 is er de nieuw-
jaarsreceptie op het marktplein. 
Een organisatie van het gemeen-
tebestuur. Iedereen welkom! 
Verdere info volgt later.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Als ik alles op een rijtje zet, merk 
ik dat ik reeds vanaf mijn jeugd 
behoefte had om mij in te zetten 
voor één of andere plaatselijke 
vereniging. In mijn jonge jaren was 
ik hoofdleidster van Chiro Ingel-
burcht. Daar stak ik mijn mening 
niet onder stoelen of banken. In 
1982 was ik lid van de toenmalige 
Volksunie en kandidaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Nu 
ben ik huishoudster en ben ik vaste 
vrijwilliger voor het Woon- en 
Zorgcentrum Ingelmunster.

Daarnaast ben ik ook bestuurslid 
van de Vlaamse Actieve Senioren 
Ingelmunster (Vl@s-Ingelmunster) 
en dus nauw betrokken bij de uit-
bouw hiervan. Logische stap is dus 
dat ik recent bestuurslid geworden 
ben bij de N-VA Ingelmunster.

Waarom kiezen voor de N-VA?
Het Vlaamse gedachtengoed hield 
me reeds bezig vanaf mijn jeugd. 
Dit overtuigde me om te werken aan 
de uitbouw van een zelfstandige 
Vlaamse staat. De verwezenlijking 
daarvan vind ik het beste terug in 
het programma van de N-VA.”

Wat is jouw favoriete plekje in 
Ingelmunster?
Vandaag woon ik in een apparte-
ment van de residentie Artemis 
in de Stationsstraat van waaruit 
ik een prachtig uitzicht heb op de 
Mandelmeersen, het kasteelpark en 
het centrum van Ingelmunster.

Mijn vroegere woonplaats was 
de Zandvlugge, op de hoek 
van de Gentstraat tegenover de 
Vlaschaard straat. In deze straat 
woonden ook mijn ouders. Die 
band met mijn ouderlijke woonst 
is er nog steeds. Een wandelingetje 
in het zijstraatje van de Gentstraat 
doet me nog altijd veel deugd. Veel 
aangename herinneringen komen 
hier snel terug boven.”

Hoe zie je de toekomst voor onze 
gemeente?
Ingelmunster bleef lang in hetzelf-
de vaarwater. Het was dringend 
nodig dat er verandering kwam. 
Het project rond ‘de Vaart’ is een 
van de programmapunten van de 
N-VA dat sterk mijn aandacht trok.

De dienstensector, waar ik steeds 
actief was, krijgt zeker niet minder 

mijn aandacht. De uitbouw van de 
kinderopvang en de steun aan Het 
Hertje vind ik ook heel belangrijk.

Ondanks de financiële problemen, 
ons nagelaten door de vroegere 
besturen en financiële crisis, ben ik 
tevreden met de huidige uitbouw 
van onze gemeente.

Uw schepen Nadine Verheye 
informeert

Wanneer een kind levenloos geboren wordt, betekent 
dit een groot verlies voor het hele gezin. Een waardig 
afscheid en een serene begraafplaats zijn erg belangrijk 
voor ouders en familieleden. Dit kan helpen om hun 
verdriet beter te verwerken. 

Recent veranderde de reglementering hierover: er zijn nu 
drie mogelijkheden om afscheid te nemen: een ‘ster’ op de 
sterretjesweide, een begrafenis of crematie. 

Een sterretjesweide is er om levenloos geboren kinderen 
te herdenken, en dit ongeacht de duur van de zwanger-
schap. Ook wanneer er niet gekozen wordt voor begraven 
of crematie, moet het afscheid waardig kunnen verlopen 
en kunnen de ouders hun kindje een persoonlijk plekje 
geven. Sterretjes wijzen op natuursymbolen en hebben 
een troostend aspect.

Het ontwerp is klaar en begin 2016 zal de sterretjesweide 
klaar zijn op de gemeentelijke begraafplaats. Het huis-
houdelijk reglement op de begraafplaats vraagt ook nog 
de nodige aanpassingen. Daar is schepen Nadine Verheye 
volop mee bezig. 

Van zodra de sterretjesweide een feit is, zal een  
informatiecampagne opgestart worden zodat iedereen 
op de hoogte gesteld wordt van de mogelijkheden om 
waardig afscheid te nemen. 

Ook de omgeving van de kinderbegraafplaats wordt  
mee opgefrist. Er worden paadjes, struikjes en bomen  
aangeplant. Dit kadert in een totale renovatie van de 
begraafplaats in Ingelmunster.

N-VA zorgt voor sterretjesweide in Ingelmunster

Sinds dit voorjaar is in In-
gelmunster ‘COCON’ actief, 
het COördinatieComité voor 
ONdersteuningsmaatregelen. 
Dit comité werd opgericht 
deels vanuit het OCMW, deels 
vanuit het Plaatselijk Werkge-
legenheidsAgentschap (PWA). 

PWA-voorzitter Tom Wylin (N-
VA) legt uit wat COCON doet: 
“Er was een duidelijke behoefte. 
We merken al langer dat er In-
gelmunster een aantal mensen 
moeilijk op de arbeidsmarkt 
geraken of snel terug zonder 
werk zitten. Niet omdat ze niet 
willen of kunnen werken, maar 
omdat ze botsen op allerhande 
hinderpalen. 

Moeilijkheden om de werkplek 
te bereiken, medische proble-
men die mits aangepaste zorg 
voorkomen kunnen worden, 
taalproblemen, gebrek aan 
scholing, problemen om werk 
en gezin te combineren, dit al-
les meestal samen met financi-
ele moeilijkheden. 

Met COCON willen we die 
kwetsbare mensen helpen om 
een plaats te vinden of te be-
houden op de arbeidsmarkt.” 

Waarom dit comité? Doen 
OCMW en PWA dan niet ge-
noeg?
“Toch wel, maar door aller-
hande regeltjes vallen bepaalde 
mensen uit de boot. We moes-
ten soms wachten tot de situatie 
van kwaad naar erger ging, tot 
het kalf bijna verdronken was, 
vooraleer we iets konden doen. 

OCMW en PWA sloegen 
daarom de handen ineen: we 
stellen allebei middelen en 
expertise ter beschikking, over 
alle regeltjes heen, zodat we nu 
wel tijdig kunnen ingrijpen. 
Zo organiseren we binnenkort 
een aangepaste opleiding over 
solliciteren. 

We bieden ook financiële steun 
indien nodig, en zoeken met 
partnerorganisaties specifieke 
oplossingen: met de lokale 

bedrijfswereld, met het netwerk 
geestelijke gezondheidszorg, 
thuiszorg…

Op die manier hopen we men-
sen en gezinnen uit armoede te 
halen of te houden.”

Zo hoort u het eens van een ander

Nieuw initiatief bevordert lokale werkgelegenheid

Christine Tanghe,  
° 2 december 1948

Nadine Verheye

PWA-voorzitter Tom Wylin: 

“Met het COCON-pro-
ject willen we kwets-
bare mensen beter 
begeleiden naar de 
arbeidsmarkt.”




