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Veilig thuis in een welvarend Ingelmunster

INGELMUNSTER
V.U.: JAN ROSSEEL, HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 9A, 8770 INGELMUNSTER 

De ingeslagen weg verderzetten

N-VA opnieuw in kartel naar de kiezer
Beste Ingelmunsternaren

2018 wordt een heel belangrijk jaar. Onze 
gemeente bruist en dat zullen we allemaal 
merken. Ons marktplein toveren we om 
in een heus voetbalstadion waar we alle 
matchen van de Duivels kunnen volgen op 
groot scherm. Misschien worden ze zelfs 
wereldkampioen. Talrijke sportevenemen-
ten staan er op de kalender. Op zondag 9 
juli krijgen we een prachtige 11 juliviering. 
Diverse ‘goede buurt’-straten en wijkfeesten 
staan op stapel en in september sluiten we 
een geslaagde zomer af met het kermis-
weekend.

Ook voor N-VA Ingelmunster, met ons 
vernieuwd bestuur, wacht ons een grote 
uitdaging. We willen verder werken aan 
de toekomst van onze gemeente en haar 
bevolking. 

Een veilige thuis in een welvarend Ingel-
munster is dan ook meer dan ooit onze 
slogan. Veiligheid, verbondenheid, vereni-
gen, vertrouwen, verantwoordelijkheid … 
zijn allemaal V’s waar we voor staan.

Binnenkort maken we de namen bekend 
van de personen die voor de N-VA naar 
de kiezer zullen trekken. Die kandidaten 
zullen samen de belangen van onze partij 
behartigen. Op 14 oktober is het aan u. En 
zoals dat in een democratie hoort, krijgt u, 
en alleen u, het laatste woord. 
 
In het belang van een blijvend, bloeiend 
en bewust bestuur kozen we ervoor om 
opnieuw in kartel te gaan met de onafhan-
kelijken van De Brug en met Open Vld. We 
willen de ingeslagen weg verderzetten. Daar-
voor vragen wij u op 14 oktober uw steun.

  Jan Rosseel
Nieuwe afdelingsvoorzitter 

  Wie is Jan? 
Sinds 11 april is Jan Rosseel de 
nieuwe voorzitter van N-VA Ingel-
munster. Hij was voorheen onder-
voorzitter en ledenverantwoorde-
lijke. Jan zetelt voor Ingelmunster 
in het arrondissementeel bestuur 
Kortrijk-Roeselare-Tielt en hij is 
lid van de partijraad

Nieuwe
voorzitter

Win een leeuwenvlag 
  Waar is deze foto (rechts) genomen en wie was de kunstenaar?  

Mail uw antwoord naar jan.rosseel@n-va.be.

  De vijf eerste correcte antwoorden krijgen van ons een prachtige  

leeuwenvlag. De winnaars maken we op onze Facebookpagina bekend.

De N-VA heeft een            voor Ingelmunster.



2 3

Veilig thuis in een welvarend Ingelmunsteringelmunster@n-va.be ingelmunster@n-va.be

N-VA-voorstel goedgekeurd

Ingelmunster erkent European Disability Card
Op voorstel van de N-VA keurde de gemeenteraad het gebruik, de erkenning en de promotie van de 
European Disability Card goed. De kaart is een initiatief van staatssecretaris voor Personen met een 
Beperking Zuhal Demir. Het aanvragen van de kaart kan in het Sociaal Huis. 

European Disability Card toont officiële erkenning 
van beperking aan
De kaart zorgt ervoor dat personen met een beperking 
makkelijker toegang tot sportieve en culturele evenemen-
ten krijgen. Mensen met een beperking laten aan de kassa 
vaak doktersbriefjes, attesten van een instelling of bijvoor-
beeld een parkeerkaart zien. Die veelheid aan verschillende 
documenten maakt het moeilijk voor de persoon achter de 
ticketbalie om te bevestigen of de persoon met een beper-
king inderdaad in aanmerking komt voor een voorbehouden 
plaats, specifieke korting of een ander voordeel. 

De European Disability Card verandert dat. Mensen met een 
beperking tonen met de kaart aan dat ze een officiële erken-
ning van hun beperking hebben gekregen. Geen honderden 
verschillende documenten meer, maar één eenvoudige, 
uniforme kaart. De kaart wordt inmiddels in zeven Europese 
landen erkend.

N-VA-voorstel goedgekeurd
De gemeenteraad keurde het voorstel goed. De gemeente 
gaat de kaart promoten via haar communicatie. Ook de be-
voegde adviesraad wordt betrokken in het hele verhaal.

  Gemeenteraadslid Dorine Behaeghe: “In Ingelmunster 
is iedereen welkom, ongeacht geslacht, leeftijd of 
geaardheid.”

Ingelmunster hangt  
regenboogvlag uit
Ook dit jaar zal onder impuls van N-VA Ingelmunster de regenboog-
vlag op 17 mei wapperen aan het gemeentehuis. Hiermee steken we de 
holebi- en transgendergemeenschap een hart onder de riem, want on-
danks de vele wetten die de gelijke kansen verzekeren en discriminatie 
tegengaan, krijgen ze nog steeds te maken met onverdraagzaamheid. 

De N-VA blijft het voortouw nemen in het gevecht tegen uitsluiting of 
intolerantie. In Ingelmunster is iedereen welkom, ongeacht geslacht, 
leeftijd of geaardheid. 

Wie is Martine Vandamme?
Martine Vandamme (53 jaar) woont op ‘De Krieke’ in Ingelmunster. Ze is gehuwd met Marc 
Van Overbeke, mama van Shana (27 jaar) en Evert (20 jaar) en ‘metje’ van Zoey (2,5 jaar).

In haar jeugd was ze monitrice op het speelplein Watermolen in Kuurne. Nu is ze bestuurslid 
bij de Straffe Madammen (Femma) in Hulste, waar ze diverse activiteiten organiseren. Over 
haar beroep, timmerman, kan ze uren vertellen. In haar vrije tijd houdt ze van lezen, wandelen, 
koken en tuinieren.

Toen erevoorzitter Dirk Debaere haar vroeg om bij N-VA Ingelmunster te komen, twijfelde 
Martine geen seconde. Ze vindt dat bij de N-VA ieders mening gehoord wordt, ze houdt van een 
open geest en de N-VA streeft haar idealen, en de idealen die ze voor haar dorpsgenoten voor 
ogen heeft, na.

Wie is Diederik Vanderheeren?
Diederik Vanderheeren (38 jaar) woont in de Doelstraat en is de partner van Nimshi Verscheu-
re. Hij is papa van Fenne en Yuna. In zijn jeugd was Diederik lid van de scouts. Vandaag de dag 
tafeltennist hij. 

Diederik werkt als medisch instrumentatietechnieker in de Sint-Jozefskliniek in Izegem, waar 
hij het onderhoud en herstel doet van de medische apparatuur. Diederik is actief als vrijwilliger 
bij de gemeentelijke brandweer en reed vroeger als ambulancier bij de dienst 100.

Diederik koos voor de N-VA omdat hij enerzijds het huidige beleid verder wil ondersteunen en 
helpen meedenken over waar het nog beter kan en anderzijds omdat hij wil blijven bouwen aan 
een gemeente waar kinderen zorgeloos kunnen opgroeien, studeren, fietsen, sporten … Diede-
rik is bij N-VA Ingelmunster de nieuwe ledenverantwoordelijke.

Wie is Sylvie Viaene?
Sylvie Viaene (43 jaar) woont in de Vlasbloemstraat. Ze is de vrouw van Stefaan Cools en de 
mama van Kimberly (19 jaar). In haar jonge jaren was Sylvie een bezige bij: ze heeft gebadmintond, 
trampoline gesprongen en een paar jaar gedanst. Momenteel spendeert ze veel tijd aan de 
KVLV, spinning en lopen. Haar twee chihuahua’s zijn haar beste vrienden. Sylvie werkt in het 
woonzorgcentrum Maria Rustoord. 

Ze koos voor de N-VA uit overtuiging. Veiligheid, het verenigingsleven en het verbinden van 
mensen zijn haar stokpaardjes. Het asielbeleid van Theo Francken weet ze ook te smaken. Sylvie 
is de nieuwe secretaris van N-VA Ingelmunster.

Martine Vandamme, Diederik Vanderheeren en  
Sylvie Viaene kiezen voor de N-VA

Agenda
  Hulp nodig bij het invullen van uw belastingbrief? Dit kan op het gemeentehuis op donderdag 17 mei, vrijdag 25 mei, donderdag 31 

mei en vrijdag 1 juni. Telkens van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur. 
  Samen met N-VA Ledegem nodigen we u uit op donderdag 21 juni om 20 uur in zaal de Link, Dorpsplein 17 in Ledegem.  

Gastspreker is Koen Daniëls. Hij zal spreken over de hervorming van het secundair onderwijs. Koen onderscheid de feiten van fake 
news. De toegang is gratis.

  Op zondag 8 juli kan je bij N-VA Ingelmunster terecht voor een heerlijk ‘Goeiemorgen Ingelmunster’-ontbijt. Meer info volgt.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


