
Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.  

De bevoorradingszekerheid is in gevaar. 

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.  

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord. 

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.
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Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur. 

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen 

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling. 

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.
 

Beste Ingelmunsternaar

De zomer kleurde geel in Ingelmunster! 
Niet alleen door het mooie weer, maar 
ook door de gele trui na een magnifieke 
tijdrit van Yves Lampaert. Waarlijk een 
prestatie om van te genieten!

Na twee coronajaren keek iedereen 
hoopvol uit naar de zomervakantie. Dat 
bleek al op de Vlaamse feestdag: menig 
bewoner genoot van het samenzijn en 
het optreden van Guido Belcanto. Ook 
ons “Goeiemorgen Ingelmunster”-ontbijt 
werd letterlijk gesmaakt. Het volledige 
N-VA-team zette zich 100 procent in om 
heerlijke spijzen op tafel te zetten voor 
een goed gevulde zaal.

September is de maand van opnieuw 
studeren, maar ook van Ingelmunster 
Kermis en onze jaarlijkse braderie. Het 
feesten stopt hier nooit en we hebben er 
dan ook een prachtige dag van gemaakt. 
We hadden een fijne namiddag met  
interessante gesprekken en ontmoetin-
gen met jullie, onze leden en  
sympathisanten.

Intussen is Halloweenmaand oktober ook 
alweer bijna voorbij. Met uw lokale N-VA-
afdeling gaan we resoluut voor de gezel-
ligheid die hoort bij deze donkere tijd. 
Zo bereiden we ons voor op de komende 
klaaskoekenkaarting op 9 december 
in de Brasserie. Ik hoop u daar allen te 
mogen verwelkomen. Kaarten zijn nog 
steeds te verkrijgen bij de bestuursleden 
of via info@ingelmunster.be en onze 
Facebookpagina.

Chantal Declercq
Voorzitster N-VA 
Ingelmunster

KAASKOEKENKAARTING
N-VA Ingelmunster

Vrijdag 9 december 2022
vanaf 18u

Zaal Brasserie (Don Bosco)
Bollewerpstraat 3
8770 Ingelmunster

Inleg 1,50 euro
Vrij van drank
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Maak kennis met SUKH PREET SINGH
Mijn naam is Sukh Preet Singh, ik ben 20 jaar en studeer Farmaceutische Wetenschappen aan de universiteit van Gent.

Van jongs af aan is het mijn droom om mensen te helpen zowel op medisch maar ook – en niet minder belangrijk- op  
politiek vlak. Het grootste deel van de dag breng ik door met mijn neus diep in de vele studieboeken. Al zorg ik ervoor  
dat ik in het dagelijks leven ook kan sporten en mediteren. Ik hou enorm van koken, met een persoonlijke voorkeur voor  
de Indische en Italiaanse keuken.

WAAROM BIJ DE N-VA
Ik werd bestuurslid bij N-VA Ingelmunster omdat ik echt achter verandering sta. Het 
wordt tijd dat mensen de kansen krijgen die ze verdienen. Wie vandaag de dag echt 
geïnteresseerd is in zijn/haar toekomst, wordt op een of andere manier wel terug naar 
achteren geduwd. Dat moet verbeterd worden en als ik daar bij kan helpen, vanuit het 
lokale vlak, dan ben ik het aan mezelf verplicht om daar alles voor te doen. Om er 
te zijn voor zij die dit nodig hebben. Het is mijn doel om mensen de middelen aan te 
reiken voor een betere toekomst. Gelijkheid, vrijheid en solidariteit zijn slechts enkele 
zaken waarvoor ik wil opkomen.

GELOVEN IN DE POLITIEK
In deze tijden begint het lastiger te worden om te geloven in ‘de politiek’. Het is dan ook 
mijn wens om mensen terug dat vertrouwen te geven in de politiek. Ik ben nog jong en 
onbekend. Enkel aan dat laatste kan ik zelf iets doen, het eerste zal zijn tijd  
nodig hebben. Daarom wil ik me nú inzetten voor N-VA en Ingelmunster in het  
bijzonder. Want vertrouwen krijg je niet, dat kweek je.

WERKEN AAN DE TOEKOMST
Ik heb geduld en ben niet bang van veel en hard werken zolang het vertrouwen erdoor 
groeit. Als student is het belangrijk dat ik rekening houd met wat er allemaal gaande is, zodat ik voor mezelf en de mensen 
rond mij kan zorgen voor een betere toekomst. En die toekomst, daar moeten we aan werken. Of hij nu komt via rozengeur 
en maneschijn of via donkere wolken, we moeten erdoor en elkaar steunen. De N-VA, als inclusieve partij, wil daar voortrek-
ker in zijn. Niet voor enkelen maar voor iedereen. Dat is wat ik wil betekenen voor jullie.

Tot gauw op een van onze activiteiten voor een verdere kennismaking!

Sukh Preet Singh

Blijf op de hoogte van 
onze activiteiten 
N-VA Ingelmunster groeit en bloeit en daar willen wij u 
zeer graag mee van laten genieten. Daarom hebben we 
besloten om, naast het pad van de sociale media, ook 
een mailinglist op te stellen. Immers, niet iedereen heeft 
een Facebook- of Instagram-account, maar wenst  
misschien wel op de hoogte te blijven van onze  
activiteiten. Indien u hiervoor interesse heeft, mail  
dan naar rolf.caers@n-va.be met als onderwerp  
“mailinglist”. U ontvangt dan snel een bevestiging.

ingelmunster@n-va.be
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Nadine Verheye wordt opnieuw schepen 
Recent nam schepen Jean-Pierre Deven van onze kartelpartner (Onafhankelijken) ontslag als schepen. Onze voorzitter Chantal ging 
meteen polsen bij de voorganger van Jean-Pierre: onze eigenste Nadine Verheye. Na enkele dagen overpeinzen en motivatie afwegen 
tegen de herwonnen vrijheid won de ontembare motivatie die haar kenmerkt: Nadine stemde in met een nieuw schepenmandaat 
voor het resterende deel van de legislatuur.

Wij wensen haar fantastisch veel succes!

Gemeenteraadsvoorzitter Steven De Maesschalck verwelkomt partijgenoot Nadine Ver- heye  
opnieuw in het schepencollege.

Sylvie Viaene wordt lid van het Bijzonder 
Comité van de Sociale Dienst (BSCD) 
Met het ontslag van gemeenteraadslid Els Leysen (CD&V) kwam er een plaatsje vrij  
in het BSCD. De eerstvolgende kandidaat voor een plaats in dit comité is Sylvie Viaene 
en zo krijgt N-VA Ingelmunster nog een extra pion in het openbaar bestuur. Een  
onverhoopt scenario dat onze groei bevestigt. Wij wensen Sylvie wensen het  
allerbeste toe, wetende dat zij hier al heel lang van droomt!

We gingen langs bij haar en stelden enkele inhoudelijke vragen:

Sylvie, dikke proficiat met jouw benoeming. Wat doet zoiets met een mens?

Dankjewel! Het was altijd al wat mijn doel om te kunnen zetelen in het BCSD. Het leek in eerste instantie een beetje 
een doel in de verte want ik ben nog maar vier jaar actief in de gemeentepolitiek. Ik hield me vooral bezig binnen de 
afdeling met de activiteiten van de afdelingen en deverslagen van de vergadering. Maar ik wilde er geraken en hield de 
vinger aan de pols van alles wat rond het OCMW en het BSCD gebeurde. Dat kon ooit wel eens handig zijn, dacht ik, 
want opgeven ligt niet in mijn aard. Dus ging ik er alles aan doen om in het BSCD te geraken.

Wat doet dat BCSD eigenlijk?

Het BCSD is het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers 
over maatschappelijke dienstverlening en integratie. Ik vind het belangrijk om mensen te begeleiden, te helpen sturen 
in moeilijke situaties of situaties die voor hen op een bepaald ogenblijk uitzichtloos lijken. Zeker nu, want ik vrees 
dat we een tijdperk ingaan waar heel veel mensen, ongeacht de gezinssituatie, een heel moeilijke tijd tegemoet gaan. 
Daarom is het belangrijk om dit zo goed als mogelijk te begeleiden en tot een gepaste, individuele oplossing te komen.

Het heeft me ook altijd ergens getriggerd om anderen te kunnen en willen helpen. Waar ik kon, heb ik dat steeds  
gedaan, al kan ik bepaalde situaties niet alleen oplossen. Daarom is een goed bestuur zoals het BCSD heel belangrijk 
en ben ik meer dan trots om mezelf daar een deel van te mogen noemen.
 
Sylvie, bedankt voor dit fijn gesprek. Het BSCD heeft er een sterke troef bij!



Stationsbuurt: de eerste plannen voor u uitgelegd
De eerste plannen voor de heraanleg van de stationsbuurt liggen klaar. N-VA-schepen Jan Rosseel licht toe: het ontwerp 
voorziet zowel de aanpak van de moeilijke bocht, een evenwicht tussen vergroening, ontharding en parkeren als een plaats 
voor de verschillende vormen van openbaar vervoer. Om dat te realiseren is het van essentieel belang dat de gemeente het oude 
stationsgebouw met de voorliggende parking verwerft. 

Een ingrijpende opwaardering van de 
stationsbuurt is hoogst noodzakelijk en 
daar willen we dan ook dringend werk 
van maken. Er zijn veel partners be-
trokken, wat de puzzel niet makkelijker 
maakt. Aquafin en Fluvius vernieuwen 
het rioleringsnetwerk, de NMBS inves-
teert in luifels en fietsenstallingen, De 
Lijn wil veilige stopplaatsen voor haar 
busreizigers, het Agentschap Wegen en 
Verkeer schuift aan voor de wegenis. 

Gezelligheid troef

Naast de markt in het centrum is de 
stationsbuurt de tweede kern van 
Ingelmunster. Een plaats om samen te 
komen, om iets te eten of te drinken en 
om te ontspannen. Met brede voetpa-
den die ruimte scheppen voor grote 
terrassen. Door de infrastructurele 
aanpassingen en een kwalitatieve herin-
richting hopen we zelfs extra horecaza-
ken aan te trekken. De nabijheid van de 
Cultuurfabriek werkt versterkend.

Vergroenen en ontharden

Oude foto’s tonen dat de stationsbuurt 
vroeger een heel groene omgeving 
was met relatief weinig verhardingen. 
Op heden domineren asfalt en beton. 

De tijd evolueert en het gemeentebe-
stuur wil deels terug naar toen. Op die 
manier komen we ook tegemoet aan 
de klimatologische uitdagingen van de 
komende decennia. Een groen kader 
waar het leuk wonen en vertoeven is. 
Ook het straatdeel dat uitloopt richting 
kanaal krijgt een nieuwe inrichting met 

minder verharding en 
meer groen.

Met de trein of de bus

De NMBS/Infrabel 
investeerde de afge-
lopen jaren zwaar in 
verhoogde perrons en 
een tunnel onder de 
sporen. Daar komen 
nu nog de uitbreiding 
van de fietsenstalling 
en de overkapping 
van de trappen bij. 
Een gedeeld perron 
maakt de overstap 
van de trein naar de bus gebruiksvrien-
delijker. In de nabijheid van het station 
komen er deelfietsen en een deelwagen. 
Ook vervoer op maat krijgt er zijn 
plaats. Als gebruiker kan je eenvou-
dig schakelen tussen de verschillende 
vervoerswijzen.

Doorgaand verkeer en dé bocht

De Brigandsbrug blijft uiteraard toe-
gankelijk voor de auto, voor doorgaand 
verkeer is de ringbrug het alternatief. 
De fietser en voetganger krijgen een 
prominente plaats in het straatbeeld. 

Zeker het zwaar 
verkeer is hier niet 
welkom. Het kruispunt 
Kortrijkstraat–Gent-
straat–Izegemstraat 
wordt heringericht, 
met de verbinding 
Izegem–Kortrijk als 
hoofdas. Het rechttrek-
ken van de befaamde 
gevaarlijke bocht 
beneden de Brigands-
brug zal de veiligheid 
aanzienlijk verhogen. 
Een ondergeschikte 
aansluiting vanuit de 

Handelsstraat blijft wel mogelijk. 

Waar parkeren?

Het totaal aantal parkeerplaatsen na 
de herinrichting blijft ongewijzigd, 
een herschikking dringt zich wel op. 
Zo transformeert het grasveld aan de 

Cultuurfabriek naar een waterdoorla-
tende parking met groenelementen. De 
gebruikers van het openbaar vervoer of 
bezoekers van de horeca kunnen op die 
manier nog altijd heel nabij hun auto 
achterlaten. Een beperkt aantal wagens 
kan parkeren in het straatdeel richting 
kanaal of in de Handelsstraat. 

Aankoop stationsgebouw

Cruciaal in al die plannen is de ver-
werving van het stationsgebouw en 
de voorliggende parking. De NMBS is 
een verkoopprocedure gestart waarop 
Ingelmunster gaat intekenen. Als ver-
gunningverlenende overheid bepaalt de 
gemeente wat hier kan en wat wenselijk 
is. 

Inspraak

De ontwerpers van 360 Architecten en 
Bureau Bas Smets verfijnen verder het 
basisconcept. Als dat klaar is, volgt een 
uitgebreide inspraakronde met een pre-
sentatie van de gedetailleerde plannen.

www.n-va.be/ingelmunster



Toverkunsten en  
magie met Gili
Op 21 oktober ontvingen we samen met onze 
coalitiepartners van De Brug (N-VA/Onaf-
hankelijken/Open VLD) de onvolprezen Gili.

Deze mentalist onderhield het publiek met 
trucs die monden deden openvallen van  
verbazing. Met een goed gevulde zaal zat  
de sfeer er van bij het begin goed in en ook  
het grote aantal enthousiaste, jeugdige  
toeschouwers was bijzonder te noemen.

De eeuwenoude kunst van de “magie” is nog 
lang niet dood en met dit alter ego van Lieven 
Gheysen wordt het zelfs naar een nog hoger  
niveau getild. Entertainend, grappig en  
verwonderend, dat was de gesmaakte  
samenvatting van de avond.

Om het met een cliché te zeggen, de afwezigen 
hadden ongelijk, maar kunnen de schade  
ophalen bij een van de volgende shows van  
de man in onze provincie tot ver daar buiten.

Meer info op www.gili.be

Braderie 
Een zonnige dag, een prachtige sfeer en een gezellige stand bij N-VA 
Ingelmunster: een niet te versmaden combinatie op de jaarlijkse Braderie. 
De popcorn was heerlijk en bijzonder populair onder de jongsten, terwijl 
de wat groteren genoten van weelderig gerstenat, wijn, frisdrank of koffie. 
Niets was er te kort uitgezonderd de tijd om met iedereen die langskwam 
uitgebreid te praten. Het was een plezier om u terug te zien!

Goeiemorgen Ingelmunster 
Ons “Goeiemorgen Ingelmunster”-ontbijt werd letterlijk gesmaakt. 
Het volledige N-VA-team zette zich 100 procent in om heerlijke  
spijzen op tafel te zetten voor een goed gevulde zaal.
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