
Beste Ingelmunsternaar ,

In februari kozen de leden van N-VA Ingel-
munster mij tot nieuwe voorzitter. Ik wens 
hen hierbij nog eens te bedanken voor het 
vertrouwen. Ik ben er met veel enthousiasme 
ingevlogen. 

Samen met u, overigens. Bijvoorbeeld tijdens 
Ingelmunster Aperitieft, waar we uit volle 
borst konden meezingen met de talrijke 
Vlaamse hits van Willy Sommers. Samen 
zingen maakt een mens immers gelukkig én 
brengt vooral mensen samen, precies wat 
we nodig hadden na die vreselijke pandemie.

We hebben ook onze eerste familiewandeling 
achter de rug, met taarten van onze bestuurs-
leden en ijsjes van de ijskar. Alsof dat dat 
nog niet genoeg was kwamen we op het 
einde van de wandeling terug op krachten 
met een heerlijke braadworst klaargemaakt 
op de grill. Een fantastische namiddag voor 
de hele familie.

We doen verder op ons elan. Eind juni 
hadden we nog een gespreksavond met de 
West-Vlaamse toppers Sander Loones en 
Maaike De Vreese. Het was een boeiende en 
leerrijke avond met ook in het publiek een 
heleboel interessante mensen. Bijzondere 
dank aan wie erbij was. 

Op zondag 10 juli serveren we met onze 
afdeling opnieuw ons felgesmaakte ‘Goede-
morgen Ingelmunster-Ontbijt’. Alle info vindt 
u op deze pagina. 

Via deze weg roep ik jullie graag warm op 
om op maandag 11 juli massaal de Vlaamse 
leeuw te laten wapperen.

Alvast tot op een van onze 
komende activiteiten!

Chantal Declercq
Voorzitter N-VA Ingelmunster

Geniet van de zomer!

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten!

@NVA_Ingelmunsternva_ingelmunsterN-VA Ingelmunster

vanaf 8u30 tot 11 uur
Bollewerpstraat 92A (Polyvalente
zaal Kantine)
Kaarten bij bestuursleden en aan de deur
10 euro, incl. aperitief
(kinderen -12 jaar gratis!)
leden en niet-leden welkom.

Vier met ons de
Vlaamse Feestdag!

10 juli 2022
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Kanaalomgeving wordt ‘park aan het water’
 
Onder de noemer ‘Park aan het water’ wil het stadsbestuur een uitgestrekte groene long creëren in het centrum van Ingel-
munster. Tijdens een participatietraject konden Ingelmunsternaren hun suggesties, tips en visie over dit project doorge-
ven. Op basis van de resultaten werkte landschapsarchitect Buro Bossaert een concreet inrichtingsplan uit. N-VA-schepen 
Jan Rosseel doet het project uit de doeken. 

Skatepark 
“Aan de zuidkant van het kanaal, de 
kant van het station, komt een groen, 
geïntegreerd skatepark, net naast de 
Brigandsbrug. De Ingelmunsterse 
jeugd is al langer vragende partij 
voor een skatepark. We zijn dan ook 
heel blij dat we de ideale plek in onze 
gemeente hebben gevonden”, legt Jan 
Rosseel uit.

Naast het skatepark komt er een 
speelzone met kleine heuveltjes en een 
open, groen vlakte om te ravotten. 
Vanop deze plek vertrekt een fiets- en 
wandelverbinding tot aan de Vaart-
straat. Tussen de appartementen in de 
Broekhoek en Vaartstraat zullen jong 
en oud kunnen bewegen en sporten 
met een beweegbank. In de omge-
ving van het speelbos zorgen kleine 
aanpassingen voor een betere toegan-
kelijkheid.

Waterdoorlatend pad
Langs de noordoevers van het kanaal 
wordt de fietsverbinding tussen Ingel-

munster en Emelgem verder doorge-
trokken. Tussen de Brigandsbrug en 
de Nijverheidsstraat moet het asfalt 
plaats maken voor een waterdoorla-
tend pad waar wandelaars, joggers en 
recreatieve fietsers in een oase van 
rust hun weg verder kunnen zetten. 
Dit pad zal verder doorlopen tot aan 
het waterzuiveringsstation. Vanaf de 
Nijverheidsstraat loopt parallel een 
hindernissenparcours met wasbord 
voor mountainbikers en fietsers.

Picknickbanken
Ter hoogte van de grote zwaaikom 
komen extra picknickbanken die 

toegankelijk zijn voor mensen met een 
rolstoel. Via kleine ruimtes vlakbij het 
water kunnen vissers er in alle rust 
hun sport beoefenen.

Zone Valora-toren 
Eerder maakten we al bekend dat ook 
de zone rond de Valora-toren een 
groene inrichting krijgt met een open 
en toegankelijk plein, picknickbanken 
en een speelzone.

“We creëren een blauwgroene ader, pal 
in het centrum van onze gemeente. 
Het is een unieke plek die we ten volle 
willen exploiteren. Aan beide kanten 
van het kanaal zetten we maximaal in 
op beleving, recreatie en ontspanning. 
Zo komen zowel jong als oud aan hun 
trekken. Iedereen wandelt, fietst en 
geniet mee in dit uniek stuk natuur,” 
besluit een fiere schepen Jan Rosseel.

Het herinrichtingsplan is helemaal 
klaar. Nu worden de nodige vergun-
ningen aangevraagd. Zodra deze in 
orde zijn, kunnen de werkzaamheden 
starten.

U had erbij moeten zijn: de Familiewandeling
Op 22 mei trapten we voor de eerste keer een familiewandeling van start. Het weer zat 
mee, het enthousiasme was goed, de tenten klaar, de hapjes lekker en de wandelaars 
zeer tevreden. Met hen een heel bestuur. Het was een topdag voor jong en oud. 

© foto’s Patrick Viaene
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Geen zebrapad, maar zitbankje voor 
Regenboogdag 
In Ingelmunster staat er gedurende een maand een zitbankje in de 
kleuren van de regenboogvlag in de tuin van bestuurslid Rolf Caers, in 
de Kortrijkstraat 146B. “N-VA Ingelmunster geeft daarmee het signaal 
dat iedereen gelijke rechten heeft, ongeacht de geaardheid.”

Naar jaarlijkse gewoonte hangen we de Regenboogvlag uit aan het 
gemeentehuis. In 2021 vroeg N-VA Ingelmunster het gemeentebestuur 
om een bankje te plaatsen in deze kleuren om wat meer zichtbaarheid 
hieraan te kunnen geven. Op dat bankje is het nog wachten, net zoals 
een regenboogzebrapad.

“Daarom namen we zelf het initiatief en plaatsten een zitbankje in een 
trage weg achter de Kortrijkstraat, op een toegankelijke hoek van mijn 
tuin. Hopelijk nemen er veel mensen een foto op deze locatie en plaatsen 
ze ons zitbankje in de kleuren van de regenboogvlag op sociale media. 
Het mooie zicht over de Ingelmunsterse velden krijg je er gratis bij”, zegt 
Rolf Caers, communicatieverantwoordelijke N-VA Ingelmunster. 

Zwemmen aannieuw tarief 
Sinds 1 mei is de samenwerking tussen de gemeente Ingelmunster en de 
stad Izegem rond het zwembad een feit. Hierdoor verlaagt het tarief dat je 
als Ingelmunsternaar betaalt om baantjes te gaan trekken of gewoon eens 
flink  te ploeteren in het water. 

Schepen van Sport Jan Rosseel is blij: 
“Veel Ingelmunsternaren komen hier-
heen om te zwemmen. Daarom wilden 
we af van het tarief voor niet-Ize-
gemnaren. Deze samenwerking zorgt 
ervoor dat een gewone zwembeurt nog 
maar drie euro kost en voor kinderen 
jonger dan 6 jaar zelfs maar één euro. 
Ook abonnementen zijn vanaf nu aan 
een stevig voordeeltarief”. 

Met positief nieuws de zomer in. 
En het water!

Bedankt, Dirk
In februari werd, zoals jullie weten een 
nieuw afdelingsbestuur verkozen. Ieder 
bestuurslid werd opnieuw herverkozen. 

Enkel Dirk Debaere wenste zich niet 
meer verkiesbaar te stellen. Het is 
toch met bijzondere trots dat wij Dirk 
Debaere, erevoorzitter en pionier van 
onze afdeling, via deze weg in de bloe-
metjes willen zetten voor zijn jaren-
lange, nooit aflatende inzet voor onze 
afdeling en partij.

Van ons allemaal, Dirk, een gigantische 
dankjewel en hopelijk toch nog tot op 
één van onze vele activiteiten!

Dirk Debaere (midden, zittend) is 
de pionier van N-VA Ingelmunster

MOEDERDAGBLOEMPJE MOEDERDAGBLOEMPJE 
Op 8 mei laatstleden vierden we moeder. Zoals steeds 
deden we dat met een fraai bloemetje van een lokale 

handelaar. Via deze weg nog eens een dikke dankjewel 
aan alle moeders, plusmama’s, grootmoeders, ...

Intussen is ook vaderdag gepasseerd. We trakteerden 
alle mannelijke leden op een Vlaams biertje!

www.n-va.be/ingelmunster
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Sander Loones
Kamerlid

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


