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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 3 juli.

Beste Ingelmunsternaar
Sinds ons laatste huis-aan-huisblad in februari verscheen, 
is er heel wat gebeurd. Een verschrikkelijke pandemie heeft 
onze levens flink overhoop gehaald. Jong en oud leerde 
intussen om te gaan met het virus. Toch worden we dagelijks 
geconfronteerd met hallucinante cijfers en de bijzondere, 
maar noodzakelijke regels en afspraken.

Hou vol!
Het duurde weken vooraleer we onze geliefden, familie en 
kameraden weer konden zien. Voorlopig lijken we van het 
ergste verlost, maar ook het soepeler regime zullen we nog 
even moeten volhouden. Een tweede golf moeten we abso-
luut vermijden. Ik wil via deze weg, in naam van het ganse 
bestuur, ons oprechte medeleven tonen aan iedereen die  
geliefden verloren heeft. Veel sterkte en strijdlust aan diege-
nen die door het virus getroffen werden.

Pluim voor onze inwoners
N-VA Ingelmunster dankt en waardeert ook de medische 
sector, de afvalophaaldiensten en alle andere mensen en  
bedrijven die aan het werk bleven om onze economie draaien-
de te houden. Dankzij de hulp van virologen en andere specia-
listen slaagden we erin de curve te doen dalen, wat een enorm 
plichtsbesef bij de bevolking vereiste. Daarom ook een pluim 
voor alle inwoners van onze gemeente. Ingelmunster had een 
van de laagste besmettingsgraden van onze provincie. 

De Vlaamse Regering werkte, onder de deskundige leiding 
van minister-president Jan Jambon, concrete maatregelen uit 
om de kwetsbare huishoudens extra te ondersteunen in  
de vorm van een overbruggingskrediet. Handelaars die  
verplicht hun deuren moesten sluiten, konden rekenen op 
een som van maximaal 4000 euro.

Politiek overstijgend overleg
Ook op gemeentelijk niveau startten we met een positief 
en constructief overleg over de partijgrenzen heen. Op die 
manier wil het gemeentebestuur zoveel mogelijk tegemoet 
komen aan de noden en belangen van onze bevolking, 
bijzondere doelgroepen en de lokale handelaars. Er werd 
een overzicht gemaakt van alle gemaakte kosten, ontvangen 
subsidies en niet-gedane uitgaven. Die bedragen worden nu 
gebruikt om jeugd-, sport - en cultuurverenigingen, kinder-
opvang, onderwijs en het bijzonder comité te ondersteunen. 
U ziet, we werken hard op elk niveau en willen niemand uit 
het oog verliezen! 

Steven De Maesschalck
Voorzitter N-VA Ingelmunster
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N-VA Ingelmunster trakteert!
N-VA Ingelmunster wenst al haar leden een gelukkige Vlaamse 
feestdag toe. Traditioneel vieren we 11 juli met een uitgebreid 
ontbijt voor iedereen, maar dat kan omwille van de corona-
maatregelen helaas niet doorgaan. 

Daarom zetten we onze schouders dit jaar onder de actie 
#KoopLokaal en schenken we al onze leden een bon ter  
waarde van 8,50 euro. Die is geldig vanaf 11 juli tot en met  
31 augustus bij enkele Ingelmunsterse handelaars. Onze 
oprechte dank voor hun bereidwillige deelname. De bon wordt 
per post opgestuurd naar onze leden.

Wist je dat?
•  Vlaanderen ruim 30.000 euro vrijmaakt voor kwetsbare 

gezinnen en armoedebestrijding in onze gemeente?

•  De Vlaamse Regering zo’n 127.000 euro voorziet voor de 
sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Ingelmunster?

•  Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias  
Diependaele maar liefst 685.000 euro vrijmaakte voor de 
renovatie van Hoeve D’Heerlijkhede van Deefakker?

•  Onze eigenste schepen recent in de krant kwam omdat 
hij iedere ochtend 25 kilometer wandelt? Vroege vogel? 
Moedig hem gerust aan!



meise@n-va.be

Bestuurslid in de kijker: 
Rolf Caers
Stel jezelf eens even voor?
Ik ben geboren en getogen in Leopoldsburg en ben actief als 
preventieadviseur in petrochemische constructiewerken in 
Antwerpen. Ik ben getrouwd met Maaike, een lieve dame uit 
Sint-Niklaas. Samen hebben we een zoontje Tristan, hij is ge-
boren in West-Vlaanderen. Intussen is er nog een kindje op 
komst. Zoals je ziet, kom ik dus een beetje overal en nergens. 
Daardoor heb ik al vrij veel levenservaring opgedaan en kan 
ik over verschillende onderwerpen meepraten. 

Wat zijn je hobby’s?
Na een lange werkdag heb ik meestal niet veel tijd meer 
over voor andere dingen. Af en toe maak ik kunstwerkjes in 
gips. En als de gelegenheid zich voordoet, dan haal ik mijn 
oldtimer van stal en rij ik door onze mooie streek. Mijn 
donkergroene, Engelse sportwagen zal veel lezers bekend 
voorkomen. Het voordeel aan de auto is dat ik er veel men-
sen door ontmoet. Dat brengt dikwijls interessante verhalen 
met zich mee.

Wat is je favoriete plekje in onze gemeente?
Dat is een moeilijke vraag, er zijn er zoveel. Ik heb al sinds 
het begin van deze eeuw een band met het kasteel. Met een 

toenmalige liefde kwam ik veel in het park. Dat zijn leuke 
herinneringen. Maar hét mooiste plaatsje, daar hoef ik niet 
ver voor te gaan. In mijn achtertuin heb ik een prachtig ver-
gezicht over een stuk van de gemeente. Dat gevoel van rust 
en kalmte is onbeschrijflijk. Het uitzicht maakt me trots op 
wat we allemaal al hebben opgebouwd. Een mooie, groene 
gemeente, waar het fijn is om te wonen.

Hoe zie jij de toekomst voor Ingelmunster?
Ingelmunster heeft een stabiele begroting en er zijn be-
langrijke stappen gezet om onze gemeente in de toekomst 
op de kaart te houden. De veelbesproken centrumbrug is 
daar een voorbeeld van. Tegelijk zie ik ook initiatieven voor 
en door de jeugd, omtrent cultuur, de seniorenwerking en 
sociale verenigingen. Zij doen alles wat ze kunnen voor hun 
doelgroepen. We organiseerden een quiz, wandelden en 
fietsten samen, belden 80-jarigen op om te kijken hoe het 
met hen ging (en gaat). Ik kan alleen maar concluderen dat 
Ingelmunster bijzonder sterk bezig is.

Kan je jezelf omschrijven in een woord?
Ambitieus. Niet zozeer om het heel ver te schoppen, maar 
wel om het goed te doen. Als je maar half werk aflevert, kan 
je er net zo goed niet aan beginnen. Goed bestuur is een 
basisbegrip voor mij. Ik probeer het dan ook ten allen tijde te 
respecteren.

Bedankt en veel succes, Rolf!

Officiële opening  
Oostrozebekestraat
Wat ooit een van de slechtste invalswegen in Vlaanderen was, 
pronkt nu in Ingelmunster als voorbeeld voor vele anderen. De 
intensieve renovatiewerken aan de Oostrozebekestraat duurden 
maar liefst drie jaar, maar het eindresultaat mag gezien worden. Het 
gemeentebestuur trakteerde de buurtbewoners op een verfrissend 
ijsje en een lekker bakje aardbeien. Bedankt voor jullie geduld!
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www.n-va.be/meise

Nadine Verheye verlaat het schepencollege
Het nieuws kwam niet helemaal onverwacht, maar toch wat sneller dan 
gedacht door de coronacrisis. Onze schepen Nadine Verheye heeft besloten 
om een stap opzij te zetten. De coronamaatregelen maken het voor haar 
onmogelijk om de functies als schepen, gemeenteraadslid en familievrouw 
op een efficiënte manier uit te oefenen.

Rekening houdend met de verkiezingsuitslagen, gingen we op zoek naar een  
waardige vervanger voor Nadine. Er werd opvolging gezocht binnen de  
meerderheidspartijen. Jean-Pierre Deven neemt de uitdaging met grote 
dankbaarheid aan. Onze fractievoorzitter Steven De Maesschalck wordt 
daardoor de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Aangezien er tijdens de 
zomermaanden geen gemeenteraden plaatsvinden, blijft Nadine voorlopig 
tot september aan als schepen. Daarna gaat ze enkel verder als gemeente-
raadslid.

Nadine Verheye is binnen N-VA Ingelmunster, en ver daarbuiten, een begrip. 
Vanuit het niets en zonder enige politieke achtergrond werd Nadine meteen 
verkozen tot schepen. Een flinke uitdaging die ze met verve volbracht. Haar 
herverkiezing was daar het beste bewijs van. Haar professioneel en uiterst 
correct beleid zorgden ervoor dat iedereen graag met haar in zee ging.

Trage wegen zijn een wandelzegen
Tijdens de lockdown lanceerde onze gemeente verschillende mooie initiatieven om de inwoners te animeren. Zo was er een  
wekelijkse Blufinjekot-quiz, organiseerden we een fotozoektocht en wandelden en fietsten we samen. We maakten wandelingen 
over de verschillende ‘trage wegen’ in onze gemeente. Die kan je terugvinden op de gemeentelijke website. Zo ontdekten we zelfs 
in onze eigen gemeente plaatsen die we voordien nog niet kenden!

1   Het vertrekpunt is de parking van de Bosbeke in de Rozes-
traat.

2   Stap richting de Spoorwegstraat, maar sla meteen weer rechts 
in en blijf nog even in de Rozestraat. 

3   Aan het tweede huis ga je rechts over een idyllisch kronkel-
paadje tot aan de Mispelstraat.

4   Je draait naar links en volgt het pad naar de Hooghoutstraat 
en Lockbeekstraat. 

5   Voorbijgaand aan de prachtig gerestaureerde hoeves kom je 
links meedraaiend opnieuw in de Rozestraat. 

6   Je gaat nu door de Duikerstraat tot aan de Hemelrijkstraat, 
met een prachtig landschap als beloning. 

7   Licht dalend ga je over de spoorweg. Met de serres aan je lin-
kerzijde vind je een paadje langs de woning. Zo kom je langs 
een tuin met fruitbomen en zelfs een paar lammetjes. 

8   Je volgt rechts de weg mee en staat aan het waterbekken, 
gebruikt voor irrigatie van landbouwgrond. Wat verderop zie 
je een prachtige vijver. 

9   In de verte duikt de volgende halte al op: de Hoge Doorn en 
zijn bekende molenruïne. Hou de molen aan je rechterzijde en 
stap richting de Duikerstraat. Tussen huisnummer 81 en 83 is 
er opnieuw een veldwegeltje. 

10   Daar kan je rechts inslaan. Daarna keer je heel even op je 
stappen terug tot aan het kruispunt van zonet, maar je blijft 
rechtdoor gaan. 

11   Je komt daar aan de achterzijde van de Tuinwijk, waar ook 
een klein speeltuintje voor de kleinsten is. Nadien vervolg je 
de weg en ga je op het einde van de straat links en kort daarna 
meteen rechts. 

12   Dat paadje leid je naar Heirweg Zuid. Zo kom je opnieuw in 
de Spoorwegstraat uit. 

13   Daar neem je de eerste straat rechts, de Leeuwerikstraat, waar 
het wandelpad begint dat de Vierbunderwijk in twee splitst. 

14   Via het brugje, de vijver en de Bakkerstraat kan je de Spoor-
wegstraat uitwandelen tot aan het beginpunt.

Veel wandelplezier! 

Bedankt, 

Nadine!
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


