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De heer Voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige zitting. 
Aangezien geen opmerkingen worden gemaakt, is het verslag goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 

KERKBESTUREN 

    1   Advies begrotingswijziging nr. 1 – 2007 van de kerkfabriek St. Amand 

De Raad, 

Gelet op de begrotingswijziging van de Kerkfabriek St. Amand te Ingelmunster voor 
het dienstjaar 2007, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van november 2007; 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven als volgt werden vastgesteld na de 
wijziging nr. 1 (Gewone dienst) en 2 (Buitengewone dienst): 
 
Ontvangsten 
 
Gewone dienst: 138.642,12 EUR 
Buitengewone dienst: 36.808,62 EUR 
Totaal: 175.450,74 EUR 
 
Uitgaven 
 
Door de Bisschop vastgesteld: 31.248,00 EUR 
Gewone dienst: 95.414,97 EUR 
Buitengewone dienst: 48.790,74 EUR 
Totaal: 175.450,74 EUR 
 
SALDO: in evenwicht 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Gunstig advies uit te brengen nopens de wijziging nr. 1 (Gewone dienst) en nr. 2 
(Buitengewone dienst) van de begroting 2007 van Kerkfabriek St. Amand. 

 
    2   Kennisname budget 2008 van de kerkfabriek O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten; 

Gelet op de beslissing van 4 juni 2007 van de kerkraad van O.L.Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen waarbij het budget 2008 van de kerkfabriek werd goedgekeurd; 

Overwegende dat het budget 2008 van de kerkfabriek door het kerkbestuur werd 
ingediend bij het gemeentebestuur op 20 november 2008; 



Overwegende dat het budget van de kerkfabriek onderworpen is aan de aktename 
door de gemeenteraad; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2008 van de kerkfabriek O.L.Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 
    3   Kennisname budget 2008 van de kerkfabriek St. Amandus 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten; 

Gelet op de beslissing van 12 juni 2007 van de kerkraad van St. Amandus waarbij het 
budget 2008 van de kerkfabriek werd goedgekeurd; 

Overwegende dat het budget 2008 van de kerkfabriek door het kerkbestuur werd 
ingediend bij het gemeentebestuur op 20 november 2008; 

Overwegende dat het budget van de kerkfabriek onderworpen is aan de aktename 
door de gemeenteraad; 

Gelet op het advies van het bisdom van 19 november 2007 waarbij de 
exploitatietoelage in 2008 na aanpassing 60.269,86 euro bedraagt; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het budget 2008 van de kerkfabriek St. 
Amandus. 

artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en de kerkfabriek. 

 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    4   Aktename van de beslissing van de Minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur met 
betrekking tot de beslissingen van de gemeenteraad van 25 september 2007 inzake 
personeelsaangelegenheden 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2007 houdende 

formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging – aanpassing beslissing van 15 mei 
2007 na schorsing, hierna beslissing 1 genoemd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2007 houdende 
organogram van de gemeentelijke diensten – vaststelling na wijziging – handhaving van de 
beslissing van 15 mei 2007 na schorsing, hierna beslissing 2 genoemd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2007 houdende 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – goedkeuring wijzigingen – deel 1 - aanpassing 
beslissing van 15 mei 2007 na schorsing, hierna beslissing 3 genoemd; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2007 houdende 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – goedkeuring wijzigingen – deel 2 - aanpassing 
beslissing van 15 mei 2007 na schorsing, hierna beslissing 4 genoemd; 

Gelet op Titel VIII van het Gemeentedecreet – Bestuurlijk toezicht en externe audit; 

Gelet op de brief van 16 november 2007 van de Vlaams Minister bevoegd voor 
Binnenlands Bestuur naar aanleiding van beslissing 1, waarin meegedeeld wordt dat beslissing 1 
uitwerking mag krijgen; 

Gelet op de brief van 16 november 2007 van de Vlaams Minister bevoegd voor 
Binnenlands Bestuur naar aanleiding van beslissing 2, waarin meegedeeld wordt dat beslissing 2 
uitwerking mag krijgen; 



 

 

Gelet op de brief van 16 november 2007 van de Vlaams Minister bevoegd voor 
Binnenlands Bestuur naar aanleiding van beslissing 3, waarin meegedeeld wordt dat beslissing 3 
uitwerking mag krijgen; 

Gelet op de brief van 16 november 2007 van de Vlaams Minister bevoegd voor 
Binnenlands Bestuur naar aanleiding van beslissing 4, waarin meegedeeld wordt dat beslissing 4, 
na schorsing, nu ook wordt vernietigd; 

Gelet op het ministerieel besluit van 19 november 2007 houdende vernietiging van het 
artikel 15 van het besluit van de gemeenteraad van Ingelmunster van 15 mei 2007 houdende 
wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat melding hiervan dient te worden gemaakt in het notulenboek in de 
rand van de vernietigde akte; 

Overwegende dat tegen dit besluit per aangetekende brief een beroep tot 
nietigverklaring kan worden ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State binnen 
een termijn van 60 dagen ingaand de dag waarop het besluit aan de gemeente werd betekend; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De Raad neemt akte van de beslissing van de Vlaams Minister bevoegd voor 
Binnenlands Bestuur. 

 
    5   Beslissing tot behoud van toetreding bij de collectieve verzekering 
“Verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” van de Gemeenschappelijke 
Sociale Dienst 

De Raad, 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2002 waarbij het gemeentebestuur 

van Ingelmunster toegetreden is tot de collectieve verzekering “Verzorgingskosten bij hospitalisatie 
of ernstige ziekte” die de RSZPPO via de Gemeenschappelijke Sociale dienst voorstelde en dit met 
ingang van 1 januari 2002; 

Overwegende dat de verzekeringspolis, die door de RSZPPO afgesloten werd 
hieromtrent komt te vervallen op 31 december 2007, dat derhalve een nieuwe offertevraag diende 
uitgeschreven te worden en dit voor de periode 2008-2010; 

Overwegende dat de RSZPPO, in naam van de plaatselijke overheidsdiensten 
aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst, een nieuwe offerteaanvraag conform de 
wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd; 

Overwegende dat deze offerteaanvraag resulteerde in een nieuwe overeenkomst met 
Ethias, waarbij per bestuur een keuze moet gemaakt worden tussen een basisformule en een 
uitgebreide formule; 

Gelet op de brief van de RSZPPO van 19 november 2007; 

Overwegende dat de toegekende waarborgen tot op 31 december 2007 overeenkomen 
met de uitgebreide formule; dat de basisformule in feite een vermindering van de aan het 
personeel toegekende waarborgen inhoudt, waarborg die evenwel terug kan bekomen worden mits 
een persoonlijke financiële inbreng van het personeel; 

Overwegende dat het opportuun is de tot op heden toegekende waarborgen te 
behouden en voor de uitgebreide formule te kiezen; 

Overwegende dat bij een keuze van de uitgebreide formule de rechtspositie van het 
personeel niet wordt gewijzigd; 

Overwegende dat de hiermee gepaard gaande uitgave geraamd wordt op 21.029,80 
euro, te voorzien op de begroting 2008 onder artikel 050/117-01; 

Gelet op het positief visum van de financieel beheerder in het kader van artikel 160§2 
van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het bestuur neemt de premies van de collectieve verzekering ten laste in de 
UITGEBREIDE FORMULE ten behoeve van: 
- zijn aangesloten statutaire en contractuele personeelsleden 



 

 

- de echtgenote en/of partner waarmee het personeelslid samenwoont 
- de kinderen van het personeelslid tot maximum de leeftijd van 21 jaar, voor zover 
deze kinderen deel uitmaken van het gezin. 

 

FINANCIËN 

    6   Leningprogramma voor het dienstjaar 2007 - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 

De Raad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld 
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Leningprogramma 
voor het dienstjaar 2007 ” een bestek werd opgemaakt door de Financiële dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Leningprogramma 
voor het dienstjaar 2007 ” wordt geraamd op € 227.372,44; 

Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
algemene offerteaanvraag; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de raming voor de opdracht met als 
voorwerp “Leningprogramma voor het dienstjaar 2007 ”, opgesteld door de 
Financiële dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden 
voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. De kostenraming bedraagt € 227.372,44. 

artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene 
offerteaanvraag. 

 

BELASTINGEN 

    7   Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2008 

De Raad, 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle 
rendabele belastingen; 

Gelet op de beslissing van 19 december 2006 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2007; 
overwegende dat een tarief van 6,5% vastgesteld werd; 



 

 

Overwegende dat de situatie van de gemeentefinanciën noopt tot een aanpassing van 
dit tarief; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 260; 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald de artikelen 465 
tot 470; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 5 onthoudingen 

artikel 1: Er wordt voor het dienstjaar 2008 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd 
ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van 
dit dienstjaar. 

artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting 
die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar. Het dienstjaar is hetzelfde 
als het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt wordt in het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen. 

artikel 3: Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige 
heeft verworven in het aan het dienstjaar voorgaande jaar, dus in 2007. 

artikel 4: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
    8   Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2008 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 19 december 2006 van de gemeenteraad, goedgekeurd 
door de heer Gouverneur, tot goedkeuring van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 
het dienstjaar 2007; dat een tarief van 1.400 opcentiemen vastgesteld werd; 

Overwegende dat met het oog op een gezond financieel beheer het noodzakelijk is de 
opbrengst van de opcentiemen te verhogen, teneinde in de toekomst de financiële weerslag van de 
investeringen het hoofd te kunnen bieden; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 260; 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, meer bepaald het artikel 298 
en het artikel 464, 1°; 

Gelet op het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het W.I.B. 
voor wat betreft de onroerende voorheffing, in werking getreden op 1 januari 1999; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 6 onthoudingen 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2008 worden 1.700 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
geheven. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
    9   Goedkeuring huisvuilbelastingsreglement voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010 

De Raad, 

Overwegende dat de inwoners van de gemeente genieten van de dienst voor het 
weghalen van gewoon en groot huisvuil, dienst welke regelmatig door toedoen van het 
gemeentebestuur wordt verzekerd; 



 

 

Overwegende dat de inwoners van de gemeente genieten van de dienst voor het 
brengen van verschillende recycleerbare afvalfracties naar het recyclagepark, dienst welke door 
toedoen van het gemeentebestuur wordt verzekerd; 

Overwegende dat deze dienst voor de gemeente een belangrijke last uitmaakt; 

Gelet op zijn beslissing van 19 december 2006, goedgekeurd door de Heer 
Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van bedoeld belastingsreglement verstreken 
is; 

Overwegende dat door het invoeren van Diftar (gedifferentieerd tarief) een deel van de 
kosten wordt gerecupereerd; dat het noodzakelijk is een vast tarief toe te passen zoals in het 
verleden per gezinshoofd of vestigingshoofd verblijvend of gedomicilieerd per 1 januari van het 
dienstjaar in de gemeente; 

Overwegende dat de opbrengst van bedoelde belasting nodig is voor het 
begrotingsevenwicht; 

Gelet op de beslissing van 19 december 2006 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van het huisvuilbelastingsreglement voor het dienstjaar 2007; overwegende dat een tarief van 
66,00 euro vastgesteld werd; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op de wet van 5 december 2001 tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid art. 2 §2; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen 

artikel 1: Voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010 wordt, ten behoeve van de gemeente, een 
huisvuilbelasting geheven. 

artikel 2: De belasting bedraagt 66,00 euro per jaar en per gezin, op 1 januari van het 
dienstjaar in de bevolkingsregisters ingeschreven, of vestiging, op het grondgebied 
van de gemeente. 

artikel 3: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de wet van 24 december 1996. 

artikel 4: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

artikel 5: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet; 

artikel 6: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college 
van burgemeester en schepenen van de gemeente. 
Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk 
worden ingediend. 
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes 
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de 
bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen 
na de indiening ervan. 

artikel 7: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 



 

 

artikel 8: Afschrift van onderhavige beslissing zal ter goedkeuring aan de Hogere Overheid 
worden toegestuurd. 

 
   10   Goedkeuring algemene milieubelasting voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010 

De Raad, 

Gelet op de engagementen met betrekking tot het voeren van een doeltreffend 
milieubeleid; 

Gelet op de financiële middelen die hiertoe noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat uit hoofde van de hierboven aangehaalde motivatie het noodzakelijk 
is een rendabele belasting in te voeren, teneinde verder een begrotingsevenwicht na te streven; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op de wet van 5 december 2001 tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid art. 2 §2; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Gelet op de beslissing van 19 december 2006 van de gemeenteraad tot goedkeuring 
van de algemene milieubelasting voor het dienstjaar 2007; overwegende dat een tarief van 31,00 
euro vastgesteld werd; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 stemmen tegen 

artikel 1: Voor de dienstjaren 2008, 2009 en 2010 wordt, ten behoeve van de gemeente, een 
milieubelasting geheven. 

artikel 2: De milieubelasting is ten laste van ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar 
ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster. 

artikel 3: Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder gezin: 
a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft; 
b) hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door 

familiebanden gebonden, gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid 
betrekken en er samen leven. 

artikel 4: De belastingaanslag wordt gevestigd ten laste van een gezinsverantwoordelijke, 
d.w.z. ten laste van één van de gezinsleden ouder dan achttien jaar, die in het 
gezin zijn eigen belangen en desgevallend die van de medegezinsleden behartigt en 
zich als dusdanig tegenover derden kenbaar gemaakt heeft, als dusdanig optreedt 
of als dusdanig gekend is. 

artikel 5: De belasting wordt per woning en/of woongelegenheid vastgesteld op 31,00 euro 
voor het dienstjaar 2008, 2009 en 2010. 

artikel 6: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de wet van 24 december 1996. 

artikel 7: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

artikel 8: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 9: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 



 

 

   11   Goedkeuring belasting op afgifte van administratieve stukken - dienstjaar 2008, 
2009 en 2010 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 19 december 2006, goedgekeurd door de heer Gouverneur; 

Gezien de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2010 een belasting geheven ten laste van de persoon aan wie administratieve 
stukken worden afgeleverd. 

artikel 2: De bedragen van de belasting zijn als volgt vastgesteld: 
 Afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen voor 

vreemdelingen: 11,00 euro; 

 Afgifte reispassen: 5,00 euro 
De afgifte van een reisdocument aan een minderjarige geschiedt kosteloos (KB 
van 5/9/2001); 

 Trouwboekjes (met inbegrip van de taks voor het huwelijksgetuigschrift in het 
boekje aangebracht): 22,00 euro; 

 Afleveren pasjes kinderen jonger dan 12 jaar, dienstig voor buitenland: 1,50 
euro; 

artikel 3: Voor de afgifte van identiteitskaarten aan onvermogenden wordt geen belasting 
geëist. De staat van onvermogen wordt door alle bewijsstukken vastgesteld. 

artikel 4: De belasting moet bij het afleveren van het stuk contant worden betaald, tegen 
afgifte van een vignet of kwitantie. Bij gebrek aan contante betaling, wordt de 
belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 5: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen zes maanden na de contante 
betaling. 

artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 7: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   12   Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen - dienstjaren 2008, 2009 en 2010 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 



 

 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 19 stemmen voor en 1 onthouding 

artikel 1: Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2010 een gemeentebelasting 
gevestigd op het weghalen en verwijderen door het gemeentebestuur van 
afvalstoffen achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten 
heeft. Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de 
eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. 

artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
a. klein afval (hondepoep, flessen, blikken, …): 75,00 euro 

b. middelgroot afval (vuilniszakken, grote kartonnen dozen, kleine huisraad, …): 
150,00 euro 

c. groot afval (vanaf drie huisvuilzakken, groot huisraad, TV’s, ijskasten, 
matrassen, …): 300,00 euro 

artikel 4: De belasting wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een kwitantie. Bij 
gebrek aan onmiddellijke betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van 
een kohier overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december 1996. 

artikel 5: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de 
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 6: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen zes maanden na de contante 
betaling. 

artikel 7: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelasting op de inkomsten. 

artikel 8: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   13   Goedkeuring belasting op het openblijven van drankgelegenheden na het 
sluitingsuur – dienstjaren 2008, 2009 en 2010 

De Raad, 

Gelet op het algemeen politiereglement, meer bepaald de artikels 194 tot en met 197; 

Overwegende dat de gemeenteraad voor bekomen van een afwijking op de 
sluitingsuren van openbare inrichtingen de belasting die daarmee gepaard gaat dient vast te 
stellen; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 



 

 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2010, een belasting geheven op de aanvragen tot het verkrijgen van een afwijking 
op de sluitingsuren van openbare inrichtingen onder de hiernavolgende 
voorwaarden. 

artikel 2: Bij het bekomen van een toelating voor alle dagen of bepaalde dagen van de week 
gedurende één of verscheidene uren, de zogenaamde permanente toelating, wordt 
een tarief gerekend van 1.000 euro per jaar. 

artikel 3: Bij het bekomen van een toelating voor één of verscheidene uren op één of 
meerdere dagen bij gelegenheid van speciale omstandigheden, wordt een tarief 
gerekend van 20 euro per uur. 

artikel 4: De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting; de eigenaar is 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting; 

artikel 5: Bij gebreke aan betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk 
eisbaar; 

artikel 6: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   14   Goedkeuring retributiereglement op de afgifte van bestuursdocumenten 
dienstjaren 2008, 2009 en 2010 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 19 december 2006, goedgekeurd door de heer Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze retributie nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Overwegende dat de gemeenten en de provincies conform artikel 20 van voornoemd 
decreet, een vergoeding kunnen vragen voor de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2010 een retributie geheven ten laste van de persoon aan wie een afschrift van een 
bestuursdocument wordt afgegeven. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door hij die het afschrift aanvraagt. De aanvraag dient 
te gebeuren op een daartoe aangemaakt formulier. 

artikel 3: Het bedrag van de vergoeding wordt berekend per bestuursdocument en per 
aanvraag. 

artikel 4: De vergoeding wordt als volgt vastgesteld: 
 0,13 euro per bladzijde en 0,18 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 

afschrift in zwart/wit-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is 
dan A4 (met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 



 

 

 0,25 euro per bladzijde en 0,35 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in kleur-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A4 
(met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 0,25 euro per bladzijde en 0,35 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in zwart/wit-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is 
dan A3 (met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 0,50 euro per bladzijde en 0,70 euro per bladzijde recto-verso wanneer het 
afschrift in kleur-versie wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A3 
(met een minimum van 1,00 euro per aanvraag). 

 5,00 euro per stuk voor gegevens die op CDrom beschikbaar worden gesteld. 

Voor bepaalde documenten wordt de vergoeding forfaitair vastgesteld: 
 voor de agenda van de gemeenteraad: 7,50 euro per jaar 

 voor het beknopt verslag van de gemeenteraad: 15,00 euro per jaar 

 voor het jaarverslag: 17,50 euro per stuk 

 voor de begroting: 20,00 euro per stuk 

 voor de begrotingsrekening: 35,00 euro per stuk 

 voor dossier eigendommen: 30,00 euro per aanvraag 

artikel 5: De vergoeding is contant betaalbaar tegen kwijting in handen van de Heer 
Gemeenteontvanger bij het ophalen van het afschrift. Indien het afschrift per post 
aan de aanvrager moet worden verzonden, moet de retributie vooraf worden 
gestort. In dit geval wordt het bedrag van de vergoeding vermeerderd met de 
portkosten. 

artikel 6: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd 
worden. 

artikel 7: Wanneer het gevraagde afschrift onder de toepassing van andere verordeningen 
zou vallen, is dit reglement niet van toepassing. 

artikel 8: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   15   Retributie ter vergelding van door de brandweerdienst verrichte opdrachten van 
brandvoorkoming en andere hulpverleningen – Vaststelling tarieven dienstjaren 2008, 
2009 en 2010 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van 19 december 2006, goedgekeurd door de Heer Gouverneur; 

Overwegende dat de toepassingsdatum van bedoeld reglement verstreken is;  

Overwegende dat het, gelet op de financiële toestand van de gemeente geraden is 
deze retributie verder ter verdelging te vorderen; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Voor een termijn eindigend op 31 december 2010 wordt een retributie gevorderd 
van de particulieren of van private of openbare instellingen ter vergelding van de 
door de brandweerdienst verrichte opdrachten van brandvoorkoming bij nieuwbouw 
of verbouwingen. 

artikel 2: Tevens worden voor diverse hulpverleningen een tussenkomst gevraagd. Hierna 
opgave van enkele forfaitaire bedragen die naast de eventuele uurlonen van de 
brandweerlui worden gevorderd: 
- Standpijp 25,00 euro  
- Autopomp 75,00 euro 
- Tankwagen 75,00 euro 
- Ladderwagen 75,00 euro 
- Materiaalwagen 25,00 euro 
- Forfait waterverlening 65,00 euro 



 

 

- Water (per m³) 4,00 euro 
- Openen dossier brandpreventie 125,00 euro 
- Uurloon brandpreventie 25,00 euro 
- Olieabsorberende korrels (per zak) 22,00 euro 
- Wespenverdelging 25,00 euro. 

artikel 3: Alle andere bepalingen vervat in zijn beslissing van 11 december 1980 blijven van 
toepassing. 

artikel 4: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   16   Goedkeuring retributiereglement op de ontgravingen – dienstjaren 2008, 2009 en 
2010 

De Raad, 

Gelet op de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, meerbepaald 
de wijziging op heden 

Gelet het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gezien de uitvoeringsdatum van het besluit van 19 december 2006 verstreken is; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2010 een retributie gevestigd op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraving 
vraagt. 

artikel 3: De belasting is vastgesteld op 250,00 euro per ontgraving. 

artikel 4: Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting op ontgravingen: 
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen 
- deze ambtshalve door de gemeente verricht. 

artikel 5: De retributie dient contant betaald te worden bij aanvraag tot ontgraving. 

artikel 6: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   17   Goedkeuring retributiereglement voor het openen van grafkelders – dienstjaren 
2008, 2009 en 2010 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Overwegende dat de opbrengst van deze retributie nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gezien de uitvoeringsdatum van het besluit van 19 december 2006 verstreken is; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2010, een retributie gevestigd voor elk openen van een grafkelder aan de 
gemeente aangevraagd om andere doeleinden dan de begraving of ontgraving van 
stoffelijke overblijfselen. 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die het openen van de grafkelder 
aanvraagt. 



 

 

artikel 3: De retributie is vastgesteld op 75,00 euro. 

artikel 4: De retributie dient betaald te worden bij aanvraag tot het openen van de 
grafkelder. 

artikel 5: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   18   Goedkeuring retributie op de aanvragen en afhandeling voor de 
milieuvergunningen – dienstjaren 2008, 2009 en 2010 

De Raad, 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991, houdende 

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, waardoor vanaf 1 
september 1991 de nieuwe wetgeving op de milieuvergunningen (VLAREM) van kracht wordt; 

Overwegende dat deze aanvragen administratieve kosten met zich meebrengen; 

Gezien de toepassingsdatum van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 
2006 verstreken is; dat het noodzakelijk is voor een gezond financieel beheer deze verordening 
verder toe te passen; 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De goedkeuring te verlenen aan de hiernavermelde retributieverordening op de 
aanvragen en afhandeling van de milieuaanvragen, met name ten voordele van de 
gemeente wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2010 een retributie 
geheven ten laste van de aanvrager aan wie een milieuvergunning wordt 
afgeleverd: 
Voor de administratieve dossierkosten (aanschaffing van de aanvraagformulieren 
met bijhorende documenten) 
Voor een klasse 3: 3.00 euro 
Voor een klasse 2: 13.00 euro 
Voor een klasse 1: 25.00 euro 
Voor de begeleidings-, voorbereidings- en opmaakkosten van de aanvraag door de 
aanvrager wordt volgende belasting toegepast: 
Voor een klasse 3: 30.00 euro 
Voor een klasse 2: 375.00 euro 
Voor een klasse 1: 525.00 euro 
Melding verandering of overname: 40.00 euro 

artikel 1: De betaling gebeurt tegen afgifte van een kwitantie. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   19   Retributie voor het privatief in gebruik nemen van het openbaar domein - 
dienstjaren 2008, 2009 en 2010 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Voor een termijn eindigend op 31 december 2010, wordt er een gemeentelijke 
retributie gevestigd verschuldigd voor de privatieve ingebruikneming van het 
openbaar domein onder gelijk welke vorm, gelijkgronds, boven – of ondergronds, 
tenzij dit gebruik aanleiding geeft tot de toepassing van een andere 
gemeenteverordening van belasting of retributie, of toegestaan is krachtens een 
contract. 



 

 

artikel 2: De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik 
neemt. 

artikel 3: De retributie is vastgesteld als volgt: 
5 euro per maand per m² 
Bij aanvragen met een duurtijd van minder dan 1 maand, wordt 5 euro per m² 
gerekend. 

artikel 4: De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het 
openbaar domein in gebruik te nemen. 
Bij de vergunningsaanvraag wordt een bedrag gelijk aan de retributie in consignatie 
gegeven aan de gemeenteontvanger of aan zijn afgevaardigde. 

artikel 5: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   20   Goedkeuring tarieven plaatsrecht op de markt en elders – dienstjaren 2008, 2009 
en 2010 

De Raad, 

Gelet op zijn beslissing van 19 december 2006, waarbij voor een termijn eindigend op 
31 december 2007, een belasting plaatsrecht op de markt werd goedgekeurd; 

Gezien de toepassingsdatum van dit reglement verstreken is; 

Overwegende dat de opbrengst van deze belasting nodig is om het 
begrotingsevenwicht in de hand te werken; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 

Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale 
zaken; 

Gelet op het K.B. van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of 
gemeentebelasting; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Voor een termijn eindigend op 31 december 2010, wordt een belasting gevestigd 
op het gebruik van het openbaar domein op de markt ter gelegenheid van markt- 
of foordagen of op andere plaatsen voor andere gelegenheden, tenzij deze 
ingebruikname onderworpen is aan een andere gemeenteverordening inzake 
belasting of retributie of toegestaan is krachtens een contract. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de gebruiker. 

artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 1,00 euro/lopende meter en per dag. 
Abonnementen van 1 jaar genieten een tarief van 0,70 euro/lm. 
Abonnementen van 6 maanden genieten een tarief van 0,75 euro/lm. 

artikel 4: De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 
tegen afgifte van een vignet. 
De abonnementen worden op een invorderingsstaat gebracht en geïnd tegen 
ontvangstbewijs. 
Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd 
en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 5: De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. De bezwaren moeten om ontvankelijk te zijn, 
schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post 
gezonden binnen zes maanden te rekenen vanaf de contante betaling. 



 

 

artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op de belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 7: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
   21   Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of 
onafgewerkt 

De Raad, 
Overwegende de noodzaak om de verslechtering van de kwaliteit van woningen en 

gebouwen in de gemeente te voorkomen en te bestrijden; 

Overwegende de noodzaak om langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 
gemeente te voorkomen en bestrijden; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening hiervoor het 
aangewezen instrument is; 

Overwegende de wenselijkheid om aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem de 
opdracht te geven om de inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de 
verordening belast worden; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 tot 94 van de wet van 15 
maart 1999 betreffende beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- en 
gemeentebelastingen; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening ter bestrijding van 
leegstand gezien moet worden in een globaal huisvestings- en pandenbeleid en hierin één van de 
bestraffende pijlers vormt naast de belonende pijler van de premies die reeds eerder door de 
gemeenteraad werden goedgekeurd; 

Gelet op verordening in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 
als leegstaand of onafgewerkt, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd 
voor het dienstjaar 2008. 

artikel 2: Aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem zal opdracht gegeven worden om de 
inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de verordening 
belast worden. 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de heer Provinciegouverneur toegestuurd 
overeenkomstig art. 253 van het gemeentedecreet. 

 
   22   Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als ongeschikt of 
onbewoonbaar 

De Raad, 
Overwegende de noodzaak om de verslechtering van de kwaliteit van woningen en 

gebouwen in de gemeente te voorkomen en te bestrijden; 

Overwegende de noodzaak om langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de 
gemeente te voorkomen en bestrijden; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening hiervoor het 
aangewezen instrument is; 

Overwegende de wenselijkheid om aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem de 
opdracht te geven om de inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de 
verordening belast worden; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3; 



 

 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 tot 94 van de wet van 15 
maart 1999 betreffende beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- en 
gemeentebelastingen; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening ter bestrijding van 
ongeschiktheid en onbewoonbaarheid gezien moet worden in een globaal huisvestings- en 
pandenbeleid en hierin één van de bestraffende pijlers vormt naast de belonende pijler van de 
premies die reeds eerder door de gemeenteraad werden goedgekeurd; 

Gelet op verordening in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 
als ongeschikt of onbewoonbaar, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd 
voor het dienstjaar 2008. 

artikel 2: Aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem zal opdracht gegeven worden om de 
inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de verordening 
belast worden. 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de heer Provinciegouverneur toegestuurd 
overeenkomstig art. 253 van het gemeentedecreet. 

 
   23   Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd 
of bouwvallig 

De Raad, 
Overwegende de noodzaak om de verslechtering van de kwaliteit van woningen en 

gebouwen in de gemeente te voorkomen en te bestrijden; 

Overwegende de noodzaak om verwaarlozing van woningen en gebouwen in de 
gemeente te voorkomen en bestrijden; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening hiervoor het 
aangewezen instrument is; 

Overwegende de wenselijkheid om aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem de 
opdracht te geven om de inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de 
verordening belast worden; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 tot 94 van de wet van 15 
maart 1999 betreffende beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op het KB van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur 
of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- en 
gemeentebelastingen; 

Overwegende dat de invoering van een gemeentelijke verordening ter bestrijding van 
verwaarlozing gezien moet worden in een globaal huisvestings- en pandenbeleid en hierin één van 
de bestraffende pijlers vormt naast de belonende pijler van de premies die reeds eerder door de 
gemeenteraad werden goedgekeurd; 

Gelet op verordening in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 
als verwaarloosd of bouwvallig, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd 
voor het dienstjaar 2008. 

artikel 2: Aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem zal opdracht gegeven worden om de 
inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de verordening 
belast worden. 



 

 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de heer Provinciegouverneur toegestuurd 
overeenkomstig art. 253 van het gemeentedecreet. 

 
   24   Belasting op de tweede verblijven – dienstjaar 2008 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 en 94 van de wet van 15 
maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de 
gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een 
provincie- of gemeentebelasting; 

Overwegende dat bij de handhaving van de belastingsverordening op gebouwen en/of 
woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig, 
leegstaand of onafgewerkt vastgesteld wordt dat eigenaars om een belasting op leegstand te 
ontlopen hun eigendom als tweede verblijfplaats aangeven; 

Overwegende dat met de invoering van een belasting op tweede verblijven dit 
ontwijkgedrag ontmoedigd wordt; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt voor het dienstjaar 2008 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 

artikel 2: Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of 
verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of 
het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf. 

artikel 3: De belasting valt ten laste van diegene die op het adres van het tweede verblijf niet 
in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het 
hoofdverblijf en, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of als gebruiker, een tweede 
verblijf betrekt of kan betrekken. 
De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het belastingjaar 
eigenaar is van het tweede verblijf. 

artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op 650 euro per tweede verblijf. 

artikel 5: Vallen niet onder toepassing van de belasting: 

• het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 

• de tenten, verplaatsbare caravans en mobilhomes, kampeerauto’s, woonauto’s, tenzij zij 
minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen. 

• de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij tijdens het 
aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend. 

• de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven. 

artikel 6: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

artikel 7: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 8: De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 
van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en 
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door 
overhandiging. 
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van zes 



 

 

maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 
vermeld staat. 

artikel 9: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24 december 1996, zijn 
de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), 
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 
(bewijsmiddelen en administratie), 7 en 10 (rechtsmiddelen; invordering van de 
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en 
voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 
Wetboek(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

artikel 10: Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze 
verordening en de verblijfsbelastingverordening, is alleen deze laatste verordening 
van toepassing. 

artikel 11: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

BEGROTING 

   25   Goedkeuring van de dotatie 2008 aan de politiezone MIDOW 

De Raad, 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 
71, eerste lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels 
inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeente politiezone; 

Overwegende dat de politiebegroting 2008 in de politieraadszitting van 29 oktober 
2007 werd goedgekeurd; 

Overwegende dat de dotatie 2008 voor de gemeente Ingelmunster in de politiezone 
MIDOW neerkomt op 685.792,00 EUR in gewone dienst en 0,00 EUR in buitengewone dienst; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De dotatie van de gemeente Ingelmunster, zoals ingeschreven in de algemene 
begroting, dienstjaar 2008, zijnde in gewone dienst 685.792,00 EUR en in 
buitengewone dienst 0,00 EUR, aan de politiezone Midow toe te kennen. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge en aan de politiezone MIDOW. 

 
   26   Vaststelling voorlopige twaalfden voor het budget 2008 

De Raad, 

Gelet op het feit dat diverse omstandigheden het onmogelijk hebben gemaakt om eind 
december 2007 het gemeentebudget 2008 door de gemeenteraad te laten vaststellen; 

Overwegende dat het te voorzien valt dat voormeld budget slechts ter goedkeuring zal 
kunnen voorgelegd worden in de zitting van februari 2008; 

Gelet op het algemeen toezicht vervat in het toezichtdecreet van 28 april 1993, 
gewijzigd bij decreet van 13 april 1999; 

Overwegende dat het derhalve wenselijk is om geen belemmeringen te veroorzaken in 
de financiële dienst, over te gaan tot de stemmening van 2 voorlopige twaalfden; 

Gelet op artikel14 van het KB van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit; 

Gelet op artikel 152 van het gemeentedecreet; 



 

 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen 

artikel 1: Het College van Burgemeester en Schepenen, teneinde de normale gang van de 
bestuurlijke dienst te verzekeren, wordt gevolmachtigd in afwachting van de 
goedkeuring van het gemeentebudget 2008, de gewone verplichte uitgaven 2008 
uit te betalen met 2 voorlopige twaalfden, berekend op voet van de laatst 
goedgekeurde begroting. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

OPENBARE WERKEN 

   27   Aanleg bufferbekken Lendeledebeek – kennisname ontwerp 

De Raad, 

Gelet op het feit dat het provinciebestuur van West-Vlaanderen op vraag van het 
gemeentebestuur van Ingelmunster, waterbeheersingswerken gepland heeft langs de 
Lendeledebeek WL.7.15; 

Overwegende dat voor de werken de nodige gronden verworven dienen te worden 
langs de Spoorwegstraat en er een ontwerp dient opgemaakt te worden; 

Overwegende dat overeengekomen werd dat de studiekosten en grondverwervingen 
gedragen zouden worden door het lokale bestuur; 

Overwegende dat het Provinciebestuur zal instaan voor de financiering, uitvoering en 
opvolging van de werken; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 november 2007, houdende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door het provinciebestuur van West-
Vlaanderen, om de waterbeheersingswerken aan de Lendeledebeek in algemeen belang samen uit 
te voeren met het provinciebestuur van West-Vlaanderen als opdrachtgevend bestuur; 

Gelet op het ontwerpdossier, opgemaakt door studiebureau Demey, Beversesteenweg 
314 te Roeselare; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, het koninklijk besluit van 8 januari 1996, het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 en het koninklijk besluit van 29 januari 1997 op de 
overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt kennis genomen van het ontwerpplan voor de aanleg van een buffer langs 
de Lendeledebeek. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 
   28   Aanleg voetpad en DWA-riolering N357/Izegemstraat – kennisname ontwerp 

De Raad, 

Gelet op het feit dat het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen structurele 
onderhoudswerken gepland heeft op de N357 Izegemstraat vak Ketenstraat/grens Izegem; 

Overwegende dat het aan te raden is ook een voetpad en een DWA riolering in dit deel 
van de straat aan te leggen; 

Overwegende dat de werken in algemeen belang en uit technische noodzaak 
gelijktijdig dienen uitgevoerd te worden; 

Gelet op het feit dat de aanleg van voetpaden en rioleringen een gemeentelijke 
bevoegdheid is; 



 

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 november 2007, houdende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, opgesteld door het Agentschap Wegen en 
Verkeer West-Vlaanderen, om de onderhoudswerken in de Izegemstraat en de werken voor de 
aanleg van het voetpad en riolering ten laste van het gemeentebestuur in algemeen belang samen 
uit te voeren met het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen als opdrachtgevend bestuur; 

Gelet op het ontwerpdossier, opgemaakt door studiebureau Demey, Beversesteenweg 
314 te Roeselare en door het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen; 

Gelet op de wet van 24 december 1993, het koninklijk besluit van 8 januari 1996, het 
koninklijk besluit van 26 september 1996 en het koninklijk besluit van 29 januari 1997 op de 
overheidsopdrachten; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Er wordt kennis genomen van het ontwerpplan voor de aanleg van de DWA-
riolering en voetpad in de Izegemstraat. 

artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur der Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

OCMW 

   29   Goedkeuring wijziging van het exploitatie- en investeringsbudget van het OCMW 
voor het dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 november 2007 
houdende wijziging nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget voor het dienstjaar 2007 van 
het OCMW; 

Overwegende dat deze wijziging in overeenstemming is met de financiële 
meerjarenplanning van het OCMW; 

Overwegende dat de wijziging aan het exploitatiebudget ter kennisgeving aan de 
gemeenteraad meegedeeld moet worden; 

Overwegende dat de wijziging aan het investeringsbudget ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad meegedeeld moet worden; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Kennis te nemen van de wijziging van het exploitatiebudget voor het dienstjaar 
2007 van het OCMW. 

artikel 2: De wijziging van het investeringsbudget voor het dienstjaar 2007 van het OCMW 
goed te keuren. 

artikel 3: Afschrift van onderhavig besluit over te maken aan het OCMW. 

artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de lijst met een beknopte omschrijving van de 
daarin geregelde aangelegenheid, die binnen een termijn van 20 dagen, ingaande 
volgend op het treffen ervan, aan de Heer Gouverneur van de Provincie West-
Vlaanderen wordt opgestuurd. 

 

BIBLIOTHEEK 

   30   Goedkeuring Bibliotheekbeleidsplan 2008-2013 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 

integraal lokaal cultuurbeleid; 



 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van 
het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid; 

Gelet op de wijziging van het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid van 23 december 2005; 

Gelet op de wijziging van het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2007; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2007 betreffende de wijziging van de 
structuur van het bibliotheekbeleidsplan; 

Gelet op het gunstig advies gegeven op de vergadering van het beheersorgaan van de 
bibliotheek op 3 december 2007; 

Gelet op het ontwerp bibliotheekbeleidsplan in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het bijgevoegd ontwerp bibliotheekbeleidsplan wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Het bibliotheekbeleidsplan wordt samen met dit gemeenteraadsbesluit en het 
advies van het beheersorgaan tegen 31 december 2007 overgemaakt aan de 
Vlaamse minister bevoegd voor cultuur. 
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1 Afbakening beleidsdomein 

 
De hoofdopdracht van de openbare bibliotheek is “iedereen vrije toegang bieden tot 
kennis, cultuur, informatie en ontspanning”. Deze verschillende functies worden door het 
decreet vertaald in informatiebemiddeling, cultuurspreiding en het uitbouwen van de 
ontmoetingsfunctie. 
Om die opdracht uit te realiseren is een breed aanbod van boeken, tijdschriften, kranten 
audiovisuele materialen en digitale informatie nodig.  De bibliotheek beperkt zich echter 
niet tot het passief aanbieden van een collectie maar organiseert activiteiten om het 
lezen te promoten, om informatie dichter bij de mensen te brengen en om het 
bibliotheekaanbod beter bekend te maken.  Bovendien speelt ze actief in op vragen van 
individuen en groepen.  Naast het uitlenen van boeken en audiovisueel materiaal 
profileert de bibliotheek zich meer en meer als een kenniscentrum. 
De bibliotheek doet dit alles niet vrijblijvend.  Ze kreeg van de Vlaamse overheid een 
maatschappelijke opdracht mee : “De openbare bibliotheek schept een voorwaarde voor 
levenslang leren, culturele ontwikkeling van individuen en het democratisch functioneren 
van de samenleving”.(decreet 13 juli 2001)  
 
“De openbare bibliotheek is een open huis voor alle burgers.  Ze is de ontmoetingsplaats 
waar zowel jong als oud terecht kunnen met hun vragen naar informatie.  Met haar 
gevarieerde collectie en haar uitbreidingsactiviteiten streeft ze ernaar het 
maatschappelijk functioneren te verhogen en helpt ze mee aan de ontwikkeling van een 
democratische samenleving.  Ze neemt actief deel aan het culturele leven door in te 
spelen op wat leeft in eigen gemeente of regio.  Met haar aanbod schept ze een 
voorwaarde voor het levenslang leren.” 
 
Juridisch kader 
De bibliotheekwerking wordt geregeld door en gesubsidieerd op basis van : 
• “Het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid” 

13 juli 2001. 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet 

van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal 
cultuurbeleid. 

• Memorie van toelichting bij het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal cultuurbeleid. 

• Wijziging bij het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal 
cultuurbeleid 23/12/2005. 

• Wijziging bij het decreet  houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal 
cultuurbeleid 13/07/2007. 
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2 Omgevingsanalyse  

 

2.1 Algemene situatieschets : 

 
Ingelmunster is een kleine gemeente met iets meer dan 10 000 inwoners, gelegen in een 
verstedelijkt gebied.  De open ruimte is bijgevolg zeer beperkt. Ze situeert zich centraal 
in West-Vlaanderen op amper 10 km afstand van Kortrijk, Roeselare en Tielt.  Deze 
steden met een uitgebreid sport-, jeugd- en cultuuraanbod zijn samen met de 
aangrenzende gemeente Izegem zeer vlot bereikbaar met de wagen of het openbaar 
vervoer.   
 
De werkloosheidsgraad is zeer laag, nauwelijks 5,9 % in 2005 t.o.v. 8,3 % voor het 
Vlaamse gewest. Opvallend is de stijging van het aantal alleenstaanden (850 in 2000, 
944 in 2005).  Jammer genoeg neemt de kansarmoede toe en zit de gemeente op het 
niveau van het Vlaamse Gewest (6,8% van de kinderen werden geboren in een kansarm 
gezin). 
In de gemeente wonen een honderdtal vreemdelingen, afkomstig uit ongeveer 20 
landen. 
 
Het gemiddelde inkomen per aangifte is lager dan het gemiddeld van het Vlaamse 
gewest (22 465 t.o.v. 25 557 euro). 
 
Ingelmunster kent een verouderde bevolking. Slechts 27% is jonger dan 25 jaar.  
Ongeveer een gelijkaardig percentage (25 %) is ouder dan 60 jaar.  Net zoals in andere 
Vlaamse gemeenten neemt de grijze druk toe en is de ontgroening een feit. Beide 
tendensen zullen in de komende decennia een invloed uitoefenen op de wijze waarop 
deelgenomen wordt aan het maatschappelijk leven.  Ongeveer 75% procent van de 55-
plusser is niet meer actief op de arbeidsmarkt.  Deze jongsenioren zijn hoger geschoold 
dan de vorige generatie senioren, beschikken over veel vrije tijd en stellen anderzijds wel 
kwalitatief hoge eisen aan de invulling van hun beschikbare tijd..  Het is een uitdaging 
voor de vrijetijdssector om niet alleen een aangepast aanbod aan te bieden maar ook om 
hen te engageren binnen de brede waaier van het socio-culturele leven. 
 
Het verenigingsleven is een belangrijke maatschappelijke pijler . Ingelmunster telt 35 
socio-culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de culturele raad. Daarnaast zijn er 
52 sportverenigingen waarvan 32 aangesloten zijn bij de sportraad. De kinderen en 
jongeren kunnen zich aansluiten bij diverse jeugdverenigingen. De jeugdraad voorziet in 
aanvullende activiteiten waar ook de niet aangesloten kinderen terecht kunnen. Het 
jeugdhuis “De Kontrabas” is, met haar vele activiteiten een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor de jongvolwassenen uit de gemeente. Tenslotte zijn er de talrijke 
opvanginitiatieven binnen de gemeente.  
 
Ingelmunster telt zes scholen, verspreid over 10 vestigingsplaatsen. De scholen bieden 
kleuter-, lager, bijzonder lager en de eerste graad van het middelbaar onderwijs aan. 
Tevens is er een filiaal van de afdeling ‘Muziek en Woord’ van Izegem en een filiaal van 
de kunstacademie van Tielt gevestigd. 
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2.2 Bibliotheek : 

 

2.2.1 Infrastructuur en spreiding over het grondgebied : 

 
De gemeente Ingelmunster beschikt over één hoofdbibliotheek.  Door haar centrale 
ligging in het centrum van de gemeente, is ze voor iedereen vlot bereikbaar.  Er is 
voldoende parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving dankzij de aanwezigheid 
van een warenhuis. Gezien de geringe omvang van het grondgebied Ingelmunster (16,15 
km²) is er geen nood aan een filiaal of uitleenpost. 
 
Sinds februari 1999 is de bibliotheek ondergebracht in een nieuw gebouw.  Ze beschikt 
over één grote en flexibele leesruimte waar de collecties geïntegreerd opgesteld staan.  
Een aparte leeszaal is er niet.  Een grote troef is het polyvalent zaaltje waar 
auteurslezingen, vergaderingen, tentoonstellingen,.... e.a. kunnen doorgaan.  

2.2.2 Personeel 

 
Lieve De Doncker Bibliothecaris vastbenoemd 38 u 
Katrien Delarue Bibliotheekassistent vastbenoemd 38 u  
Rose Wylin Bibliotheekassisent vastbenoemd 38 u  
Michelle Demasure Administratief medewerker contractueel 38 u 
Dorothea Devolder Bibliotheekassistent en 

collectieverzorger 
contractueel 19 u 

Monique Baert Poetsvrouw contractueel 19 u 
 
 
De werkzaamheden in de bibliotheek berusten op teamwork waarbij alle personeelsleden 
nauw betrokken worden.  Niettemin worden een aantal taken verdeeld, waarbij rekening 
gehouden wordt met de specifieke vaardigheden van het personeelslid. 
 
 
Vrijwilligers : 
Marie-Christine Becue kaften van boeken    7 u 
Annie Christiaens  tijdschriftenadministratie   2 u 
 
Vrijwilligers wensen de vrije tijd waarover zij beschikken op een zinvolle manier te 
besteden. Ze worden vooral ingezet voor routinematig werk en kleine karweitjes.   
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2.2.3 Dienstverlening aan het publiek : 
 
Volgende diensten biedt de bibliotheek aan : 
• Klantvriendelijke openingsuren 

De bibliotheek is 26 u per week open.   
maandag 16.00 u - 19.00 u 
dinsdag  16.00 u - 19.00 u 
woensdag 09.30 u - 11.30 u 

15.00 u - 19.00 u 
donderdag 16.00 u - 19.00 u 
vrijdag  09.30 u - 11.30 u 

15.00 u - 19.00 u 
zaterdag 10.00 u - 12.00 u 
   14.00 u - 17.00 u 

• Mogelijkheid om aankoopsuggesties te doen. 
• Mogelijkheid om boeken te reserveren. 
• Mogelijkheid om online zelf boeken te reserveren en te verlengen. 
• Mogelijkheid om boeken in ander bibliotheken aan te vragen via interbibliothecair 

leenverkeer. 
• Mogelijkheid om gratis internet te raadplegen en tegen betaling informatie af te 

drukken. 
• Wie over geen computer beschikt kan de belangrijkste Officeprogramma’s gebruiken 
• Mogelijkheid om tegen betaling informatie te kopiëren. 
• Leesbevordering via Kinder-en Jeugdjury. 
• Boekendienst aan huis. 
• Mogelijkheid om deel te nemen aan diverse uitbreidingsactiviteiten, zoals lezingen, 

vormingen, tentoonstellingen,… 
• Wisselcollecties aan scholen en kinderopvang. 
 

2.2.4 Leners : 
 
Verdeling kinderen, volwassenen en instellingen (scholen, bibliotheken,…) 
 
 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Volwassenen  589 1269 1285 1336 1362 1449 1467 1646 
Jeugd 693 1189 1238 1216 1215 1250 1212 1078 
Instellingen  55 66 63 69 82 89 115 
Totaal 1282 2513 2589 2615 2646 2781 2768 2839 

 
 
Aandeel leners t.o.v. de totale bevolking 
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Het werkelijk aantal gebruikers ligt iets hoger: man en vrouw gebruiken vaak één kaart, 
kleine kinderen nemen boeken mee op de kaart van een oudere broer of zus, 
krantenlezers worden niet ingeschreven, … 
Positief is de groei bij de jonge kinderen en bij de senioren.  Groeimogelijkheden heeft de 
bibliotheek nog voldoende.  Via campagnes die o.a. door de Vlaamse overheid 
ondersteund worden wensen de openbare bibliotheken het aantal afhakers te reduceren 
en zich meer te richten naar de 35-plussers die via hun kinderen terug in contact komen 
met het aanbod. 
 

2.2.5 Uitleningen en collectie : enkele cijfers en grafieken 
(Vanwege problemen die de conversie, door de instap in het PBS, met zich meebracht is het 
cijfermateriaal hoofdzakelijk gebaseerd op de resultaten van 2005). 
 
 
Evolutie van de collectie opgesplitst per collectieonderdeel 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Prentenboeken 484 591 805 921 1040 1164 1315 1433 1535 

Voorleesboeken 83 102 122 140 151 166 186 197 215 

Eerste lezers 1209 1288 1416 1516 1675 1783 1815 1894 1815 

Romans 9+ 1126 1216 1354 1443 1561 1647 1765 1859 1933 

Romans 12+ 889 955 1028 1091 1152 1199 1260 1351 1407 

Romans 15+ 195 205 224 235 252 279 290 321 320 

Informatieve boeken -9 162 180 222 239 247 261 293 328 344 

Informatieve boeken 9+ 821 1402 1096 1089 1141 1249 1319 1509 1529 

Strips 833 1110 1250 1481 1648 1942 2012 2167 2314 

Romans voor volwassenen 4365 4769 4827 5130 5298 5604 5740 6129 6390 

Grootletterboeken 99 116 151 151 180 208 224 224 224 

Informatieve boeken 3096 3249 3804 4104 4363 4479 4886 5198 5564 

Vreemde talen 38 86 112 184 210 262 255 333 388 

Toneel 48 48 51 51 51 52 55 56 56 

Poëzie 112 128 145 156 158 182 202 227 240 

Naslagwerken 657 800 725 749 775 822 844 796 811 

Video 15 19 21 25 27 32 94 34 31 

Cd-rom's jeugd 22 48 63 149 212        

Cd-rom's -9           136 168 162 163 

Cd-rom's 9+           160 169 184 178 

Cd-rom’s voor volwassenen 30 50 132 140 176 212 223 229 222 

Cd's 0 0 0 550 960 1519 1986 2491 2780 

Dvd's             
    

342 

 14284 16362 17548 19544 21277 23358 25101 27122 28798 
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Uitleningen per collectieonderdeel 
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Uitleningen van de volwassencollectie 
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Uitleningen van de informatieve boeken binnen de volwassenafdeling 
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Uitleningen van de audiovisuele afdeling 
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2.2.6 Resultaten enquête : 

 
De gebruikers zijn vrij tevreden over de  werking van de bibliotheek.  De antwoorden 
waren min of meer vergelijkbaar met deze in de enquête van 2001.   
Bepaalde diensten zijn echter minder bekend ondanks de promotie in de bibliotheek, via 
de pers,... Veel gebruikers weten nog niet dat ze materialen kunnen reserveren en zelf 
aankoopsuggesties doen.  (zie bijlage 1 p. 22) 
 
 
 
 
Te verwachten ontwikkelingen : 
 
- Verdere digitalisering van de bibliotheek.  
- Zelfuitleenbalies. 
- RFID. 
- Medewerkers worden informatiebemiddelaar. 
- Schaalvergroting binnen de sector. 
- Evolutie van aanbodgerichte naar vraaggerichte bibliotheek. 
- Moderne ontsluiting van de collectie informatieve boeken voor volwassenen. 
- Bibliotheek niet enkel informatieverstrekker maar ook vrijetijdswinkel. 
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3 SWOT-analyse 

 

3.1 Infrastructuur 

Sterktes 

• Centraal gelegen;  
• Vlot bereikbaar; 
• Eenvoudige structuur, geen filialen of uitleenposten; 
• Mooi, ruim, functioneel en polyvalent gebouw; 
• Geïntegreerde opstelling; 
• Polyvalent zaaltje voor uitbreidingsactiviteiten; 
• Middengedeelte in de bibliotheek is een ideale ruimte om materialen in de kijker te 

stellen, tentoonstellingen te houden. 
 

Zwaktes 
• Onvoldoende meubilair om cd’s, prentenboeken en strips op te bergen; 
• De bibliotheek is voor bepaalde scholen te veraf gelegen; 
• Rekken en stripbakken verplaatsen is niet eenvoudig; 
• Bewegwijzering kan beter; 
• Opstelling collectie speelt niet in op nieuwe trends (van aanbodgerichte naar 

vraaggerichte opstelling); 
• Magazijn is te klein; 
• Onvoldoende verlichting ’s avonds. 
 

Kansen 

• Wisselcollecties aan de scholen die verderaf gelegen zijn; 
• Duidelijke profilering als gemeentelijke openbare bibliotheek; 
• Een gedeelte van het meubilair op wieltjes plaatsen; 
• Bewegingslicht plaatsen. 
 

Bedreigingen 

• Aanwezigheid van een bibliotheek met een heel ruim aanbod op amper 4 km; 
• Onvoldoende middelen om bibliotheek aan moderne visie aan te passen. 
 

3.2 Personeel 

Sterktes 

• Gemotiveerd personeel; 
• Personeel volgt op geregelde tijdstippen bijscholingen; 
• Teamwork; 
• Dragen verantwoordelijkheid voor bepaalde onderdelen van de bibliotheekwerking; 
• Maandelijks overleg met opvolging; 
• Mogelijkheid om vrijwilligers in te schakelen. 

Zwaktes 

• Statuut van bepaalde personeelsleden; 
• Verhouding A/B-niveau t.o.v. C/D-niveau is niet in orde met het decreet; 
• De bibliotheeksector verandert in een snel tempo en het personeel kan niet altijd die 

evoluties volgen; 
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• Onveiligheidsgevoel tijdens de uitleen in de wintermaanden (tussen 17.30 u en 19.00 u 
is de medewerker meestal alleen in de bibliotheek); 

• Opleidingsniveau. 

Kansen 
• Bibliotheekmedewerkers krijgen grotere verantwoordelijkheid t.a.v. de hun 

toegewezen taken; 
• Bibliotheekmedewerkers specialiseren zich binnen de bibliotheek; 
• Bibliotheekmedewerkers krijgen opleidingen om hun deskundigheid te bevorderen. 

Bedreigingen 

• Niet iedereen kan grotere verantwoordelijkheid aan; 
• Wie wel meer verantwoordelijkheid op zich neemt wordt niet aangepast vergoed; 
• Vrijwilligers vallen weg; 
• Stijgende werkdruk zorgt voor grotere foutenmarges. 
 

3.3 Collecties 

Sterktes 

• Diversiteit aan materialen en nieuwe media; 
• Korte periode tussen voorstel tot aankoop en ter beschikkingsstelling;  
• Streekbibliotheek samengesteld uit een gedeelte van het archief van de heemkundige 

kring en eigen aanwinsten; 
• Inspraak leners bij collectievorming; 
• IBL; 
• Thematische standjes en keuzelijsten met aanraders; 
• Actuele collectie; 
• Online collectie. 

Zwaktes 

• Weinig afspraken met de provinciale of Vlaamse overheid i.v.m. afvoerbeleid; 
• Aanbodgerichte i.p.v. vraaggerichte opstelling; 
• Geen afspraken i.v.m. collectievorming met de naburige gemeenten; 
• Tekort aan presentatiemateriaal; 
• Kopieën van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters liggen niet ter inzage in 

de bibliotheek wat door de stamboomonderzoekers als een tekort beschouwd wordt, 
gezien de ruime openingsuren van de bibliotheek. 

Kansen 

• Vraaggerichte opstelling van de romans voor volwassenen en de informatieve boeken 
(volgens ZIZO voor volwassenen); 

• Opbouwen aantrekkelijk aanbod voor jong en oud; 
• Samenwerkingsverbanden opzetten met andere bibliotheken voor het onderling 

uitwisselen van materialen. 

Bedreigingen 
• Ontbreken financiële middelen; 
• Tijdsgebrek. 
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3.4 Onthaal en dienstverlening 

Sterktes 

• Klantvriendelijke openingsuren; 
• Mogelijkheid om klassikaal uit te lenen buiten de openingsuren; 
• Mogelijkheid om zelf boeken te reserveren en te verlengen; 
• Mogelijkheid om boeken te lenen uit andere bibliotheken; 
• Vriendelijk en behulpzaam personeel (blijkt uit een enquête); 
• Dienstverlening wordt kenbaar gemaakt in de bibliotheek en via de website. 
 

Zwaktes 
• Ontbreken van een goede infobrochure; 
• Bepaalde diensten kent de gebruiker niet of onvoldoende; 
• Klachtenbehandeling staat niet op punt; 
• Informatieverstrekking is niet altijd doeltreffend; 
• Deskundigheid van medewerkers; 
• Uitleenprocedures zijn tijdsintensief waardoor er weinig tijd overblijft voor de 

kerntaken zoals begeleiding en informatieverstrekking. 

Kansen 

• Zelfuitleenbalies en RFID; 
• De lener kan zelf zijn boeken kan reserveren en verlengen; 
• Betere dienstverlening; 
• Deskundigheidsbevordering; 
• Andere aanpak klachtenopvolging; 
• Onthaalbrochure; 
• Meer aandacht besteden aan informatiebemiddeling op de personeelsvergaderingen. 

Bedreigingen 
• Financiële middelen; 
• Zijn leners en personeel klaar voor nieuwe vorm van dienstverlening ? 
• Administratieve rompslomp die registratie van klachten en informatiebemiddeling met 

zich meebrengt. 
 

3.5 Automatisering 

Sterktes 
• Ervaring in PC-gebruik; 
• Aansluiting op het gemeentelijk en provinciaal netwerk; 
• Lid van werkgroep “Implementatie en ontwikkeling” in kader van Winob, Provinciale 

catalogus en PBS; 
• Instappen in PBS. 

Zwaktes 

• Support laat op zich wachten; 
• Huidig inlogsysteem zorgt voor vertraging indien een medewerker wenst bij te 

springen aan de balie; 
• Nieuwe vubisversie. 

Kansen 

• Support voor Vubis en PBS gebeurt door de provincie; 
• Het e-loket van de provincie. 
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Bedreigingen 
• Bibliotheek als onderdeel van een groot netwerk; 
• De mate waarin de bibliotheek zal ondersteund worden door de provincie 

(personeelstekort); 
• Beheersbaarheid; 
• Toenemende techniciteit waardoor voor vele zaken op een specialist moet beroep 

gedaan worden. 
 

3.6 Samenwerkingverbanden 

Sterktes 
• Goede samenwerking met vele socio-culturele organisaties, die vaak resulteren in 

lezingen, tentoonstellingen,…; 
• Goede samenwerking met het onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs; 
• Goede samenwerking met de cultuurraad; 
• Goede samenwerking met andere bibliotheken uit de ruime regio; 
• Samenwerkingsverband met bibliotheken uit de regio; 
• Goede samenwerking met andere gemeentelijke diensten. 

Zwaktes 

• Geen samenwerking met de seniorenraad; 
• Samenwerkingsverband met de bibliotheken uit de regio staat nog maar in de 

kinderschoenen; 
• Belangrijke informatie van andere gemeentelijke diensten wordt niet altijd grondig 

doorgespeeld waardoor het personeel tekort schiet in haar taak van 
informatiebemiddelaar. 

Kansen 

• Betere samenwerking met de seniorenraad;  
• Mogelijkheid tot samenwerking met een lokaal dienstencentrum; 
• Samenwerkingsverband met de bibliotheken uit de regio in een stevigere vorm gieten; 
• Belangrijke informatie wordt systematisch via mail aan het personeel doorgegeven. 

Bedreigingen 
• Tijdsgebrek; 
• Collega’s, organisaties,… etc zien het nut niet in om samen te werken. 
 
 

3.7 Uitbreidingsacitiviteiten, doelgroepenwerking en promotie 

Sterktes 

• Uitgebreid aanbod uitbreidingsactiviteiten voor jong en oud; 
• Geregeld worden lezingen, tentoonstellingen,….e.a. georganiseerd i.s.m. de 

plaatselijke verenigingen om op die manier andere doelgroepen te bereiken; 
• Bibliotheek is gekend als een van de culturele instellingen; 
• Ongeveer 30% van de bevolking is lid van de bibliotheek; 
• Doelgroepenwerking : jeugd, senioren en laaggeschoolden; 
• Bij de collectievorming wordt rekening gehouden met de diverse doelgroepen; 
• Promotie van activiteiten en de dienstverlening via website, infoblad en pers. 
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Zwaktes 
• Ongeveer 70% procent van de bevolking is geen lid van de bibliotheek; 
• Bepaalde doelgroepen zoals laaggeschoolden, de senioren, de sociaal-zwakkeren 

worden moeilijk bereikt; 
• Promotie via website en pers wordt soms vergeten; 
• Polyvalente zaal vaak te klein voor succesvolle lezingen.  Bij uitwijken naar de 

bibliotheek, wat de meeste mensen een zeer aangename plaats vinden, vormt het 
verschuiven van de stripbakken en de rekken een probleem; 

• De dienstverlening en de collectie is te weinig gekend; 
• Geen meting van het werkelijk aantal bezoekers. 

Kansen 

• De senioren via samenwerkingsverbanden met seniorenverenigingen en aangepaste 
opleidingen naar de bibliotheek lokken; 

• Blijvende aandacht besteden aan de promotie van de dienstverlening en collectie; 
• Seniorenverenigingen uitnodigen voor een bibliotheekbezoek; 
• Via samenwerking met het Sociaal Huis de laaggeschoolden, migranten, en sociaal 

zwakkeren uitnodigen;  
• Een gedeelte van het meubilair voorzien van wielen; 
• Opvolgingsfiche maken die van toepassing is bij iedere activiteit zodat het een 

automatisme wordt dat activiteiten ruim bekend gemaakt worden; 
• Promotie van de bibliotheek met acties gesteund door de provincie en Vlaamse 

overheid. 

Bedreigingen 

• Ontbreken van personeel, tijd en kennis om te investeren in gerichte doelgroepen 
werking; 

• Onvoldoende financiële middelen; 
• Concurrentie andere vrijetijdsbestedingen; 
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4 Algemene conclusies  

 

4.1 Infrastructuur en ligging 

De bibliotheek ondervindt enige concurrentie van een goed draaiende bibliotheek te 
Izegem, op amper drie kilometer van het centrum van Ingelmunster.  Om die reden is 
het belangrijk om in eerste instantie een collectie uit de bouwen voor de minder mobiele 
gebruikers, zoals de kinderen, jongeren en senioren. 
Vanwege de groei van de collectie en de uitbouw van de AVM-afdeling, de aanwezigheid 
van een archief begint de beschikbare ruimte te klein te worden waardoor rekken dichter 
bij elkaar geplaatst worden, wat de zichtbaarheid en toegankelijkheid verminderd.  Door 
nieuwe ontwikkelingen op vlak aanbodgerichte bibliotheek, door de vraag naar een 
jeugd- en seniorenhoek, dringt een volledige herschikking van de materialen zich op die 
een bijkomende investering op vlak van meubilair en toebehoren vergt. 

4.2 Personeel 
 
De gebruiker kan beroep doen op een gemotiveerd en hecht team. De opdrachten van de 
bibliotheek zijn veel ruimer en voor een deel ook technischer geworden.  Het is een 
uitdaging voor het personeel om deze evoluties te erkennen en de nodige bijscholingen 
te volgen om blijvend deel te kunnen nemen aan de uitdagingen voor de toekomst.  

4.3 Dienstverlening 
 
Met 26 u per week is de bibliotheek in voldoende mate beschikbaar voor het publiek.  
Niettemin werd vanuit de werkgroepen van het Lokaal Sociaal Beleidsplan als vanuit de 
bibliotheekgebruikers gevraagd om de bibliotheek meer open te stellen voor het publiek.  
De senioren wensen vooral dat de bibliotheek iedere morgen open is, terwijl jongeren en 
hun ouders de bibliotheek op woensdagnamiddag liever een uurtje vroeger zien 
opengaan.  I.s.m. de beheerraad en het college zal een grondige analyse van de 
openingsuren gebeuren en nagegaan worden wat hierop een antwoord kan zijn, rekening 
houdend met het feit dat de personeelsformatie niet gewijzigd wordt. 
 
Sinds de instap in het provinciaal bibliotheeksysteem is de bibliotheek door het 
aanbieden van online-diensten voor iedereen met een internetverbinding 24 op 24 u 
bereikbaar.  Met de verdere uitbouw van het PBS zal deze dienstverlening verder 
uitgebouwd worden, door o.a. de online raadpleging van databanken aan te bieden. 
 
Bepaalde diensten zoals het online reserveren, de mogelijkheid om een 
aankoopsuggestie te doen,…zijn echter nog steeds niet goed gekend.  Promotie blijft een 
belangrijk element bij de verdere uitbouw van de bibliotheekwerking. 
 
In kader van de ontwikkelingen waarmee de bibliotheek geconfronteerd wordt is een 
dringende doorlichting van het gebruikersreglement zeker noodzakelijk.   
 
Om de dienstverlening te verbeteren is noodzakelijk om de klachtenopvolging op punt te 
zetten.   

4.4 Leners, collectie en uitleningen 
 
Ongeveer 25% van de bevolking is officieel lid van de bibliotheek.  Het werkelijk aantal 
gebruikers zal rond 30% schommelen, immers kleine kinderen worden niet geregistreerd 
en vaak gebruiken man en vrouw dezelfde kaart.  Lagere schoolkinderen zijn door de 
klassikale uitleningen bijna allemaal lid van de bibliotheek.  Groeikansen zijn nog 
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mogelijk bij de volwassenen. Door gerichte acties de voorbije jaren steeg het aandeel 
van de senioren.  Twintigers haken af omdat ze elders studeren, andere 
vrijetijdsbestedingen hebben, verhuizen,.. Een belangrijke doelgroep zijn de dertigers en 
veertigers, want het is net deze groep die met hun kinderen naar de bibliotheek komen.  
Met een nieuw imago (de bibliotheek van A tot Z) hoopt de sector deze mensen te 
overtuigen dat een bezoek aan de bibliotheek meer dan de moeite waard is. 
Uit onderzoek blijkt dat de sociaalzwakkere de bibliotheek nauwelijks bezoekt.  Met de 
steun van het Sociaal Huis probeert de bibliotheek ook voor die groep haar werking uit te 
bouwen.   
 
Op geregelde tijdstippen wordt de volledige collectie onder de loep genomen en 
bijgestuurd door een actief aankoop en afvoerbeleid. 
 
Met iets minder dan 110.000 uitleningen per jaar heeft de bibliotheek zijn top bereikt.  
De gebruikers komen vooral voor romans.  Bij de volwassenen blijven, ondanks het 
internettijdperk, de uitleningen van informatieve boeken hoog scoren.  De jeugdcollectie 
is een succesverhaal.  Er zijn in verhouding minder boeken nodig om meer uitleningen te 
realiseren.  Investeren in een uitgebreide jeugdcollectie moet een prioriteit blijven.  
Binnen de AVM-afdeling is de interesse voor de cd-roms snel aan het dalen.  Het aanbod 
dvd’s wordt dan weer zeer gewaardeerd.  
Verdere groei van het aanbod zal infrastructuurproblemen met zich meebrengen.  De 
collectie moet actueel blijven met een voldoende aanbod voor iedere lezer.  Geregeld 
wieden zal meer dan noodzakelijk zijn. 

4.5 Samenwerking 
 
Een bibliotheek is geen ijzeren toren waarbinnen een werking wordt uitgebouwd.  
Integendeel, de bibliotheek staat midden in de gemeenschap en zal de dienstverlening 
uitbouwen in functie van wat leeft binnen deze gemeenschap. 
Als belangrijke speler op vlak van informatiebemiddeling en cultuurverspreiding is 
samenwerking met diverse organisaties en instellingen zeer belangrijk.  Er bestaat reeds 
een goede samenwerking met de verschillende gemeentelijke diensten, de scholen en 
een aantal socio-culturele verenigingen.  De bibliotheek tracht zoveel mogelijk deze 
samenwerkingsinitiatieven te bestendigen en nieuwe uit te bouwen. 
Omdat schaalvergroting een positieve bijdrage kan leveren op zowel het inhoudelijke als 
organisatorische vlak, is de bibliotheek in 2007 toegetreden tot het 
samenwerkingsverband Broere.  Als medebeheerder en bewaarder van het lokale erfgoed 
is tevens voor haar een belangrijke rol weggelegd binnen het erfgoedconvenant Terf. 
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5 Doelstellingen : 

 
Collectie : 
De collectie is en blijft het belangrijkste element van de dienstverlening aan het publiek.  
Het aanbod van de traditionele, vooral gedrukte werken is het overwegend onderdeel van 
het aanbod, niettemin mag de elektronische media (cd’s, dvd’s) niet uit het oog verloren 
worden.  Bovendien is het de opdracht van de bibliotheek om een virtuele collectie uit te 
bouwen die de gebruikers zowel toegang biedt tot de kosteloze databanken als deze met 
een betalende licentie. 
 
De collectie moet zodanig uitgebouwd worden dat iedere burger op zijn vragen naar 
informatie, ontspanning en zelfontplooiing een antwoord krijgt.  Ze ondersteunt en 
bevordert het levenslang leren. 
 
Digitale bibliotheek : 
De bibliotheek is 24 op 24 u bereikbaar voor al wie over een toegang tot internet 
beschikt. 
 
Dienstverlening 
De bibliotheek is bij uitstek een klantgerichte dienst.  Haar werkprocessen, haar diensten 
en haar collectie zijn hierop direct of indirect gericht.   
 
De bibliotheek wil een kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren die zo drempelloos 
mogelijk is voor alle inwoners van haar werkgebied.  Ze is een open huis voor iedereen 
en wenst met haar activiteiten deze ontmoetingsfunctie verder uit te bouwen. 
 
Bovendien wenst ze de kwaliteit van haar dienstverlening te verhogen door meer 
diensten via de digitale weg aan te bieden. 
 
Werken met doelgroepen 
Kinderen en jongeren zijn en blijven de belangrijkste doelgroep maar tevens wenst de 
bibliotheek met haar aanbod en dienstverlening speciale aandacht besteden aan 
bepaalde bevolkingsgroepen zoals minder-mobielen, de zieken, de lager geschoolden, de 
senioren,… 
 
Professionalisering 
De bibliotheek wordt op een efficiënte en effectieve wijze georganiseerd en hanteert 
professionele normen voor haar dienstverlening. 
 
Samenwerking 
Om haar bereik te verbreden, haar dienstverlening te verbeteren en te promoten, haar 
collectie beter af te stemmen op de noden, is de samenwerking met de diverse socio-
culturele verenigingen, met de bibliotheken, met de verschillende diensten in de 
gemeente en externe instanties een blijvend aandachtspunt. 
 
Cultuurparticipatie 
Als laagdrempelige culturele instelling is de bibliotheek een belangrijke toegangspoort om 
de mensen in contact te brengen met cultuur.  Ze is bovendien een centraal punt waar 
informatie kan ingewonnen worden over het culturele aanbod, zowel lokaal als regionaal.  
Ze is tevens een belangrijke speler op vlak van het beheer en ontsluiting van lokaal 
erfgoed. 
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6 Ondersteuning van de bibliotheek 

 

6.1 Door de gemeente 

 
De gemeente engageert zich om de doelstellingen van het beleidsplan te realiseren. 
 
De gemeente garandeert dat de bibliotheek optimaal kan blijven werken en dat het 
huidig budget behouden blijft, mits er zich geen uitzonderlijke omstandigheden 
voordoen: 

Budget 2007 : 
Personeel  178.842 euro 
Werkingskosten   72.150 euro 
Investeringen      6.400 euro 

 
Anderzijds rekent ze erop dat de Vlaamse Overheid de beloofde subsidies zoals 
omschreven in het decreet verder uitbetaalt. 
 
De gemeente waakt erover dat er voldoende budget voorzien wordt voor het aankopen 
van boeken, tijdschriften, AVM-materialen en abonnementen op online-databanken zodat 
de collectie steeds actueel blijft en inspeelt op de nieuwe tendensen en evoluties. 
 
De gemeente zal de computers ouder dan vijf jaar vervangen zodat de informatica-
infrastructuur up-to-date blijft.  Ze zal de evoluties binnen het provinciaal 
bibliotheeksysteem,  de ontwikkeling van RFID en de zelfuitleenbalies nauwgezet 
opvolgen en zich verder engageren afhankelijk van haar financiële draagkracht. 
 
De gemeente behoudt de huidige personeelsformatie en maakt middelen vrij om het 
personeel de nodige vormingen te laten volgen zodat ze gemotiveerd en met de 
noodzakelijke bagage de uitdagingen binnen de sector kunnen waarmaken. 
 
Een gedetailleerd financieel overzicht van het engagement werd opgenomen in het 
gemeentelijk meerjarenplan. 
 

6.2 Bovenlokaal : 

 
VCOB : Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken 
Het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken is het culturele steunpunt voor alle 
openbare bibliotheken in Vlaanderen. Het werd opgericht in 2000 en is gesubsidieerd 
door de Vlaamse Overheid. Het VCOB realiseert projecten voor meer dan 300 Vlaamse 
openbare bibliotheken. In opdracht van de Vlaamse overheid ondersteunt het VCOB de 
verdere uitbouw en de werking van een kwaliteitsvol netwerk van openbare bibliotheken 
in Vlaanderen.    
Het VCOB wordt hervormd en opgenomen in Cultuur Lokaal.  De toekomst zal uitwijzen 
welke gevolgen deze nieuwe structuur zal hebben op vlak van de ondersteuning van het 
bibliotheekwezen. 
 
WINOB : de provincie ondersteunt de bibliotheek met onderstaande projecten en taken: 
uitbouwen van de provinciale catalogus en het provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS), 
organiseren van vormingen, promotionele ondersteuning van bibliotheekactiviteiten, 
opzetten van tentoonstellings- en lezingencircuits, coördineren en begeleiden van 
samenwerkingsverbanden,… 
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Stichting Lezen : 
Stichting lezen is de organisatie die leesbevorderingprojecten, zoals Kinder- en 
Jeugdjury, gedichtendag, jeugdboekenweek,… coördineert, ondersteunt en promoot.  Ze 
behandelt o.a. ook de subsidies voor de auteurslezingen  
 
Intergemeentelijke samenwerking Broere 
Het samenwerkingsverband tussen de bibliotheken in het omliggende is nog volop in 
ontwikkeling.  De bibliotheken worden geconfronteerd met een groeiende en nauwelijks 
beheersbare informatiestroom,een toenemende techniciteit, een uitgebreid aanbod aan 
materialen waarvan de nieuwkomers zoals e-books, online-databanken een zeer typische 
kennis vereisen waarvoor niet altijd voldoende tijd kan vrijgemaakt worden. 
Om deze uitdagingen aan te kunnen is samenwerking met collega’s noodzakelijk wil men 
in de toekomst een kwaliteitsvolle en hedendaagse dienstverlening blijven verzekeren. 
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7 Beschrijving van het participatieproces 

 
De gemeente Ingelmunster is voorlopig niet ingestapt in het cultuurdecreet waardoor de 
bibliotheek een eigen bibliotheekbeleidsplan moet opmaken. Het opstellen van een 
beleidsplan is geen echter geen eenmansactie, daarom werd een hele groep mensen 
aangesproken om mee te helpen bij het tot stand komen van dit document. 
 
Het personeel : 
Op geregelde tijdstippen wordt met het personeel rond de tafel gezeten om de 
bibliotheekwerking te evalueren  Zo werd ook een vergadering rond het beleidsplan 
gehouden waarop de medewerkers hun prioriteiten en wensen voor de komende jaren 
konden vooropschuiven. Een belangrijke vaststelling is dat de bibliotheek op vlak van de 
opgelegde beleidsdomeinen en –aspecten op goede weg is. De bibliotheek probeert 
zoveel mogelijk culturele activiteiten te ondersteunen of te promoten, het levenslang 
leren wordt bevorderd d.m.v. diverse cursussen en een aangepaste collectie. 
Uitbreidingsactiviteiten en klantvriendelijke openingsuren scheppen een voorwaarde om 
de bieb te laten uitgroeien tot een belangrijke ontmoetingsplaats.  Niettemin moet de 
bibliotheek blijvend aandacht besteden aan de promotie van haar werking en haar 
dienstverlening. 
 
De beheerraad : 
Het beleidsplan werd in samenspraak met de leden van de beheerraad opgesteld en 
tevens door hen goedgekeurd. 
 
Verenigingsleven : 
In tegenstelling met de opmaak van het vorig beleidsplan werd het verenigingsleven niet 
uitgenodigd op een voorbereidende vergadering.  In uitvoering van het vorig beleidsplan 
blijkt  dat de verenigingen duidelijk weten waarvoor ze in de bibliotheek terecht kunnen 
en werden als gevolg daarvan diverse activiteiten samen met hen georganiseerd.  Er 
werd ook rekening gehouden met hun wensen zoals o.a. de aanpassing van de 
openingsuren n.a.v. het bezoek van een aantal seniorenverenigingen. 
De bibliotheek onderhoudt nauwe contacten met de cultuurdienst, de jeugddienst en het 
domein erfgoed en heeft daardoor een heel goed beeld van wat leeft binnen deze diverse 
sectoren.  De bibliothecaris heeft bovendien kunnen realiseren dat verenigingen die 
activiteiten plannen in de bibliotheek een beroep kunnen doen op het cultuurfonds. 
 
Het beleid 
In kader van het meerjarenplan werden diverse voorbereidende vergaderingen gehouden 
met de schepen van Cultuur en de leden van het college.  Enkele 
bibliotheekmedewerkers waren actief betrokken bij het opstellen van het Lokaal Sociaal 
Beleidsplan, waarbij een aantal bekommernissen zoals de uitbouw van een infopunt en 
de uitbreiding van de openingsuren meegenomen worden in de actieplannen. 
 
Gebruikersonderzoek 
Tijdens de zomermaanden werd een enquête verspreid bij de bibliotheekbezoekers.  Om 
een evolutie te kunnen vaststellen werd grotendeels dezelfde enquête van 2001 gebruikt.  
Iets meer dan 500 enquêtes werden uitgedeeld waarvan 190 ingevuld teruggebracht 
werden.  
 
Onderwijs 
De bibliotheek heeft een goede samenwerking met het onderwijs uitgebouwd.  Op 
regelmatige tijdstippen wordt rond de tafel gezeten om de dienstverlening aan de 
scholen af te toetsen en verder uit te breiden.  Het huidig aanbod is reeds vrij ruim en 
wordt door alle scholen gesmaakt : wisselcollecties, auteurlezingen, klassikale 
uitleningen, introductie- en instructiebezoeken, tentoonstellingen, klas in de bieb,… 
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8 Bijlagen 

 
Bijlage 1 : Verwerking enquêtes 
 
Aantal uitgedeelde formulieren : 525  
Aantal ingevulde formulieren : 190 
 
De gebruikers zijn algemeen heel tevreden over de werking van de bibliotheek.  
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen :  
 
Openingsuren: 
Op woensdag zou de bibliotheek een uur vroeger moeten openen (14.00 u i.p.v. 15.00 u) 
 
Aanbod: 
De meeste mensen komen boeken ontlenen en zijn tevreden over het aanbod. De 
opmerkingen i.v.m. het aanbod binnen bepaalde onderwerpen worden meegenomen in 
het aankoopbeleid. Bepaalde opmerkingen zijn niet terecht. Soms kunnen we niet 
tegemoet komen aan de vragen (vb. Franstalige krant) omdat deze niet passen in het 
collectiebeleid van een kleine openbare bibliotheek. 
 
Uitleenvoorwaarden: 
De gebruikers zijn tevreden met het aantal bibliotheekmaterialen die per pas kunnen 
meegenomen worden. Wellicht moeten we overwegen om het aantal strips niet langer te 
beperken. De uitleentermijn van 3 weken wordt door 30% van gebruikers als te kort 
beschouwd. 
 
Dienstverlening: 
Een aantal diensten zijn te weinig bekend: vb. ongeveer de helft van de bezoekers weet 
niet dat ze zelf kunnen voorstellen om een boek aan te kopen. Via bordjes in de 
bibliotheek en nogmaals via ’t Ingeling zullen we proberen deze diensten beter bekend te 
maken. 
 
Infrastructuur: 
Belangrijkste opmerking is te weinig parkeergelegenheid. 
 
De bedoeling is om bij de aanpassing van het dienstreglement de belangrijkste 
opmerkingen mee te nemen in het overleg. 
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Bijlage 2 : Samenstelling van de beheerraad 
 
Gebruikers : 
Dominique Beernaert, Claudine D’Heygers, Christiane Bossuyt, Sabine Defour, Jocelyne 
Dierickx-Visschers, Trees Lievrouw, Katrijn Neyrinck, Ingrid Poulain, Reinhilde Vandorpe. 
 
Politieke vertegenwoordigers: 
Dorine Behaeghe (De Brug), Ann De Frene (CD&V), Dirk Debaere (De Brug), Donald 
Debrabandere (De Brug), Raf Heyerick (CD&V), Lionel Vandemoortele (CD&V), Joost 
Vanhauwaert (CD&V). 
 
 
Ambtshalve lid (niet-stemgerechtigd) 
Trees Lapeere, schepen van Cultuur 
Lieve De Doncker, bibliothecaris 
 
 
Voorzitter: Claudine D’Heygers 
Ondervoorzitter : Trees Lievrouw 
Secretaris : Lieve De Doncker 
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Bijlage 3 : Het advies van het beheersorgaan inzake het bibliotheekbeleidsplan 
 

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 
Openbare bibliotheek 

Schoolstraat 35 
 
bibliotheek@ingelmunster.be 
 
 
 

 UITTREKSEL van de vergadering van het beheersorgaan  

3 december 2007 

Aanwezig : Dominique Beernaert, , Dorine Behaeghe, , Christiane Bossuyt , 
Dirk Debaere, Donald Debrabandere, , Ann De Fréne, Claudine 
D’Heygers, Trees Lapeere, Trees Lievrouw, Katrijn Neyrinck, 
Ingrid Poulain, Reinhilde Vandorpe, Lieve De Doncker 

 

Verontschuldigd: Jocelyne Dierickx-Visschers, Sabine Defour, Raf Heyerick , 
Joost Vanhauwaert, Lionel Vandemoortele 

================================= 
 

 

 

PUNT 2 :Goedkeuring beleidsplan 2008-2013 

De leden van het beheersorgaan keuren het beleidsplan 2008-2013 van de plaatselijke 
openbare bibliotheek goed. 

 

 

Namens de beheerraad, 

 

De secretaris,      De voorzitter, 

 

Lieve De Doncker     Claudine D’Heygers 
 

 24



 

 

SPORT 

   31   Goedkeuring Sportbeleidsplan 2008-2013 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 

Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van 
gemeentebesturen, provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren 
van een Sport voor Allen-beleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, ter uivoering van het 
decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen, provinciebesturen en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid – algemene 
bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het gunstig advies en de goedkeuring van de gemeentelijke sportraad in 
zitting van 27 november 2007; 

Gelet op het ontwerp van beleidsplan in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het Sportbeleidsplan 2008–2013 wordt goedgekeurd, zoals gevoegd als bijlage met 
referentie Sportbeleidsplan Ingelmunster 2008–2013. 
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1. INLEIDING 
 
Ingelmunster, een kleine gemeente, een grote sportstad. Jeugd, volwassenen en 
senioren doen sporten, een sportmanifestatie op niveau organiseren, een club doen 
bloeien: het kan moeilijk zonder centen voor de club. Sport moet ook beweging zijn voor 
iedereen. Dat sport een belangrijke plaats in onze maatschappij inneemt, heeft ook de 
Vlaamse Regering ertoe aangezet de gemeentebesturen te subsidiëren op basis van een 
beleidsplan “sport”. Op 9 maart 2007 kwam het nieuwe decreet op het lokale “Sport voor 
Allen – beleid” in voege. Het sportbeleidsplan beschrijft het totale sportbeleid voor 2008-
2013. 
Aangezien de ondersteuning van sportverenigingen een belangrijk inhoudelijk accent is 
van het decreet, werd dan ook veel energie en tijd gestoken in het ontwerpen van een 
reglement met kwaliteitscriteria, naast aandacht voor andere ondersteuning van 
sportclubs. 
 
Centraal in het decreet staat dat een sportbeleidsplan tot stand moet komen op een 
interactieve manier, na de inspraak van zoveel mogelijk gemeentelijke actoren, met 
name: de gebruikers, de gemeentelijke sportraad, de Ingelmunsterse scholen, de 
bevolking,… 
 
Voor een vlotte opmaak van het beleidsplan werd de stuurgroep klein gehouden maar 
toch representatief voor de diverse sportactoren. De samenstelling van de stuurgroep: 

- Schepen van sport (M. Dendauw) 
- De voorzitter, ondervoorzitster en secretaris van de sportraad (L. Demasure, N. 

Vermeersch en J. Rosseel) 
- De sportfunctionaris beheerder en coördinator van het beleidsplan sport (K. 

Vandesompele) 
- De sportfunctionaris sportpromotor (A. Delarue) 

 
Naast de stuurgroep werd een klankbordgroep in het leven geroepen om de opmaak van 
het plan te helpen adviseren rond de diverse thema’s.  
De samenstelling van deze klankbordgroep: 

- overkoepelende dienst vrije tijd met bibliotheek, jeugddienst, cultuurdienst 
- werkgroep Lokaal Sociaal Beleid en OCMW 
- de belanghebbenden vertegenwoordigers van alle sportclubs: jeugd, volwassenen, 

senioren en minder validen 
- de sportraad 
- de inwoners 

 
Het is de eerste keer dat de gemeente een uitvoerig beleidsplan sport heeft opgemaakt 
en het zal dan ook een nuttig werkinstrument zijn met weloverwogen en gedragen 
beleidskeuzes op maat van de lokale noden en behoeften.  
 
Een eerste belangrijke vraag die wij ons stelden was dan ook: wat is ons ultiem doel en 
wat willen we ultiem realiseren? Wat doen we? Waar ligt de afbakening van ons 
beleidsdomein “sport”. En vanuit welke waarden, overtuigingen en principes doen we dit? 
Met deze vragen komen we tot de missie (en visie) voor het sportbeleid in onze 
gemeente. 
 



Sportbeleidsplan 2008 – 2013  
Ingelmunster 

   
Met steun van de Vlaamse Overheid 

2 

 
Indien er bedenkingen, vragen of suggesties zijn, (in het kader van de evaluatie na 3 
jaar), dan kan u altijd terecht bij de centrale beleidsmotoren: 
 
Sportdienst Ingelmunster 
Marcel Dendauw     Krist Vandesompele 
Schepen van Sport     Sportfunctionaris Ingelmunster 
Oostrozebekestraat 4    Bollewerpstraat 92a 
8770 Ingelmunster     8770 Ingelmunster 
051/31 13 01      051/ 31 39 13 
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2. MISSIE 
 
 
Door het stimuleren van een permanente en kwaliteitsvolle sportbeoefening zullen we 
trachten dat elke Ingelmunsternaar op een gezonde, sociale en sportieve manier zijn 
vrije tijd kan invullen.  
Bijzondere aandacht zal gaan naar de ondersteuning van het verenigingsleven, met 
aandacht voor anders georganiseerde sport, toegankelijkheid en diversiteit, renovatie en 
verbetering van bestaande infrastructuur en uitbreiding van de sportinfrastructuur. 
 
2.1. Waarom bewegen en life time sportbeoefening? 
In onze haastige samenleving bekleedt de kwalitatieve invulling van onze schaarse vrije 
tijd een steeds belangrijkere functie. Wetenschappelijk staat vast dat actieve 
verantwoorde sportbeoefening de gezondheid bevordert op zowel lichamelijk, 
psychisch, emotioneel en sociaal vlak. Sport en het verenigingsleven in het 
bijzonder, met name maatschappelijk engagement in de sportclub is een probaat middel 
tegen de verzuring van onze samenleving. Daarom is de sportdienst ervan overtuigd: de 
Ingelmunsternaars zullen regelmatig sporten en bewegen doordat wij hen 
kansen aanbieden, hen sensibiliseren en hen ondersteunen. Sporten draagt bij 
tot een beter maatschappelijk welzijn van elk individu. 
 
2.2. Sport voor Allen? 
De sportdienst wil sport stimuleren voor alle lagen van de bevolking. Uit de enquête 
i.v.m. de vrije tijdsbesteding van de jeugd in onze gemeente stellen we vast, dat dubbel 
zoveel jongeren lid zijn van een sportclub, dan lid van een jeugd – of cultuurvereniging. 
(Bijlage 1en bijlage 2) Tevens stellen we vast dat onze jeugd massaal sport bij de 
Ingelmunsterse sportclubs, maar dat slechts 55% van onze jongeren aan sport doet. Uit 
de vragenlijst bij alle sportclubs, vrije tijd – en ontspanningsverenigingen is gebleken dat 
42% van Ingelmunster lid is van één of andere sportclub en actief beweegt. ( Bijlage 3) 
De kwantiteit van de algemene sportparticipatie kan nog verhogen bij alle 
bevolkingsgroepen. De sportdienst als centrale motor, verleidt de 
Ingelmunsternaar elke dag om zijn vrije tijd op een sportieve manier door te 
brengen, door hem of haar kansen aan te bieden, te sensibiliseren en te 
ondersteunen. Informatie en duidelijke communicatie is hiertoe noodzakelijk. 
 
2.3. Beter sporten door ondersteunen? 
Niet alleen de kwantiteit is van belang, maar evenzeer de integrale kwaliteitszorg in 
de zich snel evoluerende maatschappij, zal een belangrijke opdracht zijn in de komende 
jaren. Een aantal kerntaken zijn hierin primordiaal: betaalbare goed onderhouden en 
veilige sportinfrastructuur voor alle lagen van de bevolking, de mogelijkheid voor 
opleidingen van trainers ondersteunen en aanmoedigen, de toegankelijkheid voor alle 
doelgroepen bij opstarten nieuwe projecten,… 
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Ingelmunster in kaart  
 
3.1.  Omgevingsanalyse aan de hand van de DESTEP – methode 
 
3.1.1 Situering van de gemeente Ingelmunster 
 
Ingelmunster bevindt zich in het zuiden van West-Vlaanderen. De gemeente maakt deel 
uit van het arrondissement Roeselare en het rechtsgebied Kortrijk. 
 
De regio Roeselare – Tielt omvat 17 gemeenten die bestuurlijk verdeeld zijn over twee 
arrondissementen.  
 
De gemeenten Ardooie, Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, 
Wielsbeke en Wingene behoren tot het arrondissement Tielt. 
De gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, 

ndissement Roeselare. 
 

Roeselare en Staden behoren tot het arro

teden zoals Tielt, Kortrijk en Roeselare liggen op ongeveer 10 km. Brugge vindt u op 

e "Herte van Vlaanderen" of "Brigandsgemeente" is in vieren gedeeld door de rijksweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S
een halfuurtje rijden of zo'n 30 km. 
 
D
Kortrijk-Brugge van zuid naar noord en door het kanaal Roeselare - Leie van oost naar 
west. Dit kanaal vormt de scheidingslijn tussen de twee parochies: St.-Amand en O.L. 
Vrouw. 
Ingelmunster behoort tot de politiezone Meulebeke – Ingelmunster – Dentergem –

e burensportdienst RSO (Regionaal Sport Overleg) wordt gevormdt door de gemeenten: 

Oostrozebeke - Wielsbeke (MIDOW).  
 
D
Ingelmunster, Izegem, Tielt, Ruiselede, Oostrozebeke, Ardooie, Pittem, Dentergem, 
Meulebeke en Wingene. 
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3.1.2 Demografisch 
 
De oppervlakte van Ingelmunster bedraagt 16,16 km². In 2006 telde Ingelmunster 
10.617 inwoners. Ingelmunster is een dichtbevolkte gemeente. 
 
De evolutie van de bevolkingscijfers sinds 1995: 
 

 
De verhouding tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen is over de jaren heen 
evenwichtig verdeeld. In Ingelmunster is het aantal vrouwen iets groter dan het aantal 
mannen.  
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
mannen en 
vrouwen 

10.651       10.659 10.646 10.633 10.609 10.618 10.617

mannen 5.285 5.290 5.285 5.286 5.275 5.258 5.264 
vrouwen 5.366 5.369 5.361 5.347 5.334 5.360 5.353 

 

e bevolkingssamenstelling op basis van leeftijd
 
D :  

p 1 januari 1995: 
r: 2547 personen of 23,96 % van de totale bevolking 

 

r: 2406 personen of 22,60 % van de totale bevolking 
 

r: 2349 personen of 22,13 % van de totale bevolking 
 

 

 
 de categorie 0-19 is er een lichte dalende tendens waar te nemen. Ook het aantal 

inwoners uit de bevolkingsgroep tussen 20 en 64 jaar daalt. Het aantal + 65-jarigen 
neemt sterk toe.  

 
O
Categorie 0 - 19 jaa
Categorie 20 – 64 jaar: 6404 personen of 60,23 % van de totale bevolking
Categorie + 65 jaar: 1681 personen of 15,81 % van de totale bevolking 
Op 1 januari 2002: 
Categorie 0 – 19 jaa
Categorie 20 – 64 jaar: 6312 personen of 59,28 % van de totale bevolking
Categorie + 65 jaar: 1928 personen of 18,11 % van de totale bevolking 
Op 1 januari 2006: 
Categorie 0 – 19 jaa
Categorie 20 – 64 jaar: 6196 personen of 58,36 % van de totale bevolking
Categorie + 65 jaar: 2072 personen of 19,52 % van de totale bevolking 
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Door de toenemende veroudering zal de gemeente moeten inspelen op de items zoals  
lijkheden… Daarnaast is er nog het 

 en de diverse woonproblemen.  
der bekijken, merken we op dat het aantal 

thuiszorgdiensten, gezondheid, vrije tijdsmoge
probleem van de onaangepaste huizen
Wanneer we de categorie van + 65-jarigen na
van de groep 80-84 jarigen het snelst stijgt.  
 
  2000 2001 2002 2003
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 2004 2005 2006 
65 - 69 jaar 575 587 553 585 614 603 587 
70 - 74 jaar 490 486 505 501 509 513 532 
75 - 79 jaar 379 383 407 421 395 421 420 
80 - 84 jaar 170 210 226 255 279 299 308 
85 - 89 jaar 168 161 147 123 106 108 132 
90 - 94 jaar 72 64 70 70 81 80 72 
95+ jaar 13 22 20 22 21 27 21 
 

Inwoners: + 65-jarigen 
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Wat de vergrijzing betreft, ligt Ingelmunster in vergelijking met omringende gemeentes
telkens licht tot sterk boven het gemiddelde. 
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Op 1 januari 2006 telde de gemeente Ingelmunster 121 vreemdelingen. Dat is 1,14% 
van de totale bevolking. Er is een stijging te bemerken die het sterkst was in 1997 en 
006.  
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Aantal inwijkingen en uitwijkingen
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Zowel het aantal inwijkelingen als het aantal uitwijkingen heeft een stijgende tendens. 
Het aantal uitwijkingen stijgt sneller dan het aantal inwijkelingen waardoor het 
migratiesaldo negatief is en dit sinds 1996.  

 

1991 49 
1992 50 
1993 54 
1994 65 
1995 63 
1996 84 
1997 70 
1998 55 
1999 61 
2000 60 
2001 67 
2002 82 
2003 93 
2004 95 
2005 97 
2006 121 
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 Aantal 
inwijkingen 

Aantal 
uitwijkingen 

Migratie- 
saldo 

1992 340 321 19  
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owel het aantal alleenstaande

1993 335 331 4 
1994 411 361 50 
1995 445 364 81 
1996 361 389 -28 
1997 406 408 -2 
1998 353 361 -8 
1999 322 374 -52 
2000 384 387 -3 
2001 403 410 -7 
2002 411 425 -14 
2003 424 452 -28 
2004 465 470 -5 

2005 431 448 -17 

Z  mannen als het aantal alleenstaande vrouwen is de 
voorbije jaren gestegen. Er is een toename van het aantal huishoudens van 2 personen
Het aantal huishoudens van 3, 4 en 5 personen zijn gedaald. Het totaal aantal 
huishoudens heeft een stijgende tendens.  

. 

  
d

totaal

 

Mannen 
alleenwon
end 

Vrouwen 
alleenwon
end 

Private 
huishoud
ens van 
2 pers. 

Private 
huishoud
ens van 
3 pers. 

Private 
huishoud
ens van 
4 pers. 

Private 
huishoud
ens van 
5 pers. 

Private 
huishoude
ns van 6 
pers. 

Private 
huishou
ens van 
7 pers. 

 

2000 365 485 1420 790 748 216 35 17 4084
2001 367 495 1450 778 741 210 39 14 4104
2002 399 497 1515 765 728 188 43 16 4159
2003 426 508 1475 792 726 186 38 14 4172
2004 444 507 1479 780 732 183 35 16 4182

 
Het aantal gescheiden personen is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Het aantal 
gehuwden is fors afgenomen. Het aantal ongehuwde personen neemt toe. Het aantal 
weduwe(naar)s daalt zachtjes. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ongehuwd 3727 3752 3766 3744 3761 3782 3797 3829 3843 3880 
Gehuwd 5927 5915 5906 5841 5819 5754 5685 5571 5518 5435 
Gescheiden 306 311 321 351 356 390 438 497 551 600 
Weduw(e)(naar) 734 722 708 715 723 720 713 712 706 702 
Totale bevolking 10694 10700 10701 10651 10659 10646 10633 10609 10618 10617 
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.1.3 Econo

en klein deel van de bevolking van Ingelmunster is werkzaam in de landbouwsector. De 
vergrote meerderheid werkt in een kleine of middelgrote onderneming. 

e tewerkstelling in de secundaire sector (industrie) en vooral in de tertiaire sector 
ienstensector) neemt steeds toe.  
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In Ingelmunster zijn er verschillende grote werkgevers, namelijk de gemeente, het 

CMW, Bekaert Engineering, Monument Vandekerckhove, Alumac construct, Brouwerij 
an Honsebrouck, Bakkerijgrondstoffen en –service Soenens, Drukkerij Feys en Maria 

Rustoord. 
 
 
 

2003 2004 2005 2003 t.o.v. 2005    
Primaire sector 149 195 131 -18 

Secundaire sector 1708 1763 1774 66 

Tertiaire sector 622 665 789 167 
Quartaire sector 494 429 481 -13 
Totale 

werkstelling  2973 3052 3175 202 te

O
v
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graadDe werkzaamheids  is gestegen, terwijl de werkloosheidsgraad redelijk stabiel 
ebleven is over de jaren heen.  

 
 

 

g
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  
Werkzaamheidsgraad 67,4 67,2 67,8 68,5 69,7 70,3 70,7 72,1 
Werkloosheidsgraad 6,1 4,9 

 
4,5 3,8 3,2 3,9 5 5,8 
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De werkloosheid is het hoogst bij de laaggeschoolden. In deze categorie is de groep van 
40-plussers het grootst in aantal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIENIVEAU * LEEFTIJD (2004) Aantal 2004 Aantal 2005 Aantal 2006 

< 25 jaar  37 36 38 

25 tot 40 jaar  49 42 29 

Laaggeschoold  

>= 40 jaar  79 97 95 
 
 
 
 

< 25 jaar  33 33 21 Middengeschoold 

25 tot 40 jaar  37 34 33 

>= 40 jaar  23 27 29 

< 25 jaar  18 14 9 

25 tot 40 jaar  10 10 11 

Hooggeschoold  

>= 40 jaar  5 7 5 

TOTAAL 292 300 269 
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.1.4 Sociaal 

gelm als in 
e jeugd- en culturele sector. 

e specifieke website www.ingelmunster.org werd speciaal voor alle verenigingen 
pgericht. Zij kunnen er hun werking toelichten en er een eigen website op uitbouwen. 
.  
an het kanaal Roeselare – Leie kan men vissen, kajakken en waterskiën. Het 
asteelpark, het Aviflora pretpark, de discotheek Revolution, het natuurreservaat 
andelhoek, de Brigands Mountainbikeroute en het Brigandswandelpark (7km) zijn 
ntspanningsmogelijkheden.   

 
 

3
 
In unster kent een bruisend verenigingsleven, zowel op het gebied van sport 
d
 
D
o
2
A
k
M
o
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Ingelmunste
a

r heeft in vergelijking met de omringende gemeenten een groot 
andeel woningen met een klein of geen comfort en woningen zonder toilet met 

 
in vergelijking met de omringende gemeenten.  

waterspoeling. Er is een klein aandeel sociale huurhuizen en appartementen op
het totale aantal woningen 
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• de gemeentelijke infokrant, ’t Ingeling, verschijnt tweemaandelijks en is 
gericht aan alle Ingelmunsternaren. In deze infokrant zit een activiteitenkalender 

3.1.5 Technologisch 
 
De communicatieambtenaar staat in voor alle gemeentelijke communicatie. 
Zij maakt hiervoor gebruik van allerlei media: 

gebundeld die wordt gebaseerd op de kalender van de website. Wanneer u dus 
digitaal uw activiteiten invult, verschijnen deze automatisch in ’t Ingeling. U kunt 
’t Ingeling bovendien ook via onze website bekijken.  

• de website www.ingelmunster.be leeft! De nieuwtjes en activiteiten zijn er 
gegarandeerd actueel. Daarnaast geeft de website de bevolking zoveel mogelijk 
informatie mee over diverse zaken: overzicht van alle gemeentelijke diensten, een 
activiteitenkalender, een fotoboek, telefoonnummers, het aanvragen van premies. 
Bovendien biedt www.ingelmunster.org een bondig overzicht van het 
verenigingsleven in Ingelmunster.  Per categorie (allerlei, oudstrijders, jeugd, 
onderwijs, cultuur,…) vind je een fiche met meer informatie over de voorziening of 
vereniging.  

• Ook op de teletekstpagina’s van WTV kunt u Ingelmunster terugvinden. Ga 
eerst naar pagina 200 waar u een overzicht krijgt van alle deelnemende 
gemeentes. Vervolgens krijgt u van pagina 385 t.e.m. 389 nuttige informatie 
aangeboden over Ingelmunster: alle gemeentelijke diensten, praktische gegevens 
i.v.m. het containerpark, de post, enz.. Ook de activiteitenkalender is op deze 
pagina’s geïntegreerd.  

• Via persberichten houden we de media op de hoogte van wat er in Ingelmunster 
leeft.   

• Om de bevolking te informeren, worden regelmatig folders en brochures 
verstuurd.  

• De elektronische nieuwsbrief wordt maandelijks verspreid onder alle 
abonnees. Ongeveer 5 artikels vertellen hen wat er reilt en zeilt in de gemeente. 

 
 
3.1.6 Ecologisch 
 
Het aantal kilo restafval per persoon is in vergelijking met 1995 (204 kg per persoon) 
fors gedaald in 2005 (145,1 kg per persoon). Het aandeel selectief afval op het totaal 
huishoudelijk afval (in %) is sterk gestegen van 17,3 % (1995) naar 76,6 % (2005). Het 
totaal huishoudelijk afval per persoon is sterk gestegen (246,7 kg in 1995 en 620,2 kg in 
2005).  
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.1.7 Politiek 

emeester, de 6 schepenen en de 15 
raa le r 
de mee
bezit, d
 
Gemee

 
3
 
De gemeenteraad wordt gevormd door de burg

ds den. In de gemeenteraad zijn vier fracties vertegenwoordigd. De CD&V heeft e
rderheid met 12 zetels. De oppositie wordt gevormd door De Brug die 6 zetels 
e SP.a die 1 zetel heeft en het Vlaams Belang dat 2 zetels bezit. 

nteraad Ingelmunster: 
De m
De raa
opgedr
 
De raa
De raa ijke 
begrot
ondergeschikte besturen, zoals het OCMW en de kerkfabrieken.  
De a
behart , 
riolerin
 
De gem
van jul  telkens als het nodig is.  
 
De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. 
Dez w
 
 
 

e leden van de gemeenteraad: 

ge eenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.  
d regelt alles wat van gemeentelijk belang is, namelijk wat specifiek werd 
agen door andere overheden. 

d stelt de schepenen aan en benoemt de ambtenaren.  
d stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentel
ing en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de 

ra d neemt alle maatregelen tot ordening van onze Ingelmunsterse samenleving, 
igt de belangen van de bevolking inzake ruimtelijke ordening, wegenbouw
g, veiligheid, gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs en noem maar op. 

eenteraad vergadert normaal de derde dinsdag van de maand, met uitzondering 
i en augustus, en verder

e orden in de gesloten zitting behandeld. 

D  
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Dominik RONSE Gemeentesecretaris 
Ilse CATTEEUW Wnd.Gemeenteontvanger 
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PORT - raad Ingelmunster: S  
het gemeentelijk sportbeleid met vooral een adviserende rol is de 

emeentelijke sportraad een belangrijke sportactor in de gemeente. 

is, maar werd 
ls vrijwilliger aangesteld en notuleert de beslissingen. De afgevaardigde schepen 

gevende stem de sportraadzitting bijwonen. 

Ter ondersteuning van 
g
Deze werd verkozen uit de sportverenigingen, aangesloten bij die gemeentelijke 
sportraad en bestaat uit 13 leden. De raad vergadert één maal om de 2 maanden en 
wordt voorgezeten door de voorzitter van de sportraad, die intern door de raadsleden 
verkozen wordt. De secretaris van de sportraad is niet de sportfunctionar
a
(schepen van sport) kan met raad
 
 
De leden van de SPORT - raad:  
 

Luc Demasure Voorzitter 
Jan Rosseel Secretaris 
Willy Ducessoye 
Lieve Bonte 

Beheerraadsleden 

Nicole Vermeersch 
Jan Vansteenkiste 
Rudy Debruyne 
Nico Adam 

Annelies Bossuyt 

Herman Bohyn 
Piet Vandenbussche 

Anja Delarue 
Trui Lambrecht 
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4. Onderzoek 
 
 
Als er in de wetenschappelijke wereld één consensus heerst, dan is het wel over d
enorme positieve effecten van lichaamsbeweging. Vanuit alle wetenschappelijke hoeken
weerklinkt de roep naar een sportieve levensstijl dan ook almaar luider. Te meer, omda
we leven in een tijd van overhaasting en snelle drukdoenerij, in een tijd waarin de 
motorische vaardigheden van onze jongeren verschralen en de zwaarlijvigheid 
overwoekert, waarin de vergrijzing de politieke agenda kleurt en de gezondheid

e 
 
t 

szorg 
nder druk staat. 

ken die de sportdienst reeds uitgevoerd heeft in zijn 
5-jarig bestaan en de kennis en ervaring opgedaan in een 20-jarige loopbaan in een 

gemeentelijke spo leken dat heel wa cijfers refereren naar de 
maatschappelijke en we komen tot een realistisch sportbeleid, dan is het van 
primordiaal belan houden met de  te verwachten 
ontwikkelingen in nde, veranderende samenleving en sportwereld.  
 
Omdat ook wij he eer hoeven uit te vinden werden enkele teksten uit 
onderzoeken van ten genomen en uit de omgevingsanalyse van de 
Provinciale beleid
 
  
4.1 een beeld van ende samenleving

o
 
Op basis van de diverse onderzoe
1

rtdienst, is geb t duidelijke 
 realiteit. Will
g om rekening te hedendaagse en de
 de voortdure

t warm water niet m
 diverse universitei
snota sport. 

 een zich verander  
Een sterke refere ormen van een beeld van de huidige en toekomstige 
samenleving is he ijke onderzoeksrapport ‘Sport: cultuur in beweging – 
en verkenning van cultuurtrends in de sport’, een sociologisch basiswerk van prof. Dr. 

Bart Vanreusel en Jeroen Scheerder (KUL, 2000, in opdracht van de Koning 
Boudewijnstichting). 
De onderzoekers zien 8 beelden voor zich opdoemen in die nieuwe samenleving. 
 
4.1.1 de intrede van het postmoderne tijdperk 
‘Postmodern’ is een modieus koepelbegrip geworden voor allerlei ontwikkelingen die 
ertoe zouden hebben bijgedragen dat de naoorlogse westerse welvaartssamenleving 
markant verschilt van de door klassieke sociologen beschreven maatschappij. 
Onder deze ontwikkelingen worden eerst en vooral de volgende trends begrepen: de 
onstuitbare verspreiding van massa- en populaire cultuur, het vervagen of ‘vloeibaar’ 
worden van normen, stijlen en waarheidscriteria en de opkomst van een nieuw 
persoonlijkheidstype. 
Het is duidelijk dat sociaal-culturele en socio-economische aspecten van de dagelijkse 
leefwereld – zoals consumptie, lichamelijkheid, genotzucht en (materiële) welvaart – 
sterk opgewaardeerd worden gedurende het postmoderne tijdvak. 
 
4.1.2 mondialisering en globalisering 
Tegenwoordig zouden de grootste volksverhuizingen uit de geschiedenis verbleken bij de 
mensenstromen die zich dagelijks over enorme afstanden verplaatsen in de hoedanigheid 
van migranten, zakenlui of toeristen.  
Hoewel het proces van ‘mondialisering’ in eerste instantie steeds 
bewerkstelligd werd door de wereldwijde verspreiding en organisatie van de 
markt en de economie, is dit verschijnsel vandaag evenzeer uitgebreid tot de 
domeinen cultuur, media, communicatie, politiek, sport, mode, kunst, toerisme, 
mobiliteit en wetenschap. Ook processen van verstedelijking, overbevolking, maar 
eveneens vereenzaming en sociale uitsluiting, gaan hand in hand met de mondialisering. 
Nooit eerder waren we met zo velen, maar nooit eerder waren velen ook zo alleen. 

ntie voor het v
t wetenschappel

e
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e ontwikkelingen 
 wat volgt concretiseren we een aantal technologische en economische evoluties die 

ich vanaf de jaren negentig gemanifesteerd hebben. 
tica, 

 in de 

ssapparaten. 
 de postindustriële samenleving neemt het verbruik van diensten enorm toe.  

e 

 de 
ijlen 

oor de dag te komen. De levensloop van goederen krimpt immers in. Gespecialiseerd en 

eling van een informatie-economie naar het 
conomische model waarin gevoelens en emoties het zwaartepunt zullen vormen. Het 
mmercialiseren en verkopen van gevoelens en emoties, sterk gekoppeld aan de 

e ontwikkeling. Mensen leren 

sche verschijnselen 
olitiek 

f culturele revoluties – hebben een grote impact op de levensloop en op de huidige 
in de twintigste eeuw vier 

4.1.3 economisch
In
z
Allereerst zijn er de technologische ontwikkelingen op het gebied van informa
de biotechnologie, de micro-elektronica, de telecommunicatie, de genetica enz. 
Onvoorspelbaar snel winnen deze hightechsubsectoren aan belang. Hoewel het voorlopig 
nog de grote arbeidsscheppers zijn, zullen deze geavanceerde technologiedomeinen
toekomst ingehaald worden door de lowtechmarkt. De snelst groeiende 
lowtechondernemingen zijn immers: restaurantketens, dameskledingateliers en de 
fabricage van fitne
In
Parallel aan deze evolutie van sectoren mogen we eveneens een aantal algemeen 
economische ontwikkelingen verwachten. Eerst is er het proces van intensivering van d
internationalisatie. Zo zal de wereldeconomie aan belang winnen, en zelfs onze 
thuismarkt worden. Vervolgens is er het tempo van de innovatie. Ondernemingen 
zullen worden gedwongen om voortdurend met nieuwe producten – liefst op maat van
klant afgeleverd – en met aangepaste productieprocessen en dito managementst
v
uniek zijn luidt de leuze. Ook hier zullen de vernieuwingen in de communicatie- en 
computertechnologie de snelheid van veranderingen nog vergroten. 
Een derde trend is de ontwikk
e
co
vrijetijdsindustrie, is trouwens vandaag de dag al in voll
haaien aaien op onderwatersafari, producten – zoals kleding, voeding en vakanties – 
worden exotischer en onze klassieke zwembaden verworden tot subtropische 
waterparadijzen. 
 
4.1.4 cultuursociologi
Ingrijpende historische gebeurtenissen – zoals oorlogen, economische crises en p
o
levensstijl van iemand. Zo kunnen voor West-Europa 
generaties onderscheiden worden die onderling van elkaar verschillen qua levens- en 
belevingskansen, maar ook qua stijl- en waardepatronen: 
 
De vooroorlogse generatie (geboortejaren 1910 tot 1930): deze generatie wordt 
gekenmerkt door een adolescentie en jongvolwassenheid die bepaald werd door een 
economische crisis (jaren ’30). In de opvoeding stonden een strenge moraal, 
gehoorzaamheid en een conventionele waardeoriëntatie centraal; 
De stille generatie (geboortejaren 1930 tot 1940): hier werden de adolescentie en de 
jongvolwassenheid bepaald door scepsis, wederopbouw en economische 
hoogconjunctuur. De opvoeding was nog steeds gericht op een overwegend 
onventionele oriëntatie. Carrière en gezin stonden centraal, maar er was nog geen 

rbij passende rebellie; 
c
sprake van maatschappijkritiek en daa
De protestgeneratie (geboortejaren 1940 tot 1955): deze generatie wordt gekenmerkt 
door een babyboom. De adolescentie en jongvolwassenheid werden eveneens 
gekarakteriseerd door een tijd van grote economische bedrijvigheid en van voorspoed in 
het bedrijfsleven, maar ook door maatschappijkritiek en protest; 
De verloren generatie (geboortejaren 1955 en 1970): deze generatie werd in sterke 
mate beïnvloed door de economische recessie, die omstreeks 1975 een aanvang nam e
die een probleemloze entree op de arbeidsmarkt bemoeilijkte. Deze generatie laat zich 
voornamelijk kenmerken door een gebrek aan kansen en onzekerheid. 
 

n 
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etijdperk definitief voorbij. Met het uitblijven van 

en negentig wensten zich te 

 

 de mensheid erin geslaagd van een cultuur die handel 
erste 

n, 

s geschiedt 

et 

s niet 
riedimensionale bijna-werkelijkheid. Het is evenwel in deze context 

at we (nog steeds) kunnen spreken van een ‘duale maatschappij’. Hoewel de 
icatief vlak vele ‘grenzen’ doorbroken 

er 

p het beeld van de steeds sneller evoluerende en geïnformatiseerde maatschappijvorm 
  

 
, bij 

onderlijk dat het 

n twee 

 vandaag als de ‘M-

et de 

f uit elkaar 
erukte ‘blips’, we leven eigenlijk in een ‘bliepcultuur’. Men kiest als het ware uit een 

supermarkt van waarden, ideeën, symbolen, relaties of partners, zolang deze maar 

Met de komst van ‘fusion’ is het yuppi
economische groei, de huidige werkloosheid en diploma-inflatie opteren jongeren voor 
andere waarden dan geld en status. Jongeren in de jar
ontplooien, maar niet ten koste van alles. Ze zijn egocentrisch, maar daarom nog 
niet egoïstisch. Arbeid- en prestatie-ethische waarden worden meer en meer
vervangen door waarden die gerelateerd kunnen worden aan vrije tijd, 
levenskwaliteit en zelfverwerkelijking. 
 
4.1.5 ontwikkelingen in de techno-, info- en cybersfeer 
In een relatief korte tijdspanne is
drijft in materiële grondstoffen over te stappen naar een cultuur die zich op de e
plaats concentreert op het verhandelen van informatie, en dit op een technisch 
hoogstaande wijze. 
 
De informatietechnologie heeft een snelle doorbraak geforceerd naar het dagelijkse 
leven. Op het speerpunt van het informatietijdperk doet het World Wide Web dienst als 
een wereldwijde encyclopedie en stelt dit medium mensen in staat om, waar ze ook zij
informatiebronnen te raadplegen en zelf informatie te versturen. Het Internet omspant, 
ontspant en verpandt de wereld. Het aanbod van data is groter dan optimaal 
verwerkt kan worden en de consumptie van heel wat gegeven
vluchtig. 
 
Technofilm, technomuziek en technogames vormen voorlopig het summum van 
computergestuurde animatie, evenals een van de populairste cultuurstromingen van h
ogenblik. Bij dit soort media wordt steeds meer een beroep gedaan op het virtuele 
imaginatievermogen van de consument. Ook de amusementsindustrie blijft du
gespaard van de d
d
samenleving op materieel en commun
heeft, blijven heel wat mensen verstoken van deze ‘vooruitgang’. De tweedeling 
tussen kansarmen en kansrijken wordt steeds duidelijker. We spreken niet zozeer me
van haves en not haves, maar van knows en no-knows. 
 
4.1.6 een landschap van individualisering 
O
kan een met gelijke bewoordingen te omschrijven individu worden geprojecteerd.
Aan het einde van de twintigste eeuw eigent de postmoderne burger zich het
recht en de plicht toe een aangenaam, maar voornamelijk ongebonden
wijlen zelfs losbandig leven te leiden. Het is dan ook niet verw
concept ‘individualisering’ de meest kernachtige karakterisering is van de huidige 
maatschappelijke dynamiek. 
Hoewel de verschillen binnen één generatie groter zijn dan het verschil tusse
generaties – en jeugdgroepen bijgevolg moeilijk onder een en dezelfde noemer geplaatst 
kunnen worden – bestempelen trendwatchers de jongeren van
generatie’. Na de generatie X (relativisme), de generatie Y (conformisme) en de 
generatie Z (de non-congeneratie), zouden huidige jongeren zich associëren m
kernwoorden Mezelf, Millennium, Marketing, Multimedia, Mijn leefmilieu en 
Middelmatig engagement. 
 
Er bestaat geen ‘algemene opinie’ meer. Ieder voor zich wordt bestookt door elkaar 
tegensprekende en los van elkaar staande stukjes beeldvorming, die onze gevestigde 
ideeën aan flarden schieten. Ze bereiken ons in de vorm van gebroken o
g
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lling 
 Nog geen 160 generaties geleden waren er 

auwelijks tien miljoen mensen op aarde. Dit is de huidige Belgische bevolking 
van het industriële tijdperk is de 

esteld zal 
olgens de recentste bevolkingsvooruitzichten van het NIS. De cijfers 

an eind 1999 zijn de cijfers van het Rijksregister: 

passen en niet knellen. De moderne mens is een zapper – een Homo sapiens – op alle
vlakken van zijn leven. 
 
4.1.7 socio-demografische trends 
Met de geboorte van de zes miljardste mens op deze planeet is duidelijk geworden dat 
niet alleen onze socio-cultuur, maar zeker ook de socio-demografische samenste
ervan zich in een stroomversnelling bevindt.
n
uitgesmeerd over het hele aardoppervlak. Met de komst 
wereldbevolking sindsdien verzesvoudigd. 
 
In onderstaande tabel kun je zien hoe de bevolking in West-Vlaanderen sameng
zijn op 31/12/2030 v
v

 
 
Belangrijker nog dan het verloop van de totale bevolking, zijn echter de 
verschuivingen in de samenstelling van de populatie van leeftijd. De 
leeftijdspiramide van de mens zal op zijn kop komen te staan. Als gevolg van de betere 
gezondheidszorg en de implementatie van technologie en wetenschap, wordt onze 
maatschappij sinds de laatste wereldoorlog geconfronteerd met een dalende sterfte en
een hogere levensverwachting. 
 
 

 

enmerkend voor deze demografische structuurwijziging is dat het aantal ouderen én 
 18 

d tot 
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K
hun aandeel in de totale bevolking, sterk is toegenomen en nog steeds toeneemt van
% in 1960 tot 30 % in 2025. Deze ontwikkeling duidt op een veroudering of 
‘vergrijzing’ van de bevolking. Het aantal 85-plussers is sinds 1960 verdrievoudig
190.000 en zal verder toenemen tot 337.000 in 2025. 
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r zullen er 140 vrouwen zijn, een verschil dat toeneemt met de 
eftijd. 

ie wordt 

usies. 

nder jaren door op de arbeidsmarkt 
(zie tabel). Alleen al tussen 1947 en 1990 daalde het aantal werkende 60-plussers van 
75 naar amper 20 %. 
 

 
Soortgeli

aanderen 

(Rij
 
Het komt er

een 

 

Bovendien is de ouderengroep sterk gedifferentieerd naar geslacht. Voor elke honderd 
mannen boven de 60 jaa
le
 
In het verlengde van de medische en technologische ontwikkelingen, werkte de sociale 
welvaartssamenleving vanaf het midden van de jaren zestig een daling van het 
geboortecijfer – en aldus een stabilisering van het bevolkingsaantal – in de hand. Als 
gevolg van deze daling neemt het aantal jongeren almaar af. Deze evolut
aangeduid met de term ‘ontgroening’. Uit de cijfers van de Ingelmunsterse 
scholenpopulatie trekken we dezelfde concl
 
Het totale aantal mensen stagneert, vooral omdat gezinnen steeds minder en steeds 
later kinderen krijgen. Anno 2000 leven mensen dus langer en beter dan hun 
voorouders, en brengen ze bovendien beduidend mi

Percentage beroepsactieve 55-plussers in België in 1947 en 1990 

jke vaststellingen tekenen zich af binnen onze provinciale grenzen. 
Onderstaande figuur toont de evolutie van de bevolking naar leeftijd in West-Vl
in de afgelopen 10 jaar. De leeftijdspiramides van 1/3/1991 (Volkstelling) en 1/1/2001 

ksregister) zijn als het ware op elkaar gelegd.  

op neer dat de vroegere piramide met een brede basis en smalle top 
onomkeerbaar aan het evolueren is naar een structuur met een smallere basis en 
waterhoofd. 
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De vergrijzing heeft ook nog andere, meer maatschappelijke gevolgen. Hoe bijvoorbeeld 
besteedt een gepensioneerde zijn tijd op een zinvolle manier? Nog te vaak wordt ouder 
worden uitsluitend gekoppeld aan ‘vermindering’, zoals een afname van fysieke 
mogelijkheden of het wegvallen van beroeps- en gezinstaken. Er is echter een 
ontspanningsindustrie ontstaan die hierop een passend antwoord heeft weten te 
formuleren. Een groeiend aantal maandbladen, tv-programma’s en 
vakantiebestemmingen mikken op het seniorenpubliek. Senioren worden door 
deze industrie ‘fit’ gehouden en worden nu op een jonge manier oud, waardoor oud zijn 

venskwaliteiten te willen ontdekken en ontwikkelen.  
ergie om 

oals we verder zullen zien vervullen lichaamsbeweging, sportieve activiteiten 
an de 

r 
omt voor eigen rechten en voor een verhoogde levenskwaliteit. Het 

tereotiepe contrast tussen een jonge ‘actieve’ levensstijl en een oude ‘rustende’ 
levensstijl vervaagt. Steeds meer senioren geven blijk van een ‘jonge’ en een energieke 
levensstijl. Deze Yeepies (young energetic elderly people) laten zich duidelijk 
onderscheiden en vormen niet langer alleen een kwantitatieve, maar nu ook militante 
meerderheid. 
 
4.1.8 tijd voor vrije tijd 
In een tijd waarin gaan werken gemiddeld een half uur kost, inactieve tijd en inactiviteit 
taboe geworden zijn en de gsm er ons zwijgend aan doet herinneren dat slapen ook een 

een relatief begrip geworden is. Maar senioren blijken ook zelf eigen én andere 
le
Meer dan ooit tevoren vinden vijftigplussers de tijd, het geld én de en
op een aangepaste en aangename wijze de vrijgekomen tijd door te brengen en 
hun (verloren) jeugd terug te vinden.  
 
Z
en recreatiesport een steeds belangrijker rol in de kwaliteitsbenadering v
senioren. Een groeiende emancipatiebeweging leidt tot een zelfbewuste seniorencultuu
die sterk opk
s
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vorm van onbereikbaarheid is, blijkt de tijd voor een eigen tijd onbestaande. Toch blijf je 
lezen dat de meetbare vrije tijd zal toenemen.  
 
 
Men gaat er klaarblijkelijk van uit dat de gestegen welvaart een exponentieel 
groeiende vrije tijd heeft gegenereerd. ‘Vrije tijd’ en ‘geen tijd’ zijn duidelijk in. 
Het stressniveau van onze samenleving stijgt: voor zowel jongeren op school als 
volwassenen op hun werk neemt de prestatiedruk toe. Het is dan ook geen wonder dat 
het aantal aangeboden vrijetijdsalternatieven een ware explosie kent. De huidige 
vrijetijdsmens wil meer doen in minder tijd. Alles wat meer dan twee uur tijd in beslag 
neemt, komt niet in aanmerking. De mens wil in alle vrijheid op zoek gaan naar 
afwisseling en naar kwalitatieve, uiteenlopende levenservaringen en dit kan in 
verschillende vrijetijdsmodi tot uiting komen: 
 
De behoefte aan combinatiemogelijkheden.  
De zoektocht naar (veilig) avontuur en fantasie.  
De behoefte aan inkleding en sfeer.  
 
Aan deze vrijetijdspatronen kunnen nog twee belangrijke ontwikkelingen 
gekoppeld worden: enerzijds het groeiende belang van (dag)evenementen, 
anderzijds het succesverhaal van themaparken en familiedorpen. Steeds meer 
zijn deze uithuizige bezigheden  Anno 2000 wil de vrijetijdsmens minder 
afhankelijk zijn van voorzieningen buitenshuis en zo goed als onafhankelijk zijn 
van de aanwezigheid van anderen. 
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4.2 de sport in een veranderende maatschappij 
In dit deel bestuderen we hoe en in welke mate de hierboven aangegeven 

aatschappelijke en demografische tendensen een impact hebben op de sport en andere 
ormen van bewegingscultuur, ook in onze gemeente. 

 

 
 de 
aar 

ring, van de (top)sport. 

dschap 
rden dat het werkelijk met alles in 

peld en zelfs geassocieerd met gezondheid, politiek, 
conomie, toerisme, opvoeding, media enz. Het wordt bijgevolg moeilijk om nog 

 
eer nog, 

or tal van factoren als sociaal wenselijk 
oorgesteld. 

 
Terwijl een aantal traditionele sportdisciplines, zoals baanwielrennen of korfbal, in een 
crisis terechtgekomen zijn, maken andere takken van sport als triatlon een ontwikkeling 
van differentiatie mee: van volleybal gaat het naar aqua-volley en beach-volley, van 
voetbal naar minivoetbal en tennisvoetbal, van (rol)schaatsen naar skeeleren of roller-
blading, van glijden en rijden op sneeuw, water of wielen naar snowboarding, 
skateboarding en snowsurfing enz. 
Opvallend daarbij is dat eertijds duidelijk gescheiden ‘sportruimten’ – zoals sneeuw, 
water, lucht en aarde – nu heel gemakkelijk met elkaar in combinatie gebracht worden, 
mede dankzij de hedendaagse technologische mogelijkheden. Hierbij denken we aan het 
hiervoor vermelde ‘sneeuwsurfen’, maar ook aan air-surfing, canyoning, speedsailing enz 
Rekening houdend met deze behoeften, heeft de sportdienst van Ingelmunster, reeds de 
aanzet gegeven te voldoen aan de behoefte aan differentiatie en vernieuwing in het 
aanbod van sportdisciplines. Zo is de nu reeds 15-jarige skireis, een organisatie i.s.m. de 
gemeentelijke sportraad een schot in de roos gebleken. 
 
 
4.2.3 processen van versporting en ontsporting 
Sport is een veelzijdige realiteit geworden. Niet alleen wat deelnemerskenmerken betreft, 
maar eveneens betreffende organisatie, aanbod, functie en betekenis is het 
sportlandschap grondig gewijzigd. 
 
Crum omschrijft dit differentiatieproces als ‘de versporting van de samenleving’ (of 
evengoed: de ‘vermaatschappelijking van de sport’), waarmee deze auteur duidt op de 
onstuitbare, culturele opwaardering van het sportgegeven in onze maatschappij. 
Enerzijds onderscheidt Crum de lijn van de doorgaande versporting. Het is volgens deze 
evolutie dat de aloude prestatie-oriëntatie van de betaalde sport (steeds ‘hoger-sneller-
sterker’) steeds radicaler is doorgezet en dit onder invloed van de sporttechnologie, de 
commercialisering en de media. In deze ontwikkelingslijn herkennen we de internationaal 

m
v
 
4.2.1 globalisering van de sport 
De standaardisering van de sport met clubs en reglementen heeft de nationale en
internationale verspreiding van de sport gestimuleerd en heeft geleid tot het universele 
sportstelsel zoals zich dit thans voordoet. De mondialisering van de sport is 
bijgevolg mogelijk geweest dankzij de standaardisatie van de ‘sport(con)text’,
en dus op de eerste plaats dankzij de vorming van sportorganisaties. Ook
media hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd in de mondiale ontwikkeling, m
eveneens commercialisering en professionalise
 
4.2.2 de ‘sport’ in het postmodernistische lan
Het actuele sportlandschap is zo divers gewo
aanraking komt. Sport wordt gekop
e
eenduidig over ‘sport’ te kunnen spreken.  
 
Parallel aan deze ‘versporting’ geldt ook dat ‘sportgedrag’ steeds meer als een van
de populaire vormen van cultuurparticipatie kan worden beschouwd. M
sportdeelname blijkt niet alleen op grote schaal attractief, het wordt eveneens als 
sociaalnormatief ervaren, en alleszins do
v
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t Crum de lijn van de ontsporting. Dit 
r de 

ificering. De kritiek van de zijde 
an de ontsportingslijn op de versporting richtte zich voornamelijk op het 

 en was in se de aanzet tot de democratisering van 

bijgevolg 
rdege beseffen dat de reden om sport te beoefenen en de waarneembare 

ger. Niet alleen etaleren 

.2.4 technosport versus ecosport 

an uit 
ort 

ortkomen uit de groeiende belangstelling voor de natuurlijke omgeving en 
oor een humaniserende bewegingscultuur, uit het streven naar optimale gezondheid en 

 

e 

 mensen hun vrije tijd zal 
penderen aan meer recreatieve vormen van fysieke activiteit. 

 sportbeleid ligt - rekening houdend 

l 
jn ecosporten beter af met een kleinschaliger 

iveau. Lokale en provinciale overheden vormen dan ook het ideale vangnet 
e 

id 

vercommercialiseerde topsport. Anderzijds erken
proces laat zich duidelijk van de eerste ontwikkelingslijn onderscheiden daa
ontsportingstrend zich afzet tegen de kenmerkende principes van de moderne sport – 
waaronder wedijver, objectiviteit, specialisatie en kwant
v
prestatieprincipe van de topsport
sport, waaruit onder meer de Sport-voor-Allen-beweging ontstond. 
 
In een poging tot classificatie onderscheidt Crum zeven uiteenlopende 
verschijningsvormen van sport: topsport, wedstrijdsport, recreatiesport, 
fitnesssport, avonturensport, lust-/pret-/pleziersport en kosmische sport. 
Telkens wordt daarbij uitgegaan van verschillende motieven van de sporter evenals, 
hoewel minder belangrijk, van de wijze van organisatie. Een overheid moet 
te
uiting ervan veel meer uit elkaar liggen dan vroe
verschillende leeftijdscategorieën een totaal ander sportgedrag, ook binnen eenzelfde 
groep - op horizontale wijze bekeken dus – mag een avonturensporttype niet op dezelfde 
wijze benaderd worden als een fitnesstype. 
 
4
Begin jaren zeventig beschreef Johnson hoe het sportlandschap er in het jaar 2000 zou 
uitzien. Twee mogelijke scenario’s legde hij daarbij op tafel: enerzijds dat van de 
technosport en anderzijds het scenario van de ecosport. De technosport zou ontsta
een combinatie van technologie, professionalisme, commercie en sport; de ecosp
echter zou vo
v
uit de behoefte aan recreatieve vrijheid. 
 
Met de processen van versporting en ontsporting in het achterhoofd, kunnen we thans 
inderdaad vaststellen dat Johnson een vrijwel correct sportbeeld schetste. Immers, de 
tendens tot versporting verloopt in zeer sterke mate hand in hand met de 
vertechnologisering van de sport.  
 
Waar het fenomeen van de technosport veeleer geassocieerd kan worden met de top- en
wedstrijdsport (én bijbehorende fans en toeschouwers), refereert de ecosport anderzijds 
aan verschuivingen binnen de massasport en de brede bewegingscultuur. Het ontstaan 
van de ecosport kan aldus gekoppeld worden aan de ontwikkelingslijn van de 
ontsporting, namelijk een zich afzetten tegen de evoluties die zich voordoen binnen d
traditionele sporttakken. De ontwikkeling van de ecosport wordt rechtstreeks in contact 
gebracht met de veronderstelling dat een stijgend aantal
s
 
De finaliteit van een gemeentelijk en lokaal
met haar missie – eerder bij de ecosporten dan de professionele technosporten.  
Waar technosporten veeleer op een nationale en zelfs mondiale schaa
gesitueerd dienen te worden, zi
n
voor de ‘ontsporte’, zeg maar de recreatieve en amateuristisch-competitiev
sportbeoefening. 
 
4.2.5 sport en het gezondheidsoffensief 
Tot in de jaren zestig was roken tot een sociale verplichting uitgegroeid. Een decennium 
later begonnen antitabak-campagnes her en der de kop op te steken en werd gezondhe
een obsessie, zelfs een epidemie op zich. Hoewel nog altijd een derde van de bevolking 
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 van 

 

ualisering van 
erantwoordelijkheden ten aanzien van de eigen gezondheid. Deze toenemende 

sbaarheid 

 

itiatieven 

aandacht en opvolging krijgen in 
e sportsector.   

n, 

ging 
 

oor de21ste eeuw een logische volgende 
tap.  

ltje met 
tness is doorgedrongen in ons alledaagse 

enken en spreken. Als activiteit maakt fitness naast de vrije tijd, eveneens deel uit van 

 onder 
n 

de richting gezet, met 
e jaarlijkse personeelssportdag voor alle gemeentelijke diensten.  

t, 

 

e tendens tot cocooning en inbolstering in het eigen lichaam is nochtans verrassend 
et best gedijd in een sfeer van corporatisme en 

blijft roken (daarbij steeds meer jongeren) en heel wat mensen een steeds jachtige en 
daardoor stresserende levensstijl kennen, is toch duidelijk dat aan het nastreven
gezondheid in onze samenleving een opmerkelijke waarde wordt toegekend. Het 
rookverbod in alle overdekte sportinfrastructuren vanaf 1 januari 2007 is een 
goede stap in die gezonde richting en dat kan door de sportdienst alleen maar
toegejuicht worden.  
Het nastreven van gezondheid is een gevolg van de toegenomen individ
v
individuele verantwoordelijkheid ging gepaard met of vond haar 
mogelijkheidsvoorwaarde in een versterkt geloof in controleerbaarheid, beheer
en maakbaarheid van de gezondheid. 
De joggingrage was in de jaren zeventig een van de eerste sportieve antwoorden op dit 
aanwassende onlustgevoelen. De aerobics en bijbehorende fitnesscentra volgden. Ook de
verkoop van fietsen, hometrainers en krachttoestellen ging steil de hoogte in.  
Die trend zette zich verder in de jaren 90. Start to Run is één van de sterkste in
naar gezondheid toe van de afgelopen jaren. Zo’n activiteiten waarbij rekening 
wordt gehouden met de individualisering, de gezondheid, de “sport-voor-allen” 
gedachte en de continuïteit moeten blijvende 
d
 
Aan het einde van de twintigste eeuw komt niet meteen een einde aan het verder 
doorsijpelen van gezondheidsnormen en –idealen, integendeel. ‘Gezond’ leven, ete
wonen, slapen én bewegen is een collectieve obsessie en een individuele opdracht 
geworden. Nooit voorheen werd op zulke grote schaal gestreefd naar een vereenzelvi
tussen het eigen lichaam en dat wat door tal van factoren als ‘gezond’ gepromoot wordt.
De koppeling aan een duurzaam energiebeleid en een positieve ingesteldheid 
ten opzichte van het milieu lijkt ons v
s
 
Fitness is inmiddels meer dan een rage geworden, is niet enkel meer een meetbare 
fysiologische grootheid of valt niet meer ruimtelijk te reduceren tot een zaa
zwetende en puffende mensen. Het begrip fi
d
de arbeidssituatie. Fitness en gezondheid zijn tot een maatschappelijk ideaal, zelfs 
cultuursymbool, uitgegroeid. Een evolutie van ‘je pense, donc je suis’ naar ‘ik zweet, dus 
ik ben’. 
De provincie West-Vlaanderen en het Bloso speelt op die trend in door
meer haar doorgedreven sportaanbod naar eigen personeel. Het bevorderen va
de fysieke conditie, gekoppeld aan talrijke andere preventieve 
gezondheidscampagnes, vormt daar een sprekend voorbeeld van. De 
Sportdienst van Ingelmunster heeft al één stap in de goe
d
 
4.2.6 eosport en collagesport 
Mensen benaderen de wereld van scholing, beroep of relaties als een koud buffe
waaruit die hapjes gekozen worden die het aardigst bij de individuele omstandigheden 
van het moment passen. Ze passen dit consumptieve gedrag ook toe bij hun sport- en
recreatieactiviteiten. 
 
D
voor de sport. Sport heeft immers lang h
collectiviteit. Sport was in de eerste plaats ‘samen op het veld’ en ‘met elkaar kampen’, 
‘samen onder de douche’ en daarna ‘samen aan de toog’: het was een groepsactiviteit bij 
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 in een 

 overigens vooral sprake zijn van een evolutie naar een meer 

 een 

 sportdeelnamepatroon kenmerken vertoont van 

k de 

l 

rloren hebben en dat zij thans concurreren met particuliere 
ndernemingen, de toeristische sector en informele initiatieven. 

 de 

ten. 

sportverschaffer kan aanbieden.  

) en 

isatie van sportacties en grootschalige evenementen op gemeentelijk niveau. 

rten en naar het 
ken we 

kt duidelijk 
at het georganiseerd sporten in clubverband nog lang niet ten dode is 

lijke sportdienst moet dan ook de intentie blijven 
e 

jd 

 
- Stimulerend 

uitstek. Wie in het verleden wilde sporten, diende zich eerst aan te sluiten bij de lokale 
sportclub.  
De structuur van de georganiseerde sport blijkt echter meer en meer te ontaarden
verzameling van onafhankelijke en ongebonden sporters.  
 
Bij deze verschuiving zal
vrijblijvend maar daarom niet echt solitair gedrag. Mensen zullen wel samen willen 
blijven sporten, maar in eerste instantie op een zelfgekozen tijdstip en in
zelfgekozen verband. 
Naast het steeds meer gedifferentieerde en geïndividualiseerde sportgedrag, valt 
eveneens op te merken dat het huidige
vluchtigheid en tijdelijkheid.  
 
Het weinig sportieve zapgedrag betreffende sportdeelname verklaart wellicht oo
hoge drop-out in de jeugdsportclubs. Vandaar dat het ongebonden en oppervlakkige 
vrijetijdsgedrag de traditionele sportverenigingen en andere vrijetijdsverschaffers we
eens aardig parten zou kunnen spelen. 
Daarbij komt dat de klassieke sportverenigingen hun monopoliepositie als 
sportverschaffers ve
o
Toch kan men moeilijk stellen dat, ondanks de hier opgesomde tendensen,
traditionele sportclubs in hun bestaan bedreigd worden. In de voorbije drie 
decennia hebben de sportclubs in Vlaanderen niet aan belang moeten inboe
Integendeel; de Ingelmunsterse sportclubs zijn in en springlevend met grote 
ledenaantallen. De sportclubs kunnen nog steeds een ankerpositie innemen in het 
hedendaagse sportlandschap, daar zij door hun aantal, hun sterke spreiding, hun 
continuïteit en hun unieke social-profit-kenmerk een rol kunnen vervullen die geen 
andere 
 
Daarbij zal er voornamelijk aandacht moeten zijn voor:  
aangepaste accommodatie en begeleiding in plaats van aandacht voor training en 
competitie 
de toenemende vraag naar sportbeoefening overdag en door de week, gezien de 
verschuiving in de arbeidsroosters (deeltijdarbeid, gecomprimeerde werktijden enz.
het toenemende aantal sportende ouderen en vrouwen; 
de organ
 
De opkomst van dat egosportgedrag zou Ingelmunster er kunnen toe bewegen 
meer en meer haar beleidspijlen te richten naar individuele spo
ongeorganiseerd sporten via bijvoorbeeld eenmalige blikvangers. Den
maar aan het traditionele fietsfeest, die nu reeds 3 jaar bestaat en een 
klassieker is geworden op de Ingelmunsterse sportagenda. Toch blij
d
opgeschreven. De gemeente
behouden om sportbeoefenaars zoveel mogelijk aan te zetten tot permanent
sportbeoefening en tot nader order bieden sportverenigingen hiervoor nog alti
een uitgelezen kader. Dit doet de sportdienst 

- Coördinerend

- Sensibiliserend 
- Ondersteunend 
- Informerend 
- Organiserend 
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e eenduidigheid van sport heeft plaatsgemaakt voor een groeiende stroom aan 

ormen, produceren en entertainen. 

den als overkoepelend begrip voor georganiseerde 
portieve lichaamsbeweging. Maar sport blijkt als concept totaal ontoereikend 

portgedrag  
 welke 

 naar de sportsector is 

ers. 

o 1983 
(in %) 

Wekelijkse sportbeoefening  
anno 1994 (in %) 

Om de algemene sportparticipatie in onze gemeente nog kwalitatief te 
verhogen. 
 
4.2.7 de opkomst van hybride sportwaarden 
D
mengvormen. We noemen dit de ‘hybridisering van de sport’. 
In het hybride net van waarden die de sport omgeven, kunnen toch vier grote groepen 
onderscheiden worden. We vatten deze vier waardevelden samen in evenzovele 
trefwoorden: presteren, v
 
Het negentiende-eeuwse begrip ‘sport’ heeft, kortom, tot het eind van de 
twintigste eeuw standgehou
s
om de huidige en toekomstige veranderingen te vatten. Daarom wordt met 
zoveel klem de term ‘bewegingscultuur’ geponeerd.  
 
4.2.8 de sociodemografische impact op het s
Bij de maatschappelijke trends in het vorige deel werd al uitvoerig belicht in
richting de bevolking kwantitatief op korte en lange termijn zal evolueren. Het 
doortrekken van de vaststellingen van vergrijzing en ontgroening
niet moeilijk.  
 
Specifieke sportparticipatiecijfers bevestigen die tendensen dat er zich op de sportmarkt 
minder jongeren en meer ouderen aandienen. Wat daarbij opvalt is dat - zoals uit 
onderstaande tabel blijkt - het sportparticipatie-aandeel bij de groep van 15- tot 40-
jarigen daalt, zeker wanneer we dit vergelijken met de gegevens voor de 40-pluss
 
Leeftijd Sportbeoefening ann

15 – 19 jaar 59,7 49,6 
20 – 24 jaar 49,3 34,8 
25 – 29 jaar 49,3 46,1 
30 – 34 jaar 54,0 40,1 
35 – 39 jaar 38,1 31,8 
40 – 44 jaar 29,5 32,5 
45 – 49 jaar 23,0 27,2 
50 – 54 jaar 20,3 26,8 
55 – 59 jaar 21,1 26,5 
60 – 64 jaar 8,6 32,8 

 
Vooral de terugloop van sportdeelname bij de ‘oudere’ jeugd (15-25 jaar)  
is zeer verontrustend en bovendien een tendens die zich steeds sterker laat 
gevoelen. 
 
De verviervoudiging van de actieve sportbeoefening van 60-plussers in 
nauwelijks tien jaar tijd, spreekt boekdelen. Met de tendens tot ontgroening en 
vergrijzing van de bevolking zullen relatief meer ouderen aan sportactiviteiten 
deelne et actieve vrijetijdsgedrag van ouderen op een 
heel a d is dan de sport bij jongeren. Ouderen hebben meer 
behoe ve vormen van sportbeoefening waarbij ontspanning, 
gezon t primeren, en dit op een meer ongebonden wijze. Er valt 
te r ypische jongerensporten als voetbal, 
bas e orten hierdoor met een afnemende belangstelling te 
maken zullen krijgen. 

men. Belangrijk is dat h
ndere leest geschoei
fte aan recreatie

iteidheid en kwal
ve wachten dat teamsporten en t
k tbal en vechtsp
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cipatiecijfers gaan we vergelijkingen met de Ingelmunsterse situatie aan 
e hand van het onderzoek naar de ledenaantallen bij de sportclubs, sedert 1993. 

 
Deze sportparti
d
(bijlage 4) 
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.3  En de sport in Ingelmunster?4  

ing van de gemeentelijke sportdienst 

De gemeentelijke sportdienst is 15 jaar jong. Als gemeentelijke dienst opgericht met de 
aanwerving van een sportfunctionaris op 1 september 1992. 
 
Bereikbaarheid 
Bollewerpstraat 92a, 8770 Ingelmunster 
Tel.: 051/31.39.13 
E-mail: sport@ingelmunster.be 
 
Openingsuren 
* Dagelijks van 08.00 uur tot 12.00 uur  
en van 13.30 uur tot 17.00 uur 
* Zaterdag van 08.00 uur tot 12.00 uur 
 
Personeelskader anno 1 november 2007 
1 sportfunctionaris 
1 sportpromotor 
3 opzichters (reorganisatie) 
2 poetsdienst 
1 technisch - en groenonderhoud 
 

 

Voorstel organigram
sportdienst 2008-2013

 
 
4.3.1 Situer
 

GEMEENTERAAD

SPORTRAAD
BEHEERRAAD

BEVOLKING

ALGEMENE VERGADERING
SPORTCLUBS
GEBRUIKERS

Sportpromotor (2009)
Lesgever (1)

19u
Regent L.O.

SPORTFUNCTIONARIS
Sportpromotor (1)

38u
Anja Delarue

TECHNISCHE DIENST
Onderhoud (1)

38u
Luc Delaere (vervanging Kurt Vanhee)

POETSDIENST
Poetsdame

38u (met weekends)
Connie Maes

POETSDIENST
Poetsdame

38u (met weekends)
Katty Mistiaen

TOEZICHT
Onderhoud (1)

38u (3-ploegenstelsel)
Jean-Claude Dejonghe

TOEZICHT
Onderhoud (1)

38u (3-ploegenstelsel)
Dries Haerinck

TOEZICHT
Onderhoud (1)

38u (3-ploegenstelsel)
Kristof Depoortere

DIENSTHOOFD SPORTDIENST
Sportfunctionaris-Beheerder (1)

38u
Krist Vandesompele

MANAGEMENTTEAM

SCHEPENCOLLEGE
SCHEPEN VAN SPORT (2)
M.Dendauw & Ann Defour

CONCESSIONARIS
TOEZICHT

8u
Sabine Braeckeveldt
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 S  

angezien de gemeente Ingelmunster beslist heeft om in het nieuwe Sport voor Allen-
13, nog geen uitvoerig beleidsplan 

eschreven, maar wel een sportpromotieplan opgesteld met daaraan verbonden de 

- infrastructuur 
icipatie 

erden uitgevoerd i.s.m. de gemeentelijke sportraad. Het betreft enquêtes gericht naar 
e jeugd via de scholen, de leden en besturen van de Ingelmunsterse 

rs en deskundigen op het vlak van de sport te 

 dit meerjaren beleidsplan is het dan ook de 
tentie om bijna alle sportpromotieactiviteiten, die nu nog in handen zijn van de 

door de Gemeentelijke Sportdienst, volledig 
de Gemeentelijke Sportdienst. Op die manier kan de sportraad zich 

r profileren als adviesraad, bij het opmaken van het beleidsplan voor de 

an Sport, M. Dendauw 

4.3.2 portbeleidsplannen 2001-2007
 
A
decreet te stappen, werd voor de periode 2008-20
g
jaarlijkse begroting. 
Enkele onderzoeken, op het vlak van 

- sportpart
- financieel  
- sportpromotie 
- sportbeleid 

w
de bevolking, d
sportverenigingen,… Kortom, alle gebruike
Ingelmunster. 
In het kader van het tot stand komen van
in
Gemeentelijke Sportraad, met uitvoering 
over te dragen aan 
vanaf heden mee
sport en de sportmaterie. 
 
4.3.3 Beleidsvisie sport, Schepen v
 
Bij de start van de nieuwe legislatuur werd algauw duidelijk welke de intenties waren op 
het vlak van beleid voor de sport. Een overzicht van gerealiseerde zaken zijn een must 
om vooruit te zien en een beleidsvisie te ontwikkelen: 
 

• 2001 : Schietstand onder de tribune, voor olympisch doelschieten : 30m (april 
2001) 

• 2001 : Polyvalente zaal onder de tribune van 30m op 6m voor BBB en Tai Bo 
(september 2001) 

• 2001 : Een 4de voetbalveld (mei 2001) met verlichting (december 2001) 
• 2001 : Twee overdekte staantribunes achter de doelen van het hoofdterrein en 

sanitair blok onder de tribune (toiletten en cafetaria-gelegenheid) (augustus 
2001) 

• 2003 : 1 nieuw tennisveld en nieuwe verlichting voor alle tennisvelden (juni 2003) 
• 2004 :  

• Nieuwe judozaal, uitbreiding en renovatie oude judozaal (september 2004) 
• Dankzij een totale renovatie van de atletiekpiste is het lekker lopen en trainen 

bij Atletiekvereniging Ingelmunster 
• 2005-2006 :  

• Renovatie sanitair gedeelte sporthal: alle toiletten in de sporthal werden 
vernieuwd 

• Plaatsing nieuwe boiler sanitair en verwarming sporthal 
• Het jaar 2005 was het jaar van planning, voorbereiding en verwerking van de 

adviezen omtrent de bouw van de nieuwe infrastructuur 
• Planning voor bouw nieuwe sport en – gymhal: werken vingen aan op 

07/11/2005 
• 2007 : Op 31 maart 2007 werd de nieuwe sport – en gymhal geopend. 
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 sport te Ingelmunster, na de opening van de 
ieuwe sport – en gymhal.  

ten 
bben nu voldoende trainingsuren en sportruimte. 

edenaantallen bij de diverse sportclubs van 
Ingelmunster bekijken, heeft de gemeente een sportreputatie. Als we zien welke 
infr tr ter momenteel te bieden heeft, ondanks de afwezigheid van een 
zwembad, kunnen we spreken van een sportcultuur. Uiteraard onder het motto: alles kan 
nog e eten we streven naar nog meer life-time sportbeoefening bij de 
ganse Ingelmunsterse bevolking (alle lagen van de bevolking), door het creëren van de 

r hebben we, maar streven we toch naar: 

n 

n activiteiten voor de jeugd: sportkampen, initiatiereeksen, … 
- een groot aanbod van schoolsport: sportklassen, doe-aan-sport beurs, 

- een groot aanbod van dagsport evenementen: fietsfeest, voetbaltornooi, 
 

r jeugd en volwassenen: ski –en 
snowboardstages, avonturensportkampen, fietstrekkings,… 

 
 bijkomend personeel in de sportdienst, ter ondersteuning van de sportfunctionaris 
 

 
Uit  eente, 
in het 
pleiten

 de an een nieuwe Finse looppiste van 1km, binnen het sportcentrum 
 

leg e ing 
 ene ie

bestaa e
 optima e sportclubs 
 n wenbeheer gekoppeld aan een sleutel – en veiligheidsplan 
 de b

- bijkomende aanwerving van een regent lichamelijke opvoeding ter ondersteuning 
nst 

- e
we

-  
spo reven naar integrale kwaliteitszorg 

 

 

4.3.4 Visie van de sportfunctionaris, op
n
 
Uit ons onderzoek, en na de ingebruikname van de nieuwe sport – en gymhal, is het 
ledenaantal bij een 6-tal sportclubs fors gestegen. De clubs die in het verleden kamp
met plaatsgebrek, he
Indien we alle onderzoeken, inclusief l

as uctuur Ingelmuns

 b ter en meer mo

randvoorwaarden op het vlak van sportinfrastructuur, de nodige sportinitiatieven en het 
ondersteunen van de plaatselijke sportclubs.  
 
In Ingelmunste

 een nog ruimer sportaanbod voor IEDEREEN = Sport voor Allen (zie bijlage   : De 
Sportgids) wat blijkt uit: 

- een grote diversiteit aan sporttakken: 27 diverse sportdisciplines 
- 42 sportclubs van de in totaal 55 sportclubs, vrije tijd – ontspanningsvereniginge

zijn aangesloten bij de sportraad 
- een grote waaier aa

scholenveldloop, schoolsportdagen, gymfestival,… 

personeelssportdagen, seniorensportdagen, wandeltochten, wintersportdagen met
ski, snowboard en ijsschaatsen 

- een groot aanbod van avontuurlijke sporten voo

de steun vanuit de gemeente en de sportdienst aan alle sportclubs is groot 

goed en degelijk onderhoud en beheer van de bestaande sportinfrastructuur 

de opmaak van het meerjaren financieel beleidsplan (2008-2012) van de gem
kader van het nieuwe gemeentedecreet en een totaal gemeentelijk beleidsplan 
 we voor: 
aanleg v

de noodzakelijke aanpassingen van de diverse sportgebouwen en sanitair aan de 
ion llawetgev

rg besparende maatregelen waaronder een totale nieuwe verlichting van de 
nd  sporthal (26 jaar oud) en bijhorende kleedkamers 

lisering van diverse bergingen voor d
ee  efficiënt gebou

uit ouw van de sportdienst met 

van de sportfunctionaris en de administratie van de sportdie
ni uwe burelen en automatisering van verhuringen, gekoppeld aan facturatie en 

bsite 
kwaliteitsverhoging van de dienstverlening aan de sportclubs en binnen de

rtclubs zelf st
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er de jaren 1993-1994 / 2001-2002 / 2007-2008 

AAL 

4.3.5 Vaststellingen vanuit de vergelijking van de participatiecijfers “sport” in alle 
Ingelmunsterse sportclubs ov
 

SPORTTAK CLUB  DAMES+ DAMES- HEREN+ HEREN- TOT

Atletiek Atletiekvereniging Ingelmunster 99 38 140 40 317

Autosport RC Racing Team     25   25

Badminton Badmintonclub Ingelmunster 25   26 3 54

Biljart Biljartclub "Verbroedering"     17   17

Biljart Biljartclub Krijt op Tijd     11   11

Biljart De Brigandstoters     28   28

Boksen Boksclub Monteyne  3   12 12 27

Boogschieten De Leeuwkes Ingelmunster 5   18 4 27

Boogschieten Doelschutters De Brigands 4 1 20 5 30

Omnisport Molenvrienden 6   57   
Sport-en Ontspanningsverbond De 

63

Omnisport SV De Pompiers     24   24

Duivens 50   50port Flying Club     

Duivens 40port Kon. Duivenmaatschappij De Eendracht     40   

Duivens     190   190port Internationale Fondvereniging 

Fitn 250ess The Kingdom- Aerobics, BBB, Fat Burn 236 14     

Gymnast 20 96iek De Trampo's 13 58 5 

Gymnast 34 196iek Turnclub De Salto's 18 144 0 

Heng le 23e n De Sprotvissers     23   

Hengele 1   25   26n De Aprilvissers 

Hen e 18gel n De Statievissers     18   

Hengele 26   30n Vissersclub De Ware Vrienden 4   

Hondenafrichting Hondenschool ARCI Ingelmunster 34 3 27 2 66

Judo Judoclub Kawaishi 16 40 29 76 161

Krachtbal Krachtbalclub Woweja Rangers 7 15 14 21 57

Minivoetbal Ladies Devolder 7 11 1   19

Minivoetbal Minivoetbalcup Ingelmunster     230   230

Minivoetbal Schoenen en Sport Devolder Minivoetbal     104   104

Omnisport senioren Seniorensport Okra 30   49   79

Mountainbike De Brigandsbikers 7 0 72 6 85

Mountainbike Vriendenkring De Leffebikers 2   45 2 49

Petanque Petanqueclub "Drie Koningen" 4   14   18

Petanque Petanqueclub De Ermitage 11   12   23

Petanque VFG De Regenboogpetanquers 32   32   64

Ta 4 2 18 f ltennis TTC Easypay e 10 34

Ten  nis TC De Mandel 30 35 58 52 175

Vinkenze 50   66tten De Koninklijke Moedige Durvers 16   

Vinkenze 65tten De Koninklijke Nieuwe Vinkeniers 5   60   

Vinkenze Elk Zijn Recht 4   23   27tten 

Voetbal 24 1350Cup Regio Mid-West (organisator)     1326 

Voetbal 1 79 245 336Olympic Molen Sport Ingelmunster 11

Voetbal Schoenen en Sport Devolder     33   33

Voetbal Snooker Ingelmunster     22   22

Voetbal VK D'Hoogte     30   30

Voetbal FC New York     21   21
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18Voetbal Den Hert     18   

Voetbal VK Winnetoe/The Mixx     27   27

Volleybal Divo 30 60     90

Volleybal Smashing Club Ingelmunster     13 20 33

Wandelen WSV De Brigandtr 0    otters 193 2 167 380

Waterskiën Waterskiclub De Wante 6   25   31

Wielrennen es 104   1De Fietsende Dam     04

Wielrennen 
e Organisatie wielerwedstrijd, D

Patrickvrienden     10   10

Wielrennen Soenens-Germond     25   25

Wielrennen Wielrennen LCL     18   18

Wielrennen andelfietsers" Wielertoeristenclub "M 6   74   80

Wielrennen WTC Vriendenkring     65   65

Zaalvoetbal FC Ingelmunster     24   24

 973 442 3570 576 5561 

  leden cup regio mid-west niet van in nster -13

ganisator ickvrienden zijn geen

  

ar   42

ar   

otaal   

ar  

r  

al   
dige 
8 j.   
ters 
n +18     

n b   

erenigi
    

e en we op dat 994 ki ren en jongere  18 jaar 
n zijn tclub van Ingelmunst  Op 1 januari 2006 telde 
r 234 18 jaar. Rekenin oudend met he it dat er 
622 baby’s, peuters e 5 jaar nog niet aangesloten zijn bij een 

n nog geen en doen, kunn  we stellen dat 55% lid is 

rgegeve  we terugvinden in bijlagen 3, 4 en de rafieke

gelmu 50

  or Patr  sporters -10

     

Dames +18 ja 973   01

Dames -18 ja 442    

Dames T 1415    

Heren +18 ja 2234     

Heren -18 jaa 552     

Heren tota 2786    
Totaal jeug
sporters -1 994    
Totaal spor
volwassene 3207  

Totaal actieve lede ij vrije tijd -    
en 
ontspanningsv
ngen en 
 

sportverenigingen 4201

 
 
Uit deze cijferg gevens merk nde n –
aangeslote  bij een spor er.
Ingelmunste 9 personen van 0 tot g h t fe
momenteel n kleuters tot 

nnsportclub e
van de sportclub.  

sport doen of ku en

 
Meer cijfe ns kunnen g n. 
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aststelling ête vrijetijdsbesteding  de s oolgaande jeug  
unster (5 –

te werd opgemaakt door het Regionaal Sport in alle 
ze vragenlijst was dat alle kinderen 

lijk deze  ingevuld, samen t controle en toe  door de 
, tijdens en nam slechts een  beslag en was een 

ver het belang van b gezonde voeding.  

e enquête 

4.3.6 V en enqu  van ch d in
Ingelm  15 jaar) 
 
Deze enquê
Ingelmunsterse scholen. Het voordeel van de

Overleg en afgenomen 

gezamen  vragenlijst hebben  me zicht
leerkracht  de les. Het invull ½ uurtje in
onderdeel van het lessenpakket o ewegen en 
 
De volledig met resultaten per leeftijdsgroep kan je terugvinden in bijlage 2. 

tstellin

 schole ter organiseren aschoo ort. Indien dit 
erd wo einig jongeren eraan deel hierva dat op 

oensdagnamiddag en na de schooltijd, vanaf 17u00 p volle toeren
raaien met hun e gen uitgebouwde jeugdwerki
rganiseerde de sportdienst nog sportacad nodig 

jongeren om drop out tegen te 

lft v e kinderen sport reeds op un 5- o 6-jarige leeftijd. Hoe ouder 
, ho eer er wordt gesport. Dat de fysi theid van de jeugd 

u gaa kt in Ingelmunster nog ni t het ge al te zijn. Dankzij e sterke 
g v  volleybalclubs, minivoetbal, voetbal, gymnastiek en 

 tenn tafeltennis, zien wij elk jaar een stijging n het denaa tal 
 + 12 n. Dit is dan ook heel ositief e noemen. 

cheidenheid aan spor n die beoefend worden te 
it l bij de ploeg- als individuele sporten. De meerderheid van de 

e nu niet meer sporten, daarvan deed de helft reeds vroeger sport. De 
van e lub met aanbod va rse spor ctiviteit n kan 

iervoor een oplossing bieden. 

) Dubbel zoveel jongeren zijn lid van een sportclub als van een 

 aan 

 
n 

; 11% beoefent zijn sport individueel en 28% doet gemiddeld 1 
uur/week sport, terwijl 16% 2 à 4 uur/week sport buiten de schooluren 

aan sport 
en daarvan doen 58% van deze leeftijdsgroep haar of zijn sport in een 
sportclub; 6% doet dit individueel en 24% doet 1 uur/week sport, terwijl 
29% 2 à 4 uur/week sport. 7% doet 4 uur of meer aan sport 

• 83% van de schoolgaande 9-10 jarigen in Ingelmunster doet aan sport 
en daarvan doen 69% van deze leeftijdsgroep haar of zijn sport in een 
sportclub; 14% beoefent zijn sport individueel en 27% doet minimum 1 uur 
sport/week, terwijl 34% 2 à 4 uur sport per week. Opvallend is dat 10% 4 à 6 
uur sport buiten de schooluren en 6% doet meer dan 6 uur sport per week 

• 86% van de schoolgaande 11-12 jarigen in Ingelmunster doet aan 
sport en daarvan doen 55% van deze leeftijdsgroep haar of zijn sport 

 
Enkele vas gen  
 
1) Weinig n te Ingelmuns  n lse sp
georganise rdt, nemen w . De reden n is 
w  de sportclubs o  
d i ng. In de jaren 1993 t.e.m. 1998 
o emie, terwijl dit nu niet meer 

gaan. blijkt, maar wel 
 

voor 

2) Ruim de he an d  h f 
de kinderen e m eke fi
achteruit zo n, blij e v d
jeugdwerkin an de
trampoline, is, va le n
en ook bij jarige p  t
 
3) Er is een grote vers te
Ingelmunster. D  zowe
kinderen sporten in een sportclub. 
 
4) De jongeren di
oprichting en omnisportc n dive ta e
h
 
5
jeugdvereniging. De kinderen die lid zijn van een jeugdbeweging zijn in vele gevallen 
ook nog lid van een sportclub, waaruit blijkt dat ook in de jeugdbeweging veel spelen
bod komen met beweging en sport. 

• 64% van de schoolgaande 5-6 jarigen in Ingelmunster doet aan sport
en daarvan doen 53% van deze leeftijdsgroep haar of zijn sport in ee
sportclub

• 64% van de schoolgaande 7-8 jarigen in Ingelmunster doet 
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 1 uur aan 
uiten de schooluren, 33% gaat voor 2 à 4 uur sporten/week, 

12% doet dan 4 à 6 uur/week sport, terwijl 15% meer dan 6 uur sport.  
 

. 19% 
4 

lgemeen: 

in een sportclub; 31% beoefent zijn sport individueel en 21% doet
sport in de week b

• 83% van de schoolgaande 13-14 jarigen doet aan sport, waarvan 49%
zijn of haar sport beoefent in een sportclub; 34% sport individueel
doet 1 uur aan sport/week, 22% doet 2 à 4 uur/week aan sport, terwijl 24% 
uur of meer de sportschoenen aantrekt 

 
A  

inderen sporten massaal bij de georganiseerde buitenschoolse sporten 
munster. Dit zowel bij de individuele – als bij de ploegsporten in 

e verschillende sportclubs.  
eren, 

 
en. 

oe ouder de kinderen, hoe meer er deelnemen aan sport. 

e 

  
K
(sportclubs) te Ingel
d
We zien over het algemeen dat sport op nummer één komt bij lagere schoolkind
daarna volgt de jeugdbeweging en de cultuurbeleving. Sport wordt ook opgenomen en
geïntegreerd in die laatste twee. Sportscholen noteren jaar na jaar meer inschrijving
Het financiële aspect doet er blijkbaar niet meer altijd toe. De mensen willen geld 
uitgeven aan vrije tijd en doen dit op verschillende manieren. 
  
H
  
Uit deze gegevensverwerking, kunnen we al enkele belangrijke voor zich sprekend
operationele en strategische doelstellingen formuleren 

 
Operationele doelstellingen: 

Meer kinderen tussen 5 en 10 jaar aanzetten om te sporten  
De kwaliteit van de verschillende sporten verbeteren 
  

Strategische doelstellingen: 
Omnisportclub oprichten voor jongeren en minder gekende sporten promoten 

et 
riaal, beheer, sportpromotie, personeel m.b.t. onderhoud 

n toezicht 1992 – 1998 – 2007 

- 
- infr
- beh
- ond

 
Uit de bek
serieus rek et 
alle betrok  algemene 
vergad in
altijd direc
 
Toch bleek
behoeften  
met de n t.  

 
 
4.3.7 Vaststellingen enquête sportclubs, sportraad omtrent de noden, behoeften op h
vlak van infrastructuur en mate
e
 
Om de 6 jaar (bij elke legislatuur) houden wij een gespreksronde in combinatie met een 
vragenlijst over het gevoerde sportbeleid, waarbij de belangrijkste items hieronder 
opgesomd aan bod komen: 

clubbehoeften & gebruiksuren 
astructuur en materiaal 
eer sportcentrum 
erhoud en personeel sportdienst 

nopte beleidsplannen van 1993 t.e.m. 2007 blijkt dat er door de gemeente 
ening wordt gehouden met de bevragingen die de sportdienst organiseert m
ken sportactoren (sportclubs, losse gebruikers, beheerraad en

er g sportraad, deskundigen, scholen,…) De kleine noden en behoeften worden 
t opgelost.  

 uit de gespreksrondes en vragenlijsten, dat de belangrijke noden en/of 
 op de lange baan geschoven worden, maar dit heeft waarschijnlijk te maken

 fi anciële implicaties die de grotere noden en/of behoeften met zich meebreng
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4.4 Inventaris 
 
 
Hierbij v
sportclubs
een belang

uctuur 

 ge en wij een inventaris van sportinfrastructuur, de eigen sportactiviteiten, de  
, vrije tijd en ontspanningsverenigingen, scholen en andere sportinstanties die 
rijke rol spelen in het gemeentelijk sportbeleid. 

 
4.4.1 Sportinfrastr
 
4.4.1.1 Gemeentelijke sportinfrastructuur 

- sporthal van 42m op 32m, hoogte 11m, sporthal kan gescheiden worden in 3 
verschillende zalen d.m.v. akoestische wanden 

- judozaal van 30m op 12m 
- bokszaal van 15m op 10m 
- atletiekpiste in gemalen baksteen van 400m 
- 4 voetbalvelden met verlichting 
- 3 krachtbalvelden, waarvan 2 met verlichting 
- 1 kindervoetbalveld 
- 3 tennisterreinen met verlichting 
- speelplein met speelberg voor peuters, kleuters, kinderen en jongeren 

- 
ten : 30m op 6m 

 van het hoofdterrein en sanitair 
cafetaria-gelegenheid) (augustus 2001) 

 2004) 
• Dankzij een totale renovatie van de atletiekpiste is het lekker lopen en trainen 

tair en verwarming sporthal 

ngen 

r gestart wegens faillissement 1ste aannemer 
 nieuwe sport – en gymhal met 

p 14m 
 14m 

- dans – en tafeltenniszaal van 30m op 16m 
- polyvalent asfaltterrein : 1 basketbalterrein en 1 scateboard-parcours 
- fit –o - meter en finse looppiste (2009) 

7 petanque-velden 
schietstand onder de tribune,-  voor olympisch doelschie

- biljartcentrum onder de tribune van 30m op 6m 
- twee overdekte staantribunes achter de doelen

blok onder de tribune (toiletten en 
Realisaties 2004-2006 - 
• Nieuwe judozaal, uitbreiding en renovatie oude judozaal (september

bij Atletiekvereniging Ingelmunster 
• Renovatie sanitair gedeelte sporthal: Alle toiletten in de sporthal werden 

vernieuwd 
• Plaatsing nieuwe boiler sani
• Het jaar 2005 was het jaar van planning, voorbereiding en verwerking van de 

adviezen omtrent de bouw van de nieuwe infrastructuur 
• Planning voor bouw nieuwe sport – gym – en evenementenhal: werken va

aan op 07/11/2005 
• Werken zijn 3 maanden late
• 30 maart 2007: Opening

- sportzaal 1: 22m o
- sportzaal 2: 22m op
- gymhal: 28m op 22m en sportzaal 3: 22m op 14m 

 
 
4.4.1.2 Schoolsportinfrastructuur 

• Gemeentelijke lagere school : 1 gymzaal van 18m op 7m en 4,5m hoogte : 
kan in geval van nood gebruikt worden door de sportclubs 

• O.L.Vrouw-lagere school : 1 gymzaal van 32m op 21m : kan niet gebruikt 
worden door sportclubs 

• GVLS-lagere school : klein polyvalent gymzaaltje : te klein voor gebruik door 
sportclubs 
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ituut Edelweiss-secundaire school : 1 gymzaal van 20m op 10m. Te laag 
voor volleybal, maar kan toch gebruikt worden door de verenigingen 

• Regenboog-lagere school : overdekte polyvalente lokalen en petanque-velden 

 ‘t Oud Molenhof  

tpark Aviflora 

 
4.4  D
 
4.4.2.1
 

 
4.4.2.2 p
 

• omnisportk m
• avonturen or
• kerst – en 
• sneeuwsportkampen 

4.4.2.3 e
 

 
 

• Inst

: wekelijks gebruikt door senioren, nl. de petanqueclub : 
volkssportnamiddagen en petanque 

 
.4.1.3 Private sportinfrasstructuur 4

• Paardenmanège
• Paardenmanège de Mandelhoeve 
• Waterskiclub de Wante 
• 4 petanquevelden, waarvan 2 overdekt - petanqueclub de Drie Koningen 
• Visvijver Bolle 

gelmunster • Visvijver Kasteelpark In
• Indoor – en outdoor pre
• Hondenparcours Arci 

.2 e sportpromotie 

 Eéndaagse 

• sportdag sportschool 
• sportdag jongeren secundair onderwijs 
• kleutersportdag 

urs • doe-aan-sport be
• scholenveldloop 
• seniorensportdag 
• personeelssportdag 
• gymfestival 
• fietsfeest 
• minivoetbaltornooi 

 S ortkampen 

• carnaval-sportkamp 
• atletiek – omnisport – zwemkamp 
• met de paashaas op stap 
• met boer teun op sportkamp 
• mini-adventure kamp 
• fietskamp 
• kleuterkamp 
• balsportenkamp 
• springkamp 

a pen 
sp tkamp 
nieuwjaarskampen 

• voetbalkamp 
 

 P rmanente sportactiviteiten 

• sportklassen 
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4.4.2.4  
sportdiens
 

• 
• 
• de Gordel 

 
4.4.2.5
 

andelweek 
• tennislessen 

 
 

 Organisaties i.s.m. andere sportactoren zoals sportraad, RSO, Bloso, Provinciale
t, sportclubs 

jaarlijkse kampioenenhulde  
ijsschaatsnamiddag 

• de wintersportdag 
• Brigandsloop 
• kasteelveldloop 
• wandeltochten 
• wielerwedstrijd 

 Meerdaagse activiteiten 

• Ski – snowboard en w
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gelmunster telt in het totaal 56 sport, vrije tijd – en ontspanningsverenigingen, 
die we n chillende sportdisciplines: 
 
 

K CLUB  

4.4.3 Sportclubs 
 
In

 ku nen onderbrengen in 28 vers

SPORTTA
Atletiek Atletiekvereniging Ingelmunster 
Autosp t RC Racing Team Ruben Maes or  

Badmin n Badmintonclub Ingelmunster to  

Biljart Biljartclub "Verbroedering" 
Biljart Krijt op tijd 
Biljart De Brigandstoters 
Boksen Boksclub Monteyne   

Boogsc e De Leeuwkes Ingelmunster hi ten 

Boogschieten Doelschutters De Brigands 
Duivensport Flying Club 
Duivensport Kon. Duivenmaatschappij De Eendracht 
Duivensport Internationale Fondvereniging 
Omnisport Sport-en Ontspanningsverbond De Molenvrienden
Omnisport SV De Pompiers 
Fitness The Kingdom- Aerobics, BBB, Fat Burn 
Gymnastiek De Trampo's 
Gymnastiek Turnclub De Salto's 
Hengelen De Sprotvissers 
Hengelen De Statievissers 
Hengelen De Aprilvissers 
Hengelen Vissersclub De Ware Vrienden 
Hondenafrichting Hondenschool ARCI Ingelmunster 
Judo Judoclub Kawaishi Ingelmunster 
Krachtbal Krachtbalclub Woweja Rangers 
Minivoetbal Ladies Devolder 
Minivoetbal Minivoetbalcup Ingelmunster (22 clubs) 
Minivoetbal Schoenen en Sport Devolder Minivoetbal 
Mountainbike  De Brigandsbikers 
Mountainbike De Leffebikers 
Paardensport: military, jumping en dressuur ’t Oud Molenhof 
Petanque Petanqueclub "Drie Koningen" 
Petanque Petanqueclub De Ermitage 
Petanque VFG De Regenboogpetanquers 
Ski en snowboard Sportraad 
Tafeltennis TTC Easypay 
Tennis TC De Mandel 
Vinkenzetten De Koninklijke Moedige Durvers 
Vinkenzetten De Koninklijke Nieuwe Vinkeniers 
Vinkenzetten Elk Zijn Recht 
Voetbal Cup Regio Mid-West (organisator) 
Voetbal Den Hert 
Voetbal Olympic Molen Sport Ingelmunster - OMS 
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Schoenen en Sport Devolder veteranen Voetbal 

Voetbal Snooker Ingelmunster 
Voetbal VK D'Hoogte 
Voetbal VK Winnetoe/The Mixx 
Volleybal Divo 
Volleybal Smashing Club Ingelmunster 
Wandelen WSV De Brigandtrotters 
Waterskiën Waterskiclub De Wante 
Wielrennen De Fietsende Dames 
Wielrennen Soenens-Germond 
Wielrennen lfietsers" Wielertoeristenclub "Mande
Wielrennen -Team Ingelmunster Wielerploeg C.L.C.
Wielrennen De Patrickvrienden 
Wielrennen WTC Vriendenkring 
Zaalvoetbal FC Ingelmunster 
 
 
4.4.4 Scholen 
Binnen de gemeente zijn er 6 scholen, op 9 verschillende vestigingsplaatsen. 
 
School Vestigings-

plaatsen 
Leerlingen 
lager 

Leerlingen 
kleuter 

Totaal aantal 
leerlingen 

Gemeentelijke Lagere 
school “De Wingerd” 

1 164 164 (-17)  

Gemeentelij
Lager Onde

k bijzonder 
rwijs, “De zon” 

1 45 45 (+5)  

Basisschool 
apsonderwijs 
oog” 

1 82 31 113 (+9) 
Gemeensch
“De Regenb

Gesubsidiee
basisonderw

rd vrij 
ijs 

3: 
 -Centrum 
 -H.Hart 
 -St. Jozef 

 
135 
43 
44 

-50)  350 
217 82 

16 
30 

59 
74 

(

 
Gesubsidieerd vrij 

O.L.V-
2: 
 -Hoofdschool 

 
208  

363 (-4) 
basisonderwijs “
school”  -Weststraat  

 
155
 

Instituut Edelweis 1 227  (-8)    227

Aantallen op 1 september 2007 

hoolgaande kinderen in de geme unster daalt met 65 
n, terwijl er in 2006 nog een stijging heden! 

 van deze scholen is er een heel go ordat 
otor regelmatig m  tafel 

adering sport. Hierdoor kan de 
n beroep doen voor promotie of bevragin

 
Het aantal sc ente Ingelm
eenhede was met 17 een
 
Met de directies ede verstandhouding, mede do

s samen rond dede sportfunctionaris en sportprom
 overlegverg

et de directie
zitten in de
scholen ee

 de sportdienst gemakkelijk op 
g van kinderen en jongeren.  
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rne organisaties, sportfederaties, hogere

meentelijke diensten 

ntelijke sportdienst werkt ook samen me saties en 
 de uitvoering van het sportbeleid van de ge elligen. Het 

n (Gemeenteraad en het College van B n), het 
orgaan (de sportdienst) en het adviesorgaan (de gemeentelijke sportraad) 

s aan bod.  

ene goede werking van de sportdien een continu proces 
 en beroep doen op vele interne ande ische 
ndienst, dienst ITC, communicatiedie

elsdienst, cafetaria-uitbater,

portdienst – Regionaal Sport Overleg

ussen de steden en gemeenten Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Meulebeke, 
Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene, bestaat een interlokale vereniging 

iv” heeft als doelstel tbelei m t w  
voormelde participanten af te  en te stimuleren. 

llingen, kaderend binnen voormelde algemene doelstelling, zijn de 

ren als een overlegplatform tusse  participa  voor de s n 
tionarissen waarop – ook over concrete zaken die hun belang 

et gemeentelijk sportbeleid – ervaringen en informatie kunnen worden 
uitgewisseld. 

 rendement van de in de participerende gemeenten aanwezige 
ur nastre

aan het v punt, ieden a de bevolk van een 
gemeente-overschrijdend pakke

- Organisatie van opleidin jscholingen voor lesgevers, medewerkers van 
meentelijke mandatarissen in materies die verband 

sport en h leid. 
es en n v formatie cumentatie in verband 

gemene oelstellingen. 
itlenen van sport- en andere rialen. 

 

uit van de 

4.4.5 Exte  overheden en sportinstanties 
 
4.4.5.1 Ge
 
De gemee t verschillende organi
instanties om meente te bewerkst

urgemeester en Schepenebeleidsorgaa
uitvoerend 
kwamen reed
 
Voor de algem st zelf gaan we in 
samenwerken re gemeentelijke diensten: techn
diensten, reke nst, politiezone Midow bij grote 
evenementen, persone … 
 
 
4.4.5.2 Burens   
 
T
Oostrozebeke, 
“Burensportdienst RSOiv”. 
 
“R.S.O. ling het spor

 stemmen
d - in de rui e zin van he oord - van de

 
De specifieke doelste
volgende :  
 
- Functione

sport en de sportfunc
n de nten chepenen va

hebben voor h

- Een zo groot mogelijk
sportinfrastructu

- Aansluitend 
ven. 
oorgaande aanb an ing 
 activiteiten
gen en bi

t. 

sportdiensten en sportclubs en ge
houden met de 

- Uitvoeren van studi
met 

et sportbe
 het verzamele an in en do

voormelde al
- Het onderling u

 en concrete d
 mate

 
.4.5.3 Bloso 4

 
Op verschillende vlakken wordt de gemeentelijke sportdienst door Bloso ondersteund.De 

ettelijke basis voor de subsidiëring van gemeenten is gebaseerd op het beslw
Vlaamse Regering van 19 juli 2007, ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 
houdende de subsidiëring van gemeentebesturen voor het voeren van een Sport voor 
Allen-beleid. 
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 het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
ecreatiebeleid vzw (ISB) is de ondersteuning van de werking en de uitbouw van de 

 
ken en beleidsmandatarissen kunnen bouwen aan een optimaal 

portbeleid en sportbeheer.  

st wil 
ke sport en recreatie. 

4.4.5.4 ISB-vzw 
 
De belangrijkste doelstelling van
R
gemeentelijke, stedelijke en provinciale sportdiensten, sport- en recreatiecentra, 
zwembaden en sportaccommodaties in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  
Het ISB wil aan zijn leden, m.n. de gemeenten, steden en provincies, een forum bieden
waar sportverantwoordelij
s
Het ISB is eveneens een vormingsinstituut dat zijn leden o.a. via studie- en 
vormingsdagen, opleidings- en bijscholingscycli, het jaarlijks congres, het Vlaams 
Tijdschrift voor Sportbeheer (VTS), de ISBrief, de ISBzine, en zijn documentatiedien
informeren over alle beleids- en beheersaspecten inza
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yse, knelpunten – en behoeftennota5. Gegevensanal  

 prioriteiten. 
d. 

urgroep 

lle vertegenwoordigers van alle sportclubs: jeugd, 

n alle cijfergegevens uit de enquêtes en beleidsplannen 2001-2007: 
de participatiecijfers sport binnen de vrije tijdsbesteding van de jeugd 
de participatiecijfers sport binnen de Ingelmunsterse sportclubs  
de cijfers en gegevens uit de vragenlijst aan de inwoners en “beleidsplannen 2001-
2007” (bijlage 6) 

- de cijfers uit de enquête bij de sportclubs (bijlage 5) 
 
De gemeente Ingelmunster heeft in de vorige legislaturen steeds zoveel mogelijk 
geluisterd naar de noden, behoeften van de gebruikers, sportclubs, inwoners. Dit blijkt 
ook uit een aantal keuzes die reeds gemaakt werden in het verleden en waaruit nu al een 
aantal beleidsopties naar voor gekomen zijn voor de toekomst, rekening houdend met 
het financiële plaatje en haalbaarheid. In elk geval is de tweede sport – en gymhal geen 
overbodige luxe voor Ingelmunster. Voor meer uitleg omtrent de adviezen uit het 
verleden voor de bouw van een nieuwe sporthal, vanuit de sportraad, verwijzen we naar 
bijlage 7. 
 
5.1 Knelpunten - behoeftennota

 
Hier gaan we kijken naar de huidige toestand, het afwegen van belangen en
Wat zijn de grote noden, behoeften, tekorten en vastleggen van de wenselijke toestan
Hiervoor baseren we ons op de grote hoeveelheid aan gegevens, cijfermateriaal, 
adviezen, … die verstrekt werden door  
- de stu
- overkoepelende dienst vrije tijd met bibliotheek, jeugddienst, cultuurdienst 
- werkgroep Lokaal Sociaal Beleid en OCMW 
- de belanghebbenden en a

volwassenen, senioren en minder validen 
- de sportraad 
- de inwoners 
 
e
- 
- 
- 

 
 
5.1.1 Meer en betere ondersteuning van de sportverenigingen 
 
Ingelmunster had het voor – of nadeel (veel werk) nog niet over een totaal 
subsidiereglement te beschikken, zodat er werk gemaakt werd van een totaal nieuw 
subsidiereglement in 2007 en 2008. In het nieuw reglement werd het bestaande 
reglement sportfonds, de financiële impulsen voor materiële ondersteuning, alsook een 
nieuw reglement met kwaliteitscriteria verwerkt tot 1 geheel. Na 3 jaar werking met dit 
nieuwe subsidiereglement zal een grondige evaluatie dienen gehouden te worden. Naast 
het sportfonds zal vooral de klemtoon gelegd worden op jeugdwerking en gediplomeerde 
trainers. De jaarlijkse doe-aan-sport beurs is reeds een serieuze opsteker voor de clubs, 
die hun deuren kunnen open zetten en waarbij alle kosten gedragen worden door de 
gemeente. Verder streven naar een verdere preventieve ondersteuning van 
materiaalbeleid, door de opzichters die meehelpen met de sportclubs voor grote 
evenementen, klaar zetten sporthal met specifiek sportmateriaal. De drop out van 
jongeren tussen 12 en 18 jaar tegengaan door de oprichting van een wekelijks 
omnisportuurtje. Uit deze impuls vanuit de sportdienst kan voor die groep jongeren een 
nieuwe sportclub ontstaan. Ondanks de resultaten van onze enquête een drietal jaar 
geleden zijn de sportclubs niet gelukkig dat er een subsidiereglement moet zijn, wegens 
de verplichtingen in het decreet. ( bijlage 8)  
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eorganiseerde sport 

assenen, jongeren zullen ertoe bijdragen dat 
e naars tot bewegen worden aangemoedigd. Een drop out in sportclubs 

redenen 
f n. Daarom wil de sportdienst vanaf 

wis  krijgen: van traditionele sporten over 
t avontuurlijke bewegingsvormen.   

1.3 Ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit in de sport 

tudie omtrent 
emeente 

2 leden dames tegenover 2566 heren. De dames sporten minder 
 BBB, Fat Burn, gymnastiek, 

trampoline, volleybal, judo en atletiek. De actie: “start to run”, gekoppeld aan het 

k 

uw” in de kijker te zetten. Als sportdienst proberen we in de toekomst de clubs 
met vrouwelijke leden diepgaander te ondersteunen en helpen uitbouwen.  

 de vereniging Den Optimist in Ingelmunster krijgt 
onze aandacht om een G-subsidie te ontvangen. Den Optimist is een vereniging 

ren en jongeren, zodat 
deze ook hun vrije tijd zinvol kunnen besteden met een brokje sport. 

lle 

sidies 

entrum 
kend bij 

Welke 
, dat zijn 

mt neer op 0,95%. Het beeld van deze 
jongeren is aan het veranderen, men moet deze probleemsituaties meer en meer 
zoeken in de hogere bevolkingsklasse. 

5.1.2 Aandacht en betere ondersteuning voor anders g
 
Door de uitbouw van een Finse looppiste in combinatie met de nieuwe fit-o-meter, willen 
wij de niet georganiseerde sporter nog meer stimuleren om te werken aan zijn of haar 
fysieke gezondheid. De aanleg van deze looppiste en fit-o-meter en enkele 
initiatiemomenten voor de senioren, volw
m er Ingelmunster
zal er altijd zijn, maar het zou jammer zijn, dat jongeren omwille van bepaalde 
de initief de sportschoenen aan de kant schuive
september 2008 starten met de oprichting van een sportclub voor jongeren die 

selende sportactiviteiten zullen aangeboden
trendy sporten to
 
.5

 
1) Uit de sport participatiecijfers bij de sportclubs (1992-2007) en de s

sport en gender/diversiteit, in opdracht van VVSG voor onze g
Ingelmunster (2003) blijkt dat de vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de 
sportclubs. 120
en de voorkeur gaat uit naar fitness met aërobics,

gezonde effect van het sporten, gaf vele dames, ook in Ingelmunster een 
stimulans, waarbij er nu veel meer vrouwen aan sport doen dan pakweg 5 jaar 
geleden. Met 1/3 zijn de vrouwen wel goed vertegenwoordigd in de beheerraad 
sportraad en vrouwvriendelijk aanbod is er wel vanuit de privé, buiten de 
gemeente . (fitnesscentra) Hoeveel vrouwen er sport doen buiten de 
Ingelmunsterse sportclubs weten wij niet en daarom willen wij een onderzoe
houden in de toekomst, gekoppeld aan een Ladies Night om de “sport voor de 
vro

2) De rolstoeldansclub binnen

die zich inzet voor zieke jongeren en anders valide kinde

3) Uit de diverse werkgroepvergaderingen Lokaal Sociaal Beleid waarin a
geledingen uit de maatschappij inspraak hadden is gebleken 
- dat het OCMW, voor kansarmen, allochtonen, … over socio - culturele sub
beschikt van de hogere overheid, ter bevordering van de maatschappelijke 
participatie en de culturele en sportieve ontplooiing voor de gebruikers van de 
dienstverlening van het OCMW. Hier zal de sportdienst een voorstelproject 
lanceren voor een sportdag voor kansarmen, anders-validen,… 
- dat vanuit de werkgroep toegankelijkheid er vraag is naar een betere fysieke 
toegankelijkheid van sporthal 1 (oude sporthal) 
- dat er signalen zijn dat er rond het scateboardparcours op het sportc
soms jongeren hangen die eventueel drugs gebruikers. Het probleem is ge
politiezone Midow, maar hoe de aanpak van dit probleem is, is niet gekend. 
stappen zijn er reeds ondernomen en beschikken we over cijfermateriaal
nog allemaal vraagtekens. De sportfunctionaris is op de hoogte van 1 
alleenstaand geval. 
- dat veel problemen te laat zijn gemeld. Er zijn 25 jongeren van de 2.637 die 
bijzondere jeugdbijstand krijgen, dit ko
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ng voorziet 
tijdens alle sportkampen, van 08u00 tot aanvang van de sportactiviteiten om 

ezocht 

ente wil 
erder de nodige voorwaarden scheppen bij de uitbouw van nieuwe sportinfrastructuur 

en 
kunnen
Aangez n 
zich be
bevolk
sportbe
Volgen
bespre
 
- her lplan 

en 
 
- sch
 
- aan
 
- ren

sch
 
- 
 
- aan
 
- vol
 
- mo
 
- aan novatie speelpleintjes 
 
- bou
 
- bou
 
- ren bestaande sportvloer in sporthal 1 (oude sporthal) 
 
Via het
worden
en ren ekening gehouden worden met duurzaam 
energieverbruik. 

- Kinderen – en jongerenopvang: alhoewel de sportdienst reeds opva

09u00 en van 12u00 tot 13u00 en van 16u00 tot 17u00, blijkt de opvang nog te 
beperkt. De sportdienst kan niet, voor nog meer kinderopvang voorzien met het 
huidig personeelsbestand en budget. De oplossing zou hier kunnen g
worden bij de jeugddienst, die eveneens tijdens de zomermaanden 
speelpleinwerking organiseert tot 18u00. 
 
 
 

 
5.1.4 Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur 
 
Het sportbeleidsplan moet aandacht hebben voor sportinfrastructuur. De geme
v

een efficiënt beheer van de bestaande infrastructuur. Uit de vorige beleidsplannen 
 we zien dat tussen het jaar 2000 en 2007 heel wat gerealiseerd werd. 
ien zopas een nieuwe sport – en gymhal geopend werd, zullen de investeringe
perken tot kleinere projecten, die ook zullen bijdragen en alle lagen van de 
ing ertoe aanzetten om te beginnen met sporten wat kan leiden tot life time 
oefening, wegens goedkoop sporten. 

de voorstel - projecten werden naar voor geschoven tijdens de diverse 
kingen: 

aanleg van de parking sportcentrum met duidelijke signalisatie, sleute
nieuwe toegangspoorten, gekoppeld aan een veiligheidsplan 

ilderen verlichtingsmasten terrein 1 en terrein 2 

leg van een Finse looppiste (1km), fit-o-meter 

ovatie kleedkamers met nieuwe dakbedekking, nieuwe belichting, 
ilderwerken 

aanpassing ramen in douches kleedkamers voetbalcomplex 

passing aan de legionellawetgeving   

ledige nieuwe belichting sporthal 1 (oude sporthal) en opknapwerken  

untainbikeroute-netwerk uitbouwen 

leg van buurtsportveldjes in combinatie met re

w carport dienstwagen sport 

w nieuwe burelen sportdienst 

ovatie en vervangen 

 Vlaams Sportinfrastructuurplan en de andere hogere overheden zal gekeken 
 voor een samenwerking en financiële ondersteuning. Vooral bij nieuwe projecten 

ovatie van bestaande infrastructuur zal r
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5.1.5 P
 
Person

ersoneel en impulssubsidies 

eel sportdienst 
r de ingebruikname van 2 sporthallen 
r de toename van gebruik van die sporthallen voor sporttornooien en 
rtevenementen 
r de grote bezetting op het sportcentrum i

- doo
- doo

spo
- doo n het algemeen 
is gebleken dat het huidige personeelsbestand miniem is. Tevens kan de sportdienst alle 
admini ratieve hulp gebruiken die zij nodig heeft om haar taken naar behoren en 
efficiënt te kunnen uitvoeren. Naar aanleiding daarvan zou minimum een part time 
ersoneelslid en opzichter - onderhoud moeten toegevoegd worden aan het 

am onder 4.3.1; situering van de 
emeentelijke sportdienst. 

st

p
personeelsbestand van de sportdienst. Organigr
g
 
Jeugdsportbegeleiders en impulssubsidies 
De kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders, jeugdtrainers verhogen d.m.v. bijscholingen
vormingen, trainerscursussen VTS. 

, 

raad en de 
 hier kunnen de voorzitter, secretaris en penningmeester van de clubs 

komen tot een betere communicatie tussen de clubs en van de clubs naar de 

 

e stuurgroep houdt eraan om alle bestaande activiteiten te behouden, waarbij de 
onturenkamp, fietstrekking 

n ski-snowboard-wandelweek. 
 een must 

zijn; daarom willen wij het fietsfeest verder uitbouwen tot een sportklassieker. Het 
itgeven van bepaalde evenementen of activiteiten zien we niet zitten omdat de 

In elk geval zal een overlegplatform georganiseerd worden in diverse werkgroepen: 
- jaarlijks een lokale dag van de trainer om noden, behoeften, vragen, info te 

detecteren zoals het Bloso die dergelijke activiteit reeds organiseert voor gans 
Vlaanderen 

- een overlegvergadering met alle dagelijkse besturen van de clubs, de sport
sportdienst:

bevolking toe 

 
5.1.6 De sportpromotie 
D
sportraad 3 activiteiten in eigen beheer wenst te houden: av
e
Het aanbieden van een jaarlijks sportevenement voor alle doelgroepen moet

u
eigenheid van dienst en betrokkenheid met de inwoners anders is. 
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RENIGINGEN6. ONDERSTEUNING SPORTVE  

1

 
 
6.  SWOT-analyse 
 

 Kansen Bedreigingen 
  subsidies verdelen op  va

basis van een 
subsidiereglement met 
objectiveerbare 
kwaliteitscriteria  

 veel vrijwilligers en 

de 12-jarigen een sterke 
stijging in sportbeoefe
en vanaf de 14-jarigen 
opnieuw een dal
out) 

sportraad 
 groot aanbod van diverse 

 i.s.m. de 

naf de 8-jarigen t.e.m. 

ning 

ing (drop 

 concurrentie privé 
 afhankelijk van 

subsidiëring (politiek) 

nog bij enkele clubs, wat 
aan 

n 

jaren moeilijk zal zijn 

sportkampen
sportclubs 
 

 ledenaantallen groeien 

zou resulteren in tekort 
sportinfrastructuur e
budgettair de komende 

Sterkten 
diverse sportdisciplines 
entraliseerd in 1 
rtcentrum 

Meer vorming en begeleiding 
voor de sportclubs vanuit de 
sportdienst aan de hand van 

Jeugdwerking moet een 
belangrijk criterium zijn bi
de opmaak van een 

 
gec
spo

 flexibel en creatief 
ersoneel 

ééndaagse activiteiten 

j 

subsidiereglement  

p
 heel goede 

samenwerking met 
sportclubs 
Zwakten • 

 beperkt budget 
 bijna geen aanbod tegen 

drop-out bij jongeren 
 veel clubs werken met 

Oprichting van een 
trendy omnisportclub 
voor +14-jarigen met 
diverse activiteiten 

• Trainerscursussen 

Te weinig personeel voor de 
vele taken 

niet-gediplomeerde trainers aanmoedigen bij alle 
clubbegeleiders 

 
 
6.2 Doelstellingen 

.2.1 Strategische doelstelling 

e gemeente en de sportdienst zal de werking van de sportverenigingen van 
ngelmunster blijven ondersteunen 

 
6.2.2 Operationele doelstellingen 
 
- Tegen eind 2008 moeten de sportverenigingen financieel ondersteund worden op 

basis van een subsidiereglement met objectiveerbare kwaliteitscriteria.  
- Tegen 2009 moet er een overlegplatform zijn voor trainers en bestuursleden.  
- De drop out bij jongeren doen dalen tegen 2012.  
 

 
6
 
D
I
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iming en budget6.3 Plan van aanpak, maatregelen en richtlijnen, t  

regelen, 
ctiepunten 

 

 
Timing en periode 

 
Budget 

 
 
Plan van aanpak, maat
a

 
- Opmaak van een subsidiere
met objectieve kwaliteitscr
 

ptember, oktob
ecemb

ri-februari 20

 € glement 
iteria 

 
- se
november, d
janua

er, 
er 2007 en 
08 

 
-11.000,00

- het nieuw subsidiesysteem h
belangrijke actiepunten: nadr
jeugdwerking, geschoolde 
huur sportinfrastructuur, 
clubstructuur en moet tegen
mei operationeel zijn 

euring van 
 de ge telijke 

sportraad in februa
 

eeft als - goedk
uk op 
trainers, 

reglement in

 begin 
de gemeenteraad v
2008 

het 
meen

 

ri 2008 en in 
an maart 

- via de sportraad een 
overlegplatform voor trainers en 
bestuursleden, gekoppeld aan de doe 
aan sport beurs 

- Elk jaar, gelijktijd
doe aan sport be
examens 

 ig met de 
urs, na de 

- 2000,00 €

- de clubs zijn tegen eind 2009 
n over de 

n

kunnen tegen e
en worden en 

 kwaliteitslabel 

- elk jaar tijdens

s

- 2008-2012 

0 € 
tevrede
vormingsmomenten va
sportdienst  

- sportclubs 

 de 

ind 2012 

sportraad, een 
vormingsmome
voor de clubbe
trainers 

olympisch kampio
behalen het

 de AV van de - 1000,0

nt inlassen 
tuurders en 

- Oprichting tr
voor jongeren 

endy -omnisportclub - September 2008 - 1000,00 € 

- Alle huidige sportactiviteiten van 
eentelijke sportdien  

 tot 2013 

- 2008-2012 - 40000,00 € 
de gem st
moeten minstens
behouden worden 
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Richtlijnen 
Subsidiereglement: uit het tevredenheidsonderzoek in 2005, bij de sportclubs met 

ugdwerking, blijkt dat alle sportclubs tevreden zijn met de toelagen die ze tot op heden 
an het n en decreet,

een subsidiereglement op te maken. Ondanks het akkoord van alle 
erenigingen (= meerderheid, op 3 sportclubs na) om te werken met het huidig systeem 
aste toelage en sportfonds en VEEL indirecte subsidiëring), zonder reglem zal de 

h ent mee te helpen vorm 

pli gezien de sportclubs van 
L g nieten. 

n het 
met themag naast een vaste 

en. 

oe aan sport beur n, o  
 co clubs, op het 

e beurs, moet minstens 1 groot 
de ganse bevolking aan bod komen. Het jaarlijks fietsfeest moet een 

ke par e
spo senioren,…., sportraad, ten,… en de ganse 
bev
 

6.4

je
ontvangen. Door de bepalingen v
genoodzaakt 

ieuwe Sport voor All  zijn we 

v
(v ent, 
sportdienst de administratieve last op zic
geven en op te volgen.  

 krijgen, om dit reglem

 
Het budget voor subsidiëring zal opges
Ingelmunster nu reeds van een HEE
Daarom stelt de stuurgroep voor om bij d
subsidiereglement te werken 
basistoelage voor alle sportvereniging
 

tst moeten worden, aan
rote indirecte subsidiëring ge
e verdere opmaak en uitwerking va
erichte werkingssubsidiëring, 

De budgetten voor de d
kinderen te blijven aanmoedigen en in
gemeentelijk sportcentrum. Naast de do
evenement voor 

s moeten aangehouden worde
ntact te brengen met alle sport
 aan sport 

m jaarlijks de

evenement blijven met alle mogelij
rt, cultuur, jeugd, 
olking. 

tn rs: dienst vrije tijd met alle ver
 gemeentediens

enigingen: 

 
 Evaluatie 

 
e oor onze ge

een voortdurende bijsturing en evaluatie van het reglement noodzakelijk zijn. Maar 
.m  e I e stellen dat het 

het beginstadium reeds een goede vorm heeft aangenomen en verder dient uitgewerkt te 
worden met de partners, zijnde de sportraad en de sportclubs. 
 

Aangezien een totaal geïntegreerd subsidier glement nieuw is v meente, zal 

m .v. de beleidsplanning via het Bloso n SB, kunnen w reglement in 
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TEUNING en STIMULERING van de ANDERS GEORGANISEERDE7. ONDERS  
SPORT 

 
7.1 SWOT-analyse 
   

 Kansen Bedreigingen 
  De groep senioren wordt 

alsmaar groter 
 Beperkt budget bij veel 

senioren 
 Samenwerkingsverbanden 

oefening 

 Hogere kosten voor 
mogelijk met vrijwillige 
senioren 

 Sporters die geen 
structuur nodig hebben en 
toch aan bod komen voor life 
time sportbe

organiseren en beperkte 
financiële middelen voor een 
kleine gemeente 

 Meer sportmogelijkheden 
voor senioren, minder validen 
vrouwen en mannen 

Sterkten 
 diverse sportdisciplines 

gecentraliseerd in 1 
sportcentrum 

 flexibel 

 Sport aanbieden voor 
senioren via seniorenbonden 
en oprichting van 
seniorensportclubs naar het 

 Seniorensportdag 
behouden en nog uitbreide

 Activiteiten ontwikkelen
voor vrouwen en m

p
en creatief 

ersoneel 

n t 

voorbeeld van Okra Sport 
Ingelmunster 

 Senioren laten meehelpen 
aan sportdienst - activiteiten 

n 
 

annen 
 I.s.m. de scholen, de 

jeugd blijven aanmoedigen 
tot life time sportbeoefening heel goede 

ame werking mes
sportclubs 

 veel activiteiten voor de 
jeugd 

 Goede seniorenwerking 
te Ingelmunster 

als vrijwilliger 
 Evenement voor vrouwen 

en mannen organiseren 
 Huidig sportaanbod bij 

jeugd behouden 

 
 

Zwakten   
 beperkt budget 
 tekort aan personeel 

 Creatief omspringen met 
middelen, personeel en tijd 

 Te weinig personeel voor 
de vele taken 

 
 
 
7.2 Doelstellingen 
 
7.2.1 Strategische doelstelling 
 
De gemeente en de sportdienst zal via huidige en nieuwe sensibiliseringsacties 
de bevolking aanzetten tot regelmatige sportbeoefening 
 
7.2.2 Operationele doelstellingen 
 
- De gemeentelijke sportdienst zal jaarlijks éénmalige activiteiten organiseren voor 

vrouwen en mannen 
- De sportdienst zal het sportaanbod van de seniorensport in kaart brengen en blijven 

ondersteunen d.m.v. een jaarlijkse seniorensportdag 
- De sportdienst zal jaarlijks een evenement voor de ganse bevolking organiseren 
- De sportdienst zal i.s.m. de scholen de sport blijven promoten bij de jeugd 
 
7.3 Plan van aanpak, maatregelen en richtlijnen, timing en budget 
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Pla pak, maatregelen, 
cti

Timing en periode Budget 
 

n van aan
epunten a

- Een aarlijks wederke j rend 
enement voor vrouwen en 

: ladies sports night en mens 
ports night 

- Elk jaar 2008-2013, in de 
maand juni 

- 500,00 € 
ev
mannen
s
- De seniorensportwerking
gemeente in kaart brengen i.s
bonden, OCMW en dienstence

  €  in de - 2008
.m. de 
ntra 

- 300,00

- Fietshappening met 
familiefietstochten, mountain
en wielertoerisme 

- Elk jaar, op de 1ste 
-2013 biketocht van juli 2008

zondag - 1000,00 € 

- Minivoetbaltornooi voor ie
Beker Burgemeester en Schep
van Sport 

p van 
competitie, 1 

i 

- 500,00 € dereen, 
enen 

- Elk jaar, na afloo
de MVCI-
weekend 
minivoetbaltornoo

- Jaarlijkse doe aan sport 
 jeugd 

oljaar op de 
ag v

- 2000,00 € beurs - Elk scho
voor de laatste dinsd an juni 

 
 
Richtlijnen 
We kiezen vooral voor d
Uit de dive

e gro n m
rse cijfers omtrent ie in de Ingelmu

 en sportbelei
betreffen c zien we dat mannen eerder 

nd en vrouwen ee ele basis aan sport doen, al is er hier en 
o fers over individuele 

oefening. Dit is één va or de sportdienst van 
0 ioren (50-plussers) en 

49 jarigen) e sportbeoefening, buiten de 
clubs. Tw oeten ertoe bijdragen de sport 
el vrouw o

ijke spo e moeten 
ns evenzeer de vraag durven te stellen: als de clubs allemaal (en dit is bijna het geval 
oor alle sportdisciplines) heel veel leden hebben en we blijven de sport extra promoten; 
an zal dit weeral resulteren in overbezette zalen en tekort aan sportinfrastructuur. Wij 

we sport – en gymhal gebouwd, zonder 1 euro toelage van de 
og re overheden. Voor het nieuwe Vlaams sportinfrastructuurplan zal Ingelmunster 

vallen wegens te kleinschalig. Misschien moet de hogere 
verheid een inspanning doen om ook kleinere projecten een kans te geven. 

.4 Evaluatie

ep volwassenen (vrouwen e
 sportparticipat

annen) en senioren. 
nsterse sportclubs en de 
eniging voor Steden en cijfers van LEER

Gemeenten (VVSG) 
in clubverba

d, in opdracht van Vlaamse Ver
de het “sport en gender” proje
rder op individu

t 

daar een inhaalbeweging. Vo
sportbe

r Ingelmunster zijn er geen cij
n de uitdagingen waarvo

Ingelmunster zal gaan in 20
volwassenen (18-

8: een onderzoek bij de sen
naar de individuel

Ingelmunsterse sport ee nieuwe evenementen m
bij volwassenen (zow en als mannen) met een aanb

r te zetten met en i.s.m. de 
d van enkele niet alledaagse 
rtclubs. Maar wsporten eens extra in de k

o
v
d
hebben zopas een nieu

eh
waarschijnlijk weeral uit de boot 
o
 
 
7  

al la na de uitwerking. 

 

 
ter volgen, Z
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. ONDERSTEUNING en STIMULERING TOEGANKELIJKHEID EN 8
DIVERSITEIT IN DE SPORT 

 
8.1 SWOT-analyse 
   

 Kansen Bedreigingen 
  

Lokaal 
het OCMW 

 S

Samenwerking met 
So leid van 

amenwerking met 
andere di

 Beperkt budget bij veel 
kansarme en 

 Weinig sportaanbod 
ciaal Be

ensten 

n, allochton

Sterkten 
 Financiële steun

 
 via 

kheid 
 De mogelijkheden tot 

gun kope tot 
ratis sportinfrastructuur 
 Eén actieve vereniging 

validen met 

 Sport aanbieden d.m.v. 
in

sthuis
 Buurtspo n 

nieuw speelp
ien  

 Studie m
de noden, behoeften 
omtrent sportbeoefening, 
i.s.m. werkgroep 

 
 Meer vrije 

og
den waarbij geen 

extra clubs, financiële 
ddelen of personeel voor 

g zijn

andere diensten (OCMW) 
 Werkgroep 

toegankelij

samenwe
met ru

sportbeoefening tegen een 
sttarief en goed

jeugdd

g

voor minder-
sportactiviteiten op de toegankelijkheid 
gemeente 

rk gsverbanden 
, OCMW 
rtveldjes e
lein i.s.m. de 

sportm
aanbie

mi
st

aken omtrent 
nodi
 

elijkheden 

 

Zwakten 
 De groep asielzoekers, 

allochtonen, kansarmen en 
minder validen zijn zo goed 
of niet gekend bij de 
sportdienst 

 Tekort en nood aan G-
werking 
 

 
 Creatief omspringen met 

middelen, personeel en tijd 

 
 Gezamenlijke initiatieven 

uitwerken en G-subsidie 
voorzien voor bestaa
te ontwikkelen n
initiatieven 

nde en 
ieuwe 

 
 
8.2 Doelstellingen 
 
8.2.1 Strategische doelstelling 
De gemeente (OCMW) en de sportdienst zal de toegankelijkheid en de 
diversiteit in de sport ondersteunen  
 
8.2.2 Operationele doelstellingen 

De gemeentelijke sportdienst zal jaarlijks 1 groot sportevenement organiseren voor 
in  

De sportdienst zal i.s.m. de werkgroep toegankelijkheid, Lokaal Sociaal Beleid de 
 en hun zin naar sportbeoefening, in studie en kaart 

brengen om te komen tot acties 
De gemeente zal een eigentijds nieuw speelplein aanleggen, uitbreiding voorzien van 
het skateboardparcours in combinatie met buurtsportveld 

- De gemeente zal permanent inspanningen doen om kansarmen en allochtonen tot 
sporten te stimuleren 

- De bestaande initiatieven van Den Optimist en de werkgroep toegankelijkheid blijven 
ondersteunen 

- 
m der validen

- 
groep kansarmen, allochtonen,…

- 
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8.3 Plan van aanpak, maatregelen en richtlijnen, timing en budget 
 

regelen, actiepunten
 
Plan van aanpak, maat  Timing en periode Budget 
- E
voor mind

en jaarlijks wederkerend evenement 
er-validen 

- Elk jaar 2008-2013, in 
aand september 

- 500,00 € 
de m

- De groep senioren, kansar
allochtonen,…. in de gemeen
brengen i.s.m. de bonden, OC
dienstencentra 

men, 
te in kaart 
MW en 

- 2008 - 1000,00 € 

- Aanleg speelplein, uitbreidi
dparcours en buurtsportveld 

008 - 100000,00 € ng - 2
skateboar
- De gemeente wenst de
van de hogere overheid, v

 finan l
oor 

n deelname a
turele activ i

et O

geveer 
/jaar 

cië e steun 
de 
an 

- Elk jaar 

tussenkomst i
sportieve en cul ite ten 

CMW rechtstreeks te doen via h

- On
5000,00 €

- Jaarlijkse financiële steu
rolstoeldansgroep Den Op
hun werking voor arme, zi

n 
t

eke

- Elk jaar - 250,00 €/jaar aan 
imist voor 
 en minder 

valide kinderen 
- jaarlijkse financiële st
werking werkgroep to

eun
egan

k jaar - 750,00 €/jaar  aan de 
kelijkheid 

- El

 
 
Richtlijnen 
De studie en het in kaart bre
worden overgegaan. Indien e
maatregelen en midde
met andere 

n e en 
r noden en behoeften uit de be

len vrij maken om onze doelstelling te g 
diensten zal hier zeker noodzakelijk zijn, wegens n middelen en 

 het speelplein, skateboardparcours en buurtsportveldje heeft 
gelijkheden en spoort aan tot bewegen. Op die manier is sport haalbaar en 

etaalbaar voor de minder behoede groepen. 

gen zal ons een beter beeld g ven tot welke acties moet
vraging komen, specifieke 
 bereiken. Samenwerkin
 beperking i

personeel. De uitbouw van
extra mo
b
 
 
8.4 Evaluatie 
 
Zal lat r volgen, na de uitwerkinge . 
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9. MEERJARENPLAN INZAKE SPORTINFRASTRUCTUUR 
 
9.1 SWOT-analyse 

an d
 

 K sen Be reigingen 
  Hopelijk su

heid 
e van de 

e 
 Kwaliteit en veiligheid 

 de bestaan
 verbeteren 

n subsidies van de 
hogere ove

 Hoe meer 
sportinfrastructuur, hoe 
meer onderhoud, hoe meer 
personeel 

 Wetgeving (legionella, 
veiligheid,…

bsidies vanuit  Gee
de over

 Autonomi
gemeent

van
infrastructuur

de 

rheid 

) 
Sterkten 

 Alle sportdisciplines in 1 
centraal gelegen 
sportcentrum 

 
 Su

om verd
 

 Uitbreiding 
openluchtinfrastructuur is 
mogelijk 

 G
investeringe
die toch zull

bsidies noodzakelijk 
er uit te breiden 

een al te 
n noodzakelijk 
en aanleiding 

geven tot meer 
fenin

 Zopas g
groot project (nieuwe sport 
– en gymhal), zonder 
financiële steun hogere 
overheid 

 Komende jaren geen 
grote investeringen mogelijk 
door gemeente 

zware 

sportbeoe g 

eïnvesteerd in 

Zwakten  
 Tekort aan personeel 
 Tekort aan parking 

 Aanleg outdoor 
sportinfrastructuur 

 Investeren in middelen, 
om aan alle wettelijk 
bepaalde veiligheidsnormen 
te voldoen 
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et9.2 Plan van aanpak, maatregelen en richtlijnen, timing en budg  

lan van aanpak, maatregelen, actiepunten

 
 
P  Timing en periode Budget 
- Realisatie v n nieuwe inkomdeuren

naar sporthal 1 
  

009  € a  - 2
 

- 25.000,00
 

- Uitbouw van een 
mountainbikeroutenet-w  
Bloso, Provinciale Sportdie  
Westtoer  

 

-2009 
 

000,00 € 
erk i.s.m.

- 2008

nst en 

- 1.
 

- Schilderen verlichtingsmasten terrein 

 
luchting en 

nde ramen 

- 2008 
- 2009 

5.000,00 € 

 € 

1 en 2 
- Renovatie kleedkamers

natuurlijke ver
openklappe

voetbal met  
- 2008 

 

- 1
- 15.000,00 € 
 
- 12.500,00

- Relighting sporthal 1
 

 - 2008 - 36.500,00 € 
 

- Aanleg Finse looppiste e
meter  

2008 000,00 € 
 

n fit-o- - - 40.

- Nieuw speelplein, 
 en 

- 2008 
skateboardparcours
buurtsportveldje 

- 100.000,00 € 
 

- Nieuwe burelen en ingang sporthal 1 - 2010 150.000,00 € 
 
- 

- Heraanleg parking - 2008 
- 2009 

- 250.000,00 € 
- 350.000,00 € 

- Renovatie bestaande kleedkamers 
sporthal 1 en dakbedekking cafetaria en 
kleedkamers 

- 2008 - 36.500,00 € 

- Energiebesparende maatregelen 
alsook maatregelen tegen legionella 

- 2008-2013 - 100.000,00 € 

- Vervangen oude sportvloer sporthal 
1 

- 2013-2014 - 75.000,00 € 

 
 
9.3 Doelstellingen 
 
9.3.1 Strategische doelstelling 
De gemeente en de sportdienst zal vooral de kwaliteit van de bestaande 
sportinfrastructuur verbeteren door goed beheer en kleinschalige projecten 
uitbouwen, om de bevolking in optimale en betere omstandigheden te laten 
sporten 
 
9.3.2 Operationele doelstellingen 
- Tegen 2012 zal de bereikbaarheid in het algemeen en de toegankelijkheid voor 

personen met een handicap, naar sporthal 1 geoptimaliseerd worden 
- Tegen halverwege 2009 zal de bevolking gebruik kunnen maken van een nieuwe 

mountainbikeroute 
- Tegen 2011 zullen de gebruikers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de 

sportinfrastructuur 
- Tegen eind 2008 zal nieuwe kleinschalige infrastructuur gecreëerd worden 
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iteerd worden 
Tegen het einde van de legislatuur zullen de gebruikers kunnen rekenen op een nog 
betere dienstverlening bij de sportdienst, dankzij nieuwe burelen, loketfunctie,… 

ojecte erkt 
r (2 n budgetten m t t 

 nieuwe sportvloer in sporthal 1 
Tegen eind april 2008, moeten de sportclubs kunnen sporten in sporthal 1 met 

 aangepaste verlichting lg tfederatie r
 
 

- Tegen 2013 zal de aanwezige sportinfrastructuur duurzaam geëxplo
- 

- Tegen eind 2012 zijn de nodige veiligheid – en onderhoudspr n afgew
- Bij de start van de volgende legislatuu

worden voor een
013) zulle oe en vrijgemaak

- 
voldoende lux. en vo ens de spor no men 
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Richtlijnen 
De gemeente wil zoals in het verleden, de nodige voorwaarden scheppen bij de uitbouw 

 kleinschalige sportinfrastructuurprojecten, en streven naar duurzaam, efficiënt van
en 

wa ster zien we in het meerjarenplan 
de 

spo rt. 
it de grote lijnen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan konden we zien dat de 
oetbalvelden die zich planologisch in landbouwgebied bevinden, kunnen behouden 

blijven, zonder dat evenwel bijkomende constructies opgericht kunnen worden. De 
verdere uitbouw van een fietsroutenetwerk, mountainbikeroutenetwerk op provinciaal 
niveau zijn een meerwaarde voor de algemene sportbeoefening. Speelbos, watersport, 
aanleg pleziervaart en paardenmanège, in de kanaalzone, bieden voorzieningen die 
leiden tot recreatieve sportbeoefening voor diverse doelgroepen. 
 
 
9.4 Evaluatie

beheer van de bestaande infrastructuur. Toch zullen de kleinschalige nieuwe project
opnieuw een stimulans betekenen voor de aanzet tot life – time -sportbeoefening bij heel 

t mensen. Voor een kleine gemeente als Ingelmun
de nodige financiële middelen die ter beschikking gesteld worden, ten behoeve van 

rt en de verbetering van het kader (lees de sportinfrastructuur) voor de spo
U
v

 
 
Zal later volgen, na de uitwerking. 
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SPORTAANBOD10. HUIDIG  
 
10.1 SWOT-analyse 
 
 

 Kansen Bedreigingen 
  Sportaanbod is 

laagdrempelig 
 Tekort aan financiële 

middelen om alle proje
 Het aanbod sluit aan op 

de behoeften en noden tot 
recreatieve en competitieve 
sportbeoefening 

kwalitatief tot een hoger 
niveau te brengen en te
houden 

 Tekort aan personeel 
 Zappende jeugd en drop

out bij jongeren 

cten 

 

 

Sterkten   
 Sportaanbod is heel ruim 
n centraal in 1 gelegen 

De huidige beschikbare 

oog kwalitatief niveau 
 De sportdienst doet heel 
eel en is een dienst ten 
ate van de sport om de 
port en zijn clubs 

 Uiterst flexibel personeel 
voor de vervulling van alle 
taken 

Door het grote 
aanbod vanuit de 

sportdienst worden de 
kinderen en jongeren i.s.m. 
de sportclubs al 
aangemoedigd tot life – time 
- sportbeoefening  

 Nieuwe sporthal in 
gebruik genomen 

 Tekort aan parking 
 Weinig personeel e

sportcentrum 
 

sportinfrastructuur is van 
 

sport
h

v
b
s

Zwakten 
 Gebrek aan personeel 
 Teveel administratief 

werk 

 
 Meer personeel is 

wenselijk 

 
 Kwalitatief het 

sportaanbod verbeteren 
 Betere en snellere 

communicatie van de 
sportpromotie 

 
 
 
10.2 Doelstellingen 
 
10.2.1 Strategische doelstelling 
 
De gemeente en de sportdienst zal vooral de kwaliteit van het bestaande 
sportaanbod verbeteren door inzetten van gediplomeerd en bekwaam 
personeel, alsook nieuwe activiteiten ontwikkelen die aanzetten tot life time 
sportbeoefening. 
 
10.2.2 Operationele doelstellingen 
 
- Tegen eind 2009, begin 2010 zal het nieuwe organigram met duidelijke 

taakomschrijving een feit zijn en komt er een part time personeelslid bij 
- Tegen eind 2012, begin 2013 zijn alle sportactiviteiten kwalitatief beter 
- Het bestaande aanbod van sport en promotie (voor alle doelgroepen) zal minstens in 

stand gehouden worden 
- In 2008 worden twee nieuwe evenementen georganiseerd 
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elen en richtlijnen, timing en budget10.3 Plan van aanpak, maatreg  

lan van aanpak, 
aatregelen, actiepunten 

Timing en periode Budget 

 
 
P
m
- Bijkomende regent L.O. 

aanwerven om de vele 
activiteiten te helpen 
uitbouwen 

  

- 2009-2 - 25.010 000,00 € 
(impulssubsidie) 

 

- Uitbouw website en 
folders 

 

,00 € - 2008 – 2012 
 

- 6.000
 

- Alle sportactiviteiten (zie 
aanbod 

- 2008 – 2012 
4.4.2.; 
sportpromotie) 

 

- 40.000,00 € 
 

- Jaarlijks een vernieuwend 

s 

8 – 2013 - 1.000,00 € 
 sportproject lanceren : 

Ladies sports night en men
sports night 

- 200

 
 
 
 
Richtlijnen 
Een nieuw aanbod van trendy  bewegingsactiviteiten treden op het 

ude volkse sporten zoals pistool – en karabijnschieten, staande wip zijn 
ssie en die l r 

e sp s goed en de samen s 
tekend, zodat er op hetzelfde elan in de komende jare a gaan.  

 
 
0.4 Evaluatie

sporten en nieuwe
voorplan. O
verdwenen. Het zijn de kla ke sporten voor senior

ortaanbod i
angzaam maar zeke
werking met de sportclubverdwijnen. Het bestaand

is uits n k n worden verder ge

1  

al later volgen, na de uitwerking. 

 

 
Z
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IEVEN OM DE  11. IMPULSSUBSIDIE : DE GEMEENTE NEEMT INITIAT
KWALITEIT TE VERHOGEN VAN DE SPORTBEGELEIDING WAARIN DE 
JEUGDSPORTBEGELEIDER, TRAINERS EN BESTUURSKADER CENTRAAL 
STAAN 

 
11.1 SWOT-analyse 

 Kan
   

sen Bedreigingen 
  Subsidies van de 

pleidingen te volgen 
d aan 

opleidingen 
 Clubs nog meer en beter 
g  

administratief vlak 

 Clubs zijn administratief 

bij 
udere jeugd een terugloop 

ingen 
 volgen 
 Te duur  

overheid 
 De clubs zijn bereid 

o
 Er is grote noo

goede jeugdtrainers en 

be eleiden en ook
ondersteunen op 

soms te zwak 
 Sportdeelname kent 

o
(18-25 jaar) 

 Geen tijd om opleid
te

Sterkten 
 Financiële

m
 impulsen en 

iddelen 
 Creativiteit 
 Samenwerking met 

eden en I.S.B. 

 
 Meer vorming en ook 

administratieve 
ondersteuning vanuit de 
sportdienst voor de 
sportclubs 

 
 In het subsidiereglement 

nadruk leggen op 
jeugdwerking en 
gediplomeerde trainers als 
belangrijke kwaliteitscriteria hogere overh

 
 

Zwakten 
 Er is een groot tekort 

aan goede jeugdtrainers 
 Tekort aan personeel 
 Clubs draaien in 

 
 Met toelagen, personeel 

inschakelen en de 
clubtrainers begeleiden en 
ondersteunen 

 
 Activiteiten aanbiede

tegen dropout 
 Begeleiding – en 

infomomenten bij 
hoofdzaak op 

ll
 Kwalitatieve begeleiding 

bij de diverse standen van 
alle sportclubs, op de das-

 en éénmalige 
teiten 

n 

erkenningaanvragen en 
subsidieaanvragen bij de 
gemeente 

vrijwi igerswerk 
 Gediplomeerde 

trainers worden 
nbetaalbaar !!! 

beurs
activio

 
 
11.2 Doelstellingen 

1.2.1 Strategische doelstelling 
e gemeentelijke sportdienst neemt initiatieven om de KWALITEIT van 
lgemene sportbegeleiding te verhogen 

1.2.2 Operationele doelstellingen 

Tegen eind april 2008 willen wij het aantal gediplomeerde trainers, niet 
gediplomeerde trainers, vrijwilligers per sportvereniging in kaart brengen. 
Tegen eind juni 2008, ondersteunt het nieuwe subsidiereglement, alle erkende 
sportverenigingen, met het accent op jeugdwerking en geschoolde trainers. 

 Tegen 2012 willen we 25% meer tijd besteden aan de begeleiding voor de sportclubs 
en ondersteunen op administratief vlak 

- Tegen 2012 moet elke sportvereniging minimum 1 à 2 gediplomeerde trainers tellen 

 
1
D
a
 
1
 
- 

- 

-
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1. an aanpak, maatregelen en richtlijnen, timing en budget

- Stimuleren van de sportvereniging tot het volgen van vorming en bijscholing voor de 
trainers, sportbegeleiders, alsook het bestuurskader (hangt samen) van de clubs 

3 Plan v1  

an van aanpak, maatregelen, Timing en periode Budget 

 
 
Pl
actiepunten 
- Aanvraagformulier voor 

subsidiëring met bevragin
jeugdwerking en aantal 
gediplomeerde trainers 

pril 200
g 

- Januari-a 8 - 2.000,00 € (personeel)
(verwerk

 
ing gegevens 

en besluitvorming) 

- Toepassing en evaluatie va
puntenberekening uit 
subsidiereglement met c
jeugdwerking en trainers p

8 

0 € 
ntelijke 

subsidies) 

n de 

riteria 

- mei-juni 200

er club 

- 1.000,00 € 
(personeelslid) 

- 2.500,0
(gemee

- Voorbeeldfunctie van re
de formulieren d

m

eds 
oor ingevul

sportclub X & sportdienst, 
gecombineerd met info oment 
(80% van d
gezamenlijk

e gegevens ka
 word

-april 2008

n 
en)  ingevuld

- januari  / 

- Jaarlijks organiseert de 
sportdienst i.s.m. de sport

rmingsmoment voor alle 

 
node
n (2

 in de 
maand juni 
tijdens de doe-

raad 
- Jaarlijks

een vo
clubtrainers 

- Overlegplatform met
bestuurskader om de n en 

x/jaar) 

aan-sport beurs 

behoeften te detectere

- 2.000,00 € 

- Onderzoek doen
drop out is in
de reden hierv

 hoe groo
 Ingelmunster en

is 

t ed  
 wat 

- 2009-2010 

an 

- 500,00 € 

 
 
Richtlijnen 
Uit onze gegevensverzameling stelden we vast dat alle clubs op volle toeren draaien. Men 

k een grote drop out bij onze jongeren, maar wij denken dat dit 
n imaal is. Een verdere studie hieromtrent zal uitsluitsel geven. 

enigingen steunen op vrijwilligerswerk en jeugdige 
s bij 

en detecteren, om zo’n een concreet plan te 
ersteuning en begeleiding van de sportclubs en hun 
iteit van de jeugdsportbegeleiders die moet verhogen. 

bben al een 
i.s.m. alle 

o
 de 

  

spree t algemeen van 
oor I gelmunster minv

Tevens zien wij dat veel sportver
trainers. Uit de aanvraagformulieren en studie zal blijken wat het trainersbestand i
elke club en sportdiscipline. Tijdens de overlegmomenten met trainers en het 
bestuurskader zullen we de noden en behoeft
kunnen uitwerken voor verdere ond
rainerskorps. Het is vooral de kwalt

Er is dringend behoefte hebben aan vorming en bijscholing. De sportclubs he
groot aandeel in ledenwerving via de talrijke evenementen die de sportdienst, 

rtclubs reeds organiseren: doe-aan-sport-beurs, sport – en doe dagen. Hetsp  plannen 
van de specifieke vormingsmomenten en bijscholingen zal gebeuren in overleg met
betrokken sportverenigingen. Voor het aanbod zelf kijken we welke 
samenwerkingsverbanden er mogelijk zijn met andere gemeenten (Burensportdienst 
R.S.O.), School voor Bestuursrecht en het Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid.
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de  
tart laten gaan, na goedkeuring van het sportbeleidsplan 2008-2013. Meer en betere 
fo op de website. Vanaf 2009 hopen we met de impulssubsidie ook een parttime 

elstellingen te 
ereiken en uit te kunnen voeren. 

tie

De informatie, communicatie en het overleg met de sportverenigingen, de sportraad en 
sportdienst zal kwalitatief verbeteren met de elektronische nieuwsbrief, die we van

s
in
personeelskracht aan te kunnen werven om al deze vooropgestelde do
b
 
 
11.4 Evalua  

Zal . 
 
 

 
 
 

 
 later volgen, na de uitwerking
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sen aan den lijve ondervonden.  
oor kinderen geldt: “het jong geleerd, oud gedaan”adagium, maar dan negatief 
ertaald: wie op jonge leeftijd inactief is, zal dat ook op volwassen leeftijd zijn. Maar 

eldt: “HET IS GOED ALS JE BEWEEGT”. Je kan op elk moment 
tarten met beweging en de gezondheidseffecten daarvan plukken, maar wie ermee 

. Bewegen moet dus echt een levensstijl 
orden die liefst van jongsaf wordt aangeleerd.   

et schrijven van dit beleidsplan moet dat ook zijn: voortdurend evalueren, bijsturen en 
lannen. Dit eerste plan heeft dan ook heel wat gegevens verzameld, om een goed beeld 
 kunnen krijgen van de situatie in Ingelmunster. Het plan heeft de sportdienst een 

uidelijke richtlijn gegeven waar we naar toe willen en op welke manier we dit gaan 
aanpakken. Zoals bewegen een gezond effect geeft, zal het beleidsplan “sport” als 
werkinstrument voortdurend moeten geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig 
blijkt. Het “sportbeleid” duidt de strategie aan voor de komende jaren. Op maat van de 
lokale noden en behoeften, en volgens de financiële haalbaarheid binnen de gemeente, is 
een visie ontwikkeld gekoppeld met weloverwogen en gedragen beleidskeuzes. Het plan 
heeft tevens aan welke resultaten wij beogen en hoe wij in de loop van de beoogde 
beleidsperiode zaken kunnen verbeteren, realiseren en bijsturen. 
 
Er zijn veel kansen voor de sport, maar ook zwakten en bedreigingen kwamen tot uiting. 
In de sport wordt nu heel nadrukkelijk een beweging naar het locale niveau gemaakt. De 
aandacht voor de sportvereniging staat in de kijker. Dankzij “een in ontwerp 
zijnde” totaal nieuw subsidiereglement zal er een herschikking komen van de middelen 
en toelagen aan de sportverenigingen te Ingelmunster. Het beleidsplan is een degelijke 
basis voor de toepassing van integrale kwaliteitszorg binnen onze sportdienst. Het is ook 
duidelijk geworden dat W(M)ETEN NIET GENOEG IS. De doelstellingen, de indicatoren, 
de plannen van aanpak,… dienen tevens om onze organisatie (de sportdienst) te sturen 
en bij te sturen waar en wanneer dit nodig mocht zijn. Meten is weten, maar weten is 
niet genoeg. 
 
Aan ieder van ons om de vooropgestelde missie bij de start van het schrijven van ons 
beleidsplan 2008-2013 waar te maken: 
 
 
 

DE SPORTDIENST WIL  

12. EVALUATIE EN BIJSTURING VAN HET SPORTBELEIDSPLAN 2008-2013, 
PLANNINGSPROCES 

 
Het is goed als je beweegt. Beweging is de nieuwe superpil van de toekomst. Dat
het schrijven van een sportbeleidsplan 2008-2013, heel wat heeft doen bewegen in 
Ingelmunster, hebben wij ondertus
V
v
voor iedereen g
s
ophoudt, verliest zijn gezondheidseffecten
w
 
H
p
te
d

ALLE INGELMUNSTERNAARS MEER EN BETER 
LATEN SPORTEN 

 
 
 

Krist Vandesompele, Coördinator 
21 november 2007 
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RReessuullttaatteenn  eennqquuêêttee  iivvmm  ddee  vvrriijjee  ttiijjdd  vvaann  ddee  jjeeuuggdd  
 

Leeftijdsklasse 5 – 6 jaar  99 enquêtes werden ingevuld. 
 

Hoofdstuk sportbeoefening 
 
Naschoolse sport op school? 

- 22% beweert naschoolse sport te hebben op hun school, slechts 1% neemt deel aan 
die naschoolse sport 

- 71% zegt dat er op hun school geen naschoolse sport aanwezig is 
- 7% niet geantwoord 

 
Nu sport beoefenen buiten de schooluren 

- 59% beoefent buiten de schooluren nog één (of meerdere) sporten 
- 32% van de ontvangen enquêtes doet niet meer aan sport buiten de schooluren 
- 9% heeft niet geantwoord op deze vraag 

 
Meest beoefende sporten in die leeftijdsklasse 

- dansen: 18% judo: 8% 
- zwemmen: 16% trampoline: 6% 
- gymnastiek: 14% atletiek: 6% 
- voetbal: 12% fietsen, tennis en paardrijden: 2% 

=> 53% beoefent zijn sport in een sportclub 
11% beoefent zijn sport individueel 
36% heeft die vraag niet beantwoord 

=> 28% doet 1u aan sport in de week buiten de schooluren 
16% doet 2 à 4 uur aan sport buiten de schooluren 
7% beoefent zijn sport 4 à 6 uur buiten de schooluren 
2% doet meer dan 6 uur aan sport 

 
Vroeger nog aan sport gedaan? 

- van de leerlingen die nu niet meer aan sport doen hebben er 
. 32% heeft vroeger wel nog aan sport gedaan 
. 37% nog nooit aan sport gedaan 
. 31% hebben niet geantwoord op die vraag 

- populairste sporten bij deze groep: 
. gymnastiek: 12% 
. judo: 5% 
. trampoline, zwemmen en dansen: 3% 
. voetbal, fietsen en atletiek: 2% 

Bijlage 1 
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Hoofdstuk jeugdbeweging 
 
Lid van de jeugdbeweging: 
- 25% is lid van een jeugdbeweging 
- 69% is geen lid van een jeugdbeweging 
- 5% heeft niet op die vraag geantwoord 
=> 6% is lid omdat hun vriendjes/vriendinnetjes lid zijn 

22% is lid omdat ze er uit zichzelf wilden naar toe gaan 
=> 16% is geen lid omdat ze niet mogen van thuis 

27% is geen lid omdat ze het niet leuk vinden daar naartoe te gaan 
18% is geen lid omdat ze niemand kennen die daar naartoe gaat 

 
populairste jeugdbeweging 
Scouts: 17% 
Chiro: 6% 
Geen antwoord: 87% 
 

Hoofdstuk Cultuur 
 
Ben je lid van: 

- tekenacademie: ja: 11% 
  neen: 62% 
  geen antwoord: 27% 

- dictie: ja: 1% 
  neen: 65% 
  geen antwoord: 34% 

- muziekacademie: ja: 9% 
  neen: 58% 
  geen antwoord: 33% 

- toneelvereniging: neen: 63% 
  geen antwoord: 37% 

 
Wat wordt er het vaakst bezocht? 

- tentoonstellingen: 27% gebouwen, kerken & kathedralen: 13% 
- toneelvoorstelling: 23% musea: 12% 
- zandsculpturen: 17% 

 
Bekendste evenementen 

- open-bedrijvendag: 21% sportlint: 13% 
- de gordel: 17% trein/tram/bus-dag: 8% 
- Vlaamse zwemweek: 16% Nigth of the proms: 7% 

 
Voorkeur van evenementen: 

- sportgebonden evenementen: 41% 
- cultuurgebonden evenementen: 14% 

Bijlage 1 
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Leeftijdsklasse 7 – 8 jaar  203 enquêtes werden ingevuld. 
 

Hoofdstuk sportbeoefening 
 
Naschoolse sport op school? 

- 16% beweert naschoolse sport te hebben op hun school, 12% neemt deel aan die 
naschoolse sport 

- 83% zegt dat er op hun school geen naschoolse sport aanwezig is 
- 1% niet geantwoord 

 
Nu sport beoefenen buiten de schooluren 

- 63% beoefent buiten de schooluren nog één (of meerdere) sporten 
- 37% van de ontvangen enquêtes doet niet meer aan sport buiten de schooluren 

 
Meest beoefende sporten in die leeftijdsklasse 

- voetbal: 13% volleybal: 4% 
- zwemmen: 12% tennis: 3% 
- gymnastiek, atletiek & dansen: 11% krachtbal: 2% 
- judo & trampoline: 7% fietsen, badminton & paardrijden: 1% 

=> 58% beoefent zijn sport in een sportclub 
6% beoefent zijn sport individueel 
36% heeft die vraag niet beantwoord 

=> 24% doet 1u aan sport in de week buiten de schooluren 
29% doet 2 à 4 uur aan sport buiten de schooluren 
4% doet 4 à 6 uur aan sport buiten de schooluren 
3% doet meer dan 6 uur aan sport 

 
Vroeger nog aan sport gedaan? 

- van de leerlingen die nu niet meer aan sport doen hebben er 
. 36% heeft vroeger wel nog aan sport gedaan 
. 14% nog nooit aan sport gedaan 
. 50% hebben niet geantwoord op die vraag 

- populairste sporten bij deze groep: 
. gymnastiek: 12% tennis: 3% 
. dansen: 6%  atletiek & paardrijden: 2% 
. zwemmen, voetbal: 5% trampoline: 1% 
. judo: 4% 

 
 

Bijlage 1 
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Hoofdstuk jeugdbeweging 
 

Lid van de jeugdbeweging: 
- 39% is lid van een jeugdbeweging 
- 58% is geen lid van een jeugdbeweging 
- 3% heeft niet op die vraag geantwoord 
=> 14% is lid omdat hun vriendjes/vriendinnetjes lid zijn 

23% is lid omdat ze er uit zichzelf wilden naar toe gaan 
5% is lid omdat ze moeten van hun ouders 

=> 9% is geen lid omdat ze niet mogen van thuis 
33% is geen lid omdat ze het niet leuk vinden daar naartoe te gaan 
15% is geen lid omdat ze niemand kennen die daar naartoe gaat 

 
populairste jeugdbeweging 
Scouts: 22% KSA & VKSJ: 0,5% 
Chiro: 16% Geen antwoord: 61% 
 

Hoofdstuk Cultuur 
 

Ben je lid van: 
- tekenacademie: ja: 16% 

  neen: 74% 
  geen antwoord: 10% 

- dictie: ja: 9% 
  neen: 72% 
  geen antwoord: 29% 

- muziekacademie: ja: 13% 
  neen: 69% 
  geen antwoord: 18% 

- toneelvereniging: ja:<1% 
  neen: 80% 
  geen antwoord: 19% 

 

Wat wordt er het vaakst bezocht? 
- toneelvoorstelling: 38% tentoonstellingen: 16% 
- gebouwen, kerken & kathedralen: 33% exposities: 12% 
- zand-/ijssculpturen & musea: 22% voordrachten: 9% 

 

Bekendste evenementen 
- open-bedrijvendag: 21% sportlint: 13% 
- de gordel: 17% trein/tram/bus-dag: 8% 
- Vlaamse zwemweek: 16% Nigth of the proms: 7% 

 

Voorkeur van evenementen: 
- sportgebonden evenementen: 49% 
- cultuurgebonden evenementen: 21% 

Bijlage 1 
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Leeftijdsklasse 9 – 10 jaar   207 enquêtes werden ingevuld.  
 

Hoofdstuk sportbeoefening 
 
Naschoolse sport op school? 

- 14% beweert naschoolse sport te hebben op hun school, slechts 1% neemt deel aan 
die naschoolse sport 

- 86% zegt dat er op hun school geen naschoolse sport aanwezig is 
 
Nu sport beoefenen buiten de schooluren 

- 77% beoefent buiten de schooluren nog één (of meerdere) sporten 
- 22% van de ontvangen enquêtes doet niet meer aan sport buiten de schooluren 
- 1% heeft niet geantwoord op deze vraag 

 
Meest beoefende sporten in die leeftijdsklasse 

- voetbal: 25% atletiek: 10% 
- zwemmen: 15% trampoline: 8% 
- dansen: 13% judo: 6% 
- tennis: 12% fietsen & paardrijden: 5% 
- gymnastiek: 11% krachtbal & tafeltennis: 1% 

=> 69% beoefent zijn sport in een sportclub 
14% beoefent zijn sport individueel 
27% heeft die vraag niet beantwoord 

=> 27% doet 1u aan sport in de week buiten de schooluren 
34% doet 2 à 4 uur aan sport buiten de schooluren 
10% beoefent zijn sport 4 à 6 uur buiten de schooluren 
6% doet meer dan 6 uur aan sport 

 
Vroeger nog aan sport gedaan? 

- van de leerlingen die nu niet meer aan sport doen hebben er 
. 11% vroeger wel nog aan sport gedaan 
. 13% nog nooit aan sport gedaan 
. 76% hebben niet geantwoord op die vraag 

- populairste sporten bij deze groep: 
. gymnastiek,voetbal & zwemmen: 3% 
. judo & dansen: 2% 
. trampoline en dansen: 3% 
. voetbal, fietsen en atletiek: 2% 

Bijlage 1 
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Hoofdstuk jeugdbeweging 
 

Lid van de jeugdbeweging: 
- 37% is lid van een jeugdbeweging 
- 63% is geen lid van een jeugdbeweging 
=> 20% is lid omdat hun vrienden/vriendinnen lid zijn 

20% is lid omdat ze er uit zichzelf wilden naar toe gaan 
=> 12% is geen lid omdat ze niet mogen van thuis 

40% is geen lid omdat ze het niet leuk vinden daar naartoe te gaan 
9% is geen lid omdat ze niemand kennen die daar naartoe gaat 

 

populairste jeugdbeweging 
Scouts: 24% 
Chiro: 11% 
Andere: 1 à 2 % 
Geen antwoord: 65% 
 

Hoofdstuk Cultuur 
 

Ben je lid van: 
- tekenacademie: ja: 14% 

  neen: 78% 
  geen antwoord: 8% 

- dictie: ja: 12% 
  neen: 79% 
  geen antwoord: 9% 

- muziekacademie: ja: 14% 
  neen: 76% 
  geen antwoord: 10% 

- toneelvereniging: ja: 2% 
  neen: 87% 
  geen antwoord: 11% 

 

Wat wordt er het vaakst bezocht? 
- gebouwen, kerken & kathedralen: 34% tentoonstellingen: 20% 
- toneelvoorstelling: 33% exposities: 6% 
- zand-/ijssculpturen: 25% voordrachten: 4% 
- musea: 23%  

 

Bekendste evenementen 
- open-bedrijvendag: 21% sportlint: 13% 
- de gordel: 17% trein/tram/bus-dag: 8% 
- Vlaamse zwemweek: 16% Nigth of the proms: 7% 

 

Voorkeur van evenementen: 
- sportgebonden evenementen: 61% 
- cultuurgebonden evenementen: 29% 

Bijlage 1 
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Leeftijdsklasse 11 – 12 jaar  112 enquêtes werden ingevuld.  
 

Hoofdstuk sportbeoefening 
 
Naschoolse sport op school? 

- 67% beweert naschoolse sport te hebben op hun school, slechts 1% neemt deel aan 
die naschoolse sport 

- 33% zegt dat er op hun school geen naschoolse sport aanwezig is 
 
Nu sport beoefenen buiten de schooluren 

- 79% beoefent buiten de schooluren nog één (of meerdere) sporten 
- 19% van de ontvangen enquêtes doet niet meer aan sport buiten de schooluren 
- 2% heeft niet geantwoord op deze vraag 

 
Meest beoefende sporten in die leeftijdsklasse 

- voetbal: 23% gymnastiek & badminton: 6% 
- dansen: 19% trampoline en paardrijden: 5% 
- zwemmen: 13% judo,basketbal, tafeltennis & mini-voetbal: 4% 
- fietsen, atletiek & tennis: 12%  

=> 55% beoefent zijn sport in een sportclub 
31% beoefent zijn sport individueel 
14% heeft die vraag niet beantwoord 

=> 21% doet 1u aan sport in de week buiten de schooluren 
33% doet 2 à 4 uur aan sport buiten de schooluren 
12% beoefent zijn sport 4 à 6 uur buiten de schooluren 
15% doet meer dan 6 uur aan sport 

 
Vroeger nog aan sport gedaan? 

- van de leerlingen die nu niet meer aan sport doen hebben er 
. 47% vroeger wel nog aan sport gedaan 
. 10% nog nooit aan sport gedaan 
. 43% hebben niet geantwoord op die vraag 

- populairste sporten bij deze groep: 
. gymnastiek & voetbal: 13% atletiek: 10%  
. judo: 9% tennis: 7% 
. paardrijden, dansen & zwemmen: 8% trampoline, volleybal, tafeltennis: 2% 

Bijlage 1 
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Hoofdstuk jeugdbeweging 
 

Lid van de jeugdbeweging: 
- 21% is lid van een jeugdbeweging 
- 79% is geen lid van een jeugdbeweging 
- 5% heeft niet op die vraag geantwoord 
=> 8% is lid omdat hun vrienden/vriendinnen lid zijn 

10% is lid omdat ze er uit zichzelf wilden naar toe gaan 
=> 10% is geen lid omdat ze niet mogen van thuis 

56% is geen lid omdat ze het niet leuk vinden daar naartoe te gaan 
16% is geen lid omdat ze niemand kennen die daar naartoe gaat 

 

populairste jeugdbeweging 
Scouts: 9% KSA: 3% 
Chiro: 8% KAJ: 2% 
Geen antwoord: 78% 
 

Hoofdstuk Cultuur 
 

Ben je lid van: 
- tekenacademie: ja: 6% 

  neen: 86% 
  geen antwoord: 8% 

- dictie: ja: 5% 
  neen: 79% 
  geen antwoord: 16% 

- muziekacademie: ja: 9% 
  neen: 76% 
  geen antwoord: 15% 

- toneelvereniging: Ja: 5% 
  neen: 83% 
  geen antwoord: 12% 

 

Wat wordt er het vaakst bezocht? 
- musea: 42% zand-/ijssculpturen: 29% 
- tentoonstellingen: 37% gebouwen, kerken & kathedralen: 29% 
- toneelvoorstelling & voordrachten: 35% exposities: 17% 

 

Bekendste evenementen 
- open-bedrijvendag: 58% sportlint: 16% 
- de gordel: 63% trein/tram/bus-dag: 29% 
- Vlaamse zwemweek: 40% Nigth of the proms: 52% 

 

Voorkeur van evenementen: 
- sportgebonden evenementen: 66% 
- cultuurgebonden evenementen: 28% 

Bijlage 1 
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Leeftijdsklasse 13 – 14 jaar  100 enquêtes werden ingevuld.  
 

Hoofdstuk sportbeoefening 
 
Naschoolse sport op school? 

- 67% beweert naschoolse sport te hebben op hun school, slechts 1% neemt deel aan 
die naschoolse sport 

- 33% zegt dat er op hun school geen naschoolse sport aanwezig is 
 
Nu sport beoefenen buiten de schooluren 

- 80% beoefent buiten de schooluren nog één (of meerdere) sporten 
- 16% van de ontvangen enquêtes doet niet meer aan sport buiten de schooluren 
- 4% heeft niet geantwoord op deze vraag 

 
Meest beoefende sporten in die leeftijdsklasse 

- voetbal: 21% tennis: 10% 
- atletiek: 13% paardrijden: 9% 
- fietsen: 12% krachtbal, zwemmen, gymnastiek: 3% 
- dansen: 11% Judo, mini-voetbal, tafeltennis & volleybal: 2% 
- badminton: 4% andere: 8% 

=> 49% beoefent zijn sport in een sportclub 
34% beoefent zijn sport individueel 
17% heeft die vraag niet beantwoord 

=> 19% doet 1u aan sport in de week buiten de schooluren 
22% doet 2 à 4 uur aan sport buiten de schooluren 
16% beoefent zijn sport 4 à 6 uur buiten de schooluren 
8% doet meer dan 6 uur aan sport 

 
Vroeger nog aan sport gedaan? 

- van de leerlingen die nu niet meer aan sport doen hebben er 
. 12% vroeger wel nog aan sport gedaan 
. 2% nog nooit aan sport gedaan 
. 86% hebben niet geantwoord op die vraag 

- populairste sporten bij deze groep: 
. voetbal: 5% tennis, zwemmen & atletiek: 2% 
. judo & basketbal: 3% trampoline, krachtbal, badminton: 1% 
 

Bijlage 1 
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Hoofdstuk jeugdbeweging 
 

Lid van de jeugdbeweging: 
- 24% is lid van een jeugdbeweging 
- 76% is geen lid van een jeugdbeweging 
=> 16% is lid omdat hun vrienden/vriendinnen lid zijn 

10% is lid omdat ze er uit zichzelf wilden naar toe gaan 
=> 13% is geen lid omdat ze niet mogen van thuis 

51% is geen lid omdat ze het niet leuk vinden daar naartoe te gaan 
9% is geen lid omdat ze niemand kennen die daar naartoe gaat 

 

populairste jeugdbeweging 
Chiro: 15% +13: 7% 
KSA: 9% Scouts: 6% 
Geen antwoord: 62% 
 

Hoofdstuk Cultuur 
 

Ben je lid van: 
- tekenacademie: neen: 84% 

  geen antwoord: 16% 
- dictie: ja: 5% 

  neen: 80% 
  geen antwoord: 15% 

- muziekacademie: ja: 3% 
  neen: 79% 
  geen antwoord: 18% 

- toneelvereniging: Ja: 1% 
  neen: 81% 
  geen antwoord: 18% 

 

Wat wordt er het vaakst bezocht? 
- toneelvoorstelling & voordrachten: 23% gebouwen, kerken & kathedralen: 22% 
- zand-/ijssculpturen: 22% musea: 16% 
- tentoonstellingen: 22% 

 

Bekendste evenementen 
- Nigth of the proms: 57% Vlaamse zwemweek: 27%  
- de gordel: 55% trein/tram/bus-dag: 18% 
- open-bedrijvendag: 54% sportlint: 5% 

 

Voorkeur van evenementen: 
- sportgebonden evenementen: 79% 
- cultuurgebonden evenementen: 14% 

Bijlage 1 
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Besluit 
- Weinig scholen te Ingelmunster organiseren naschoolse sport. Indien dit 

georganiseerd wordt, nemen weinig jongeren eraan deel. 
- Ruim de helft van de kinderen sport reeds op hun 5- of 6-jarige leeftijd. Hoe ouder 

de kinderen, hoe meer er wordt gesport. 
- Er is een grote verscheidenheid aan sporten die beoefend worden te Ingelmunster. 

Dit zowel bij de ploeg- als individuele sporten. De meerderheid van de kinderen 
sporten in een sportclub. 

- De kinderen die nu niet meer sporten, daarvan deed de helft reeds vroeger sport. 
- Dubbel zoveel jongeren zijn lid van een sportclub als van een jeugdvereniging. 

 

 Algemeen:  
 Kinderen sporten massaal bij de georganiseerde buitenschoolse sporten (sportclubs) te 

Ingelmunster. Dit zowel bij de individuele – als bij de ploegsporten in de verschillende 
sportclubs.  

 Hoe ouder de kinderen, hoe meer er deelnemen aan sport. 
 Operationele doelstellingen: 

- Meer kinderen tussen 5 en 10 jaar aanzetten om te sporten.  
- De kwaliteit van de verschillende sporten verbeteren 

 Strategische doelstellingen: 
- Omnisportclub oprichten voor jongeren. 
- Minder gekende sporten promoten 

 
 

Bijlage 1 
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Besluitvorming van de Enquête 
Om het sportbeleidsplan te kunnen opstellen, peilden we met het RSO (Regionaal Sport 
Overleg – een vergadering van 10 gemeentelijke sportdiensten, BLOSO en de Provinciale 
sportdienst) naar de vrijetijdsbesteding van lagere schoolkinderen (8 tot 12 jarigen) in de 
regio. We hopen op deze manier een beeld te geven van de vrijetijdsbesteding van de jeugd in 
de provincie West-Vlaanderen.  
 
De originele enquête kan u terugvinden in bijlage. 

1.1 Sportbeoefening 

1.1.1 Sportbeoefening op school 
Over het algemeen voorzien de scholen 2 uur sport per week. Slechts weinig leerlingen 
zeggen dat ze minder dan 2 uur hebben. 
 

Sportbeoefening op school (aantal uur) 
Izegem (Zonnebloem) 2 uur 
Izegem ( H. Familie)  2 uur 
Dentergem 2 uur 
Ingelmunster 2 uur 
Meulebeke 1 2 uur 
Meulebeke 2 1 uur 
Meulebeke 3  meer dan 2 uur 
Oostrozebeke 2 uur 
Tielt 1 1 uur 
Tielt 2 2 uur 

1.1.2 Naschoolse sport 
De naschoolse sporten zijn in de meeste scholen goed georganiseerd, ze weten telkens een 
groot aantal leerlingen aan te trekken.  
Opmerkelijk:  
In bepaalde scholen zeggen leerlingen dat er naschoolse sport georganiseerd wordt en andere 
leerlingen zeggen dan van niet. De leerlingen zijn dus niet allemaal op de hoogte van de 
mogelijkheden binnen de school. 

1.1.3 Sport buiten de school 
Veel leerlingen doen ook buiten de schooluren aan sport. Het merendeel van die leerlingen 
beoefenen hun sport 2 tot 4 uur per week. 
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aantal uur sport, buiten de school
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De populairste sporten zijn voetbal, zwemmen, dansen (ballet en andere dans), tennis, in 
mindere mate dan atletiek, gymnastiek, judo en mountainbike. 76% beoefent zijn sport in 
clubverband, de overige 24% doet dit individueel. 

Van de leerlingen die nu niet aan sport doen bij een club of individueel, hebben de meeste (in 
bepaalde scholen zelfs 100% van de leerlingen) al aan sport gedaan vroeger. De voornaamste 
reden waarom sommigen niet aan sport doen is dat ze niet weten welke sport ze moeten 
kiezen en dat ze soms niet mogen van hun ouders. 

Een opvallend feit is ook wel dat meisjes minder graag sporten dan jongens (48% meisjes 
tegenover 68% jongens). Meisjes mogen soms niet van thuis, of willen het gewoon niet, 
omdat hun vriendinnetjes ook geen sport doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sportbeleidsplan 2008-2013 
Ingelmunster 

Bijlage 2 

1.2 Jeugdbeweging 

1.2.1 Algemeen 
33% van alle ondervraagde leerlingen zijn lid van een jeugdbeweging. 
De overige leerlingen die geen lid zijn, hebben daar verschillende redenen voor. Er zijn er die 
het gewoon niet leuk vinden, maar er zijn er ook veel ( ±20% ) die niet mogen van thuis. 
Diegene die wel lid zijn van een jeugdbeweging hebben daar ook zo hun redenen voor. De 
meeste gaan omdat ze het gewoon leuk vinden en omdat hun vrienden er ook naartoe gaan (± 
30%) 

Voorbeeld Tielt: 
Lid van een 

Jeugdbeweging  ja nee 
8 jarigen 49% 51% 
9 jarigen 43% 57% 

10 jarigen 50% 50% 
11 jarigen 47% 53% 
12 jarigen 33% 67% 
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Over het algemeen zijn de Chiro, KSA en Scouts de top 3 van de jeugdbewegingen. Al zien 
we toch een stijging van het aantal jeugdbewegingen, wat zeker niet slecht is. Enkele van 
die nieuwe jeugdbewegingen zijn: KLJ, VKSJ, CM 

Voorbeeld Tielt:
Naar welke 

jeugdbeweging ga 
je? Chiro Scouts KSA Andere 

8 jarigen 38% 7% 55% 0% 
9 jarigen 14% 18% 59% 9% 
10 jarigen 31% 0% 42% 27% 
11 jarigen 49% 3% 24% 24% 
12 jarigen 25% 0% 75% 0% 
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Wanneer leerlingen dan eens niet naar de jeugdbeweging kunnen gaan hebben ze daar ook 
wel redenen voor: er is een familie-uitstap, ze zijn gestraft van de ouders, het is slecht weer,… 

1.2.2 Accommodatie 
De accommodatie is belangrijk voor de jeugdbewegingen. Een goed lokaal kan ervoor zorgen 
dat meer mensen de jeugdbeweging ‘veilig’ vinden. Daarnaast zouden ouders hun kinderen 
sneller inschrijven bij een jeugdbeweging.  

1.2.3 Sport in de jeugdbeweging 
ijna alle activiteiten van een jeugdbeweging hebben een sportief aspect. Sport is 

 

B
geïntegreerd in die activiteiten. Vaak moeten de leden een weg afleggen met de fiets, 
moeten ze een loop parcours afleggen, enz. 
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1.3 Cultuur 
Academie voor muziek, tekenacademie en dictie zijn naast de sport en jeugdbeweging het 
grootste tijdverdrijf voor lagere schoolkinderen. Al zijn er niet zoveel leerlingen die dit 
‘beoefenen’. 

 

 

Voorbeeld Meulebeke: 
 Ja Nee
Tekenacademie 84 584 
Dictie 62 606 
Muziekacademie 88 580 
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Wanneer de leerlingen een bezoekje brengen aan een cultureel iets dan is dat vooral aan 
toneelvoorstellingen, musea, zandsculturen, oude gebouwen in grote steden en kerken en 
kathedralen. Maar het grootste tijdverdrijf in de culturele sector is toch wel de cinema. 

Vooral de Open bedrijven dag, de Gordel, de Vlaamse zwemweek en scholenlopen zijn 
gekend bij de leerlingen. Vaak gaan ze er zelf naar toe, al dan niet met school of ouders. In 
sommige gemeentes zien we zelf dat jongeren tussen 8 en 12 jaar ook al ‘The night of the 
proms’ kennen. Dit wijst op het feit dat leerlingen hun culturele basis willen uitbreiden. 

Ééndaagse evenementen komen meer en meer op de voorgrond (cinema, Night of the 
proms,…). Dit is financieel niet goedkoop, maar toch blijkt dat ouders hun kinderen geld 
geven om daaraan uit te besteden. Ook de leerlingen zelf willen hun geld daaraan besteden. 

We zien dat de meeste leerlingen (± 75%, in alle gemeentes) het liefst naar sportgebonden 
evenementen gaan. De cultuurgebonden evenementen worden het meest bezocht door 
meisjes.  
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1.4 Besluit 
We zien over het algemeen dat sport op nummer één komt bij lagere schoolkinderen, daarna 
volgt de jeugdbeweging en de cultuurbeleving. Sport wordt ook opgenomen en geïntegreerd 
in die laatste twee. Sportscholen noteren jaar na jaar meer inschrijvingen. Het financiële 
aspect doet er blijkbaar niet meer altijd toe. De mensen willen geld uitgeven aan vrije tijd en 
doen dit op verschillende manieren. 
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SPORTTAK CLUB DAMES+ DAMES- HEREN+ HEREN- TOTAAL
Atletiek Atletiekvereniging Ingelmunster 99 38 140 40 317
Autosport RC Racing Team 25 25
Badminton Badmintonclub Ingelmunster 25 26 3 54
Biljart Biljartclub "Verbroedering" 17 17
Biljart Biljartclub Krijt op Tijd 11 11
Biljart De Brigandstoters 28 28
Boksen Boksclub Monteyne 3 12 12 27
Boogschieten De Leeuwkes Ingelmunster 5 18 4 27
Boogschieten Doelschutters De Brigands 4 1 20 5 30
Omnisport Sport-en Ontspanningsverbond De Molenvrienden 6 57 63
Omnisport SV De Pompiers 24 24
Duivensport Flying Club 50 50
Duivensport Kon. Duivenmaatschappij De Eendracht 40 40
Duivensport Internationale Fondvereniging 190 190
Fitness The Kingdom- Aerobics, BBB, Fat Burn 236 14 250
Gymnastiek De Trampo's 13 58 5 20 96
Gymnastiek Turnclub De Salto's 18 144 0 34 196
Hengelen De Sprotvissers 23 23
Hengelen De Aprilvissers 1 25 26
Hengelen De Statievissers 18 18
Hengelen Vissersclub De Ware Vrienden 4 26 30
Hondenafrichting Hondenschool ARCI Ingelmunster 34 3 27 2 66
Judo Judoclub Kawaishi 16 40 29 76 161
Krachtbal Krachtbalclub Woweja Rangers 7 15 14 21 57
Minivoetbal Ladies Devolder 7 11 1 19
Minivoetbal Minivoetbalcup Ingelmunster 230 230
Minivoetbal Schoenen en Sport Devolder Minivoetbal 104 104
Omnisport senioren Seniorensport Okra 30 49 79
Mountainbike De Brigandsbikers 7 0 72 6 85
Mountainbike Vriendenkring De Leffebikers 2 45 2 49
Petanque Petanqueclub "Drie Koningen" 4 14 18
Petanque Petanqueclub De Ermitage 11 12 23
Petanque VFG De Regenboogpetanquers 32 32 64
Tafeltennis TTC Easypay 4 2 18 10 34
Tennis TC De Mandel 30 35 58 52 175
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Vinkenzetten De Koninklijke Moedige Durvers 16 50 66
Vinkenzetten De Koninklijke Nieuwe Vinkeniers 5 60 65
Vinkenzetten Elk Zijn Recht 4 23 27
Voetbal Cup Regio Mid-West (organisator) 1326 24 1350
Voetbal Olympic Molen Sport Ingelmunster 11 1 79 245 336
Voetbal Schoenen en Sport Devolder 33 33
Voetbal Snooker Ingelmunster 22 22
Voetbal VK D'Hoogte 30 30
Voetbal FC New York 21 21
Voetbal Den Hert 18 18
Voetbal VK Winnetoe/The Mixx 27 27
Volleybal Divo 30 60 90
Volleybal Smashing Club Ingelmunster 13 20 33
Wandelen WSV De Brigandtrotters 193 20 167 380
Waterskiën Waterskiclub De Wante 6 25 31
Wielrennen De Fietsende Dames 104 104
Wielrennen Organisatie wielerwedstrijd, De Patrickvrienden 10 10
Wielrennen Soenens-Germond 25 25
Wielrennen Wielrennen LCL 18 18
Wielrennen Wielertoeristenclub "Mandelfietsers" 6 74 80
Wielrennen WTC Vriendenkring 65 65
Zaalvoetbal FC Ingelmunster 24 24

973 442 3570 576 5561
leden cup regio mid-west niet van ingelmunster -1350
organisator Patrickvrienden zijn geen sporters -10

Dames +18 jaar 973 4201
Dames -18 jaar 442
Dames Totaal 1415
Heren +18 jaar 2234
Heren -18 jaar 552
Heren totaal 2786
Totaal jeugdige sporters -18 j. 994
Totaal sporters volwassenen +18 3207
Totaal actieve leden bij vrije tijd -
en ontspanningsverenigingen en sportverenigingen 4201
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Ledenaantal sportclubs 1993-2007
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SPORTTAK CLUB  DAMES+ DAMES- HEREN+ HEREN- TOTAAL 

Atletiek Atletiekvereniging Ingelmunster 99 38 140 40 317

Autosport RC Racing Team     25   25

Badminton Badmintonclub Ingelmunster 25   26 3 54

Biljart Biljartclub "Verbroedering"     17   17

Biljart Biljartclub Krijt op Tijd     11   11

Biljart De Brigandstoters     28   28

Boksen Boksclub Monteyne  3   12 12 27

Boogschieten De Leeuwkes Ingelmunster 5   18 4 27

Boogschieten Doelschutters De Brigands 4 1 20 5 30

Omnisport 
Sport-en Ontspanningsverbond De 
Molenvrienden 6   57   63

Omnisport SV De Pompiers     24   24

Duivensport Flying Club     50   50

Duivensport Kon. Duivenmaatschappij De Eendracht     40   40

Duivensport Internationale Fondvereniging     190   190

Fitness The Kingdom- Aerobics, BBB, Fat Burn 236 14     250

Gymnastiek De Trampo's 13 58 5 20 96

Gymnastiek Turnclub De Salto's 18 144 0 34 196

Hengelen De Sprotvissers     23   23

Hengelen De Aprilvissers 1   25   26

Hengelen De Statievissers     18   18

Hengelen Vissersclub De Ware Vrienden 4   26   30

Hondenafrichting Hondenschool ARCI Ingelmunster 34 3 27 2 66

Judo Judoclub Kawaishi 16 40 29 76 161

Krachtbal Krachtbalclub Woweja Rangers 7 15 14 21 57

Minivoetbal Ladies Devolder 7 11 1 19  

Minivoetbal Minivoetbalcup Ingelmunster     230   230

Minivoetbal Schoenen en Sport Devolder Minivoetbal     104   104

Omnisport senioren Seniorensport Okra 30   49   79

Mountainbike De Brigandsbikers 7 0 72 6 85

Mountainbike Vriendenkring De Leffebikers 2   45 2 49

Petanque Petanqueclub "Drie Koningen" 4   14   18



Petanque Petanqueclub De Ermitage 11   12   23

Petanque VFG De Regenboogpetanquers 32   32   64

Tafeltennis TTC Easypay 4 2 18 10 34

Tennis TC De Mandel 30 35 58 52 175

Vinkenzetten De Koninklijke Moedige Durvers 16   50   66

Vinkenzetten De Koninklijke Nieuwe Vinkeniers 5   60   65

Vinkenzetten Elk Zijn Recht 4   23   27

Voetbal Cup Regio Mid-West (organisator)     1326 24 1350

Voetbal Olympic Molen Sport Ingelmunster 11 1 79 245 336

Voetbal Schoenen en Sport Devolder     33   33

Voetbal Snooker Ingelmunster     22   22

Voetbal VK D'Hoogte     30   30

Voetbal FC New York     21   21

Voetbal Den Hert     18   18

Voetbal VK Winnetoe/The Mixx     27   27

Volleybal Divo 30 60     90

Volleybal Smashing Club Ingelmunster     13 20 33

Wandelen WSV De Brigandtrotters 193 20 167   380

Waterskiën Waterskiclub De Wante 6   25   31

Wielrennen De Fietsende Dames 104       104

Wielrennen 
Organisatie wielerwedstrijd, De 
Patrickvrienden     10   10

Wielrennen Soenens-Germond     25   25

Wielrennen Wielrennen LCL     18   18

Wielrennen Wielertoeristenclub "Mandelfietsers" 6   74   80

Wielrennen WTC Vriendenkring     65   65

Zaalvoetbal FC Ingelmunster     24   24

  973 442 3570 576 5561

  leden cup regio mid-west niet van ingelmunster -1350

  organisator Patrickvrienden zijn geen sporters -10

       

Dames +18 jaar 973     4201

Dames -18 jaar 442      

Dames Totaal 1415      



Heren +18 jaar 2234      

Heren -18 jaar 552      

Heren totaal 2786      
Totaal jeugdige 
sporters -18 j. 994      
Totaal sporters 
volwassenen +18 3207      

Totaal actieve leden bij vrije tijd -      
en 
ontspanningsverenigi
ngen en sportverenigingen 4201     
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Enquête behoeften sportinfrastructuur Ingelmunster 1992 – verslag 
 

1. Zijn de clubs tevreden over de gebruiksuren / zijn de uren aangepast aan de 
clubbehoeften? 

- Alle clubs zijn tevreden over de gebruiksuren 
- Vraag van een club: bij aanpassing kalender voor een grote manifestatie: terugbetaling 

van de boete (administratiekosten e.d. meer) 
- Boetes ten gevolge van tekort aan kleedkamers zou niet mogen ten laste zijn van de 

clubs die aan competitie doen. 
- Aanvraag van Liefhebbersvoetbalploeg om 1x per week te trainen (Drofac – 

l’Amazonial) 
- Tennisclub: bij sluiting op feestdagen kan Tennisclub de Mandel geen gebruik maken 

van douches + sanitair (afspraak gemaakt met Tennisclub) 
- Meer uren voor binnenterreinen: is moeilijk haalbaar: competitieclubs en clubs met 

jaarcontract hebben voorrang. 
 
 

2. Voldoet de bestaande infrastructuur aan de noden en wensen van uw club? 
- Kan de asfaltbaan rond de atletiek-piste gebruikt worden in clubverband voor 

wielersport? (brief: wat / wanneer) 
- Speelberg aanpassen + lichtpunt: besproken en zal aangepast worden. 
- Toegang sporthal: lichtpunt plaatsen 
- Sporthal: te koud in de winterperiode (besparingen) 
- Verwarming automatisch in functie van gebruik 
- Materiaalruimte: één wanorde: na kerstverlof: in orde 
- Spanvijzen in muur voor badmintontornooi 
- Badmintonterreinen te dicht bij elkaar : officieel tornnooi is niet mogelijk 
- Kantine: open om 9u00 

 
 

3. Is de infrastructuur milieuvriendelijk, goed onderhouden,…? 
- Kleedkamers heel vuil en onhygiënisch,… 
- Judozaal niet onderhouden: opgelost 
- Geen nooduitgang in judozaal 
- Gang sporthal-kleedkamers op woensdag en zaterdag: heel vuil (voetbal) 
- Algemeen rookverbod in kleedkamers en gang 
- Elke club: gebruikt materiaal weer op de juiste plaats!!! 
 
 
4. Is er voldoende sportmateriaal en voldoet het materiaal aan de normen van de 

federatie? 
- De meeste volleybalpalen zijn gebrekkig 
- Volleybalclub smashing vraagt om op vrijdagavond te kunnen trainen op het officiële 

terrein (badminton) Momenteel trainen we op een terrein dat door de Volleybalbond 
niet erkend is. 

- Geluidsinstallatie buiten herstellen (draadloos) 
- Kan een olympische vlag aangekocht worden? 
- Jeugd in douches met volwassenen in adamskledij (jaren ’90) Kleedkamers apart voor 

jeugd bestaat nog nergens  
- Hoogspringstand bespreken met trainer AVI 
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- Beter scorebord 
- Trampolinedoek is versleten 
- Aankoop uitschuifbare tribune: voorzieningen zijn aanwezig  
- Bokszaal: fars vervangen door daglicht 
- Ringen en rekstok jongens overbodig: ringen reeds weg in dipo 
- Aankoop brug met ongelijke leggers volgens FIG-normen 
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RESULTATEN ENQUETE GEMEENTELIJK SPORTBELEID 

 
 
Op dinsdag 15/12/98 organiseerde de sportraad en de sportdienst, tijdens de algemene 
vergadering, een sportdebat over het gemeentelijk sportbeleid. De 30 aanwezige sportclubs 
(van de 31) kregen elk een 5-tal sportvragen omtrent een onderzoek naar de sportbehoeften 
i.v.m. sportpromotie, sportinfrastructuur, beheer e.d. meer. 
 
 
Clubs die de vragenlijst invulden: 
 
Minivoetbalcup Ingelmunster (MVCI), Badmintonclub Ingelmunster, VK D’Hoogte, KSVI, Boksclub Bacchus, 
Aërobics, Sambo Combat (zelfverdediging mannen), Judoclub Sambo Kawaischi, Koninklijke Gilde St-
Sabastiaan, Handen af… heren (zelfverdediging dames), Krachtbalclub Woweja Rangers, Boksclub Monteyne, 
Tafeltennisclub Easypay, Minivoetbal Tegelhuis Windels, Divo (Dames volleybal Ingelmunster), VK Winnetoe, 
AVI (Atletiekvereniging Ingelmunster), De Piotten, WTK Vriendenkring, Schoenen en Sport Devolder, WTC 
Mandelfietsers, Trampo’s, Smashingclub Pavarotti Ingelmunster, ’t Molentje / D’Hondt, Petanqueclub de 
Regenboog, Tennisclub De Mandel, Omnisport Dames, Fietsende vrouwen, De Salto’s, De Patrickvrienden 
 
Van de 30 sportclubs, zijn er 25 die gemeentelijke sportinfrastructuur gebruiken.  
De twee boksclubs beschikken ook over gemeentelijke sportinfrastructuur, gelegen binnen de 
gemeenteschool. De andere gebruiken privé-sportinfrastructuur of hebben geen infrastructuur 
nodig (wielertoerisme). 
 
 
Vraag 1 
 

a) Zijn de sportclubs tevreden over de gebruiksuren waarop de club kan trainen en/of 
competitie doen? 

- van de 30 sportclubs zijn 24 clubs volledig tevreden over de gebruiksuren waarop de 
club kan trainen, e.d. meer. 

- Eén club wijst erop dat de club die voor hen de judozaal gebruikt, op tijd moet stoppen 
en de leden zich moeten omkleden in de kleedkamers i.p.v. in de judozaal zelf. 
Zodoende kunnen de volgende trainingen stipt beginnen (dit op woensdag, judoclub 
Sambo Kawaishi die traint voor Handen af… Heren). 

 
b) Zijn de uren aangepast aan de clubbehoeften? 
- Voor de meeste clubs zijn de uren aangepast aan de clubbehoeften. AVI zou in de 

toekomst betere afspraken willen maken met KSVI, omtrent gebruik terrein 2 met de 
atletiekpiste errond, omdat de trainingen van atletiek samen lopen met enkele 
jeugdtrainingen van KSVI. KSVI en AVI zullen voor volgend seizoen hiervoor een 
vergadering plannen. De sportdienst heeft reeds meerdere malen gesproken met de 
betrokken jeugdtrainers om dit probleem op te lossen. Voetballen komen onverwachts 
op de piste terecht bij het schieten naar de doelen, … wat uiteraard gevaarlijk en niet 
veilig is voor de lopende jeugd-AVI-leden. Voor aanvang van het nieuwe sportseizoen 
zal een informatievergadering gehouden worden omtrent het gebruik van het 
sportcentrum en sleutels. AVI en alle trainers zullen hierin participeren. Vandaag, op 
10/11/99, zijn alle problemen hieromtrent van de baan!!! 
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- Door een wijziging van de KSVI-kalender kunnen de liefhebbersvoetbalploegen, 
slechts starten met hun competitie om 15u30, wat de meeste spelers en bestuursleden 
niet goed vinden. 

 
c) Beschikken de sportclubs over voldoende uren in de overdekte sportinfrastructuur? 
- 7 sportclubs hebben uren tekort in de sporthal 
- AVI wil gedurende 4 maanden ongeveer 2 uur per week de sporthal afhuren, maar dit 

kan niet wegens plaatsgebrek 
- Reeds 3 jaar vraagt de krachtbalclub Woweja Rangers 4 uren per week, om tijdens de 

winterperiode (4 maanden) te kunnen trainen in de sporthal.  
- Plaatsgebrek is de boosdoener. 
- KSVI-jeugd wil gedurende  gans het jaar minimum 3u/week de sporthal afhuren voor 

specifieke techniektrainingen met kleine spelertjes. Slechts voor één seizoen is dit 
mogelijk geweest. 

- Badmintonclub Ingelmunster moet een ledenstop invoeren omwille van plaatsgebrek. 
Zij willen gemiddeld 3 uur per week meer trainen. 

- Minivoetbalcompetitie Ingelmunster kan slechts 14 ploegen toelaten wegens 
plaatsgebrek. Er is geen uitbreiding mogelijk wegens tekort aan uren. 

- Herenvolleybal Smashingclub Pavarotti moet met twee jeugdploegen uitwijken naar 
Instituut Edelweiss wegens plaatsgebrek en verschuivingen. Volgend jaar willen zij 
dan ook hun uren terug opeisen die ze hadden. Jeugd moet hierin bijkomende 
verzekering afsluiten, de turnzaal in Edelweiss is te laag om op een deftige wijze te 
kunnen trainen, doorgeven van sleutels vraagt meer planning, sjouwen met ballen van 
de sporthal naar Edelweiss en terug,… 

- Omnisport zou liever sporten van 20.00 uur tot 21.00 uur i.p.v. 19.00 uur tot 21.00 
uur.  

 
 
Vraag 2 
 

Voldoet de bestaande sportinfrastructuur en bijhorende materialen,…. aan de noden en 
wensen van uw club? Zijn er tekorten, gebreken? 
- 16 sportclubs zijn tevreden en hebben geen opmerkingen 
- Opmerkingen van de clubs per sporttak: 

1) Tennis: Voor een verdere uitbouw van Tennisclub De Mandel is er minimum 1 
tennisveld tekort. (vooral voor competitie en tennislessen) De lijnen van de 
tennisvelden in de sporthal herschilderen (komt aan bod in ’99, als de sporthal 3 
weken gesloten is tijdens het groot verlof). De scheidingsnetten voor de 
bergruimten in de sporthal zijn versleten. In januari ’99 worden nieuwe netten 
opgehangen. 

2) Turnen en trampoline: bij vriesweer (geen 8° C) te koud in de sporthal. Investeren 
in een aparte turnzaal, in combinatie met een bijkomende industriesporthal, zou 
alle  clubs ten goede komen. Alle materiaal kan blijven staan en zal minder vlug 
verslijten. Er zouden 14 uren vrijkomen per week voor de andere sportclubs in de 
sporthal. Dit zou geen overbodige investering zijn als je weet dat deze twee clubs 
260 leden tellen. Niet alle investeringen moeten toch naar koning voetbal gaan! 

3) Volleybal: Volleybalpalen zijn gebrekkig. Bergruimte te vol en te klein. Meestal 
moeten de scheidsrechters volleybal en liefhebbersvoetbal één kleedkamer delen. 
Binnen- en buitensport (vuil). Problemen van sleutels doorgeven.  
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4) Badminton: Reeds 1 ½ jaar geleden vroeg men aan de kant van het cafetaria, 
gordijnen voor wering van licht- en zonlichtinval. In januari ’99 op het 
programma. 

5) Voetbal: Voetbalterrein tekort. Tijdens de zomerperiode, terrein 2&3 meer 
besproeien met water. Ook het algemeen onderhoud van die twee velden niet 
verwaarlozen t.o.v. het hoofdterrein. Veel oneffenheden tijdens winterperiode en 
vastheid gras blijft een probleem, wegens overbezetting. Dringend, een overdekte 
staantribune en bredere uitgang na afloop van een voetbalwedstrijd. Kan een 
tafeltje met stoel komen in de kleedkamers voor invullen wedstrijdformulier,… (is 
in orde) 

6) Judo: Kan men de verwarming zelf regelen in de judozaal? 
7) Krachtbal: Deze club is al twee jaar vragende partij voor een treffelijk 

krachtbalveld met omheining. Men zou het terrein tussen de sporthal en het nieuw 
sportcomplex dood sproeien, om dan volledig te kunnen heraanleggen. Dit is nog 
steeds niet uitgevoerd, ondanks vele brieven naar het Schepencollege en bezoeken 
bij de Burgemeester en Schepenen. Indien de club kan stijgen naar 2de nationale is 
een nieuw veld met omheining verplicht. 

8) Tafeltennis: Vloer in polyvalente zaal is te glad om te trainen. Bij de keuze van de 
vloer werd een antislipvloer genomen. Met goede sportschoenen is dit geen 
probleem. 

9) Atletiek: na vele jaren klagen is de atletiekpiste nog niet in orde. De piste zal 
bewerkt worden tot ze 100% in orde is. 

 
 
Vraag 3 
 

Zijn de clubs tevreden over het onderhoud van de sporthal, kleedkamers, buitenvelden en 
de bijhorende sportuitrustingen? 
- Alle sportclubs zijn uiterst tevreden over het onderhoud van de kleedkamers en de 

sporthal. Een pluim en een dikke proficiat voor onze poetsvrouw, Jacqueline 
Lammertyn. 

- Drie sportclubs onderhouden hun lokaal zelf. De piotten kuisen zelf wekelijks hun 
schietstand. Dank hiervoor. De twee boksclubs vragen dat een poetsvrouw, om de 14 
dagen eens zou langs gaan. Een oplossing werd gevonden door Dhr Luc Demasure, 
voorzitter van de Sportraad en directeur van de gemeenteschool.  

- Het onderhoud van de atletiekpiste, de springbak voor verspringen en de mat voor 
hoogspringen, is beneden alle peil. Kan dit niet regelmatig gedaan worden zoals men 
de voetbalvelden; wekelijks een beurt geeft. Tekort aan personeel is hier de oorzaak!!! 

- Gordijnen aan de douchecabinen in kleedkamers 5 en 6 overbodig (is reeds in orde) 
- Belijning krachtbalveld soms onduidelijk. (Heeft te maken met weersomstandigheden, 

terwijl de clubs in het weekend zelf moeten bijwitten, indien nodig blijkt)  
- Judozaal te weinig onderhouden. (is in orde) 
- Soms beschadiging van materiaal KSVI (is opgelost) 
- Kan de gemeentelijke sportdienst instaan voor het onderhoud van verplaatsbare 

doelen? Zal onderzocht worden. 
- Apart trainingsveld 1ste ploeg? Is waarschijnlijk realiseerbaar, wanneer het 4de veld een 

feit is.  
- Soms diefstal in de kleedskamers: controle? Door een maximale bezetting van ons 

sportcentrum kunnen wij niet aan elke sportclub een sleutel bezorgen. Wat de 
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sportclubs zelf kunnen doen is preventief waardevolle persoonlijke voorwerpen, 
geld,… meenemen in de sporthal, buitenvelden, … 

- Parking is in de weekends meestal te klein. Vanaf september ’99 is een bijkomende 
parking voorzien bij toegang sportcentrum van 34 plaatsen. 

 
 
Vraag 4 
 

6 jaar werking Sportdienst-Sportraad. Wat is uw standpunt over de diverse realisaties van 
de sportdienst-sportraad? Denken we maar aan de vele activiteiten: kampioenenhulde, 
sportacademie, sportkampen, veldloopdag scholen, fietstocht, uitgave sportgids 
Pingelmunster, mini-wandel-ski-weekend, minivoetbal beker van de Burgemeester,… Bent 
u tevreden over het sportbeleid in het algemeen? 
- Alle sportclubs zijn heel tevreden over de werking van de sportdienst en de sportraad.  
- De sportdienst met sportacademie, sportkampen, … ligt aan de basis van een degelijke 

jeugdwerking bij vele clubs. 
- Een heel goed sportraad-bestuur en werking sportdienst. Met een nog kleine betere 

samenwerking met het Gemeentebestuur zouden alle noden moeten weggewerkt 
kunnen worden. De mankementen en traagheden van uitvoering liggen bij de politieke 
wil om het beter te willen doen. 

- Oproep aan de clubs om nog meer deel te nemen aan activiteiten van de sportraad en 
sportdienst. Sport 2000 Ingelmunster, hopelijk doen alle clubs massaal mee. 

 
 
Vraag 5 
 

Is uw club tevreden over de werkzaamheden  van de gemeentelijke diensten en de 
sportdienst in het algemeen? Krijgt u respons op bepaalde problemen of vragen? 
- Bijna alle sportclubs zijn tevreden over de werkzaamheden en de respons op 

problemen of vragen. 
- Kan een aandenken van de gemeente bekomen worden bij bezoek van een gasttrainer, 

gastploeg of vedette? Dit kan, mits aanvraag aan de sportdienst en schepencollege. 
- De problematiek tussen de gemeente en KSVI is u wel bekend. Aanvraag voor een 

kopiemachine, faxtoestel, telefoonlijnen,… 
- Een aantal zaken, worden, door de gemeente, teveel op de lange baan geschoven. 

 
 
 
Besluit van onze vragenlijst omtrent het gemeentelijk sportbeleid: 

- Zoals u kunt opmerken zijn een aantal kleine noden en behoeften reeds opgelost 
- Andere zaken zullen in de nabije toekomst een oplossing krijgen 
- Eén van de belangrijke opmerkingen was dat veel zaken op de lange baan geschoven 

worden en dat er een betere samenwerking zou moeten zijn tussen de sportraad en het 
gemeentebestuur. Bij belangrijke advies – contract – besprekingen e.d. meer heeft niet 
alleen de sportraad geen inspraak, zelf de sportdienst moet een aantal zaken achteraf 
horen van derden of lezen in de kranten. 
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Vragenlijst voor de inwoners van Ingelmunster. 
Thema: sport en sportdienst te Ingelmunster 

 
 
Via het plaatselijke krantje te Ingelmunster werd de enquête bij iedereen, woonachtig te 
Ingelmunster, verspreid. We ontvingen slechts 22 ingevulde enquêtes. 
 
 

1) Algemeen: 
Aantal vrouwen: 8 
Aantal mannen: 12 
Niet geantwoord: 2 

 
a) Leeftijd:  - 18 jaar   41-55 jaar: 8 

19-25 jaar   56-65 jaar: 2 
26-40 jaar: 9    + 65 jaar: 2 
Niet geantwoord: 1 
 

b) Leden gezin:  1: 1  2: 3  3: 7  4: 6 5 of meer: 4 
 

c) Doet er iemand in uw gezin aan sport?  
Ja:  20,  in bijna alle gevallen doet min. 75 % van de gezinnen aan sport 
Nee: 2 
 

d) Welke sporten worden er beoefend? 
  Fietsen: 4   tennis: 2   wandelen: 3 
  BBB: 1   fat burn: 1   zwemmen: 3 
  Sportkamp/omnisport: 1 turnen: 2   krachtbal: 1 
  Ballet: 1   mountainbike: 4  lopen: 4 
  Atletiek: 1   aquajogging: 1  fitness: 1 
  Voetbal: 4   judo: 1    volleybal: 8 
  Ski: 2    minivoetbal: 1   dansen: 1 

e) Waar worden deze sporten beoefend? 
In een  (niet) Ingelmunsterse sportclub/sportinfrastructuur?  
Indien men sport in een niet-Ingelmunsterse sportclub of sportinfrastructuur is 
dit vooral omdat men die bepaalde sport niet aanbiedt of niet over die 
welbepaalde infrastructuur beschikt. Zoals  bijv.: zwemmen, ballet, … 
 

f) Nam u of iemand uit uw gezin ooit deel aan activiteiten georganiseerd door de 
sportdienst?  

Ja:  19 
Nee:  2,   1 persoon meldt dat Izegem beschikt over een betere 
infrastructuur en die is tevens gratis voor niet-Izegemnaren 
 

2) Infrastructuur:  
a) Vindt u de bestaande infrastructuur voldoende?  

Ja: 20 
Nee: 2,  1 iemand laat weten dat de infrastructuur in  Izegem beter en 
gratis is. De tweede persoon stelt dat er toch serieuze investeringen gebeuren 
voor zo’n kleine gemeente !!! 
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3) Sportaanbod:  

a) Het grootste deel van de sportactiviteiten gaat uit van de clubs. Moet de 
Gemeentelijke Sportdienst volgens u meer activiteiten aanbieden? 

Nee:  16 
Ja:  6, bijv. aanbieden éénmalige activiteiten, fitness, meer sportkampen,… 
 

4) Informatie / communicatie:  
a) Kent u de Gemeentelijke Sportdienst?  
Ja:  20  Nee: 2 

 
b) Bent u tevreden over de Gemeentelijke Sportdienst? 
Ja: 21 Nee: 1, dit o.v. het niet gratis aanbieden van de 

sportinfrastructuur, cfr. Izegem 
 

c) Heeft Ingelmunster een goede sportreputatie? 
Ja: 19   Nee: 1,    opnieuw o.v. het niet gratis aanbieden 
Geen antwoord: 2 

 
d) Ontvangt u voldoende informatie ivm sport? 
Ja: 18  Via welke kanalen? Folders (8), mondeling(2), ’t Krantje(3), 
internet(6), het werk(1), de sportclub(2), in de sporthal(1), ‘t Ingeling 
Kan beter (nee): 1  Geen antwoord: 2 

 
 

5) Wat zou u verwezenlijken in het algemeen sportbeleid? 
- Bijkomend personeel aanwerven  
- Accommodatie verder uitbreiden 
- Meer financiële steun  
- Extra stimulansen geven aan niet-sportievelingen om in beweging te komen, bijv. 

verenigingsleven, school, rusthuis 
- Betere verzorging van terreinen en gebouwen 
- Toezichters! 
- Meer éénmalige acties om de sport nog meer tot bij de mensen te brengen. 
- Gratis gebruik infrastructuur 
- Wandel-, loop- en/of mountainbikepad langs de vaart laten aansluiten op “Wandel 

op de Mandel” uit Izegem 
- “Stille wegen” (bijv. kerkwegels) terug openstellen en onderhouden 
- Motiveren van respect hebben voor infrastructuur en materiaal, nieuw scorebord 
- Atletiekpiste verbeteren 
- Zorgen dat infrastructuur tijdig open is en in orde is 
- Zaalwachters materiaal laten plaatsen, toezicht op materiaal  
- Overdekte gang van nieuwe naar oude sporthal 
 
 
Opmerkingen: 
- kleedkamers nieuwe sporthal zijn te klein 
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BESLUIT: 
Desondanks de weinige enquêtes die we ontvingen, kunnen we stellen dat het algemeen 
sportbeleid te Ingelmunster positief  kan geëvalueerd worden. We vermoeden, o.v. de weinige 
reacties, dat de inwoners van Ingelmunster tevreden zijn en geen (negatieve/positieve) 
opmerkingen hebben over het sportbeleid. 
 
De personen die reageerden sporten reeds, we merken onmiddellijk dat de verscheidenheid 
aan sporten, waaraan wordt deelgenomen, heel groot is.  
Tevens zien we dat men tevreden is over het sportbeleid en men het sportbeleid apprecieert en 
aanmoedigt.  
 
Wat ons ook opgevallen is dat door de hoeveelheid aan informatie, papier,… de mensen 
heden ten dage niet wakker liggen van vragenlijsten over het beleid,…(veranderende 
maatschappij,…) 
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Nota sport schepencollege week 21 (17-21 MEI 2004) 
 
 
 

VOORONTWERP POLYVALENTE SPORTHAL+TURNHAL 
 

ADVIEZEN (vergadering 12 mei 2004, 18.30 uur beheerraad sportraad) 
 

SPORTDIENST-SPORTRAAD-SPORTCLUBS-EXTERNE ADVIEZEN 
 

 
1) Blok 1,2, 12 en 11: werd er rekening gehouden met toegankelijkheid voor mindervalide 

personen? Is het verplicht een lift te plaatsen? 
 
2) Blok 3: sanitair blok volledig met deuren en panelen, 30cm à 40cm van de grond. 

Hangende wc’s voor reinigen (geen Stuyvenberg: nieuwbouw: lopen allemaal door!!!, na 1 
à 3 jaar)  

 
3) Bij alle lokalen voldoende afvoerputjes voorzien voor poetsdienst!!! Ook in inkomhal, sas, 

kleine lokalen,… 
 
4) Blok3: 1 deur met pomp, bij hoofdingang sanitair blok en geen deuren voor toegang heren 

- dames blok 
 
5) Blok 1,2 3: hoe is de verluchting (natuurlijk of afzuigsysteem?) 
 
6) Turnruimte met vaste toestellen moet geen sportvloer of polyvalente vloer zijn 

(kostprijs drukken). Daar mag het gewoon een gepolierde betonvloer zijn met 
een dikte van 15cm. De veiligheidsmatten en toestellen bedekken de ruimte toch 
bijna compleet. Dit is een grote besparing. De vloerankers kunnen nadien 
rechtstreeks met chemische ankers bevestigd worden, dus geen grondpotten 
nodig. De vloerankers oefenen een kracht uit van 800daN. 

 
7) Op de kolom, voor de sprong, montage van een ringenjuk. Sterkte normaal geen 

probleem: muurjuk trekt bovenaan op de kolom: 551daN en duwt onderaan op de 
kolom 1.037daN  

 
8) Blok 6: Berging: sectionele poort voorzien aan dichtste kant toegang parking = vlot 

bereikbaar en meer ruimte voor bestel -of vrachtwagen  
 

9) Blok 3: wat is de ruimte na WC-minder validen? 
 

10) Blok 3: urinoirs mannen, 2 minder hoge voor kinderen 
 

11) Hoeveel douches zijn er in blok 11? 
 

12) Wat is de ruimte, na trap boven? 
 

13) De beheerraad is ook voorstander voor de natuurlijke verluchting, met klapramen zonder 
vensters, anders moet je weeral gordijntjes, enz… beginnen ophangen voor het 
tegenhouden van licht-zonnestralen 

 
14) Men stelt zich vooral vragen omtrent toezicht bij het niet gebruik van deel gymhal. 

 
15) Akoestische wand na vast turngedeelte, aan beide kanten tot tegen muur met ingewerkte 

deuropening!!! 
 

16) Sanitair gedeelte: aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent Legionella 
 

17) Doorgang van de oude naar de nieuwe hal zal afhankelijk zijn van de nieuwe planning en 
indeling 

Bijlage 7 



Sportbeleidsplan 2008-2013 
Ingelmunster 

 
  

Bijlage 7 



Sportbeleidsplan 2008-2013 
Ingelmunster 

GEMEENTELIJKE SUBSIDIES AAN SPORTCLUBS TE INGELMUNSTER 
 

SUBSIDIEREGLEMENT: JA of NEEN, te Ingelmunster 
 
Inleiding 
 
Doel van de vragenlijst: Met deze vragenlijst heeft de sportdienst na willen gaan of de clubs 
tevreden zijn met de huidige regeling van de verdeling van gemeentelijke subsidies. 
 
19 sportclubs van de 24 verenigingen die gemeentelijke sportinfrastructuur huren, vulden de 
vragenlijst in. 
 
 
Conclusies van de vragenlijst: 
 
Ledenaantal 

- 6 sportclubs van de 19 hebben meer dan 200 of bijna 200 leden: AVI, Sporting West, 
De Brigandtrotters, Turnclub De Salto’s, tennisclub De Mandel, Aërobics-fat burn-
BBB 

- Een 3-tal clubs hebben tussen de 100 en 150 leden 
- De meeste clubs hebben veel leden jonger dan 18 jaar, wat dan weer een uitzondering 

blijkt te zijn bij de Brigandtrotters en Liefhebbersvoetbal 
- 85% van de leden is woonachtig in de gemeente  

Besluit: Uit deze cijfers leren we dat bijna alle sportclubs een goede jeugdwerking nastreven 
in onze gemeente. 
We hebben redelijk wat middelgrote clubs met meer dan 200 leden, waarvan 2 clubs met 
meer dan 300 leden. 
 
Tevredenheid over de wijze van toekenning van de subsidies: 
Voor deze vraag hadden de clubs 4 keuzemogelijkheden 

1) 3 sportclubs vinden deze toekenning heel goed 
2) 5 sportclubs vinden de huidige toekenning van subsidies voldoende 
3) 1 sportclub zegt deze toekenning heel slecht te vinden 
4) 10 sportclubs kennen de wijze van toekenning niet  

 
Is het huidige subsidiebedrag dat de clubs ontvangen veel, voldoende of te weinig: 

1) 1 sportclub is heel tevreden over het subsidiebedrag (je zou voor minder) 
2) 12 sportclubs zijn tevreden met het bedrag dat ze ontvangen van de Gemeente 
3) 6 sportclubs vinden hun subsidiebedrag te laag 

 
Besluit: Samen met de gemeentelijke subsidies en het bedrag dat de clubs terug krijgen van 
het sportfonds denken wij dat geen enkele club reden heeft tot klagen in de sportgemeente 
Ingelmunster. Er zijn ook nog clubs die een graantje meepikken uit drankverkoop. 
De vereniging die de toekenning heel slecht gevonden heeft, kunnen we alleen maar 100% 
gelijk geven. Zeker als je op het hoogste niveau sport, 4 jeugdtrainers hebt, meer dan 100 
leden telt en vele jeugdige inwoners een brok wekelijkse gezonde sportbeoefening kan 
brengen. De betrokken club krijgt maar een peulschil meer dan een biljart, duiven- of 
vinkenclubs. Er zijn nog zo’n tweetal verenigingen in dit geval… 
Voor deze clubs zal een oplossing gezocht worden. 
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Welke items moeten in aanmerking genomen worden bij het toekennen van subsidies: 
Op 19 antwoorden van de clubs zien we volgende antwoorden per item 
Ledenaantal jonger dan 18 jaar 

- 7 sportclubs noteerden het ledenaantal minder 18 jaar als heel belangrijk item 
- Een 3-tal sportclubs vond dan het ledenaantal plus 18 jaar belangrijk  

 
Woonachtig zijn te Ingelmunster 

- Slechts 5 clubs vonden dit item belangrijk voor het toekennen van subsidies  
- 6 clubs hadden geen echte mening  

 
Lid zijn van een erkende federatie en verzekering 

- 95% van alle sportclubs vonden het lid zijn van een erkende federatie belangrijk 
- Terwijl 98% ervan overtuigd is dat alle leden goed moeten verzekerd zijn 

 
Lid van de sportraad 

- 12 sportclubs vonden dat het lid zijn van een sportraad mag meetellen in de 
parameters 

 
Eigen clubblad 

- Slechts 1 club ziet een eigen clubblad als heel belangrijke waardemeter voor de 
toekenning van centjes. 

 
Onderscheid tussen competitie en recreatie, huur infrastructuur, de inrichting van 
manifestaties en wedstrijden worden door ongeveer 60% van de clubs als belangrijk item 
aangenomen. 
 
Twee items haalden nog een redelijk hoge score 

1) 81% van de clubs ziet het minimum deelnemen, nl. 1 keer per jaar aan een sportraad 
of sportdienst sportpromotieactiviteit als belangrijk 

2) Het aantal trainers met of zonder diploma in combinatie met de jeugdwerking haalde 
een score van 78% 

 
 
Besluit van ons sportverhaal: 
 
- Een subsidiereglement opmaken kost veel tijd, energie, papier, discussies,… 
- Door toekenning van gemeentelijke subsidies en de toelagen via het sportfonds op basis 

van het betaalde huurgeld, kunnen alle clubs tegen een sociaal aanvaardbaar tarief sporten 
in onze gemeente en gebruik maken van de gemeentelijk sportinfrastructuur. 

- Naast de directe subsidies hebben we nog de indirecte subsidies zoals het verlenen van 
logistieke, materiële ondersteuning bij evenementen, schenking van trofeeën, jaarlijkse 
kampioenenhulde, het jaarlijkse deficiet dat de gemeente op zich neemt voor 
energiekosten, onderhoud, herstellingen, materiaal,… 

- Aanvraag + advies aan het college van burgemeester en schepenen: 
De sportraad zal samen met de sportdienst, een aanvraag en advies indienen om de clubs, 
na grondige screening en waar nodig blijkt, volgens niveau, een opwaardering te kunnen 
geven. Voor één keer laten we alles bij het oude, mits enkele aanpassingen, want bij 
slechts een drietal verenigingen van de 48 vrije tijd- en sportverenigingen zijn er klachten. 

Bijlage 8 





 

 

JEUGD 

   32   Goedkeuring Jeugdbeleidsplan 2008-2010 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de 

stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en 
jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2003, zoals gewijzigd 
bij de besluiten van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007, ter uitvoering van het decreet 
van 14 februari 2003, inzake het voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en 
jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 ter uitvoering van 
het decreet van 14 februari 2003, inzake de subsidiëring van gemeentebesturen die een 
jeugdwerkinfrastructuurbeleid voeren als onderdeel van hun jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 ter uitvoering van 
het decreet van 14 februari 2003, inzake de subsidiëring van gemeentebesturen die een 
jeugdinformatiebeleid voeren als onderdeel van hun jeugdwerkbeleid; 

Gelet op het ontwerp jeugdbeleidsplan 2008–2010 in bijlage; 

Gelet op het gunstige advies van de gemeentelijke jeugdraad betreffende het 
jeugdbeleidsplan 2008-2010; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het bijgevoegd ontwerp jeugdbeleidsplan wordt goedgekeurd.  

artikel 2: Het ontwerp jeugdbeleidsplan 2008–2010 wordt samen met een afschrift van dit 
besluit binnen de twintig dagen toegestuurd aan de Vlaamse Minister bevoegd voor 
Jeugd. 

 



 

 
 
 

 

 
Ingelmunster 

(ontwerp) 
 
 
 

 
Bollewerpstraat 5 
8770 Ingelmunster 
Tel.: 051 31 58 88 

jeugd@ingelmunster.be 
www.ingelmunster.be 
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1 Voorstelling van de gemeente 
Ingelmunster behoort met zijn 10 645 inwoners tot de middelgrote gemeenten in 
Vlaanderen. De gemeente telt dan ook verschillende wijken waar mensen van 
verschillende leeftijdsgroepen samen leven. Dat maakt dat bijvoorbeeld de aanleg van 
speelpleintjes niet altijd door iedereen even positief gewaardeerd wordt, terwijl anderen 
dan weer wel enthousiast zijn.  
 
Het kanaal Roeselare-Leie splitst de gemeente letterlijk en figuurlijk in twee delen. Dit is 
een gegeven dat reeds lang bestaat en nog steeds leeft bij een heel aantal groepen. 
Daarom moet bij elke beleidskeuze getoetst worden of beide “kanten” van de gemeente 
aan bod komen.  
 
De -26-jarigen maken bijna een derde uit van de bevolking, wat maakt dat kinder- en 
jongerenthema’s voor een groot deel van de bevolking zeer belangrijk zijn en met 
argusogen gevolgd worden. Er is ook veel vraag naar activiteiten voor kinderen en 
jongeren in eigen gemeente. Vooral de sportdienst maakt zich heel verdienstelijk op dit 
vlak. Ook in de bibliotheek kan het jonge volkje regelmatig terecht voor activiteiten. 
Vanuit de jeugddienst werden de voorbije jaren geen meerdaagse vakantieactiviteiten 
georganiseerd, wel andere zaken zoals een namiddag circusinitiatie in de zomervakantie.   
 
De jongeren en kinderen kunnen terecht in acht verschillende jeugdverenigingen: Chiro 
Jefri, Chiro Mandelburcht, Scouts, KLJ, Jong+13, jeugdhuis Kontrabas, speelpleinwerking 
Jadadde en De Speelveugels, de jongerenafdeling van de Koninklijke Harmonie Kunst 
Veredelt.  
 
Het aandeel allochtone jongeren is eerder beperkt: slechts 2,4% van de -26-jarigen is 
van allochtone origine. De meesten zijn jonger dan 12 jaar. Dit percentage verklaart 
waarom de meeste jeugdverenigingen weinig allochtone leden hebben. Het is vooral de 
speelpleinwerking die allochtone kinderen aantrekt.  
 
Op het aantal kinderen met een handicap hebben we geen zicht. We weten enkel dat er 
in 2006 145 mannen en 270 vrouwen1 waren die een tegemoetkoming kregen voor hun 
handicap. Er is in de gemeente wel een vereniging die activiteiten organiseert voor 
personen met een handicap, namelijk Den Optimist. Zij hebben ook leden uit andere 
gemeenten.  
 
Wat de opvoedingssituatie van de kinderen en jongeren betreft, zijn er 252 
Ingelmunsterse jongeren in de bijzondere jeugdbijstand. Een aantal daarvan zijn 
doorverwezen naar TCK De Komma. Deze mensen stellen vast dat opvoedingsproblemen 
onafhankelijk zijn van de sociale klasse.  
 
Tot slot stellen we vast Ingelmunster een belangrijk aantal gezinnen telt voor wie het 
financiële aspect soms een probleem vormt voor de deelname aan activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Hieromtrent bestaat reeds een samenwerking met het OCMW voor 
de prijs van de speelpleinwerking en het aanbieden van kampmateriaal, maar dit kan 
zeker nog uitgebreid worden.  
 
Jeugd- en cultuurdienst 
Bollewerpstraat 5 
8770 Ingelmunster 
Tel.: 051 31 58 88 
jeugd@ingelmunster.be 
 
                                          
1 Bron: website lokale statistiek van de Vlaamse Overheid 
2 Bron: comité bijzondere jeugdzorg 
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2 Totstandkoming jeugdbeleidsplan: proces en analyse 

2.1 Stuurgroep jeugdbeleidsplan 
De stuurgroep werd samengesteld vanuit de jeugdraad, waaruit een aantal vrijwilligers 
zich aangeboden hebben voor de eerste brainstorming. Op deze brainstorming hebben 
we geïnventariseerd welk aanbod er momenteel is voor kinderen en jongeren in 
Ingelmunster op vlak van vrije tijd, opvang, onderwijs,…  
 
Wat hieruit kwam, is vooral de vraag naar een duidelijk overzicht van de reglementering 
rond verhuur van het jeugd- en ontmoetingscentrum en de uitleendienst. We zijn van 
mening dat dit niet alleen aan de georganiseerde jeugd ten goede komt, maar ook aan 
jongeren die zelf een fuif willen inrichten of de zaal op een andere manier willen 
gebruiken. 3 
 
Andere conclusie van deze stuurgroep was dat de huidige subsidiereglementen goed 
werken en dus behouden mogen worden. Vandaar dat zij ongewijzigd overgenomen 
werden.  
 
De leden van de stuurgroep spraken ook de duidelijke wens uit om betrokken te worden 
bij de herinrichting van het speelterrein aan het sportcentrum en het speelbos. In het 
jeugd- en ontmoetingscentrum worden de vroegere lokalen van de tekenacademie en KLJ 
ingericht als polyvalente ruimte. In deze ruimte moet in de zomer namelijk ook de 
speelpleinwerking een plaatsje krijgen. Ook activiteiten georganiseerd door de 
jeugddienst moeten hier terecht kunnen. Als laatste blijft voor het jeugdhuis de nood 
bestaan om verder te werken aan hun infrastructuur.4  
 
In een volgende fase werd overlegd met andere actoren in het jeugdbeleid. Het resultaat 
hiervan vindt u hieronder.  

2.2 Relaties jeugddienst 

2.2.1 Jeugddienst en de jeugdraad 
Momenteel organiseren de jeugddienst en de jeugdraad samen Brielstroate, een open 
speelinitiatief voor alle Ingelmunsterse kinderen. Oorspronkelijk opgezet als 
‘reclamemiddel’ voor de jeugdverenigingen, is dit een bijzonder leuke en uiterst 
toegankelijke speelnamiddag geworden. Het is de bedoeling om dit laagdrempelige 
initiatief verder te zetten. 
 
Het eerste weekend van februari is traditioneel het feestweekend van de jeugd, waarbij 
de “verjaardag” van het jeugd- en ontmoetingscentrum gevierd wordt. Voor dit weekend 
is de cultuurraad bereid een steentje bij te dragen. Het is de bedoeling dat er voor iedere 
leeftijdsgroep iets voorzien wordt.  

                                          
3 Zie 5.2 Prioriteit jeugdinformatie 
4 Zie 4.2 Prioriteit jeugdwerkinfrastructuur 
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2.2.2 Jeugddienst en de andere sectoren 
Sport 
De sportdienst heeft een uitgebreid en kwalitatief aanbod aan sportkampen, waarbij ook 
opvang is voorzien voor en na de activiteiten. Bovendien zijn er heel wat clubs met een 
jeugdwerking. Er is een sterke samenwerking met de scholen wat het bekendmaken van 
het aanbod betreft.  
 
Het sportcentrum heeft echter te kampen met vandalisme rond de gebouwen, vooral 
rond het skatepark waar de omheining erg beschadigd is. Dit is een plaats met weinig 
sociale controle, vandaar dat vandalen daar zo goed als vrij spel hebben. Daarom willen 
we werken aan een toegankelijk skatepark dat voor zo weinig mogelijk overlast zorgt 
voor de omwonenden. Dit zal onder andere gebeuren door de integratie van een nieuwe 
Finse piste. Zo kan het sportcentrum opnieuw dienen als uitvalsbasis voor de 
jeugdverenigingen.  
 
 
Cultuur 
Ook vanuit de cultuurdienst wordt gedacht aan de kinderen: zo is er de jaarlijkse Sint-
Maartensstoet van de cultuurraad en het project “Kunstwerkstation” waarbij alle klassen 
van Instituut Edelweiss (eerste graad secundair onderwijs) in januari 2008 kunnen 
deelnemen aan workshops die gegeven worden door jonge Vlaamse kunstenaars.  
 
De bibliotheek biedt als culturele instelling diverse activiteiten aan voor kinderen en 
jongeren: de jeugdboekenweek, voorleesweek, tentoonstellen van werken van leerlingen, 
tentoonstellen van kampfoto’s van jeugdbewegingen,… .  
 
De cultuurraad is bereid om toenadering te zoeken tot de jeugdraad en de sportraad, wat 
uiteraard ook kansen met zich meebrengt.  
 
 
Kinderopvang 
Binnen het lokaal overleg kinderopvang leefde al een tijdje de vraag naar opvang en/of 
activiteiten tijdens de korte schoolvakanties, omdat zij in die periodes niet kunnen 
voldoen aan de vraag naar opvang. In Ingelmunster is er wel een ruim aanbod aan 
sportkampen, maar kinderen die niet zo sportief zijn, konden tot nu toe niet in eigen 
gemeente terecht. Vandaar dat de jeugdanimator activiteiten zal organiseren tijdens 
deze periodes.5  
 
 
Lokaal sociaal beleid 
Ook in het lokaal sociaal beleidsplan wordt aandacht besteed aan kinderen en jongeren, 
maar dan vooral toegespitst op zij die komen uit gezinnen die het (financieel) niet altijd 
even gemakkelijk hebben. Voor de beleidsplanning werd namelijk gewerkt met een 
werkgroep “jongeren” waarin een heel aantal actoren vertegenwoordigd waren die met 
jongeren in aanraking komen. Dit zowel in hun vrije tijd, op school als bij problemen 
zoals bijvoorbeeld de bijzondere jeugdzorg 
Het OCMW probeert haar budget voor socio-culturele participatie breder te besteden dan 
enkel aan mensen die nu reeds budgetbegeleiding of een andere gelijkaardige 
begeleiding genieten.  
 
Het concept van de “kindpaden” waarvan sprake onder het deeltje “kinderopvang”, werd 
mee opgenomen in het lokaal sociaal beleidsplan.   
 
 

                                          
5 Zie 5.1 Doelen algemeen jeugdbeleid 
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Onderwijs 
Zowel de kunstacademie van Tielt als de academie voor muziek en woord van Izegem 
hebben een filiaal in Ingelmunster. Hun aanwezigheid biedt kansen om activiteiten te 
organiseren in samenwerking met hen, zoals bijvoorbeeld een knutselnamiddag, of 
workshops toneel / muziekinitiatie. Dit biedt voordelen voor beide partijen.  
 
Verschillende Ingelmunsterse organisaties bieden schoolvoorstellingen aan voor de 
scholen in Ingelmunster. Deze voorstellingen gaan meestal door in het jeugd- en 
ontmoetingscentrum. Niet ingevulde plaatsen worden dan aangeboden aan de 
cultuurdiensten van de buurgemeenten, die dan ook klassen kunnen sturen. 
 
 
Mobiliteit 
Op vlak van mobiliteit werd rekening gehouden met kinderen door “zoenstroken” te 
voorzien aan de scholen. De schoolomgevingen van alle scholen in Ingelmunster werden 
eveneens voorzien van een kleurrijke, uniforme inrichting.  
 
Het gemeentebestuur streeft er tenslotte naar om trage wegen in Ingelmunster te 
herwaarderen zodat ze opnieuw kunnen opengesteld worden voor het publiek en onder 
andere als veilige verbindingsweg tussen thuis en school gebruikt kunnen worden. De 
scholieren die met de fiets naar school gaan, zullen hierdoor minder de gewone wegen 
nodig hebben.  
 
 
Ruimtelijke ordening 
Op vlak van ruimtelijke ordening is er steeds naar gestreefd geweest om in iedere wijk 
een speelterrein te voorzien, al dan niet met speeltoestellen. Deze terreintjes worden 
positief geëvalueerd, maar naar de mening van de kinderen uit de lagere school zijn het 
er nog te weinig6. Daar kan verder aan gewerkt worden, in het ideale geval met inbreng 
van de buurtbewoners en de jeugdraad.7 
 
Bij de op stapel staande dorpskernvernieuwing zal inspraak georganiseerd worden voor 
verschillende bevolkingsgroepen, waaronder ook voor de kinderen en jongeren. De 
jeugdraad zal hierin de belangrijkste partner zijn.8  
 
 
Milieu 
De zwerfvuilactie wordt jaarlijks georganiseerd vanuit de milieudienst. Ook kinderen en 
jongeren nemen hieraan deel.  
  
Verschillende scholen nemen deel aan Milieuzorg Op School-projecten en haalden reeds 
een aantal MOS-logo’s.  Dit initiatief wordt actief ondersteund door de milieudienst.  
 
Daarnaast beschikt de milieudienst over een kabouterkoffer, die intens door de kleinsten 
gebruikt wordt, en een boskoffer, waar de oudere lagere schoolkinderen dan weer mee 
aan de slag kunnen. 
 
Tenslotte is ook het dossier van het speelbos nog steeds lopende. Hiervoor werd reeds 
een stuurgroep samengesteld en het is de bedoeling om verder te werken met deze 
mensen.9  
 

                                          
6 Enquête lager onderwijs Ingelmunster, voorjaar 2007: deze enquête werd afgenomen bij een steekproef van 
leerlingen uit het lager onderwijs. We hebben ervoor gezorgd dat alle scholen aan bod zijn gekomen, alle 
leeftijdsgroepen en beide kanten van het kanaal.  
7 Zie 5.3 Kinderen, jongeren en het beleid 
8 Zie 5.1 Doelen algemeen jeugdbeleid 
9 Zie 4.2 Prioriteit jeugdwerkinfrastructuur 
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Communicatie en informatie 
Het lokaal overleg kinderopvang is op zoek naar een manier om niet enkel informatie 
over beschikbare kinderopvang in Ingelmunster bekend te maken, maar ook informatie 
over de verschillende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren in 
de eigen gemeente. Ze willen hierbij werken met “kindpaden”: de jeugdbeweging, 
school, kunstacademie, academie voor muziek en woord, sportclub, andere vereniging,… 
en zullen hiervoor vanzelfsprekend overleggen met de verschillende actoren.10  
 
Dit vindt zijn basis in het voorstel van proefproject – Centrum voor Kinderopvang en 
Brede School uit 2007. Deze aanvraag werd niet weerhouden door de Vlaamse Overheid, 
maar het volledige lokaal overleg staat achter het voorstel om toch zelf in die richting te 
gaan werken.  
 
Daarnaast willen we werken aan een gezamenlijke folder van de sportdienst en de 
jeugddienst, waarin alle activiteiten opgenomen zijn die doorgaan in de zomervakantie.  
 
Op vlak van communicatie en informatie werd ook de wens uitgesproken om informatie 
te delen en uit te wisselen via een website of via een pagina op een bestaande website.  

                                          
10 Zie 5.2 Prioriteit jeugdinformatie 
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3 Missie en visie 
Als we kijken naar de omschrijving van onze gemeente, liggen de uitdagingen voor het 
jeugdbeleid de komende beleidsperiode dan ook op volgende terreinen: 

• Speelruimte en jeugdinfrastructuur; 
• Vrije tijd; 
• Kansarmoede; 
• Jeugdinformatie. 

3.1 Speelruimte en jeugdwerkinfrastructuur 
Wat speelruimte betreft, willen we de komende beleidsperiode verder bouwen op wat tot 
nu toe verwezenlijkt is. Dit houdt in dat we verder blijven ijveren voor een speelterrein 
op iedere wijk. Op die manier zorgen we ervoor dat alle kinderen in Ingelmunster dicht 
bij huis plaats hebben om te spelen, ook al hebben ze zelf geen grote tuin om thuis te 
spelen. Dit wordt ondersteund door de aanpassing van het Algemeen Politiereglement 
waardoor het geluid van spelende kinderen niet meer als lawaai gezien wordt.  
 
De eerste grote uitdaging is en blijft het speelbos: een project van lange adem waar de 
toekomstige generaties zeker en vast veel plezier zullen aan beleven. We willen ervoor 
zorgen dat dit speelbos goed en veel gebruikt kan worden en dat veel kinderen zich er 
kunnen in uitleven. Dit zowel binnen de jeugdbeweging als gewoon in hun vrije tijd.  
 
Vervolgens is er het grote speelterrein aan het sportcentrum, dat ook heringericht zal 
worden. Het is een plaats waar heel wat kinderen en jongeren komen, wat maakt dat 
zeker ook met hen rekening zal gehouden moeten worden bij de verwezenlijking.  
 
Tenslotte krijgt het jeugd- en ontmoetingscentrum er een nieuwe polyvalente ruimte bij 
die zowel voor tentoonstellingen zal kunnen gebruikt worden als door de 
speelpleinwerking tijdens de zomervakantie.  

3.2 Vrije tijd 
Het verenigingsleven in Ingelmunster bloeit, en dat is te merken aan de ledenaantallen 
van de verenigingen. Zo zien we bijvoorbeeld bij KLJ dat er steeds maar nieuwe leden 
blijven bijkomen, waardoor activiteiten op een heel andere manier moeten georganiseerd 
worden dan wanneer dit voor een kleinere groep is. Ook de scouts zijn een druk 
bevraagde vereniging.  
 
We willen de verenigingen vanuit de gemeente zo goed mogelijk ondersteunen: zowel 
financieel als materieel. Dit geldt ook voor andere organisaties zoals de filialen van de 
tekenacademie en de academie voor muziek en woord, die elk hun eigen noden hebben.  
 
Naar de niet-georganiseerde jeugd toe willen we ook een vrijetijdsaanbod uitwerken. Dit 
is een van de taken van de jeugdanimator die op 1 oktober 2007 in dienst gekomen is op 
de jeugddienst.  
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3.3 Kansarmoede 
Hoewel Ingelmunster niet behoort tot de minst welvarende gemeenten van Vlaanderen, 
zijn er toch een heel aantal gezinnen die zich in een situatie van kansarmoede bevinden. 
Nu reeds zijn er een aantal mechanismen om aan de noden van deze mensen tegemoet 
te komen: het verminderde inschrijvingsgeld bij de jeugdbeweging, de kamppakketten, 
de initiatieven vanuit het OCMW,… Toch vallen nog steeds een aantal mensen uit de 
boot. 
 
Daarom zullen we samen met het OCMW een regeling uitwerken om ook voor de 
kinderen van deze mensen iets te doen, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om deel 
te nemen aan het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Deze doelstelling maakt deel uit van 
het lokaal sociaal beleidsplan.  

3.4 Jeugdinformatie 
Momenteel vinden jeugdverenigingen goed de weg naar de jeugddienst doordat ze daar 
terechtkunnen voor de reservatie van het jeugd- en ontmoetingscentrum en de uitleen 
van technisch materiaal. Zij kunnen daar dan ook heel wat informatie terugvinden die 
voor hen relevant is.  
 
We stellen ook vast dat informatie vanuit de jeugdraad niet steeds doorstroomt naar de 
leden van de verenigingen zelf, zoals we wel hoopten. Dit wordt een werkpunt voor de 
komende periode.  
 
De niet-georganiseerde jeugd vindt echter zelden de weg naar de jeugddienst, wat 
maakt dat de gemeente hen via andere kanalen moet trachten te benaderen. Er ligt 
reeds veel informatie in de bibliotheek, maar ook hiermee wordt niet het grootste deel 
van de niet-georganiseerde jeugd bereikt. Hier moet dus gezocht worden naar een 
manier om deze jongeren ook te kunnen bereiken, bijvoorbeeld door middel van een 
website, of een pagina binnen een bestaande website, specifiek voor jeugd.  
 
Nu de jeugddienst ook zelf activiteiten zal organiseren tijdens de zomervakantie, zal de 
vraag naar een gezamenlijke folder rijzen. Daarom willen we dit proberen zodat ouders 
op een overzichtelijke manier terugvinden waar ze hun kroost naartoe kunnen zenden 
tijdens de zomervakantie.  
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4 Jeugdwerkbeleid 
Het jeugdwerk in Ingelmunster kan reeds een heel aantal jaren rekenen op een gedegen 
financiële en materiële ondersteuning vanuit de jeugddienst. Zo werd een 
subsidiereglement uitgewerkt waardoor alle jeugdverenigingen een rechtvaardige 
betoelaging krijgen. Dit reglement werd dan ook integraal overgenomen in dit nieuwe 
jeugdbeleidsplan.  
 
Speelpleinwerking Jadadde krijgt er met de nieuwe jeugdanimator een drijvende kracht 
bij. Het is de bedoeling dat de jeugdanimator de monitorenwerking optimaal ondersteunt 
zodat uiteindelijk in de zomer een gemotiveerde, samenhangende groep monitoren 
activiteiten kan organiseren voor de kinderen.  
 
Het speelplein is ook de plaats waar de meeste allochtonen aanwezig zijn onder de 
kinderen. Bovendien is er een goede samenwerking met OCMW waardoor kinderen uit 
(financieel) zwakkere gezinnen gratis kunnen komen spelen. Zij maken deze 
mogelijkheid bekend in hun gesprekken met de klanten.  
 
Het is ook de bedoeling dat het jeugdwerk toegankelijker gemaakt wordt voor kinderen 
met een handicap, in de mate van het mogelijke. Door de leiding aan te sporen om 
cursussen in verband met toegankelijkheid te volgen, moet de werking opener worden. 
Het reglement (kader)vorming werd in 2007 in die zin aangepast dat alle vorming rond 
toegankelijkheid voortaan volledig terugbetaald wordt. Dit zou een stimulans moeten zijn 
om werk te maken van toegankelijkheid.  
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4.1 Ondersteuning van het jeugdwerk 

4.1.1 Financiële ondersteuning 
De gemeente voorziet verschillende soorten toelagen aan de diverse jeugdwerkvormen. 
De bedragen die hier vermeld worden, zijn een prognose en moeten jaarlijks met de 
begroting goedgekeurd worden door de gemeenteraad.  
 
1/ Werkingstoelage 

Acties artikel budget 
1.1/ Jeugdverenigingen 
 
Doorlopend 2008 - 2010 
 
250,00 euro forfait voor elke in Ingelmunster erkende 
jeugdvereniging + bedrag berekend op basis van het 
subsidiereglement 
 

 
 
76108/332-03 
 
 

 
 
5 000,00 euro 
 
 

1.2/ Toelage jeugdhuis Kontrabas 
 
Doorlopend 2008 - 2010 
 

 
 
76105/332-03 
 

 
 
1 225,00 euro 
 

1.3/ Toelage speelpleinwerking Jadadde 
 
Doorlopend 2008 - 2010 
 

 
 
76106/332-03 
 

 
 
4 960,00 euro 
 

 
2/ Toelage voor het organiseren van kampen en/of weekends 

Acties artikel budget 
 
Doorlopend 2008 – 2010 
 
Van dit bedrag wordt zowel de toelage voor het 
vervoer van kampmateriaal betaald, als de toelage 
voor het kamp zelf.  
 
Indien het voorziene krediet niet opgebruikt werd, 
wordt het resterend bedrag verdeeld volgens het 
puntensysteem voor de werkingstoelage.  
 

 
76113/332-01 

 
5 875,00 euro 

 
3/ Toelage voor (kader)vorming 

Acties artikel budget 
3.1/ Subsidiëring cursussen 
Doorlopend 2008 - 2010 
 
Voor iedereen die (kader)vorming volgt, is een 
toelage voorzien. Deze vorming kan zowel particulier 
gebeuren of via een erkend jeugdwerkinitiatief uit 
Ingelmunster.11  
 
Indien het voorziene krediet niet opgebruikt werd, 
wordt het resterend bedrag overgedragen naar de 
toelage voor kampen en/of weekends. 

 
76111/332-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 000,00 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
11 Zie bijlage 3: Gemeentelijk subsidiereglement inzake de toelage voor kadervorming 
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3.2/ Stimuleren volgen kadervorming 
Doorlopend 2008 – 2010 
 
De mogelijkheden voor kadervorming worden 
jaarlijks voorgesteld op de jeugdraad. Zowel de 
animatorcursussen als cursussen rond 
toegankelijkheid en andere komen aan bod.  
 

 
 
n.v.t. 

 
 
0,00 euro 

 
4/ Toelage voor huur en nutsvoorzieningen van gebouwen 

Acties artikel budget 
 
Doorlopend 2008 - 2010 
 
Dit is een toelage die voorzien is voor de 
jeugdverenigingen die niet in gemeentelijke 
gebouwen gehuisvest zijn en moeten betalen voor 
nutsvoorzieningen, verzekering en huur.12  
 
Indien het voorziene krediet niet opgebruikt werd, 
wordt het resterend bedrag overgedragen naar de 
toelage voor kadervorming.  
 

 
76123/332-03 

 
2 479,00 euro 
 

 
5/ Toelage voor onderhoud en verbouwingswerken aan de jeugdlokalen 

Acties artikel  budget 
 
Doorlopend 2008 - 2010 
 
Deze toelage is gereserveerd voor jeugdverenigingen 
die niet in gemeentelijke lokalen gehuisvest zijn voor 
onderhouds- en verbouwingswerken.13  
 
Indien het voorziene krediet niet opgebruikt werd, 
wordt het resterend bedrag overgedragen naar de 
uitleendienst jeugd. 
 

 
76107/332-03 

 
4 950,00 euro 

 
6/ Toelage voor bijzondere activiteiten 

Acties artikel budget 
 
Doorlopend 2008 - 2010 
 
Er is een toelage voorzien die bijzondere activiteiten 
extra betoelaagt. Dit zijn activiteiten die door hun 
aard slechts eenmaal voorkomen, of die 
georganiseerd worden door verschillende 
jeugdverenigingen samen.  
 
Indien het voorziene krediet niet opgebruikt werd, 
wordt het resterend bedrag overgedragen naar de 
toelage voor kadervorming. 

 
76110/332-03 

 
745,00 euro 

                                          
12 Zie bijlage 4: Gemeentelijk reglement inzake de toelage voor huur en nutsvoorzieningen voor particuliere 
jeugdlokalen 
13 Zie bijlage 5: Gemeentelijk reglement inzake de toelage voor onderhoud en verbouwing van particuliere 
jeugdlokalen 
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Uitbetaling van de toelagen 
 
De toelagen worden in drie schijven uitbetaald:  
 

1. In maart wordt het eerste voorschot van de werkingstoelage uitbetaald (= 20% 
van de werkingstoelage van het voorbije jaar + het forfait van 250,00 euro). In 
maart wordt eveneens de werkingstoelage voor de jeugdraad gestort.  

2. In de maand juni wordt een tweede voorschot uitbetaald (= 40% van de 
werkingstoelage van het voorbije jaar).  

3. Na het indienen van de subsidieaanvragen en het verwerken hiervan in oktober 
wordt in november het saldo uitbetaald van de werkingstoelage. In november 
worden ook alle andere toelagen uitbetaald: kamp, kadervorming, huur, 
onderhoud en bijzondere activiteiten.  

 
In totaal is bijgevolg jaarlijks 28 234,00 euro voorzien in de begroting voor rechtstreekse 
betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven en de jeugdraad.  
 
Andere voordelen 
 
De verenigingen die gehuisvest zijn in het jeugd- en ontmoetingscentrum, kunnen voor 
hun wekelijkse activiteiten gratis gebruik maken van de judozaal, de grote zaal krijgen zij 
tegen een gunsttarief. Alle jeugdverenigingen krijgen een voordeel bij de organisatie van 
commerciële activiteiten in het jeugd- en ontmoetingscentrum: zij kunnen de zaal voor 
de eerste commerciële activiteit in het jaar gebruiken tegen het niet-commerciële tarief . 
 
Alle jeugdverenigingen kunnen gratis vuilniszakken bekomen op de jeugddienst. Dit a 
rato van 1 vuilniszak per week. De verenigingen die werken met een container kunnen 
zakken krijgen zonder opdruk.  

4.1.2 Materiële ondersteuning 
De jeugdbewegingen kunnen rekenen op een degelijke materiële ondersteuning bij de 
organisatie van activiteiten. Door de jaren heen is er namelijk flink geïnvesteerd in licht-, 
geluids- en ander fuifmateriaal. Het is de bedoeling om dit materiaal verder goed te 
onderhouden en uit te breiden waar nodig.  
 
Jaarlijks wordt een voorstel voor aankopen voorgelegd aan de jeugdraad die suggesties 
kan doen en indien gewenst wijzigingen kan voorstellen. Dit kan gebeuren wanneer er 
voldoende middelen beschikbaar zijn voor de uitleendienst14.  
 
De doelstelling voor een duidelijk overzicht van het beschikbare materiaal wordt 
opgenomen onder het hoofdstuk Jeugdbeleid, jeugdinformatie. Dit omdat in de geplande 
brochure ook andere informatie komt die ook relevant is voor de niet-georganiseerde 
jeugd.  

                                          
14 Zie doelstelling 5: indien het voorziene krediet voor de toelage voor onderhoud en verbouwingswerken aan 
de jeugdlokalen niet opgebruikt werd, wordt het resterend bedrag overgedragen naar de uitleendienst jeugd. 
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4.2 Prioriteit jeugdwerkinfrastructuur 
Op vlak van jeugdwerkinfrastructuur hebben we eerst en vooral het dossier van het 
speelbos, dat reeds voorkwam in het vorige jeugdwerkbeleidsplan en nu overgenomen 
wordt doordat dit dossier nog niet afgerond is. Met de aanleg van een speelbos wil de 
gemeente een veilige speelplek ter beschikking stellen in de directe omgeving van de 
werking van de jeugdverenigingen. Zij zullen immers meest gebruik maken van het 
speelbos.  
 
Een ander dossier dat in deze planperiode verder gezet wordt, is de herinrichting van het 
speelterrein aan het sportcentrum. Door dit terrein opnieuw aantrekkelijk te maken, zal 
vandalisme rond het sportcentrum ontmoedigd worden door de grotere sociale controle. 
Bovendien zal gelet worden op de vandalismebestendigheid van de speeltoestellen. Ook 
de jeugdverenigingen zullen baat hebben bij een veiliger speelplein: het sportcentrum 
krijgt opnieuw een aantrekkelijke omgeving voor een gezonde vrijetijdsbesteding in open 
lucht.  
 
Tenslotte is er de inrichting van de vroegere lokalen van de tekenacademie en KLJ in het 
jeugd- en ontmoetingscentrum als polyvalente ruimte. Het is de bedoeling dat daar zowel 
tentoonstellingen kunnen doorgaan, dat het kan ingericht worden als cafetaria als dat het 
gebruikt kan worden door de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie.  
 
7/ Meer vandalismebestendige, veilige plaatsen aanbieden om te spelen 

Acties artikel budget 
7.1/ Aanleg speelbos 
 
2008: aankoop resterende gronden  
 
2009: aanplanting en aanleg 
 
2010: / 
 

 
 
761/711-60 
 
761/733-60 
 
n.v.t. 

 
 
 
 
 
 
n.v.t. 

7.2/ Herinrichting speelterrein aan 
sportcentrum 
 
2008: aanbesteding en uitvoering van de werken 

 aanleg speelterrein 
 erelonen voor aanleg speelterrein 

 
2009: onderhoud en herstellingen speelterrein 
 
2010: onderhoud en herstellingen speelterrein 
 

 
 
 
 
76116/721-54 
76116/733-60 
 
76116/124-48 
 
76116/124-48 

 
 
 
 
 
 
 
3 000,00 euro 
 
3 000,00 euro 

7.3/ Nieuwe polyvalente ruimte in jeugd- en 
ontmoetingscentrum 
 
2008:  

 inrichting polyvalente ruimte 
 erelonen 

 
2009: / 
 
2010: / 
 

 
 
 
 
76121/723-60 
76121/733-60 
 
n.v.t. 
 
n.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
0,00 euro 
 
0,00 euro 
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4.3 Jeugdwerk en het beleid 
De projecten van het speelbos en het speelterrein aan het sportcentrum worden 
voorgesteld op de receptie in het feestweekend van de jeugd, op zondag 3 februari 2008. 
Dit zal gebeuren aan de hand van een ludieke PowerPoint-presentatie. Achteraf zullen de 
aanwezigen hun ideeën kwijt kunnen in een ideeënbus. Met deze ideeën zal in de mate 
van het mogelijke rekening gehouden worden. De voorstellen worden besproken in de 
werkgroepen. Deze ideeënbus zal iedere keer bovengehaald worden op activiteiten die 
georganiseerd worden door jeugddienst of jeugdraad voor kinderen en jongeren15.  
 
Op de receptie tijdens het jaarlijkse feestweekend zal ook een teaser-filmpje getoond 
worden als uitnodiging voor de voorstelling van het jeugdbeleidsplan in het jeugd- en 
ontmoetingscentrum op een apart moment in het voorjaar. Alle jeugd van Ingelmunster 
zal uitgenodigd worden langs alle gemeentelijke infokanalen. Het teaser-filmpje zal op de 
website van de gemeente geplaatst worden en zal doorgestuurd worden per e-mail naar 
zoveel mogelijk jeugd in Ingelmunster. De voorstelling zelf zal gebeuren aan de hand van 
een ludieke PowerPoint-presentatie en filmpjes.  

                                          
15 Zie ook 5.3 Kinderen, jongeren en het beleid 
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5 Jeugdbeleid 

5.1 Doelen algemeen jeugdbeleid 
Voor het hoofdstuk “jeugdbeleid” werd op een rijtje gezet wat er momenteel gebeurt 
door de gemeente / de jeugdraad voor de niet-georganiseerde jeugd. Hierbij werd 
gekeken naar de verschillende diensten binnen de gemeente.  
 
Allereerst is er de vraag naar activiteiten door de jeugddienst tijdens de korte 
schoolvakanties. Met de aanwerving van een jeugdanimator in 2007 werd hiervoor een 
eerste stap gezet.  
 
Daarnaast streven we er nog steeds naar om op iedere wijk/woonkern een 
speelterreintje in te richten, afgestemd op de aanwezige leeftijdsgroepen. Het is de 
bedoeling dat ook het jeugdwerk hiervan profiteert en zo af en toe eens een andere 
locatie kan gaan opzoeken voor activiteiten.  
 
Vervolgens is er de dorpskernvernieuwing die heel wat kansen inhoudt om het centrum 
van de gemeente kindvriendelijk en veilig te maken. De Ingelmunsternaren kregen reeds 
in 2007 de kans om ideeën naar voren te brengen over hoe zij zouden willen dat het 
centrum eruit zal zien. Het is de bedoeling dat de inwoners ook in de verdere fases, waar 
mogelijk en wenselijk, zullen betrokken worden. Voor kinderen en jongeren zal de 
jeugdraad de spilfiguur zijn.  
 
Tenslotte is er de wens vanuit het lokaal overleg kinderopvang naar meer informatie-
uitwisseling tussen de verschillende aanbieders van vrijetijdsbesteding voor kinderen en 
jongeren. Zij zullen hiervoor een website ontwerpen en het is de bedoeling dat de 
jeugdverenigingen hieraan meewerken zodat de informatie over hen correct is. Hier gaat 
het dus om de medewerking aan het project dat ook opgenomen is in het lokaal sociaal 
beleid.  
 
8/ Ingelmunster voor en door kinderen en jongeren 

Acties artikel budget 
8.1/ Heropstart activiteiten door jeugddienst 
 
2008: activiteiten korte schoolvakanties 
 
2009: activiteiten korte schoolvakanties 
 
2010: activiteiten korte schoolvakanties 
 

 
 
761/124-02 
 
761/124-02 
 
761/124-02 

 
 

7 000,00 euro 
 

7 500,00 euro 
 

8 000,00 euro 
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8.2/ Inrichting wijkspeelpleintjes 
 
2008:  

 inrichting speelterrein Mandelstraat en 
plaatsing van banken en infoborden op de 
bestaande speelterreinen 

 erelonen voor aanleg speelterrein 
 onderhoud en herstellingen speelterreinen 

 
2009:  

 inrichting speelterrein Vlaanderenstraat 
 erelonen voor aanleg speelterrein 
 onderhoud en herstellingen speelterreinen 

 
2010:  

 inrichting wijkspeelpleintje 
 erelonen inrichting wijkspeelpleintje 
 onderhoud en herstellingen speelterreinen 

 

 
 
 
76116/721-54 
 
 
76116/733-60 
76116/124-48 
 
 
76116/721-54 
76116/733-60 
76116/124-48 
 
 
76116/721-54 
76116/733-60 
76116/124-48 
 

 
 
 

6 500,00 euro 
 
 
 

3 000,00 euro 
 
 

6 500,00 euro 
 

3 000,00 euro 
 
 

6 500,00 euro 
 

3 000,00 euro 

8.3/ Jeugd betrekken bij dorpskernvernieuwing 
 
2008: samenstellen participatieteam vanuit de 
jeugdraad, taken verdelen. Inspraaksessies 
organiseren + terugkoppelen na verwerking 
resultaten.  
 
2009: inspraaksessies organiseren + terugkoppelen 
na verwerking resultaten. 
 
2010: inspraaksessies organiseren + terugkoppelen 
na verwerking resultaten. 
 

 
 
p.m. 
 
 
 
 
p.m. 
 
 
p.m. 

 
 

0,00 euro 
 
 
 
 

0,00 euro 
 
 

0,00 euro 

8.4/ Samenwerking tussen 
vrijetijdsorganisaties verbreden 
 
Samenwerking tussen jeugdwerk, scholen en 
kinderopvang verbreden zodat alle actoren beter 
weten van elkaar waar ze mee bezig zijn. 
 
2008: overleg met het lokaal overleg kinderopvang 
over de uitwerking van de “kindpaden”, zoals 
voorzien in de aanvraag voor proefproject centrum 
voor kinderopvang – brede school.  
 
2009, 2010: uitwerking van het project  
 

 
 
 
 
 
 
 
p.m. 
 
 
 
 
p.m. 

 
 
 
 
 
 
 

Begroting 
OCMW 

 
 
 

Begroting 
OCMW 
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5.2 Prioriteit jeugdinformatie 
Momenteel wordt op een klassieke manier gecommuniceerd met kinderen en jongeren: in 
de gemeentelijke infokrant ’t Ingeling is regelmatig een pagina voor de jeugd 
gereserveerd waarin informatie vanuit de gemeente meegegeven wordt. Bij activiteiten 
voor kinderen worden de foldertjes verdeeld via de scholen, op het sportcentrum, 
jeugdcentrum en de bibliotheek, en worden ze beschikbaar gesteld via de website van de 
gemeente.  
 
Desondanks is het voor jongeren niet altijd duidelijk waar ze de informatie kunnen 
vinden die ze zoeken. Zo komt de niet-georganiseerde jongere zelden of nooit in de 
jeugddienst, maar dan weer wel in de bibliotheek, waar dan weer lang niet alle folders 
met informatie voor jongeren te vinden zijn.  
 
Dit wordt dus een duidelijk werkpunt voor de periode 2008-2010.  
 
Om te beginnen willen we tegemoet komen aan de vraag naar een bundeling van de 
relevante informatie bij het organiseren van activiteiten. Heel wat documenten zijn terug 
te vinden op het internet, maar het blijft zoeken. Vandaar het voorstel om te werken met 
de brochure “Help! Ik organiseer!”. Daarin zal alle relevante informatie staan, zowel 
gemeentelijke weetjes en reglementen als bepalingen die gelden voor heel Vlaanderen. 
Vooraf wordt het reglement van het jeugd- en ontmoetingscentrum herbekeken en wordt 
er een reglement opgesteld voor de uitleendienst van technisch materiaal.  
 
Er kwam ook een duidelijke vraag naar een eigen webstek voor de jeugd. Momenteel 
staat wat algemene informatie op de gemeentelijk website, maar dit is nog niet hét 
communicatiemiddel bij uitstek voor de Ingelmunsterse jeugd. Mits een nieuwe 
uitwerking en promotie moet deze website dé plaats worden waar de Ingelmunsterse 
jeugd terecht kan met vragen, maar ook met bedenkingen en verzuchtingen. Het kan de 
elektronische versie worden van de ideeënbus.  
 
9/ Jongeren informeren op een duidelijke en toegankelijke manier 

Acties artikel budget 
9.1/ Bundelen informatie over feestelijkheden 
Jongeren informatie verstrekken over de beschikbare 
gemeentelijke infrastructuur voor het organiseren van 
fuiven en andere activiteiten. Alle gemeentelijke 
reglementen die relevant zijn voor feestelijkheden 
zullen worden opgenomen in de brochure “Help! Ik 
organiseer!”.  
 
2008: herbekijken huurreglement jeugd- en 
ontmoetingscentrum samen met adviesraden, 
opstellen reglement uitleendienst technisch materiaal 
 
2009: reglementen goedkeuren en info verzamelen 
 
2010: brochure “Help! Ik organiseer!” bestellen 
maximaal 500 stuks à 6 euro/st. = 3 000,00 euro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.v.t. 
 
 
n.v.t. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 euro 
 
 

0,00 euro 
 

3 000,00 euro 
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9.2/ Een eigen webstek voor de jeugd 
 
2008: uitwerking op papier (binnen website 
gemeente, met Typo 3: o.a. info jeugdbeleidsplan, 
jeugdraad, soort blog, nieuwtjes over activiteiten 
jeugddienst, ideeënbus,…) + inspraak jeugdraad en 
andere actoren 
 
2009: realisatie + bijsturing 
 
2010: werking op volle kracht 
 

 
 
10408/123-13 
 
 
 
 
 
10408/123-13 
 
10408/123-13 

 
 

5 000,00 euro 
 
 
 
 
 

5 000,00 euro 
 

5 000,00 euro 
 

9.3/ Informatie bij de jongeren brengen 
Informatiebronnen voorzien op plaatsen gekozen 
d.m.v. inspraak 
 
2008: onderzoek naar informatiebehoeften jongeren 
in Ingelmunster 
 
2009: uitwerken concrete projecten + inspraak in het 
proces 
 
2010: bijwerken informatievoorzieningen 
 

 
 
 
 
761/124-02 
 
 
761/124-02 
 
 
Afhankelijk van 

 
 
 
 

500,00 euro 
 
 

500,00 euro 
 
 

het resultaat 
 

5.3 Kinderen, jongeren en het beleid 
Het is de bedoeling om de Ingelmunsterse kinderen en jongeren zoveel mogelijk te 
betrekken in het uitbouwen van jeugdinformatiepunten. Vooral de jeugdraad zal hierin de 
spilfiguur zijn. Samen met de jeugdraad zal de jeugddienst namelijk nagaan bij de 
kinderen en jongeren zelf (vooral de tieners) waarin zij meest geïnteresseerd zijn en 
deze informatie willen vinden.  
 
De niet-georganiseerde jeugd zal uitgenodigd worden naar de voorstelling van het 
jeugdbeleidsplan op de receptie tijdens het jaarlijkse feestweekend van de jeugd, het 
eerste weekend van februari. We willen hen hiervoor warm maken door het verdelen van 
een folder en het rondsturen van het teaser-filmpje waarvan sprake in 4.3 Jeugdwerk en 
het beleid. Het jeugdbeleidsplan komt ook op de website van de gemeente.  
 
Tenslotte zal de ideeënbus die reeds vermeld werd onder het hoofdstuk over 
jeugdwerkbeleid ook aanwezig zijn op activiteiten waar niet-georganiseerde kinderen en 
jongeren aanwezig zijn.  Als er geen activiteiten zijn, kan de ideeënbus op de jeugddienst 
staan zodat ze toch steeds bereikbaar is.  
 
Voor de inrichting wijkspeelterreintjes zal de ideeënbus gedurende enkele weken 
geplaatst worden op de plaats waar het terrein zal ingericht worden. De jeugdraad wordt 
hiervan op de hoogte gebracht. Op het speelterreintje zullen de kinderen en ook hun 
(groot)ouders hun ei kwijt kunnen over hoe ze de inrichting van “hun” speelpleintje zien. 
Dit zal aangekondigd worden per brief bij alle inwoners van de wijk. De resultaten zullen 
teruggekoppeld worden naar de wijkbewoners, die op die moment suggesties zullen 
kunnen doen. Ze krijgen ook het definitieve ontwerp te zien voor de uitvoering.   
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6 Financieel programma 

6.1 Uitgaven jeugdwerkbeleid 
Vorige jaren Prognose komende jaren Doel-

stelling 
Artikel Toelichting 

Rekening  
2006 
(61 959,81) 

Begroting  
2007 
(599 234,00) 

2008 
 
(345 734,00) 

2009 
 
(81 234,00) 

2010 
 
(56 234,00) 

Subsidiabel aandeel 

1.1 76108/332-03 Werkingstoelage 4 999,98 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
1.2 76105/332-03 Werking jeugdhuis 3 225,00 3 225,00 3 225,00 3 225,00 3 225,00 
1.3 76106/332-03 Werking speelplein 4 960,00 4 960,00 4 960,00 4 960,00 4 960,00 
2 76113/332-01 Toelage 

kampen/weekends 
5 875,00 5 875,00 5 875,00 5 875,00 5 875,00 

3.1 76111/332-03 Toelage (kader)vorming 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Volledig: toelagen 
erkend jeugdwerk 

3.2 n.v.t. Stimuleren vorming n.v.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. 
4 76123/332-03 Toelage huur- en 

nutsvoorzieningen 
2 479,00 2 479,00 2 479,00 2 479,00 2 479,00 

5 76107/332-03 Toelage onderhoud en 
verbouwingswerken 

4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 

Volledig: toelagen 
jeugdwerk-
infrastructuur 

6 76110/332-03 Toelage bijzondere 
activiteiten 

745,00 745,00 745,00 745,00 745,00 Volledig: toelagen 
erkend jeugdwerk 

761/711-60 Aankoop resterende 
gronden speelbos 

53 763,00 10 000,00 250 000,00 0,00 0,00 7.1 

761/733-60 Aanplanting en aanleg 
speelbos 

10 430,27 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 

76116/721-54 Aanleg speelpleinen, 
o.a. aan sportcentrum 

7 471,75 137 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 

76116/733-60 Erelonen aanleg 
speelpleinen 

1 728,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 

Volledig: toelage 
prioriteit 
JWinfrastructuur 

7.2 

76116/124-48 Onderhoud en 
herstellingen 

2 452,82 2 500,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00 Niet subsidiabel 

76121/723-60 Inrichting polyvalente 
ruimte 

11 642,99 350 000,00 25 000,00 0,00 0,00 7.3 

76121/733-60 Erelonen inrichting 
polyvalente ruimte 

0 00 33 500,00 15 000,00 0,00 0,00 

Volledig: prioriteit 
JWinfrastructuur 
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6.2 Uitgaven jeugdbeleid 
Vorige jaren Prognose komende jaren Doel-

stelling 
Artikel Toelichting 

Rekening 
2006 
(41 275,01) 

Begroting 
2007 
(208 050,00) 

2008 
 
(68 700,00) 

2009 
 
(70 500,00) 

2010 
 
(73 500,00) 

Subsidiabel aandeel 

8.1 761/124-02 Activiteiten korte 
schoolvakanties 

5 111,68 5 000,00 7 500,00 8 000,00 8 000,00 geen 

76116/721-54 Aanleg speelpleinen 7 471,75 137 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 geen 
76116/733-60 Erelonen aanleg 

speelterreintjes 
1 728,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 geen 

8.2 

76116/124-48 Onderhoud en 
herstellingen 

2 452,82 2 500,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00 geen 

8.3 p.m. Inspraak jeugd 
dorpskernvernieuwing 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. 

9.1 761/123-19 Bundelen informatie 
feestelijkheden 

253,61 550,00 1 200,00 1 500,00 4 500,00 Brochure: toelage 
prioriteit 
jeugdinformatie 

9.2 10408/123-13 Ontwerp website 19 257,15 45 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Jeugdwebsite: 
prioriteit jeugdinfo 

9.3 761/124-02 Behoeftenonderzoek 5 000,00 5 000,00 7 500,00 8 000,00 8 000,00 Onderzoek: prioriteit 
jeugdinfo 

6.3 Inkomsten 
Vorige jaren Prognose komende jaren Artikel Toelichting 
Rekening 2006 
(46 713,37) 

Begroting 2007 
35 000,00) 

2008 
(35 500,00) 

2009 
(35 500,00) 

2010 
(35 500,00) 

761/465-01 Bijdrage hogere 
overheden in 
werkingsuitgaven 

43 167,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

761/161-01 Inkomsten uit verhuur 
jeugd- en ontmoetings-
centrum 

3 546,37 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Nieuw aan te 
maken artikel 

Inkomsten uit 
activiteiten jeugddienst 

0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 
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Bijlage 1: Enquête lager onderwijs 

 
1. Op 10 september vorig jaar organiseerde de jeugdraad “Brielstroate”. Je 

kon er proeven van allerlei sporten zoals spekduiken, buiksljèren, 
sumoworstelen, speleobox, ballonplooien, springkasteel,… De namiddag werd 
afgesloten met een massale aerobic – sessie. Was je er ook bij, omcirkel dan 
wat je ervan vond:  

Saai 

Te doen 

Tof 

Bèretof! 

Iets anders:  
 

 
 

 
2. Wat zou je graag eens doen in Ingelmunster?  
 
 
  

 
3. Omcirkel de leukste plaats in Ingelmunster!   

Onze tuin 

Onze straat 

Het jeugdcentrum (ik kom daar met de 
jeugdbeweging!) 

Een andere leuke plek:  

 

 

 
4. Ben je lid van scouts of chiro? Indien nee, waarom niet?  
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5. Doe je anders nog iets in je vrije tijd?  
Indien ja, omcirkel wat je precies doet!  

Academie voor muziek en woord 

Kunstacademie  

Sportclub  

Cultuurvereniging (Harmonie, De Speelveugels,…) 

Iets anders: 

 

 
 

6. Indien nee, waarom niet?  

Geen tijd 

Geen zin 

Ik mag niet van mijn ouders 

Ik durf niet 

Iets anders: 

 

 
7. Zijn er genoeg speelpleintjes in Ingelmunster? (omcirkel het juiste antwoord) 

Ja nee 
 
8. Hoe vind je de omgeving van je school? (voetpad, straat, plaats waar ouders 

wachten,…) 

Veilig Niet veilig (te dicht bij de auto’s, auto’s 
rijden te dicht bij fietsers,…) 

Leuk Niet leuk 

Andere:   

 
9. Omcirkel de plaatsen waar je jouw vrienden het meeste ziet! 

In de jeugdbeweging Op school 

In de muziekacademie / dictie In de kunstacademie 

In de sportclub Op een speelpleintje 

Op straat In de bibliotheek 

Elders:   

 

BEDANKT!
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Bijlage 2: Gemeentelijk reglement voor de erkenning en de 
subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven 
 
DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1 
De bedragen die volgens dit reglement verdeeld worden, in zoverre dat zij goedgekeurd zijn op de 
gemeentebegroting, zijn vastgelegd in het jeugdwerkbeleidsplan . De subsidies zijn zowel afkomstig van de 
Vlaamse Gemeenschap als van de gemeente. Het College van Burgemeester en Schepenen zorgt voor de 
uitbetaling van de subsidies volgens de bepalingen voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan en het jaarplan. 
 
Artikel 2 
De voorwaarden waaraan de jeugdwerkinitiatieven moeten voldoen om erkend te worden door de 
gemeenteraad en in aanmerking te komen voor subsidie zijn :  

• zetel hebben op het grondgebied van de gemeente en de Nederlandse taal gebruiken   
• gericht zijn op groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten met de jeugd in de vrije tijd onder 

educatieve begeleiding 
• een kwaliteitsverbetering nastreven van de samenleving door het vervullen van minimum twee van de 

hierna volgende functies : ontmoeting, spel, creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening, 
vorming, kadervorming, dienstverlening, werken aan structuurveranderingen en bevorderen van 
integratie van maatschappelijk achtergestelde groepen. 

• tenminste één jaar activiteiten uitgeoefend hebben bij het indienen van een aanvraag om erkenning 
• niet door een ander gemeentelijk reglement betoelaagd zijn met uitzondering van het reglement inzake 

het beheer van het Fonds Ingelmunsterse jeugdlokalen en infrastructuur 
• geleid worden door een bestuur waarvan de meerderheid in de gemeente woont en jonger is dan 25 jaar 

 
Artikel 3 
De aanvraag om erkenning dient de volgende documenten te bevatten in tweevoud : 

• de samenstelling van het bestuur 
• de ledenlijst 
• een exemplaar van de statuten of van het grondreglement van de vereniging 
• een lijst met de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar 

 
De Gemeenteraad beslist over de aanvraag tot erkenning na advies in te winnen bij het bevoegde 
adviesorgaan. 
 
Artikel 4 
De erkenning kan door het College van Burgemeester en Schepenen ingetrokken worden indien het 
jeugdwerkinitiatief niet meer voldoet aan de algemene bepalingen van dit reglement. De intrekking van de 
erkenning heeft het verlies van het recht tot subsidies voor gevolg. 
 
Artikel 5 
De in de begroting opgenomen kredieten worden aangewend voor de uitbetaling van de subsidies berekend 
op basis van de gegevens en activiteiten betreffende het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige 
jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. 
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Artikel 6 
Ieder erkend jeugdwerkinitiatief dient voor 15 oktober van het jaar waarvoor de subsidies worden 
aangevraagd de volgende documenten in bij de jeugddienst : 

• de samenstelling van het bestuur indien dit gewijzigd is ten opzichte van het voorgaande werkjaar 
• een exemplaar van de statuten of van het grondreglement indien dit gewijzigd is ten opzichte van het 

voorgaande werkjaar 
• het volledig en juist ingevulde bundel ‘Werkingssubsidie’ met de gevraagde bijlagen. Dit bundel word 

aan het jeugdwerkinitiatief toegestuurd ten laatste op de laatste dag van het werkjaar waarvoor de 
subsidies aangevraagd worden 

• een begroting voor het volgende werkjaar 
 

Artikel 7 
Ieder erkend jeugdwerkinitiatief krijgt een jaarlijks forfait van 250 euro. 
 
Artikel 8 
Verenigingen die de gevraagde documenten niet indienen voor 1 oktober hebben enkel recht op de 
uitbetaling van het forfaitair bedrag en verliezen voor het werkjaar waarvoor de aanvraag ingediend werd het 
recht op alle andere subsidies. 
 
Artikel 9 
Ieder jeugdwerkinitiatief moet de administratieve en financiële controle aanvaarden door het 
gemeentebestuur met inbegrip van een onderzoek ter plaatse. Bovendien moeten aan de door het 
gemeentebestuur aangeduide ambtenaren alle gevraagde bescheiden worden getoond en alle inlichtingen 
worden verstrekt die zij noodzakelijk achten voor het vervullen van hun taak. De ambtenaren zijn gebonden 
door het beroepsgeheim. 
 
Artikel 10 
De subsidies worden uitbetaald in 3 schijven : 

• schijf 1 in de maand maart (periode 1) 
• schijf 2 in de maand juni (periode 2) 
• schijf 3 in de maand november (periode 3) 

 
DEEL 2 : JEUGDRAAD 

 
Artikel 11 
Er wordt een bedrag van 1.120 euro voorzien voor de werkingskosten van de jeugdraad en het bedrag wordt 
uitbetaald in de periode 3. 
 
DEEL 3 : TOELAGE VOOR BIJZONDERE ACTIVITEITEN 

 
Artikel 12 
Er wordt een bedrag van voorzien voor de subsidiëring van activiteiten/manifestaties van bijzondere aard die 
iets extra toevoegt aan de werking. Het schepencollege en de jeugdraad zullen iedere aanvraag afzonderlijk 
behandelen. Dit bedrag wordt jaarlijks bepaald in het jaarplan.  
 
Artikel 13 
Elke vereniging kan per werkjaar slechts voor één manifestatie van deze steun genieten. 
Op vertoon van de nodige bewijzen wordt 50 % van de kosten terugbetaald met een maximum van 372 euro 
per jeugdwerkinitiatief. Indien het voorziene krediet niet volstaat om alle aanvragers uit te betalen, dan 
worden alle uit te betalen bedragen procentueel en evenredig verminderd. 
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Artikel 14 
De aanvraag voor de toelage voor een bijzondere activiteit moet gebeuren ten minste 3 maand voordat de 
manifestatie door gaat . 
De aanvraag moet bestaan uit een beschrijving van de geplande activiteit met duiding van het nut van de 
activiteit samen met een begroting. De bewijsstukken van de gedane kosten moeten ingediend worden samen 
met het werkingsverslag van het werkjaar waarin de activiteit plaats vond 
 
Artikel 15 
De subsidie wordt uitbetaald in de periode 3. 
Wanneer op 15 november nog kredieten overblijven dan worden deze overgemaakt aan de post voorzien 
voor toelage voor kadervorming. 
 
DEEL 4 : TOELAGE KAMPEN / WEEKENDS  

 
Artikel 16 
Het totaal bedrag  voor de toelage van kampen en / of weekends wordt jaarlijks vastgelegd in het jaarplan.  
 
Artikel 17 
Er kan slechts 1 kamp of weekend en 1 leidingsweekend per vereniging of deeltak van een vereniging per 
jaar in aanmerking komen voor subsidies. Voor ieder kamp / weekend moeten minstens 10 deelnemers 
effectief deelnemen met uitzondering van een leidingsweekend dat minstens 4 deelnemers moet tellen. 
 
Artikel 18 
Het bedrag dat door de gemeente terugbetaald wordt voor het vervoer van het kampmateriaal is maximaal 
gelijk aan het factuurbedrag.. Indien het totaal uit te betalen bedrag van deze facturen meer is dan 1875 euro 
worden de bedragen evenredig verminderd tot de som niet meer is dan 1875 euro. 
 
Artikel 19 
Het resterend bedrag op deze begrotingspost wordt verdeeld volgens een puntensysteem. Het in het 
jeugdwerkbeleidsplan vastgestelde bedrag verminderd met het bedrag uitbetaald volgens artikel 18 wordt 
gelijkgesteld aan het totaal van alle aan de jeugdbewegingen toegekende punten. Iedere jeugdbeweging krijgt 
een subsidie overeenkomstig het aantal behaalde punten. 
 
Weekends 
Van 1 tot en met 4 overnachtingen, behalve leidingsweekend 
 
Kampen 
Vanaf 5 overnachtingen 
 
Leidingsweekend 
 

20 punten per overnachting 
+ 2 punten per deelnemend lid

100 punten
+ 5 punten per deelnemend lid

120 punten

 
Artikel 20 
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet er per kamp of weekend een aanvraagformulier 
ingediend worden met de gevraagde bijlagen. Dit moet samen ingediend worden met de aanvraagformulieren 
voor werkingssubsidie. 
Formulieren ‘Aanvraag subsidie kampen  / weekends ’ kunnen afgehaald worden op de jeugddienst.  
 
Artikel 21 
De subsidie wordt uitbetaald in de periode 3 
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DEEL 5 : TOELAGE VOOR DE WERKING VAN DE JEUGDHUIZEN 
 

Artikel 22 
Er wordt een toelage van 3225 euro (forfait – zie artikel 7 – inbegrepen)voorzien voor jeugdhuis Kontrabas. 
Het jeugdwerkinitiatief sluit hiervoor een overeenkomst af met de gemeente. 
 
Artikel 23 
De subsidies worden in drie keer uitbetaald. De eerste uitbetaling, zijnde een voorschot, gebeurt in de 
periode 1. Dit voorschot bedraagt 20 % van de werkingssubsidie. De tweede uitbetaling, een tweede 
voorschot, gebeurt in de periode 2. Dit voorschot bedraagt 40 % van de werkingssubsidie. De derde betaling 
bestaat uit de resterende 40% van de werkingssubsidie en wordt uitbetaald in periode 3. 
 
DEEL 6 : TOELAGE VOOR DE WERKING VAN DE SPEELPLEINEN 

 
Artikel 24 
Er wordt een toelage van 4.960 euro (forfait – zie artikel 7 – inbegrepen) voorzien voor de speelpleinwerking 
Don Bosco. Het jeugdwerkinitiatief sluit hiervoor een overeenkomst af met de gemeente. 
 
Artikel 25 
De subsidies worden in drie keer uitbetaald. De eerste uitbetaling, zijnde een voorschot, gebeurt in de 
periode 1. Dit voorschot bedraagt 20 % van de werkingssubsidie. De tweede uitbetaling, een tweede 
voorschot, gebeurt in de periode 2. Dit voorschot bedraagt 40 % van de werkingssubsidie.  De derde betaling 
bestaat uit de resterende 40% van de werkingssubsidie en wordt uitbetaald in periode 3. 
 
DEEL 7 : TOELAGE VOOR DE WERKING VAN DE JEUGDDIENSTEN 
 
Artikel 26 
Er wordt een toelage van 372 euro(forfait – zie artikel 7 – inbegrepen) voorzien voor het Jeugd Rode Kruis. 
Het jeugdwerkinitiatief sluit hiervoor een overeenkomst af met de gemeente. 
 
Artikel 27 
De subsidies worden in drie keer uitbetaald. De eerste uitbetaling, zijnde een voorschot, gebeurt in de 
periode 1. Dit voorschot bedraagt 20 % van de werkingssubsidie. De tweede uitbetaling, een tweede 
voorschot, gebeurt in de periode 2. Dit voorschot bedraagt 40 % van de werkingssubsidie.  De derde betaling 
bestaat uit de resterende 40% van de werkingssubsidie en wordt uitbetaald in periode 3. 
 
DEEL 8 : TOELAGE VOOR DE WERKING VAN DE JEUGDBEWEGINGEN 

 
Artikel 28 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan zijn aan de algemene bepalingen van deel 1 van dit 
reglement. 
Iedere jeugdbeweging erkend door de gemeenteraad krijgt een forfaitair bedrag . Het in het 
jeugdwerkbeleidsplan vastgestelde bedrag verminderd met de forfait wordt gelijkgesteld aan het totaal van 
alle aan de jeugdbewegingen toegekende punten. Iedere jeugdbeweging krijgt een subsidie overeenkomstig 
het aantal behaalde punten. 
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Artikel 29 
De punten worden als volgt toegekend : 
Per lid (geen leiding) 
 

1 punt

Voor de uitgave van een tijdschrift dat minstens 4 maal per jaar verschijnt 
(Telkens aan de jeugddienst van de gemeente bezorgen) 
 

100 punten

Frequentie van de samenkomsten (max 500 punten) 
10 tot en met 20 
21 tot en met 30 
31 tot en met 40 
41 tot en met 50 
51 en meer 
 

100 punten
200 punten
300 punten
400 punten
500 punten

Leiding 
Per gekwalificeerde leider of leidster 
(Kopie van brevet of getuigschrift moet bijgevoegd worden bij het 
werkingsverslag) 
Een gekwalificeerde leider heeft ten minste het attest van animator of is 
min. 20 jaar geworden in de loop van het werkjaar en kan 3 jaar nuttige 
ervaring als animator in het jeugdwerk aantonen 
 
Per niet gekwalificeerde leider of leidster 
 
Per vergadering met de leiding 
(maximum 260 punten per jaar, verslag moet beschikbaar zijn) 
 
Vorming van de leiding 
Per leiding per dagdeel opleiding (maximum 30 punten per persoon) 

10 punten

5 punten

5 punten

2 punten

 
Artikel 30 
De subsidies worden in drie keer uitbetaald. De eerste uitbetaling, zijnde een voorschot, gebeurt in de 
periode 1. Dit voorschot bedraagt 20 % van de werkingssubsidie van het vorig werkjaar + het forfait. De 
tweede uitbetaling, een tweede voorschot, gebeurt in de periode 2. Dit voorschot bedraagt 40 % van de 
werkingssubsidie van het vorig werkjaar.  De derde betaling bestaat uit het saldo van de werkingssubsidies 
berekend volgens het subsidiereglement en wordt uitbetaald in periode 3. 
 
Artikel 31 
Dit subsidiereglement treedt onmiddellijk in werking en wordt aangepast telkens een goedgekeurd 
jeugdwerkbeleidsplan/jaarplan dit noodzakelijk maakt.  
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Bijlage 3: Gemeentelijk subsidiereglement inzake de toelage 
voor kadervorming. 
DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Deze toelage wordt voorzien met als doel een financiële tegemoetkoming te voorzien aan jongeren van de 
gemeente die een cursus kadervorming vormen met het oog op animatie en begeleiding van jongeren. 

Het bedrag dat volgens dit reglement verdeeld kan worden, wordt vastgelegd in het jeugdwerkbeleidsplan en 
het jaarplan. Dit bedrag wordt voorzien voor ondersteuning van kadervorming ingericht door erkende 
jeugdorganisaties. 

Artikel 2 
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn : 

• De kadervorming wordt ingericht door erkende jeugdorganisaties. 
• Bij individuele aanvragen : 

• de aanvrager moet de gemeente Ingelmunster bewonen 
• de aanvrager is minimum 15 jaar oud en maximum 30 jaar oud op het moment dat de 

kadervorming wordt gevolgd 
• Bij groepsaanvragen ingediend door een jeugdwerkinitiatief moet het jeugdwerkinitiatief erkend zijn door 

de gemeenteraad (Voorwaarden : zie deel 1, artikel 2 van het gemeentelijk subsidiereglement voor de 
erkenning en de subsidiëring van de jeugdwerkinitiatieven). 

DEEL 2 : SUBSIDIËRING 

Artikel 3 

De subsidie wordt aangevraagd met behulp van een speciaal aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de 
jeugddienst van de gemeente. De aanvragen worden ingediend voor 1 oktober en betreffen de gevolgde 
kadervorming tijdens het voorbije werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van 
het lopende jaar. De bewijsstukken, o.a. de attesten van de gevolgde kadervorming, moeten bij het 
aanvraagformulier gevoegd worden. 

Artikel 4 
§1 Er wordt 50% uitbetaald van de kostprijs van de kadervorming met een maximum van 3,75 euro per 
dagdeel. Een dagdeel omvat minstens 2 uur. Een volledige dag omvat maximum 3 dagdelen. 

§2 De kostprijs van (kader)vorming rond toegankelijkheid wordt voor 100% terugbetaald.  

Indien het beschikbaar krediet ontoereikend mocht blijken, dan wordt het beschikbaar bedrag proportioneel 
verdeeld onder de aanvragers. 

Artikel 5 
De subsidie word uitbetaald in de maand november. 

DEEL 3 : SLOTBEPALINGEN 

Artikel 6 
Dit subsidiereglement treedt onmiddellijk in werking en wordt aangepast telkens een goedgekeurd 
jeugdwerkbeleidsplan/jaarplan dit noodzakelijk maakt. 

Artikel 7 
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen en betwistingen worden beslecht door het College van 
Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad. 

Artikel 8 
Kredieten voorzien voor deze toelage die op 15 november nog niet opgebruikt werden, worden overgedragen 
naar de toelage kampen/weekends. 
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Bijlage 4: Gemeentelijk reglement inzake de toelage voor huur 
en nutsvoorzieningen voor particuliere jeugdlokalen. 
 
DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1  
Deze toelage wordt voorzien met als doel financiële hulp te verlenen aan jeugdwerkinitiatieven die 
gehuisvest zijn in een particulier lokaal en zelf moeten instaan voor huur en nutsvoorzieningen. 
Het bedrag dat volgens dit reglement verdeeld kan worden, wordt vastgelegd in het jeugdwerkbeleidsplan en 
het jaarplan. 
 
Artikel 2 
De voorwaarden waaraan de jeugdwerkinitiatieven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor 
subsidie zijn :  
• erkend zijn door de gemeenteraad (Voorwaarden : zie deel 1, artikel 2 van het gemeentelijk 
subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdwerkinitiatieven). 
• gehuisvest zijn in een particulier lokaal en zelf moeten instaan voor huur en nutsvoorzieningen. Het 
jeugdwerkinitiatief moet een attest van eigendom kunnen voorleggen ofwel een huurcontract of 
gebruiksovereenkomst van ten minste 6 jaar. 

 
Artikel 3 
De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring : 
• huur van de lokalen 
• brandverzekering 
• levering van gas, elektriciteit, mazout en water 
 
DEEL 2 : SUBSIDIËRING 

 
Artikel 4 
Het subsidieaanvraagdossier wordt ingediend voor 1 oktober en bevat de facturen van het voorbije werkjaar 
en een afschrift van het huurcontract (bij aanvraag voor huursubsidie). Een werkjaar loopt van 1 september 
tot 31 augustus. 
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist, na het advies van de Jeugdraad te hebben ingewonnen, 
of de aanvraag al dan niet geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor een toelage. 
 
Artikel 5 
De toegekende subsidie staat in verhouding tot de gemaakte kosten. De kosten voor huur en 
brandverzekering worden voor 25 % gesubsidieerd, de andere kosten voor 20 %. 
Jeugdwerkinitiatieven waarvan de totale jaarlijkse kostprijs voor huur + brandverzekering + levering van 
gas, mazout, elektriciteit en water lager is dan 500 euro komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
Indien bij meerdere aanvragen per jaar het voorziene krediet niet volstaat om alle aanvragen uit te betalen, 
dan wordt het beschikbaar bedrag proportioneel verdeeld onder de aanvragers. 
 
Artikel 6 
De subsidie wordt uitbetaald in de maand november. 
 
DEEL 3 : SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 7 
Dit subsidiereglement treedt onmiddellijk in werking en wordt aangepast telkens een goedgekeurd 
jeugdwerkbeleidsplan/jaarplan dit noodzakelijk maakt. 
 
Artikel 8 
Kredieten voorzien voor deze toelage die op 15 november nog niet opgebruikt werden, worden overgedragen 
naar de toelage kadervorming. 
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Bijlage 5: Gemeentelijk reglement inzake de toelage voor 
onderhoud en verbouwing van particuliere jeugdlokalen. 
 

DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1  
Deze toelage wordt voorzien met als doel financiële hulp te verlenen aan jeugdwerkinitiatieven die 
gehuisvest zijn in een particulier lokaal en zelf moeten instaan voor onderhoud en eventuele verbouwing van 
hun lokaal. 
Het bedrag dat volgens dit reglement verdeeld kan worden, wordt vastgelegd in het jeugdwerkbeleidsplan en 
het jaarplan. 
 
Artikel 2 
De voorwaarden waaraan de jeugdwerkinitiatieven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor 
subsidie zijn :  
• erkend zijn door de gemeenteraad (Voorwaarden : zie deel 1, artikel 2 van het gemeentelijk 
subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdwerkinitiatieven). 
• gehuisvest zijn in een particulier lokaal en zelf moeten instaan voor de noodzakelijke onderhouds- en 
verbouwingswerken aan het lokaal. Het jeugdwerkinitiatief moet een attest van eigendom kunnen 
voorleggen ofwel een huurcontract of gebruiksovereenkomst van ten minste 6 jaar. 

 
Artikel 3 
De volgende onderhouds- en verbouwingswerken komen in aanmerking voor subsidiëring : 
• uitbreiding of verbouwing van de lokalen 
• werken aan de elektrische en de sanitaire installaties 
• dakwerken, gevelwerken en gevelschrijnwerken 
• werken aan de structuur van het gebouw om de stabiliteit en/of de functionaliteit te verbeteren 
• werken ter bestrijding van vochtproblemen 
• buitenschilderwerk 
 

DEEL 2 : SUBSIDIËRING 
 

Artikel 4 
Het subsidieaanvraagdossier wordt ingediend voor 1 oktober en bevat de facturen samen met een uitvoerige 
beschrijving van de uitgevoerde werken tijdens het voorbije werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 september 
tot 31 augustus. Enkel facturen op naam van de vereniging met vermelding van de aangekochte goederen 
en/of de door de aannemer uitgevoerde werken en gedetailleerde kastickets met vermelding van de 
aangekochte goederen komen in aanmerking voor betoelaging. 
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist, na het advies van de Jeugdraad te hebben ingewonnen, 
of de aanvraag al dan niet geheel of gedeeltelijk in aanmerking komt voor een toelage 
 
Artikel 5 
De toegekende subsidie staat in verhouding tot de gedane investeringen en bedraagt maximum 50  % van de 
bewezen kosten met een maximum van 2500 euro per jeugdwerkinitiatief. 
Indien bij meerdere aanvragen per jaar het voorziene krediet niet volstaat om alle aanvragen uit te betalen, 
dan wordt het beschikbaar bedrag proportioneel verdeeld onder de aanvragers. 
 
Artikel 6 
De subsidie wordt uitbetaald in de maand november. 
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DEEL 3 : SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 7 
Dit subsidiereglement treedt onmiddellijk in werking en wordt aangepast telkens een goedgekeurd 
jeugdwerkbeleidsplan/jaarplan dit noodzakelijk maakt.  
 
Artikel 7 
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen en betwistingen worden beslecht door het College van 
Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad. 
 
Artikel 8 
Kredieten voorzien voor deze toelage die op 15 november nog niet opgebruikt werden, worden overgedragen 
naar de uitleendienst jeugd 
 



 

 

TOERISME 

   33   Goedkeuring samewerkingsovereenkomst met Westtoer apb 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 december 2001 houdende 

toetreding van de gemeente Ingelmunster tot de vzw Toerisme Leiestreek; 

Overwegende dat op basis van deze beslissing de gemeente Ingelmunster een 
samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie afgesloten heeft met Westtoer apb over 
de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2006 houdende verlenging 
samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie; 

Overwegende dat deze verlenging geldig was voor 2007; 

Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen per brief van 7 
november 2007 op de hoogte werd gebracht van de vraag van de Raad van Bestuur van Westtoer 
apb om de samenwerking te verlengen, zijnde van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012; 

Gelet op de bepalingen van art. 117 van de gemeentewet; 

Overwegende dat toerisme een belangrijke economische sector is voor onze 
gemeente; 

Gelet op de schaalvoordelen die geboden worden door een samenwerking met een 
bovengemeentelijke, gespecialiseerde instantie; 

Overwegende dat het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst inzake financiële 
verplichtingen geen wijzigingen inhoudt; 

Overwegende dat de nodige kredieten in de begroting voor 2008 zullen opgenomen 
worden; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in bijlage; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het verder zetten van de samenwerking met Westtoer apb op basis van de 
overeenkomst in bijlage, wordt goedgekeurd voor 1 januari 2008 tot en met 31 
december 2012. 

artikel 2: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing te bezorgen aan het 
Directiecomité van Westtoer apb. 

 











 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 15 
november 2007 

Toekomst Centrumbrug. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Windels, raadslid, die het volgende toelicht. 

In de pers lazen we deze week dat 45 bruggen in Vlaanderen problematisch zijn. Ruim de helft 
staan onder verhoogde waakzaamheid, 19 andere zijn probleemgevallen (De Standaard, 12 
november 2007). Ook de centrumbrug in Ingelmunster blijkt onder de probleemgevallen 
gecatalogeerd te zijn. Volgens ir. De Craemer van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen is er sprake 
van betonrot. Iedereen weet intussen dat de huidige brug op termijn wordt vervangen door een 
nieuwe brug. Onze partij heeft een welgekend uitgesproken standpunt over de toekomst van de 
centrumbrug. Verschillende malen werd het dossier reeds, terloops, besproken op de 
gemeenteraad en de commissie dorpshernieuwing, zonder duidelijk antwoord op wat de toekomst 
zal brengen. In een artikel in Het Nieuwsblad van 13 november 2007 wordt eveneens redelijk 
cryptisch gedaan. 
Het is een thema dat sterk leeft onder de bevolking en waar iedereen graag een duidelijk antwoord 
op wil. 
Onze vragen. Wanneer komt de nieuwe centrumbrug er? Welke brug komt er? Plat? Verhoogd? Het 
“Canal-linkmodel”? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Als antwoord op uw vraag kunnen wij melden dat de visie zoals die duidelijk verwoord werd in het 
mobiliteitsplan, tot op heden niet gewijzigd is. Op vraag van de Lijn, de hulpdiensten en WenZ zal 
er door het Vlaamse Gewest een vaste brug worden gebouwd, aangepast aan de opgelegde 
randvoorwaarden inzake toegankelijkheid en garanderen van de veiligheid voor zwakke 
weggebruikers, en met een esthetisch uitzicht. Welk type brug het zal worden en de verdere 
planning is op dit ogenblik nog niet gekend. Zodra hierover informatie beschikbaar is zal de raad 
vanzelfsprekend wordt geïnformeerd. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
    2   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 11 december 2007 

Bezoldiging Burgemeester en Schepenen. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Barbary, raadslid, die het volgende toelicht. 

Volgens artikel 70 paragraaf 4 van het gemeentedecreet moeten de burgemeester en de 
schepenen de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte brengen van de bezoldigde activiteiten die ze 
naast hun mandaat uitoefenen. Aan de hand van die schriftelijke verklaring kan de gemeenteraad 
nagaan of de som van de vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de 
uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke 
aard niet hoger is dan anderhalve maal de vergoeding die de leden van het Vlaams Parlement 
ontvangen. Als dit plafond zou worden overschreden moet immers de som van de vergoedingen, 
wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een 
openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard worden verminderd tot het passende 
bedrag. 
In de meeste gemeenten hebben de burgemeester en de schepenen de gemeenteraad nog niet 
schriftelijk op de hoogte gebracht van de bezoldigde activiteiten die ze naast hun mandaat 
uitoefenen. 
Graag kreeg onze Vlaams Belang-fractie antwoord op volgende vraag. Wanneer zal het 
Schepencollege initiatief nemen om gevolg te geven aan artikel 70 paragraaf 4 van het 



 

 

gemeentedecreet? Welke bezoldigde activiteiten oefenen de leden van het Schepencollege uit, 
naast hun mandaat? Kan een overzicht gegeven worden van de vergoedingen, wedden en 
presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare 
functie of een openbaar ambt van politieke aard? Waarom heeft het Schepencollege gewacht op 
een vraag van het Vlaams Belang om aan deze decretale verplichting te voldoen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In analogie met de rapportering inzake toelagen en vergoedingen toegekend aan raadsleden en 
schepenen, reeds eerder door u vermeld in een voorgaande raadszitting, zal de door u gevraagde 
rapportage gebeuren samen met het voorleggen van de rekeningen aan de gemeenteraad. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
    3   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 11 december 2007 

Verkeersbord in Schoolstraat. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Barbary, raadslid, die het volgende toelicht. 

Op het voetpad langs de Schoolstraat, juist nabij de hoek van de Hinnebilkstraat richting 
Meulebekestraat staat aan de rechterzijde (ter hoogte van de appartementen) een verkeersbord 
midden het voetpad. Als er voertuigen geparkeerd staan wordt het op die manier wel heel moeilijk 
voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens om te passeren. 
Kan beslist worden om het verkeersbord op die plaats weg te halen en eventueel aan de gevel van 
de appartementen te monteren? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vraag zal in samenspraak met de verkeersdienst van de lokale politie Midow onderzocht 
worden. Een eventuele aanpassing, zoals door u voorgesteld, kan pas na overleg en mits akkoord 
van de eigenaar van het gebouw of moet gebeuren met een andere uitvoeringswijze. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
    4   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 11 december 2007 

Plannen Lokaal sociaal beleid en Sportbeleid. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Barbary, raadslid, die het volgende toelicht. 

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2014 moet ingediend te worden tegen ten laatste op 1 januari 
2008. Het Sportbeleidsplan daarentegen dient ingediend te worden tegen ten laatste 31 december 
2007. 
Hoeveer staat Ingelmunster met beide plannen? Hoeveel reacties kwamen er van de inwoners op 
de uitgevoerde enquete m.b.t. het lokaals sociaal beleidsplan? Vergis ik me als ik nergens op de 
gemeentelijke webstek iets terugvind over het lokaal sociaal beleidsplan en het sportbeleidsplan? 
Meent het Schepencollege dat deze plannen ook op de gemeentelijke webstek dienen te staan om 
zo de burgers nog beter te informeren? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 



 

 

Zoals u zult hebben gemerkt, ligt het Sport-voor-Allen-beleidsplan vandaag voor aan de 
Gemeenteraad. Dit is als gevolg van de verplichting vanuit het Vlaamse gewest om tegen het einde 
van het jaar een dergelijk plan klaar te hebben op straffe van verlies van broodnodige subsidies. 
Het lokaal sociaal beleidsplan is nog in opmaak en zal samen met het meerjarig beleidsplan van de 
gemeente aan volgende gemeenteraad worden voorgesteld, samen met de begroting 2008. De 
reacties uit de bevolking op de enquêtes werden verwerkt in de betreffende beleidsplannen, zoals u 
in de bijlagen van bijvoorbeeld het sportbeleidsplan kunt zien. Bij het lokaal sociaal beleidsplan 
betrof het een kleine twintig reacties. Het spreekt voor zich dat deze beleidsplannen, zoals dat ook 
met voorgaande is gebeurd, gepubliceerd worden op www.ingelmunster.be, maar het spreekt 
eveneens voor zich dat dit pas kan gebeuren van zodra de gemeenteraad daar kennis heeft van 
kunnen nemen en de beleidsplannen heeft goedgekeurd. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
    5   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 11 december 2007 

Fijn stofmetingen in Roeselare en Oostrozebeke. 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Barbary, raadslid, die het volgende toelicht. 

Het is algemeen bekend dat fijn stof kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs 
vervroegde sterfte. Om de stofemissies te verlagen, keurde de Vlaamse overheid in 2005 het 
Vlaamse stofplan van 2005 goed. Nu werd ook het actieplan voor de aanpak van fijn stof in 
industriële hotspots voorgesteld. Sinds 1 januari 2005 mogen van Europa de grenswaarden van fijn 
stof maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. Vlaanderen haalt die norm duidelijk niet. Een 
belangrijk grensoverschrijdend aandeel evenals ongunstige meteorologische omstandigheden zijn 
voor een deel de oorzaak van de overschrijdingen, maar uiteraard draagt ook Vlaanderen zelf hier 
in ongunstige zin toe bij. Om de stofemissies te verlagen werd eind 2005 het Vlaamse stofplan 
goedgekeurd. Onder de bekendste uitvoeringsmaatregelen van dit plan vallen de premies voor 
roetfilters voor vrachtwagens en de aanschaf van de meest milieuvriendelijke of zogenaamde Euro 
V vrachtwagen en de 90 km/u-regel bij SMOG-alarm. De acties van het stofplan richten zich 
enerzijds tot alle sectoren (wegverkeer, huishoudens, industrie, scheepvaart, tertiaire sector, land- 
en tuinbouw) en zijn anderzijds toegespitst op zogenoemde hotspots, welbepaalde plaatsen met 
verhoogde concentratie (industriële hotspots, steden en gemeenten, snel- en gewestwegen). Op 29 
mei 2007 stelde minister Kris Peeters het "Actieplan fijn stof in industriële hotspotzones" voor. Het 
kwam tot stand in samenwerking tussen het Departement LNE (de afdelingen Lucht, Hinder, 
Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Milieu-inspectie en Milieuvergunningen) en de VMM. Het 
actieplan heeft tot doel om de problematiek van fijn stof in de industriële hotspotzones Gentse 
kanaalzone, Oostrozebeke, Roeselare en Ruisbroek in kaart te brengen en een overzicht te geven 
van maatregelen die worden getroffen voor industriële bronnen. Hoewel de verhoogde 
concentraties in de hotspotzones soms veroorzaakt worden door individuele bedrijven, zijn ze voor 
het grootste gedeelte te wijten aan diffuse emissies ten gevolge van diverse op- en 
overslagactiviteiten. De acties zijn dan ook voornamelijk gericht op alle op- en overslagactiviteiten. 
De fijnstof-meetstations te Oostrozebeke en Roeselare meten zeer hoge waarden. Daar 
Ingelmunster gesitueerd is tussen deze twee locaties zijn we er haast zeker van dat ook 
Ingelmunster lijdt onder deze hoge waarden. Heeft onze gemeente contacten met Oostrozebeke en 
Roeselare om deze problematiek aan te pakken? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Een gelijkaardige vraag werd hieromtrent reeds gesteld door collega Wilfried Vanacker in zitting 
van de gemeenteraad van 23 mei 2006. Het standpunt dat toen werd geformuleerd blijft op dit 
ogenblik nog steeds ongewijzigd. Het betreft hier immers een problematiek die de bestuurskracht 
van onze gemeente overstijgt. In die zin blijkt ook dat door het Vlaamse gewest tussen 23 mei 
2006 en nu reeds heel wat inspanningen zijn geleverd om de problematiek in kaart te brengen en 
passende maatregelen voor te stellen. We verwachten dan ook op dat vlak de nodige resultaten als 
gevolg van die inspanningen. 
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