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N-VA Ingelmunster steekt een tandje bij
Sinds de oprichting van N-VA Ingelmunster in 2011 vieren 
we onze Vlaamse feestdag in stijl. Dit jaar organiseerden we 
een luxeontbijt, waarop we maar liefst 150 gasten mochten 
verwelkomen. Bedankt aan de gedreven bestuursleden en 
sympathisanten die van dit initiatief mee een succes maakten! 

N-VA Ingelmunster wil u als inwoner zoveel mogelijk  
betrekken bij het gemeentelijke beleid. Door tal van  
activiteiten bij te wonen, blijven we in dialoog met alle  
inwoners en houden we voeling met wat er leeft. En 
uiteraard is het mooi meegenomen als we mensen  
kunnen overtuigen om onze rangen te versterken.

Onze twee recentste aanwinsten in de bestuursploeg zijn 
Chantal Declercq en Rolf Caers. Chantal wordt een van 
onze drijvende krachten bij de organisatie van evenementen 
en activiteiten. Rolf zal dan weer zijn schrijftalent inzetten 
als verantwoordelijke voor ons huis-aan-huisblad. Hij 
wordt tevens ons aanspreekpunt voor de pers. Hebt u ook 
interesse om deel uit te maken van onze ploeg? Contacteer 
ons dan gerust via ingelmunster@n-va.be

Als voorzitter ben ik ongelooflijk fier dat we voor onze  
volgende activiteit een van de meest invloedrijke dames 
binnen de N-VA konden overtuigen om van het verre 
Limburg naar Ingelmunster af te zakken. Niemand minder 
dan Zuhal Demir is de centrale gast van onze gespreks-
avond op 12 oktober. In opiniestukken en interviews laat 
ze zich graag kennen als een overtuigde, niet-klassieke 
Vlaams-nationaliste met een eigen geluid.

Samen met de bevriende N-VA-afdelingen van Dentergem, 
Harelbeke, Izegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke 
en Wielsbeke nodigen wij u van harte uit op deze boeiende 
avond.

Wij kijken alvast uit naar uw komst!

Met vriendelijke groeten

Steven De Maesschalck
Voorzitter N-VA Ingelmunster

Fietsstraten in Ingelmunster (p. 3)Groene parking aan sportstadion (p. 2)

Gespreksavond met Zuhal Demir
Zaterdag 12 oktober om 19.30 uur
Cultuurfabriek, Kortrijkstraat 4,  
Ingelmunster

Kamerlid Zuhal Demir komt de 
politieke actualiteit toelichten. 
Presentatie door Vlaams  
Parlementslid Axel Ronse.
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Groene parking op komst aan het sportstadion
Al een dertigtal jaar wordt er gesproken over de aanleg van een extra parking aan de overkant van de ring. 
Als alles goed verloopt, kunnen de werken eind dit jaar eindelijk starten.

Per week maken er ongeveer 3 500  
sporters gebruik van ons sportstadion. 
Ook de evenementenhal zorgt voor  
een grotere parkeerdruk op de huidige  
parking en de omliggende straten.  
Momenteel zijn er al werken bezig aan  
de Meusbroekbeek om de capaciteit van 
de huidige parking uit te breiden. Maar 
dat volstaat niet om het probleem van  
de parkeerdruk volledig op te lossen.  
Een bijkomende parking is nodig.

Procedure opgestart
In het ontwerp ging extra aandacht naar 
het groene aspect. Er komen ongeveer  
33 bomen bij en achteraan is een haag 
voorzien. Voor de parkeerplaatsen zelf 
wordt er grindgazon gebruikt en voor  
de rijweg asfalt. De parking is bereikbaar 
via de Bollewerpstraat en zal ongeveer  
130 extra plaatsen opleveren.
 
Ondertussen werd de procedure voor de 
aanleg opgestart. In augustus verklaarde 

de provincie het dossier volledig en ont-
vankelijk. Momenteel loopt er een open-
baar onderzoek. Als alles positief verloopt, 
kunnen de werken al eind dit jaar starten.

Robin Deleu is binnen N-VA Ingelmunster het aanspreekpunt voor 
de jeugd. Met dit interview stellen we hem graag aan u voor.

Kan je je even voorstellen?  
“Natuurlijk. Ik ben Robin en ik studeer elektronica en ICT aan hogeschool VIVES. 
Een boeiende richting die ook veel toekomstperspectief biedt. In mijn vrije tijd 
werk ik in de Colruyt in Izegem en ben ik animator bij speelpleinwerking Jadadde 
in onze gemeente. Om aan de dagelijkse routine te ontsnappen ga ik vaak met mijn 
hond wandelen in Ingelmunster.”

Waarom koos je voor de N-VA?
“De N-VA was voor mij de meest logische keuze, want de meeste partijstandpunten 
sluiten naadloos aan bij mijn persoonlijke overtuiging. Van een streng maar recht-
vaardig migratiebeleid tot degelijk onderwijs voor iedereen. In plaats van te roepen 
aan de zijlijn, komt de N-VA altijd met een structurele oplossing.”
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nt   Warm weer, prima optredens en een feestelijke 
sfeer … Kortom, een onvergetelijke Vlaamse 
feestdag.

Interview met jongerenverantwoordelijke Robin Deleu

  Robin Deleu bij de Doornmolen, een van zijn favoriete plekjes in onze gemeente.

Sfeervolle optredens op Vlaamse feestdag 
Op 5 juli was het feest op de markt. Naar aanleiding van de  
Vlaamse feestdag organiseerde het gemeentebestuur spetterende 
optredens met onder meer de Vlaamse band Les Copines.

Misschien hebt u opgemerkt dat de drank geserveerd werd in herbruikbare 
bekers. Dat als voorproefje voor 2020, want vanaf dan zijn herbruikbare  
bekers verplicht op alle evenementen. Onze gemeente werkt hard aan die  
omschakeling, met de N-VA in een voortrekkersrol.

Het weer was warm, de drank koud, de sfeer goed, de optredens uitstekend  
en de dag onvergetelijk. Dank aan alle organisatoren, medewerkers en  
aanwezigen!
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Wat is jouw favoriete plekje in Ingelmunster? 
“Ik woon al mijn hele leven in Ingelmunster en ken dus heel 
veel mooie plekjes. Onze gemeente is heel levendig en er is altijd 
wel iets te doen. Als ik dan toch één plekje moet kiezen, dan 
ga ik voor de Doornmolen: een prachtige locatie om tot rust te 
komen.” 

Hoe zie jij de toekomst voor onze gemeente?
“Ik bekijk die heel positief! Door de werken in onze gemeente 
is het nog even op onze tanden bijten, maar daarna kunnen we 
volop genieten van het resultaat. Ik stel ook vast dat de jeugd 
veel initiatieven neemt voor een nog mooier dorp en een betere 
toekomst. Studio Kontrabas organiseert bijvoorbeeld veel initia-
tieven voor het goede doel.”

Je bent animator bij Jadadde. Hoe ging dat deze zomer?
“De zomer kende een fantastische start voor onze speelpleinwer-
king: nooit eerder waren er zoveel kinderen. Daardoor moesten 
we op zoek naar meer animatoren, en zo ontstond er opnieuw 
een luxeprobleem. Omdat er zich massaal veel nieuwe animatoren 
aanmeldden, was het niet mogelijk om iedereen minstens een 
week te laten komen. Een groot verschil dus met andere speel-

pleinwerkingen in Vlaanderen: daar wordt het juist moeilijker 
om animatoren te vinden.”

Niet te veel last gehad van de hittegolven?
“De extreme warmte was inderdaad een uitdaging, maar met 
voldoende drank, waterspelletjes en veel zonnecrème hebben we 
de situatie goed aangepakt. Alle animatoren hebben eigenlijk de 
hele zomer door echt mooi werk geleverd. De kinderen konden 
voluit kind zijn en ravotten en kampen bouwen. We werkten ook 
met een goed systeem van beloningen als de kinderen opdrachtjes 
uitvoerden en ‘minpuntjes’ bij ongepast gedrag. 

Je blijft dus nog wel even animator?
“Ik ben heel graag animator omdat de sfeer zo goed is. Ook als de 
kinderen naar huis zijn, blijven we een hechte groep. Misschien 
waren er daarom zoveel kandidaat-animatoren. Ik geniet er echt 
van om kinderen verantwoordelijkheidszin bij te brengen en hun 
tegelijk een mooie zomer te bezorgen die ze zich nog lang zullen 
herinneren. Mijn persoonlijke favoriete activiteit zijn de uitstappen 
op donderdag, zoals de uitstap naar Kidrock. Er komt veel bij 
kijken, maar dat enthousiasme bij die kinderen, daar doen we het 
allemaal voor.”

 Snoepzakjes bestellen? U vindt onze contactgegevens op www.n-va.be/ingelmunster onder de rubriek ‘Wie is wie?’.

Fietsstraten in Ingelmunster
In september richtte het gemeentebestuur enkele straten rond de Onze Lieve Vrouw-school en De Wegwijzer 
in als fietsstraten. Een belangrijke stap voorwaarts in het veilig en leefbaar houden van onze gemeente. 

Concreet gaat het om de Hendrik Consciencestraat, de Brigandstraat, de Schoolstraat 
en de Guido Gezellestraat. Fietsstraten geven doelbewust voorrang aan de fietser.  
Zo verloopt het fietsen vlotter en voelt de fietser zich veiliger. Bovendien wordt het  
autoverkeer afgeremd, wat zorgt voor meer rust en veiligheid in de buurt. Logisch  
dus dat fietsstraten meestal in de buurt van scholen liggen of aan andere concentratie-
plaatsen waar veel fietsers komen. 

Rode signalisatie geeft telkens het begin aan van een fietsstraat. Er is een  
duidelijk onderscheid met fietssuggestiestroken, waar andere regels en rechten gelden. 
De affiche hiernaast verduidelijkt welke regels er gelden in een fietsstraat.

‘Sneukelen’ voor het goede doel
N-VA Ingelmunster schaart zich dit jaar opnieuw achter de  
initiatieven van Studio Kontrabas voor Music for Life. Dit  
jaar verkopen we snoepgoed. U kunt de handige snoepzakjes,  
gemaakt door een smaakvolle handelaar in Ingelmunster,  
voor 3 euro per stuk verkrijgen op de braderij op 12 oktober. 

De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Het ideale excuus dus om 
te ‘sneukelen’. We rekenen op uw massale steun, want alle ‘beetjes’ helpen! 
Ook op andere activiteiten van N-VA Ingelmunster kunt u de zakjes kopen. 
Mocht u echt de smaak te pakken hebben, dan kunt u er ook bestellen bij 
onze bestuursleden.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


