
De N-VA dicht bij de burger

Het deed deugd: elkaar opnieuw terug-
zien, in levende lijve. We voelden de 
warmte op de mooie braderie, waar de 
N-VA-stand van ver te zien was en veel 
mensen aantrok. De Berlijnse bollen 
waren in een mum van tijd uitgedeeld. 
Toch zijn we voorzichtig. Bij het schrijven 
van dit stukje stegen de besmettings-
cijfers alweer. Laten we dus hopen op 
een rustige winter en onszelf en onze 
naasten zo goed mogelijk beschermen.

Toch blijven we niet stilzitten. Na onze 
geslaagde acties rond de 11 julibon 
en de braderie, kijken we nu al uit 
naar onze gespreksavond met Vlaams 
Parlementslid Maaike De Vreese en 
nationaal ondervoorzitter Lorin Parys. 
Stip dus zeker 18 december 2021 aan 
in uw agenda!

Onze partij dicht bij de burger brengen. 
Dat doen we op zulke avonden, en meer 
dan ooit in 2022. Want einde maart 
komt Bart De Wever naar onze streken. 
We ontvangen ook Theo Francken, in 
samenwerking met afdeling Oostroze-
beke. 

Overigens, in februari volgend jaar 
houden we bestuursverkiezingen. We 
roepen dan ook iedereen op die zich 
graag wil engageren om zich kandidaat 
te stellen voor het N-VA-bestuur. Bent u 
nog geen lid? Neem dan zeker contact 
op met onze ledenverantwoordelijke. 

Vlaamse groeten,

Rolf Caers,
voorzitter N-VA

GESPREKSAVOND
Met Lorin Parys en Maaike De Vreese

Zaterdag 18 december 2021

Er zijn twee formules:

DINER
Vooraf organiseert onze afdeling een diner met een voor- en hoofdgerecht en 
aangepaste dranken. Deelnameprijs is 40 euro (inclusief inkom en drankje). 
Reservatie via rolf.caers@n-va.be. U ontvangt per mail de betalingsmodaliteiten. 
Om praktische redenen wordt de reservatieperiode afgesloten op 11 december. 
In de gesprekszaal zullen plaatsen gereserveerd worden voor u zodat u rustig 
kan genieten van uw maaltijd in het gezelschap van ons afdelingsbestuur en 
enkele prominente gasten. 

GESPREKSAVOND
Wie alleen naar de gespreksavond wil komen, betaalt 5 euro inkom en ontvangt 
hiervoor in ruil een glaasje cava of fruitsap. De betaling gebeurt ter plaatse. 
Deze gespreksavond staat open voor iedereen (dus ook niet-leden) en wordt 
georganiseerd in ’t Goed ter Couteren, Handelsstraat 15 – 8770 Ingelmunster 
vanaf 20 uur. Achteraf is er bij een glaasje gelegenheid tot een meet & greet met 
de sprekers en andere aanwezige  prominente partijleden.

U vindt de gegevens ook op onze website, Facebook- en Instagrampagina. Onze 
leden krijgen nog een uitnodiging in de brievenbus.We kijken er met het gehele 
bestuur naar uit om u terug te zien!

Op ontvangen we Lorin Parys, ondervoorzitter van N-VA nationaal, 
Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid in Leuven. Hij komt niet 
alleen, want ook Maaike De Vreese (Vlaams Parlementslid, N-VA Brugge) 
komt spreken over inburgering en integratie en Vlaamse justitie. 

Zaterdag 18 december 2021
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Tweede N-VA 11 julibon groot 
succes
Na het succes van vorig jaar pakte N-VA Ingelmunster uit met 
een tweede editie van haar 11 julibon, waarmee elk lid voor 8,5 
euro kon gaan winkelen bij een lokale voedingszaak. 

Dit jaar werden handelaars geselecteerd die sterk te lijden hebben 
gehad onder corona of onder de wegenwerken in onze gemeente. Er 
werden er drie geselecteerd: Slagerij Pascal, Wijnen Vanassche en 
frituur St-Joris. Het overgrote deel van de bonnen werd ingewisseld, 
een succes! De handelaars waren erg positief over de actie.

Goeiemorgen, Ingelmunster-ontbijt
Als alles goed gaat was deze editie voorlopig de laatste. Het werd in 
het leven geroepen omdat we door de coronacrisis die andere 
beproefde succesformule niet mochten aanbieden: het “Goeiemorgen, 
Ingelmunster!” ontbijt. Daar pakken we in 2022 opnieuw mee uit 
op onze 11 juli-viering. Deze staat ook open voor niet-leden.

Rondpunt is bijna rond

Goed nieuws! Het rondpunt aan de Meulebekestraat nadert 
bij het ter perse gaan van dit blad zijn eindfase. Het rond-
punt zal in de loop van december opnieuw opengaan en dat 
zal onze gemeente een stuk bereikbaarder maken. 

We begrijpen dat de werken hinder veroorzaken en de 
omleiding niet altijd even evident was, maar de werken 
waren absoluut noodzakelijk en kaderden vol in het ‘10 grote 
werken’-beleid van het gemeentebestuur. We rekenen op 
jullie begrip en danken jullie allemaal voor het geduld.

Overmandelpad zet trage wegen in de kijker
Op 16 september werd het Overmandelpad offi  cieel geopend. De naam werd bedacht door N-VA-gemeenteraadslid Nadine 
Verheye en verwijst naar het brugje dat de wandelaar over de Mandel brengt. 

De Mandelrivier is erg symbolisch voor 
Ingelmunster. Zij deelt onze gemeente in 
twee: het centrum en de stationsbuurt. Met 
de brug verbinden we de groene projecten 
(Wandel op de Mandel, Beukendreef, het 
Schuttershuisje én het toekomstige Park 
aan het Water) voor de wandelaar. Een 
ware oase van rust en natuurpracht waar 
Ingelmunster bijzonder trots op is. Schepen 
Jan Rosseel (N-VA) en Nadine Verheye 
(N-VA) kregen uit handen van schepen 

Jean-Pierre Deven (Onafhankelijken) de 
scharen uitgereikt om het lint plechtig 
door te knippen.

Trage wegen
De N-VA diende dit naamsvoorstel in om 
de trage wegen die onze gemeente rijk is 
in de verf te zetten. 16 oktober is de Dag 
van de Trage Wegen en dus een uiterst 
geschikte datum voor deze plechtigheid. 

Trage wegen zijn de enige wegen waar 
een voetganger of fietser zich écht veilig 
kan voelen, zonder auto’s of ander gemo-
toriseerd verkeer. De N-VA hecht hier 
veel belang aan en een naam maakt het 
heel wat eenvoudiger om deze wegen in 
wandelroutes en op kaarten te vermelden. 
Zo overstijgen ze hun lokale bekendheid 
en trekken ze meer wandelaars en fietsers, 
hetgeen op zijn beurt de lokale economie 
stimuleert.

Schepen Jan Rosseel en gemeenteraadslid Nadine Verheye bij de offi ciële opening van het Overmandelpad.

ingelmunster@n-va.be
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Braderie bracht ons samen
De jaarlijkse braderie werd dit jaar beloond met een 
stralende septemberzon die onze gele tent behoorlijk dit 
schitteren. Het was een prachtige dag vol sfeer, waarbij de 
coronazorgen eventjes uit ons hoofd werden geband. De 
Berlijnse bollen werden gesmaakt, de Vlaamse Leeuw werd 
met genoegen gedronken en er werd stevig gegokt op ons 
hammetje van 4904 gram (verkoopprijs 150 euro) dat  
gewonnen werd door Lucas Acke. Hij werd recent lid en 
krijgt hiermee zijn lidgeld ruimschoots terug!

We willen ook Slagerij Pascal danken voor het belangeloos 
aanleveren van dit fraai stukje vlees!

20 jaar N-VA 

De N-VA werd 20 jaar en dat vierden we op 26 
september samen in het Bierkasteel in Izegem. Een 
symbolische locatie, want in die stad is het allemaal 
begonnen met Geert Bourgeois. Onze stamvader 
vierde dan ook nog eens zijn 70e verjaardag dus het 
is helemaal een feestjaar! Via deze weg dan ook een 
welgemeende proficiat aan Geert en een enorme 
dankjewel aan ieder van jullie die van de N-VA zo’n 
schitterende partij maken!

Engagement gezocht!
ALS LID …

•  Wilt u een bestuursvergadering van N-VA Ingelmunster 
bijwonen?

•  Heeft u een vraag aan het bestuur en wilt u graag een 
persoonlijk antwoord?

•  Bent u nieuwsgierig naar de werking van onze afdeling?
•  Wilt u eens nader kennismaken met de bestuursleden?

Wees dan van harte welkom op onze open ledenvergadering. 
Uiterlijk in januari ontvangt ieder lid een uitnodiging en 
een brief om zich kandidaat te stellen voor het bestuur van 
N-VA Ingelmunster. Nieuwe, enthousiaste bestuursleden 
vormen het kloppend hart van een afdeling en zijn dus 
onontbeerlijk. Twijfelt u nog? Neem even contact op met 
ledenverantwoordelijke Diederik Vanderheeren (diederik.
vanderheeren@n-va.be) of een ander bestuurslid. U vindt 
onze contactgegevens op onze website ingelmunster.n-va.be.

ALS TOEKOMSTIG LID …
U wil actief meedenken, -durven en -doen? Of u steunt 
onze partij liever gewoon achter de schermen? Wees zeker 
welkom bij N-VA Ingelmunster. Als lid bent u bij de beste 
supporters van onze partij, heeft u een rechtstreekse lijn 
met de lokale afdeling en ontvangt u als eerste de lokale 

nieuwsbrieven en acties. Bijkomend geniet u van verschil-
lende acties (vader-/moederdag, kortingen op bepaalde  
activiteiten, N-VA familiedag, ...), ontvangt u het LEO- 
magazine met duiding over actuele zaken, wordt u uit- 
genodigd naar activiteiten die exclusief voorbehouden 
worden voor leden, ... kortom, het is meer dan de moeite 
waard!

ALS JONGERE …
Bent u jonger dan 30? Interesse om met andere jongeren 
samen te werken aan een politiek (jongeren)beleid in onze 
gemeente? Neem dan contact op met jongerenverantwoor-
delijke Robin Deleu (robin.deleu@n-va.be). Wij zijn volop 
aan het bouwen aan een lokale afdeling van Jong N-VA, 
de grootste politieke jongerenorganisatie van Vlaanderen. 
Hier worden contacten gelegd en carrières geboren!

www.n-va.be/ingelmunster
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


