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Beste Ingelmunstenaar,
Het verkiezingsjaar 2018 werd voor onze afdeling een ware voltreffer. Dat zorgde ervoor dat we sinds begin 
dit jaar mee aan het roer staan van onze gemeente, met Nadine Verheye en Jan Rosseel als schepenen,  
Diederik Vanderheeren en ikzelf als gemeenteraadsleden en Dorine Behaeghe als lid van het bijzonder  
comité voor de sociale dienst. 2019 beloofde dan ook een ‘machtig’ jaar te worden voor N-VA Ingelmunster.  
Een overzicht van onze activiteiten:

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

22 december 2018: 
N-VA Ingelmunster 
koos een nieuw bestuur. 
Steven De Maesschalck en 
Manfred Vanhulle werden 
verkozen als voorzitter en 
ondervoorzitter van een 
enthousiaste ploeg!

7 juli 2019: 
Naar jaarlijkse traditie no-
digden we iedereen uit op 
ons ‘goeiemorgen Ingel-
munster ontbijt’. Het werd 
onze beste editie ooit, met 
een ongeziene opkomst.

11 juli 2019: 
Zoals elke 
fiere Vlaming 
vierden we onze 
Vlaamse feest-
dag in stijl met 
optredens en 
lekkere snacks.

9 mei 2019: 
Samen met onze be-
vriende partners van 
‘De Brug’ lanceerden 
we ons beleidsplan 
‘10 grote werken #ie-
dereen doet mee’.

16 mei 2019: 
Samen met de omlig-
gende N-VA-afdelingen 
organiseerden we in 
Oostrozebeke een ge-
spreksavond met toen-
malig voorzitter van 
het Vlaams Parlement 
Jan Peumans.

13 september 2019:
Ons lokaal bestuur kreeg ver-
sterking van liefst vier nieuwe 
bestuursleden: Chantal 
Declercq, Arpine Ampasian, 
Rolf Caers en Robin Deleu.

28 september 2019:
Zoals elk jaar had N-VA Ingel-
munster een kraampje op de 
braderie. Bezoekers konden er 
genieten van een gratis drankje 
alsook van de heerlijke suiker- 
wafels die Chantal en haar 
echtgenoot Dirk klaarmaakten.

Het voltallige bestuur bedankt alle aanwezigen voor hun interesse in onze activiteiten. 
Meteen ook een warme oproep: wilt u graag deel uitmaken van onze afdeling en  
onze gemeente mee helpen groeien? Aarzel dan niet en neem contact met ons op  
via ingelmunster@n-va.be.  N-VA Ingelmunster wenst u, uw familie en dierbaren  
een warme kerst en een gelukkig en voorspoedig 2020 toe!

Met warme groet

Steven De Maesschalck I Voorzitter N-VA Ingelmunster

17 mei 2019: 
Naar jaarlijkse traditie én als eerste  
politieke familie ooit hingen we de  
regenboogvlag uit aan het gemeente-
huis. Zo toonden we onze solidariteit 
in de strijd tegen discriminatie en inti-
midatie van holebi’s en transgenders.

  Door de regen-
boogvlag uit te 
hangen namen 
we het mee op 
voor holebi’s 
en transgen-
ders.

12 oktober 2019:
Vlaams minister Zuhal Demir was te gast in Ingel-
munster. In een afgeladen volle Cultuurfabriek gaf ze ons 
een kijk op haar ministerpost. Onze afdeling beleefde een 
heel mooi moment toen Arpine, ons bestuurslid met een 
Armeense en Griekse achtergrond, haar zelfgemaakte 
N-VA-taart liet aansnijden door de enthousiaste minister.

 Met plezier sneed Zuhal Demir onze zelfgemaakte taart aan.
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Maak kennis met bestuurslid Chantal Declercq
Kan je je even voorstellen, Chantal?
“Ik ben Chantal Declercq, 58 jaar en gehuwd met Dirk 
Deforce. We wonen in het ouderlijk huis van mijn man in de 
Rozestraat en hebben zes kinderen: één dochter, twee zonen 
en hun partners. Zij hebben intussen hun eigen gezin gesticht, 
en hoe! Volgend jaar wordt ons vijfde kleinkind geboren.

Beroepshalve werk ik als boekhoudster in het familiebedrijf 
Deforce Medical. Bij N-VA Ingelmunster zet ik mij in als 
organisatieverantwoordelijke.”

Waarom koos je voor de N-VA?
“Ik ben al enkele jaren lid van de N-VA. Eerst in Izegem en nu 
in Ingelmunster. Heel wat vrienden zijn verbaasd als tijdens 
de verkiezingen borden van de N-VA in mijn voortuin staan. 
Maar zelf vind ik dat niet meer dan logisch. Ik sta achter de 
nuchtere en haalbare ideeën van de N-VA, bijvoorbeeld rond 
integratie. Integratie is niet alleen de taal kennen, maar ook 
vertrouwd zijn met andere gewoonten in onze samenleving. 
Ik denk bijvoorbeeld aan je afval sorteren of je kinderen vanaf 
2,5 jaar naar school sturen zodat ze goed Nederlands kunnen 
als ze naar het eerste leerjaar gaan. Ik begrijp helemaal niet 
waarom mensen het racistisch vinden als je dat zegt ...

Ik sta ook honderd procent achter het idee dat werken moet 
lonen. De lasten op arbeid, zowel voor werknemer als werk- 
gever, moeten verder omlaag. Want we houden onze welvaart 
alleen op peil als meer mensen werken. Duidelijke en realistische 
standpunten: dat is wat de N-VA voor mij betekent.” 

Wat is jouw favoriete plekje in onze gemeente?
“Ik kan echt genieten van een toertje lopen door de Dreef, 
mijn favoriete plaats. Lopen doe ik trouwens iedere woensdag 
en vrijdag samen met de dames bij atletiekvereniging AVI. 
Met de kleinkinderen wandel ik soms rond de vijver in de 
Vierbunderwijk. Terwijl zij genieten van het speeltuintje, zit 
ik rustig te verdwalen in een mooi boek. Dat kan heel gezellig 
zijn, even wegdromen met fijne lectuur.”

Hoe zie jij de toekomst voor Ingelmunster?
“Door de nieuwe wijken komen er steeds meer jonge gezinnen 
in ons dorp wonen. Dat vind ik prachtig. Zo krijgen we een 

dynamische gemeente, met een gezonde mix van jonge en 
oudere bevolking.

En ik zie dat er echt werk wordt gemaakt van mooie rustige 
plaatsen en wandelwegen waarvan zowel de jongeren als  
ouderen kunnen genieten. Daar heeft deze drukke maat-
schappij vol stress en drukte zeker nood aan.”

Wat zijn je hobby’s? Kunnen we je ergens in het verenigings-
leven tegenkomen?
“Samen met mijn man geniet ik er enorm van om te varen 
op de binnenwateren. Het moet daarom niet altijd ver zijn, 
gewoon eens tot Roeselare en terug is minstens even aan- 
genaam. En dan aanmeren in Ingelmunster en op het terras 
een glaasje drinken. Zalig!

Ik ben ook een zeer gedreven line-danseres. Ik dans al tien 
jaar, waarvan vijf als lesgeefster bij de Country Eagles.  
Helemaal prachtig wordt het als verschillende clubs samen 
dezelfde dans uitvoeren op een mooi lied. Helaas komen er 
niet veel jonge mensen op het line-dansen af …”

Wie weet maakt dit interview hen wel nieuwsgierig ...  
De laatste vraag is een wat moeilijkere: hoe zou jij jezelf in 
één woord omschrijven?
“Wel, noem mij dan maar een ‘family woman’. Ik geniet ervan 
om bij feesten zoals sinterklaas, Pasen, kerst en nieuwjaar 
samen te komen met de familie Deforce. Mijn schoon- 
moeder, die helaas dit jaar overleed, zorgde altijd voor een 
warm welkom, met een versierde tafel en voor elk wat lekkers. 
Die traditie heb ik sinds een tweetal jaren van haar  
overgenomen.

Ik geniet van de kleine dingen des levens: een knuffel van 
mijn kleinkinderen of een spontaan bezoekje van mijn  
kinderen. Maar ook bijvoorbeeld van een praline van pure 
chocolade of een ijskoffie. Daarvoor smelt ik elke keer  
opnieuw!”

Bedankt voor dit kennismakingsgesprek en succes met je 
taken binnen ons bestuur!
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Hondenweide aan 
de Mandel
Tussen de Nijverheidsstraat, de Mandel en 
het kanaal Roeselare-Leie ligt een prachtig 
stuk grond van ongeveer 5 000 vierkante 
meter. Niet alleen zal uw trouwe viervoeter  
er zich kunnen uitleven, het versterkt ook 
het groene karakter van ons centrum. 
Ook wandelaars zijn er meer dan welkom. 
Een nieuwe trage weg door de weide zal 
Wandel op de Mandel langs het kanaal 
verbinden met het pad langs de Mandel  
en de wijk die aansluit met het sport- 
centrum. Er komen bomen en banken om 
te genieten van de natuur.

Nieuwtjes uit de gemeente
Tal van projecten en werken  
voor Ingelmunster
Openbare werken
Op het vlak van openbare werken is 
het een ingrijpend jaar geweest. De 
hernieuwing van de  Oostrozebe-
kestraat is verder afgewerkt en het 
rondpunt dat eraan grenst wordt 
heraangelegd. Daarnaast was er ook 
de opstart van het project Meusbroek-
beek, de parking aan het sportstadion, 
de vernieuwing van de Jan Breydel-
straat, het Acaciaplein, de Meulebeke- 
straat tussen de Jan Breydelstraat en 
de Bruggestraat, het stukje School-
straat tussen Meulebekestraat en het 
garagestraatje, het garagestraatje  
Hinnebilckstraat en de ingebruik- 
name van verschillende fietsstraten. 
En dan hebben we nog niet gesproken 
over de vernieuwing van de groen-
zones in de Europa- en de Roden-
bachwijk en over de voetpaden in die 
laatste wijk. Maar er is nog meer. We 
hebben een dossier opgestart voor een 
bijkomende groene parking aan het 
sportstadion en investeerden in een 
machine voor onkruidbestrijding via 
heet water en in twee bestelwagens op 
aardgas (CNG). De openbare verlich-
ting verkochten we aan Fluvius, zodat 
Ingelmunster al in 2030 ledverlichting 
heeft. Dat zorgt voor een besparing 
van 640 000 euro en 80 000 kilogram 
minder CO2-uitstoot.

Patrimonium en sport
Verder werkte de dienst Patrimo-
niumbeheer aan de aanleg van de 
verwarming in de kerk en de pastorie 
en aan een natuureducatief centrum 
in het vernieuwde Schuttershuisje. Op 
het vlak van sport werd een werk-
groep opgestart voor de opwaardering 
van het sportstadion tot sportpark. 
Bovendien kreeg het voetbalstadion 
een opknapbeurt en geven we ook 
steun aan onze nieuwe voetbalploeg 
SV Ingelmunster. Heel wat om naar 
uit te kijken dus in 2020 en daarna!

N-VA Ingelmunster beantwoordt uw vraag
Op onze sociale media merken wij steevast veel activiteit op. Veel mensen zitten duidelijk met  
vragen. Het is helaas niet altijd mogelijk om via die kanalen meteen een concreet en correct antwoord 
te geven. Daarom deze oproep:

Hebt u een vraag over de N-VA, over uw gemeente of wenst u iets aan te kaarten? Surf dan naar ingelmunster.n-va.be/stel-je-
vraag of stuur een mail naar rolf.caers@n-va.be. Hij bezorgt uw vraag aan de juiste persoon.  
 
Zo krijgt u binnen de kortst mogelijke periode de correcte informatie toe- 
gestuurd. Misschien wordt uw vraag zelfs opgenomen in een volgende  
uitgave van dit huis-aan-huisblad! Wij kijken alvast uit naar uw bericht.

Bestuurslid Rolf Caers helpt u graag verder met uw vraag: rolf.caers@n-va.be

Jan Rosseel
Schepen

Nadine Verheye
Schepen
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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


