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Interview met bestuurslid Arpine Ampazian (p. 3)Een warm Ingelmunster dankzij ’t Hertje (p. 2)

Beste Ingelmunsternaar
Begin 2019 waren de gemeenteraadsverkiezingen nog maar net voorbij en meteen werd het startschot gegeven voor de campagne 
richting 26 mei. Een jaar later is overduidelijk dat de Vlaming een centrumrechts beleid wil. 

De nieuwe Vlaamse Regering – met liefst vier N-VA-ministers – zal er de komende jaren dan ook alles aan doen om de Vlaamse 
identiteit en welvaart te beschermen. Ook op federaal niveau hopen we op een centrumrechtse koers die de belangen van Vlaanderen 
verdedigt. 

In Ingelmunster werken we ondertussen in heel goede verstandhouding verder met onze partners van Open Vld én Onafhankelijken. 
Een bruisend Ingelmunster is daarbij het streefdoel, waar het voor iedereen goed wonen is. 

Het nieuwe beleidsplan met zijn ‘10 Grote Werken’ geeft een duidelijk beeld van de richting die we uit willen. Benieuwd? Surf dan 
snel naar www.ingelmunster.be/detiengrotewerken

Uiteraard hebben we in 2020 ook heel wat boeiende activiteiten voor u in petto. Als eerste staat onze open 
ledenvergadering op de agenda. Bij deze doen we dan ook een warme oproep aan ieder N-VA-lid om mee te 
komen nadenken over het beleid voor de komende jaren. Afsluiten doen we door samen te klinken op een 
fantastisch 2020. Hopelijk tot dan! 

Met vriendelijke groeten
Steven De Maesschalck 

Voorzitter 

Noteer in uw agenda

Open ledenvergadering en 
receptie N-VA Ingelmunster

Zaterdag 15 februari 2020  
vanaf 19 uur

Jeugdontmoetingscentrum Don Bosco  
De Brasserie, Bollewerpstraat 3

Bent u lid van de N-VA? Dan horen wij op onze open leden-
vergadering graag uw mening over het reilen en zeilen in 
Ingelmunster. Nadien heffen we graag met u het glas op onze 
nieuwjaarsreceptie.

Nog geen lid? Dan kunt u uw lidmaatschap in orde maken bij de 
ingang en meteen ook deelnemen aan de vergadering.

Kom zeker langs, want dit is dé gelegenheid om uw opmerkingen 
te delen en uw vragen te stellen. Kunnen we uw vraag niet meteen 
beantwoorden, dan mag u rekenen op een schriftelijk antwoord 
achteraf.

U bent op de vergadering trouwens in het goede gezelschap van 
Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Izegem Bert 
Maertens en van federaal volksvertegenwoordiger Yngvild Ingels 
uit Menen. Zij hebben door hun functie heel wat kennis van zaken 
over verschillende thema’s en staan u graag te woord. 

Na de vergadering heffen we graag samen met u het glas op  
het nieuwe jaar. Schrijf u dus snel in bij onze secretaris via  
sylvie.viaene@n-va.be.
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Welzijnsschakel ’t Hertje: het warme hart van onze gemeente
Van Welzijnsschakel ’t Hertje in de Izegemstraat hebt u wellicht al gehoord. Maar wist u ook dat ons  
gemeenteraadslid Dorine Behaeghe een van de warme harten is achter ’t Hertje? Een gesprek met een  
geëngageerde dame, die naast gemeenteraadslid, politieraadslid én organisatieverantwoordelijke van  
N-VA Ingelmunster ook mede-uitbaatster is van De Sneukeling in de Bruggestraat.

Dorine, schets je kort even wat ’t Hertje wil bereiken in de  
gemeente?
’t Hertje maakt deel uit van de vzw Welzijnsschakels. Die  
biedt ontmoetingskansen aan mensen die bijvoorbeeld door  
hun sociale of financiële situatie de weg naar het gewone  
vrijetijdsaanbod niet vinden.

’t Hertje is partner in het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie 
en heeft een goede verstandhouding met het Sociaal Huis en 
de vrijwilligerswerking van de gemeente. Maar het dankt zijn 
bestaan zeker ook aan de inzet van de vijftien stuurgroepleden.

Welke activiteiten organiseert ’t Hertje?
Een belangrijk onderdeel van onze werking zijn de huisbezoe-
ken. Daarnaast is er bijvoorbeeld De Babbelbox, onze meest 
succesvolle activiteit. Die vindt elke eerste zaterdagnamiddag 
van de maand plaats in het JOC. Vrijwilligers bakken dan een 
heerlijke taart, terwijl de aanwezigen een gezellige babbel slaan 
en nieuwe mensen leren kennen. Bovendien is er altijd een gratis 
aanbod tweedehandskledij.

Verder organiseren we een bingo, een wandeling met pannen-
koeken als lekkere afsluiter, een driedaagse speelgoedbeurs … 
Ook die activiteiten worden erg gesmaakt door onze deelnemers.
En dan is er nog onze gezinsuitstap begin juli die altijd meer dan 
100 deelnemers kan overtuigen.

Merken jullie dat de donkere dagen rond oudjaar voor veel  
mensen een moeilijke periode vormen?
Heel zeker, de grote opkomst op ons kerstfeest getuigt daarvan. 
De eindejaarsperiode confronteert veel mensen nog eens extra 
met hun moeilijke situatie. We zijn dan ook heel dankbaar voor 
de giften van onze sponsors, die zo’n kerstfeest mogelijk maken. 
Het is meteen de kers op de taart van ons werkingsjaar.

Wat betekent ’t Hertje voor jou persoonlijk?
’t Hertje heeft me geleerd wat de echte waarden in het leven zijn: 
warme vriendschap, er zijn voor  elkaar, niet alleen als het goed 
gaat maar zeker ook als het minder goed gaat. Een luisterend 
oor, een warme knuffel, een helpende hand, een goed gesprek 
doen zoveel deugd. Niet alleen bij diegene die het moeilijk heeft, 
maar evenzeer bij de vrijwilliger.

Heel mooi dat zowel het symbool van onze gemeente, het hert, 
als het symbool van verbondenheid, het hart, vervat zitten in een 
prachtig initiatief als ’t Hertje. Hartelijk dank voor de babbel en 
veel succes nog!

Dorine Behaeghe
Gemeenteraadslid

Wist u dat …
  Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts 3 000 euro geeft aan dierenasiel Hoop Voor Zwervertjes? Daarmee laat hij zijn  
waardering blijken voor het fantastische werk dat het asiel levert. Dankzij het geld krijgt de werking van het asiel een flinke boost.  
Wilt u zelf graag een dier adopteren? Surf dan naar www.adopteereendier.be 

  Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele 8,5 miljoen euro vrijmaakt voor het woonbeleid in de West-Vlaamse steden  
en gemeenten? Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen een extra ondersteuning van liefst 10 miljoen euro. Van die  
extra middelen komt ongeveer 70 000 euro naar Ingelmunster. Onze buursteden en -gemeenten ontvangen in het totaal ongeveer  
867 000 euro. Een stevig duwtje in de rug dus voor de sociale huisvesting in onze gemeente. 

  Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bijna 75 000 euro investeert in Vrije Basisschool Prizma – De Wegwijzer en in de  
gemeentelijke basisschool De Wingerd? Met dat geld kunnen de scholen hun infrastructuur moderniseren en energiezuiniger maken. 
“Goed nieuws voor de hele gemeente, want de scholen doen fantastisch werk”, zegt N-VA Ingelmunster. “Investeren in kwaliteitsvolle 
gebouden is ook investeren in onderwijskwaliteit. We zijn blij dat minister Weyts daarop inzet. In totaal voorziet hij de komende jaren 
maar liefst een half miljard euro voor schoolgebouwen.”

Wilt u ’t Hertje graag steunen of bijdragen aan de werking? 
Neem dan contact op met Daisy Lootens via 0499 61 30 88 of daisylootens@yahoo.com
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Op bezoek bij bestuurslid Arpine Ampazian
Dag Arpine, stel je jezelf even voor?
Graag! Ik ben een zelfbewuste vrouw met een Griekse achtergrond, al ben ik van geboorte Armeense. 
Ruim vijf jaar geleden kwam ik samen met mijn dochter naar België. Ik zocht hier werk en leerde de 
taal. Nu ik ook mijn grote liefde Kurt ontmoet heb, met wie ik in de Bruggestraat woon, voel ik me 
hier helemaal thuis. 

Waarom koos je voor de N-VA?
Dankzij voorzitter Steven kwam ik in contact met de lokale afdeling. De inzet van de N-VA voor 
de Ingelmunsterse gemeenschap viel mij meteen op. Ik denk bijvoorbeeld aan de renovatie van de 
Cultuurfabriek, de Sportcomplex-parking, en ondersteuning van scholen en rusthuizen, en nieuwe 
projecten zoals Brug.
 
De N-VA respecteert andere meningen en gaat met iedereen in gesprek. We luisteren naar alle inwoners 
en geven iedereen gelijke kansen, al is het uiteraard niet mogelijk om iedereen te behagen.

Wat is je favoriete plekje in onze gemeente?
Ik hou van onze speelplaatsen en -parken, zoals bijvoorbeeld het 
speelbos. En zoals alle Grieken hou ik ook van de vrije natuur. 
Toen ik net in België was, ging ik vaak wandelen in de bossen en 
parken. Dat bracht mij terug naar mijn tienerjaren en zo werd 
België steeds meer mijn thuis. 

Ik vind het dan ook heel fijn dat Ingelmunster maatregelen 
neemt om ons groen te beschermen en te onderhouden. Daar-
naast heb ik ook een zwak voor onze schitterende Markt, waar 
mensen nog écht gezellig kunnen samenzijn.

Hoe zie jij de toekomst voor Ingelmunster?
Ingelmunster wordt steeds mooier dankzij de vele verbeterin-
gen. De openbare werken lopen op hun einde en zullen nog vele 
generaties lang vruchten afwerpen. Men zegt al eens dat een 
Ingelmunsternaar van geen kleintje vervaard is en ik beaam dat: 
we zijn een straffe gemeente!

Mooie woorden! Wat zijn je hobby’s? 
Ik kook en bak heel graag. De taart die ik vorig jaar bakte voor 
onze gespreksavond met minister Zuhal Demir viel heel fel in 
de smaak bij het publiek. En ik poets ook graag. Mijn andere 
hobby’s zijn misschien ietsje minder typisch voor een vrouw: ik 
ga regelmatig biljarten, bowlen en hou me ook graag bezig met 
tuindecoratie.

Een laatste vraag: omschrijf jezelf in één enkel woord.
Oprecht. Ik vind eerlijkheid heel belangrijk. Ik kan ook niet ver-
dragen dat wie hulp kan bieden, dat niet doet. Een belangrijke 
politieke drijfveer voor mij is het besef dat in de politiek iedereen 
– ondanks de vaak tegenstrijdige meningen – vanuit dezelfde 
kerngedachte vertrekt: we hebben allemaal het beste voor met 
elkaar. 

Bedankt voor het aangename gesprek, Arpine!

Arpine Ampazian
Bestuurslid N-VA Ingelmunster

  N-VA Ingelmunster tijdens de Warmste Week snoep 
verkocht voor Studio Kontrabas? We mochten een 
cheque van 500 euro overhandigen aan de organisatie.

  er dankzij Sylvie Viaene, secretaris van N-VA Ingelmunster, 
een AED-toestel komt aan de Cultuurfabriek? In het 
centrum was er al een, maar in de stationsbuurt niet. Ook 
daar kunnen inwoners binnenkort dus rekenen op een 
levensreddend hulpmiddel bij acute hartproblemen. 

Sylvie Viaene 
Secretaris N-VA Ingelmunster
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


