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Beste Ingelmunsternaar, 
 
In dit lijvig en gedetailleerd document stellen we u onze beleidsnota voor de komende 
bestuursperiode voor. Een nota met de visie van het gemeentebestuur over de richting waarin 
onze gemeente moet en zal evolueren. 
 
De nota is gebaseerd op een viertal belangrijke pijlers: 

1. de verkiezingsprogramma’s van de De Brug/N-VA/Open Vld en sp.a, de coalitiepartners 
in de meerderheid. 

2. de omgevingsanalyse die gemaakt werkt door de administratie bij de legislatuurwissel. 
3. de ervaringen en inzichten die we als beleidsmakers in de helft van dit jaar hebben 

opgedaan. 
4. de feitelijke situatie van de gemeente die voor ons als voormalige oppositiepartijen niet 

altijd duidelijk was. 
 
Op basis van al deze gegevens zijn we intensief aan de slag gegaan. De financiële situatie van 
onze gemeente was bij wijlen een serieuze domper op de feestvreugde en heeft dus 
ontegensprekelijk haar effect op de beleidsnota. De kastoestand op zich valt best mee, maar de 
budgettaire impact van de huidige organisatie van gemeente en OCMW is op korte en lange 
termijn onbetaalbaar. Besparen, reorganiseren, rationaliseren en zoeken naar nieuwe 
inkomsten is het gevolg. 
 
Ondanks de heel beperkte financiële ruimte stellen we u toch een ambitieus en vernieuwend 
plan voor, maar met veel zin voor realiteit. Geen luchtkastelen, onbetaalbare dromen of 
potsierlijke projecten. Wel een plan dat Ingelmunster moet klaarstomen om de uitdagingen van 
de toekomst aan te kunnen. Een plan dat Ingelmunster 2020 op de kaart moet zetten. Een plan 
dat maakt dat het ook morgen goed wonen, werken en ontspannen is in Ingelmunster, dat de 
kinderen er als echte kinderen kunnen opgroeien, dat wie oud of zwakker is voldoende meetelt. 
 
De volgende twintig hoofdstukken geven u een overzicht van onze ambities. Ambities die we 
graag met u delen en die we enkel samen met u kunnen realiseren. Zoals het een visietekst 
past, is dit document richtingaanwijzend. De concrete uitwerking van de visie gebeurt 
stapsgewijs in de loop van de legislatuur. Opmerkingen, suggesties, kritieken of 
schouderklopjes: alles is welkom en moet leiden tot de eindversie van deze tekst die we in 
december aan de gemeenteraad gaan presenteren. 
 
Tot slot mijn dank aan allen die hebben meegewerkt en meegeschreven aan dit document. Dit 
is het resultaat van veel input, grondig overleg, gefundeerd debat en nu en dan een stevige 
woordenwisseling. Speciale dank aan de heer gemeentesecretaris, die een belangrijk deel van 
de redactie voor zijn rekening nam. 
 
Veel leesplezier! 
Kurt Windels, 
Burgemeester 
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Algemene toekomstvisie 
We moeten tegen het eind van deze legislatuur van Ingelmunster een gemeente maken die 
voldoet aan de verwachtingen van de huidige, moderne samenleving. Dit alles binnen het kader 
van “ruimte geven”. Ruimte geven in de fysieke betekenis, maar evengoed in de betekenis van 
goed ondersteunen en activeren. Ingelmunster 20.20 moet tegen eind deze legislatuur op de 
kaart staan. 
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Werken en ontspannen in een groeiende gemeente 
De afgelopen 5 jaar kende onze gemeente een gestage bevolkingsgroei. Recente nieuwe 
woonontwikkelingen waaronder het opduiken van woonblokken waarbij meer en meer wordt 
gekozen voor meergezinswoningen zijn verantwoordelijk voor deze groei. Deze ontwikkeling 
wordt door regelgeving van de hogere overheid in onze gemeente versterkt. In deze context wil 
de gemeente Ingelmunster inzetten op een harmonieuze mix van verschillende woningtypes. 
Het is eveneens belangrijk dat er een ruim aanbod is aan werk en ontspanning. Met de groei 
van de gemeente worden deze behoeften nog meer intens aangevoeld. Het is de bedoeling dat 
de gemeente optimaal een antwoord biedt op deze behoeften. 

1. Ruimte om te wonen 
Tal van nieuwe - ook grootschalige - woonontwikkelingen zitten in een voorbereidende fase. Het 
realiseren van die projecten moet een stijging van de bevolking betekenen. We zetten in op het 
aantrekken van nieuwe en jonge gezinnen die voor een extra dynamiek in de gemeente zorgen. 
Het behalen van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) is een belangrijk mikpunt om zoveel 
mogelijk mensen op een betaalbare manier degelijk te huisvesten. Het BSO is een doelstelling 
opgelegd door de Vlaamse regering inzake het beschikbaar stellen van sociale huur- en 
koopwoningen en kavels. Daarbij is er speciale aandacht voor alleenstaanden en moet een 
spreiding van de sociale huisvesting concentratieproblemen vermijden. 

Creëren van leefbare woonomgevingen 
Bij de ontwikkeling van nieuwe woonomgevingen, maar ook bij het vernieuwen van bestaande 
woonomgevingen zetten we maximaal in op leefbaarheid. We voorzien in elke woonwijk 
voldoende open ruimte en kwalitatieve mogelijkheden om te spelen. Voor een absolute 
verkeersveiligheid is de woonomgeving een zone 30 zonder doorstromend verkeer en met een 
systeem van residentieel parkeren. Verder besteden we ruime aandacht aan de verscheidene 
samenlevingsproblemen door het beperken van mogelijke overlast. 

Aandacht voor sociale woonproblemen 
De gemeente zet vol in op het aantrekken van nieuwe, jonge gezinnen, zonder de 
woonbehoefte van alleenstaanden en bejaarden te verwaarlozen. We streven naar een 
gezonde sociale mix bij woonontwikkelingen, waarbij het realiseren van het BSO de centrale 
ambitie is. We proberen het wonen in Ingelmunster betaalbaar te houden. Daarvoor activeren 
we verder de Sociale Huisvestingsmaatschappijen werkzaam op ons grondgebied (De 
Mandelbeek en De Mandel) en verplichten we aan private verkavelaars om een sociale last van 
minstens 10% in te bouwen bij hun projecten. 

Inspelen op nieuwe trends en evoluties 
De maatschappij verandert razendsnel, ook op gebied van wonen. Daarom spelen we maximaal 
in op woontrends die de gezinsverdunning, de vergrijzing en groeiende nood aan thuiszorg 
trachten op te vangen, zoals, bijvoorbeeld, kangoeroewonen, meegroeiwoningen, maximale 
toegankelijkheid. 
We stimuleren milieuvriendelijke investeringen via aangepaste premies. 
We steunen verder ten volle het project ‘Digitale bouwaanvraag’ in functie van het verminderen 
van administratieve lasten en het verhogen van de efficiëntie. 
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Overleg plegen bij de ontwikkeling van het woonbeleid 
De gemeente zal, als regisseur van het lokaal woonbeleid, veelvuldig in dialoog gaan met de 
betrokken partners (het OCMW, de Huisvestingsdienst Regio Izegem, de hogere overheden, de 
Sociale Huisvestingsmaatschappijen, de private ontwikkelaars, de bevolking). 

Inzetten van de ruimtelijke ordening voor een adequaat woonbeleid 
De gemeente ondersteunt elke vraag van een burger binnen de mate van het mogelijke op 
juridisch of planologisch vlak en zonder dat het inwilligen van een vraag tot onaanvaardbare 
overlast leidt of andere belangen schaadt. 
We schetsen het kader dat ruimte biedt aan de lopende en toekomstige nieuwe 
woonontwikkelingen. Daarbij zullen we hogere eisen stellen op vlak van leefkwaliteit, 
waterhuishouding, mobiliteit, openbaar groen, diversiteit en ruimtelijke inpasbaarheid. We willen 
dat het bestaande woonweefsel verder op een kwalitatieve manier evolueert naar een 21e-
eeuwse woonomgeving. 
De gemeente zal er strikt op toezien dat de plannen worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de verleende vergunning. 

2. Ruimte om te ondernemen 
Een moderne gemeente laat ruimte om te ondernemen. Ruimte in de stedenbouwkundige 
betekenis maar eveneens in de ondersteunende zin. Een goed werkende economische raad 
waarin alle soorten ondernemers zetelen (kleinhandel, horeca, landbouw en kmo’s) moet de 
motor zijn van het gemeentelijk economisch beleid. Het nauwer verweven van de 
ondernemerswereld met de vrijetijdsbesteding komt beiden ten goede en de gemeente kan voor 
de bedrijven een partner zijn bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Steun aan de lokale economie 
De gemeente zal een positieve stimulans betekenen voor de lokale bedrijven en de 
middenstand. Zo uiten wij een voorkeur voor het aankopen van producten en diensten bij lokale 
ondernemers en handelaars en willen wij de bevolking stimuleren om dit ook te doen. Dit uit 
zich ook in het streven naar een maximale toegankelijkheid van winkels en bedrijven bij 
wegenwerken en naar een zo ideaal mogelijke mix van kort- en langparkeren. Een centraal 
aanspreekpunt moet de lokale ondernemer wegwijs maken in de gemeentelijke diensten, 
daarbij ondersteund door het Sociaal Huis voor ondernemers in moeilijkheden. 

Verweven van economie met vrije tijd 
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot verhogen van de synergieën tussen lokaal 
ondernemen en de lokale vrijetijdsbeleving. In overleg met de partners uit de lokale 
bedrijfswereld en uit het vrijetijdsveld kunnen de mogelijkheden van het inzetten van specifieke 
locaties, van bedrijfsmecenaat, van sponsoring of van co-financiering worden geanalyseerd. Dit 
debat zal één van de opdrachten zijn voor de Economische Raad van Ingelmunster, die zal 
worden opgericht. 

Partner bij maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij 
ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen 
op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de 
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belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. 
De gemeente wil een partner zijn van lokale ondernemers bij het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, onder meer, via het onderzoeken van de mogelijke inbreng van ondernemingen 
bij vormen van sociale tewerkstelling, bij de opvang van schoolgaande kinderen en bij het 
realiseren van projecten in een publiek-private samenwerking. Ook dit vormt één van de 
opdrachten voor de Economische Raad van Ingelmunster. 

Plaats om te ondernemen 
De gemeente steunt de ruimtelijke ontwikkelingen gericht op ondernemen maximaal en zet 
hierbij in, waar dat ruimtelijk te verantwoorden is, op het optimaal verweven van functies. Bij de 
inrichting van bedrijventerreinen wordt gestreefd naar diversificatie van verschillende soorten 
bedrijven, zowel qua sector als qua omvang. Verder speelt het mobiliteitsvraagstuk hier een 
belangrijke rol, zowel inzake het parkeren, het aanbod van openbaar vervoer als een gepaste 
ontsluiting naar de regio. Indien de mogelijkheid voor bedrijfsverzamelgebouwen of 
startersgebouwen zich aandient, zal de gemeente dit ten volle ondersteunen. 
We geven landbouw als economische activiteit alle mogelijke ondersteuning binnen het kader 
van een verantwoord ruimtelijk beleid en vrijwaring van de open ruimte. 

3. Aanbod voor schoolgaande kinderen 
Ingelmunster heeft een brede waaier van scholen, inclusief een gemeenteschool die 
zelfbedruipend wordt. Een goede verstandhouding tussen de verschillende scholen en 
onderwijsnetten bevorderen versterkt ontegensprekelijk het belang van het kind. Daarenboven 
voorziet een moderne gemeente dat jonge gezinnen kunnen rekenen op een flexibele 
kinderopvang, hetzij georganiseerd door de privé, hetzij aangeboden door de gemeente. Een 
grondige studie van de noden, mogelijkheden en varianten moet leiden tot een globale en 
duurzame oplossing voor de kinderopvangproblematiek voor de schoolgaande jeugd tot 12 jaar. 
Het huidige aanbod aan sportkampen, speelpleinwerking en Stekelbees moet mee in dat licht 
bekeken worden. 

Een gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang op een goed gekozen locatie 
De gemeente en het OCMW voorzien een breed en flexibel aanbod voor schoolgaande 
kinderen tot 12 jaar, waar jonge gezinnen op kunnen rekenen zowel naschools als tijdens de 
vakanties en tijdens vrije dagen binnen het schooljaar. 
Het bestaande aanbod van de Dienst Vrije Tijd, Jeugd en Sport (sportklassen, sportkampen, 
speelpleinwerking) wordt aangevuld met een gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. 
De gemeente kiest voor een multifunctionele locatie die daardoor eventueel nog kan gebruikt 
worden voor andere doeleinden. De kinderopvang beschikt over voldoende ruimte om te 
spelen, is goed en veilig bereikbaar en biedt voldoende parkeerfaciliteiten. 

Een gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang voor iedereen 
De gemeente en het OCMW maken maximaal gebruik van eventuele subsidieregelingen en 
bieden de verschillende opvangmogelijkheden tegen een faire prijs aan. 
De gemeente en het OCMW voorzien sociale correcties op de kostprijs van de verschillende 
opvangmogelijkheden. 
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Een aanbod voor schoolgaande kinderen in overleg met de scholen, de betrokken 
doelgroep en andere maatschappelijke actoren 
Voor het aanbod naar schoolgaande kinderen wordt volop gemikt op de jonge gezinnen met 
kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar die in Ingelmunster wonen of werken. 
De inrichting van de kinderopvang dient te gebeuren in overleg en in samenwerking met de 
Ingelmunsterse scholen. Ook private bedrijven met plannen inzake kinderopvang voor hun 
werknemers kunnen hierbij worden betrokken. 

Het aanbod naar schoolgaande kinderen wordt ‘smart’ 
De communicatie van en over de buitenschoolse kinderopvang wordt gevoerd volgens de 
concepten van de nieuwe huisstijl van de gemeente en het OCMW. De gemeente en het 
OCMW voorzien de reservatie en verdere dienstverlening van het aanbod online via een 
centraal en digitaal onthaal. 

4. Ruimte om te ontspannen 
Ingelmunster heeft een goed draaiend verenigingsleven zowel bij cultuur, sport, jeugd als 
senioren. Een gemeente als Ingelmunster heeft de taak de verenigingen te ondersteunen en te 
helpen, eerder dan zelf als organisator op te treden en concurrent te worden van de talrijke 
verenigingen. 

Aanpakken van de lokalenproblematiek voor het verenigingsleven 
Het rijke verenigingsleven in onze gemeente botst soms tegen zijn eigen succes op. Vooral op 
vlak van huisvesting stellen we problemen vast. Idealiter wordt hiervoor een nieuwbouw 
ontwikkeld. De financiële toestand zal jaarlijks geëvalueerd worden in functie van de realisatie 
van deze investering. Daarom verkiest het gemeenbestuur op dit ogenblik te komen tot een 
optimalisatie van het gebruik van alle beschikbare accommodatie, zowel eigen patrimonium als 
van private eigenaars. 
Voor onze eigen zalen en terreinen gaan we de gebruiksreglementen uniformiseren en de 
manier van reserveren uitbreiden met een digitale versie. Het Marktplein, het Stationsplein en 
de kanaaloevers zijn inzetbaar voor openluchtmanifestaties. 
In overleg en in samenwerking met private actoren die ruimte ter beschikking hebben, wordt 
bekeken hoe deze accommodaties voor de bevolking beter inzetbaar kunnen worden gemaakt 
als repetitie-, opvoerings-, fuif- en vergaderruimte. Voorbeelden hier zijn de kerken, zalen in 
scholen of zalen bij private uitbaters. 

Bij dit alles heeft de gemeente bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking. 

Ondersteuning van de vrijetijdssector 
De gemeente wil iedereen ten volle ondersteunen bij een gezonde, nuttige en sportieve 
vrijetijdsbesteding. De gemeente zal dit doelgroepgericht (jongeren, senioren, verenigingen, …) 
doen en wil hierbij de nadruk leggen op een ondersteunende inbreng via het beschikbaar stellen 
van aangepaste accommodatie en huisvesting, via materiële ondersteuning en via subsidies 
aan verenigingen en aan initiatieven. Bij het verlenen van subsidies houdt de gemeente 
rekening met de wijze waarop participatie van kansarmen en mindervaliden een plaats krijgt en 
waarbij vrijwilligers een rol spelen in de vereniging of het initiatief. 
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Voor sport, jeugd, cultuur en bib wordt één loket Vrije tijd gemaakt. Deze diensten leggen in de 
eerste plaats de nadruk op het ondersteunen van de verenigingen. Daarnaast organiseert de 
koepel Vrije Tijd jaarlijks een beperkt aantal kwalitatieve evenementen. 
Voor de doelgroep van de schoolgaande jeugd wil de gemeente nog een specifiek aanbod 
voorzien van, bijvoorbeeld, sportklassen en -kampen, jeugdboekenweek en cultuureducatie. 

De dorpskern en landelijk Ingelmunster als ruimte om te ontspannen 
De gemeente zal de mogelijkheden inzake toerisme en recreatie bij de herinrichting van de 
dorpskern maximaal benutten. De noordelijke Kanaaloever krijgt een aantrekkelijke inrichting 
waar zowel wandelen, kleinschalige horeca, passieve recreatie als natuurbeleving hun plaats 
krijgen. Hierbij wordt gestreefd naar een zo ruim mogelijke medewerking van betrokken 
partners. 
Het platteland met zijn trage wegen krijgt de volle aandacht van de gemeente waarbij de 
ontwikkeling wordt gericht op een betere beleving van natuur en landschap. Daarnaast willen 
we de bestaande en potentiële natuur- en landschapswaarden optimaal waarderen. 

Trekpleisters in de gemeente 
Ingelmunster bezit heel wat troeven. De gemeente zal ruime aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van trekpleisters rond die troeven om het toeristisch-recreatief en sportief 
potentieel verder op te krikken. Dit zal gebeuren in overleg en in samenwerking met private 
partners die een graantje kunnen meepikken bij deze ontwikkelingen. 

Fuiven moet kunnen 
De gemeente maakt duidelijke afspraken met de jeugd- en andere verenigingen die fuiven 
organiseren. Daartoe voorziet de gemeente duidelijke communicatie en geregeld overleg met 
betrokkenen voor klare afspraken en achteraf-evaluaties. 

Bibliotheek als laagdrempelig infopunt voor kennis, cultuur, informatie en ontspanning 
De gemeente biedt, via de bibliotheek als broker van kennis en informatie, met haar collectie en 
haar uitbreidingsactiviteiten, een toegankelijke en laagdrempelige vrijetijdsbesteding aan. 
De bib wordt het toegangscentrum voor de dienst Vrije Tijd waar het betrokken aanbod 
samenkomt. 

Communicatie en overleg binnen de sector Vrije Tijd 
Het communicatie-concept van de Dienst Vrije Tijd vormt een onderdeel van de algemene 
nieuwe gemeentelijke communicatiestrategie met een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. 
Binnen dit concept zal ten volle gebruik gemaakt worden van nieuwe communicatie-technieken, 
sociale media en de principes van ‘mijngemeente.be’. 
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Een zekere en sfeervolle thuis 

Waar in vorig hoofdstuk meer nadruk werd gelegd op de structuren, staat in dit hoofdstuk het 
menselijk aspect meer centraal. 
Veiligheid, netheid en gezondheid zijn drie zeer belangrijke voorwaarden om een goede thuis te 
creëren. De gemeente wil daar heel sterk op inzetten. 

5. Een veilig en net Ingelmunster 
Een mens voelt zich thuis waar hij zich veilig in een nette omgeving kan bewegen. Bedreigingen 
van die veiligheid en netheid moeten worden aangepakt. Daarenboven moeten bepaalde 
verkeerstechnische ingrepen er voor zorgen dat fietsers en voetgangers, jongeren, ouderen en 
mensen met een beperking zich zorgeloos kunnen verplaatsen. 

Werken aan een nette gemeente 
De gemeente zet via een vast jaarlijks budget in op het onderhouden van het wegennet. 
Ditzelfde geldt ook voor het stelselmatig vernieuwen van de publieke ruimte in de wijken, onder 
meer door het vernieuwen van de voetpaden, het opfrissen van het openbaar groen en het 
heraanleggen van de wijkparken en -speelpleinen. Ook wordt zorg gedragen voor nette 
bedrijventerreinen in overleg met de terreinontwikkelaar en betrokken bedrijven. 
Voor losliggende stoeptegels, aangereden verkeersborden, woekerend onkruid en andere 
ongemakken wordt een digitaal meldpunt met een adequate opvolging ontwikkeld. 

De gemeente zal de strijd tegen leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen, in 
samenwerking met de regionale huisvestingsdienst, verder opvoeren. 

De gemeente wil sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep zoveel als mogelijk voorkomen en waar 
nodig beteugelen. De gemeente rekent op dit vlak heel sterk op de verantwoordelijkheidszin van 
de bevolking. 

Werken aan een verkeersveilige gemeente 
De gemeente wil absolute prioriteit geven aan het verder verbeteren van de fiets- en 
verkeersveiligheid, onder meer door het opwaarderen van trage wandel- en fietsverbindingen, 
door het beter kanaliseren van het zwaar verkeer en het strikter handhaven van 
verkeersinbreuken in samenwerking met de politiezone Midow. 
Actie naar de scholen en de directe omgeving moet toelaten het comfort voor de trage 
weggebruiker in de schoolomgevingen op te drijven. 

Werken aan algemene en brandveiligheid 
De gemeente wil, in samenwerking met de politiezone Midow en met de vier andere Midow-
gemeenten (Meulebeke, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) werken aan een 
kosteneffectief veiligheidsbeleid waarbij bestuurlijke en politionele handhaving aan de orde is. 
Het bestrijden van vandalisme en andere overlastfenomenen moet daarbij een belangrijk 
aandachtspunt voor de politiezone vormen. 
De gemeente wil op een menselijke en rationele wijze gebruik maken van bemiddeling, sancties 
en andere middelen om de zuurtegraad van de maatschappij te verminderen. 
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De op stapel staande hervorming van de brandweerdiensten zal met zeer veel aandacht 
worden opgevolgd. In de eerste plaats zal er over worden gewaakt dat deze hervorming kan 
verlopen zonder zware financiële meerkost. Daarnaast zijn het behoud van de hoogstaande 
kwaliteit van de huidige Ingelmunsterse brandweerzorg en de lokale identiteit thema’s die 
nauwgezet zullen worden bekeken. 

6. Geen natte voeten in huis 
Ingelmunster werd in het verleden regelmatig geteisterd door wateroverlast. In de vorige 
legislatuur werden reeds verschillende inspanningen gedaan. Het uitwerken van een algemeen 
waterbeheersingsplan moet de afwateringsproblemen verder aanpakken, onder meer door een 
oplossing te geven aan het erosieprobleem. 

Een gemeentelijk waterbeheersplan 
De gemeente zal de gekende overstromingsgebieden versneld aanpakken met de bedoeling de 
waterafvoer waar nodig te vertragen. Overwelving van beken en baangrachten wordt enkel nog 
en beperkt toegestaan voor de toegankelijkheid van percelen. 
Het algemeen waterbeheer zal gebeuren in nauwe samenwerking met de provincie die het 
beheer van de ingeschreven waterlopen van de gemeente zal overnemen, zodat de gemeente 
zich kan concentreren op de eerstelijnszorg, ook voor riolen en grachten. 
Bij nieuwe verkavelingen en woonontwikkelingen zal rigoureus de vernieuwde watertoets 
worden gevolgd. 

Aandacht voor erosie 
De gemeente zal, in overleg met de betrokken eigenaars en gebruikers, maatregelen nemen 
om de erosie op de meest gevoelige punten te verminderen. Het bestaande premiestelsel wordt 
herzien en meer toegespitst op erosiewerende maatregelen. 

7. Open ruimte om te werken en te genieten 
De open ruimte in Ingelmunster wordt schaars. Bebouwing, van welke aard dan ook, in dat 
open gebied moet verantwoordbaar en draagbaar voor de omgeving zijn. De bestaande lokale 
landelijke wegen dienen goed onderhouden te worden. Een netwerk van trage wegen in een 
aantrekkelijk en natuurlijk landschap verhoogt de veiligheid van de zwakke weggebruiker en 
trekt de recreant aan. 

Goede zorg voor de schaarse open ruimte 
De gemeente zal er op toezien dat de schaarse open ruimte en de natuur- en 
landschapswaarden binnen onze gemeente zo veel mogelijk gevrijwaard wordt. Dit, onder 
meer, door het beter handhaven van bijkomende voorwaarden bij stedenbouwkundige 
vergunningen. 
Ook de landbouw kan hierbij een rol vervullen. De gemeente wenst aandacht te geven aan de 
diversificatie van de land- en tuinbouw gericht op het beheren van de open ruimte en op het 
voorzien van toeristisch-recreatieve faciliteiten. 
Tenslotte wenst de gemeente een bijzondere waakzaamheid aan de dag te leggen bij het 
bouwen van de nieuwe brug ten aanzien van de natuurwaarden in het Kasteelpark, het 
Spoorwegdomein en de Mandelvallei. Na de aanleg van de nieuwe centrumbrug zal de 
vrijgekomen ruimte een groene bestemming en inrichting krijgen. 
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Zorg voor de landelijke en de trage wegen 
Via een vast jaarlijks budget zal de gemeente inspanningen doen om de landelijke wegen in 
optimale staat te behouden. 
De gemeente wenst, in functie van de veiligheid van de zwakke weggebruiker, maar ook in 
functie van hun waarde voor de open ruimte, het netwerk van trage wegen in ere te herstellen, 
onder meer door het opnieuw openstellen van prioritaire, maar in onbruik geraakte 
verbindingen. Er zullen geen bestaande trage wegen worden afgeschaft. Bij uiterste noodzaak 
kan een deel van een veld- of kerkwegel worden opgeheven als er een functioneel alternatief 
voor handen is en tegen vergoeding van de gecreëerde meerwaarde. 
Het toeristisch-recreatief potentieel van het tragewegennetwerk in Ingelmunster kan digitaal 
worden aangeboden door opname in het GPS-netwerk voor trage wegen. 

8. Stationsbuurt herwaarderen 
De vernieuwing van het centrum is een katalysator van het economisch en sociaal leven in 
Ingelmunster. Na de heraanleg van de centrumbrug is de stationsbuurt dringend aan 
opwaardering toe. Ruimte om te wonen combineren met ruimte voor ondernemen en voor 
horeca moeten van de Stationsbuurt een tweede centrum maken. 
Voor de effectieve realisatie hiervan is de gemeente in hoge mate afhankelijk van de externe 
partners. 

Continuïteit bij de herinrichting van het centrum in de Stationsbuurt en de Kanaalzone 
Met de beslissing van Minister Crevits op 12 december 2012 werd de keuze voor een hoge brug 
definitief. Dit betekent dat de gemeente de bestaande engagementen met de 
spoorwegbeheerders, met de kanaalbeheerders, met de ontwerpers en met de hogere overheid 
verder zal uitwerken, weliswaar rekening houdend met de pijnpunten die duidelijk werden na 
afwerking van de markt en de grote centrumparking. De verdere ontwerpen voor herinrichting 
van de Stationsbuurt, de nieuwe brug en de Kanaalzone zullen hun merites moeten hebben op 
vlak van kostprijs en duurzaamheid van de materialen en op vlak van praktische bruikbaarheid. 

De nieuwe Stationsbuurt en de Kanaalzone, een aangename verblijfszone 
De gemeente zal er op toezien dat het ontwerp van de nieuwe Stationsbuurt en de Kanaalzone 
voldoende ruimte geeft om te ondernemen (winkels en horeca met terrassen), maar ook 
ingericht wordt als een veilige en aangename woonomgeving, met speelruimte voor de 
kinderen. 
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de herbestemming en herinrichting van een aantal 
kenmerkende gebouwen of functies van deze buurt. 

9. Op uw gezondheid! 
Gezondheid en gezond leven is iets wat ons allemaal aanbelangt. Iedereen is er op zijn of haar 
manier mee bezig. Daarom wil de gemeente Ingelmunster een stimulerende rol spelen om haar 
inwoners aan te zetten gezonder te leven. Niet met het betuttelende vingertje in de lucht, maar 
wel de mensen op een positieve en aangename manier aanmoedigen om, bijvoorbeeld, gezond 
te eten en voldoende te bewegen, evenals de nodige aandacht voor preventie en informatie. 
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Werken rond een vast jaarlijks thema 
Een jaarlijks thema moet als een rode draad door het gemeentelijk en OCMW-beleid lopen. 
Afhankelijk van het gekozen thema wordt in alle beleidsdomeinen nagegaan hoe we dit 
gezondheidsaspect een plaats kunnen geven, in overleg met het Lokaal Gezondheidsoverleg 
(LOGO) en de provinciale diensten. Het spreekt voor zich dat hier op de nodige creativiteit van 
iedereen wordt gerekend. Geen extra activiteiten of organisaties dus, maar binnen het 
bestaande aandacht voor het jaarlijks gezondsheidsthema. 

Iedereen doet mee 
De bedoeling is om de bevolking maximaal bij het jaarlijks thema te betrekken. Het streven naar 
een gezondere gemeente is hierbij uiteraard prioritair. Om dit te bereiken is het creëren van een 
gemeenschappelijk streefdoel belangrijk. Een positief neveneffect is dat het samen werken in 
functie van een bepaalde target mensen samenbrengt, de cohesie onder de bevolking verhoogt  
en de verzuring in de maatschappij tegengaat.  

Aanstelling van een gezondheidscoördinator 
Om dit alles in goede banen te leiden wordt iemand uit het bestaande personeelsbestand 
aangesteld als gezondheidscoördinator met een dubbele taak. In eerste instantie is hij/zij 
verantwoordelijk voor de bepaling van het jaarthema. In tweede instantie wordt een round-up 
gemaakt van alle mogelijke invullingen van het thema in de verschillende domeinen van de 
gemeente. Het spreekt voor zich dat alle initiatieven worden gebundeld in een overzicht en 
eventueel worden gekoppeld aan een slotactiviteit. De dienst communicatie en de dienst Vrije 
Tijd hebben in deze ook een belangrijke rol te spelen. 
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De gemeente als modern overheidsapparaat 

Eén van de noodzakelijke voorwaarden om de ambities van dit beleidsplan te realiseren is dat 
de gemeente functioneert als een modern overheidsapparaat. Dit betekent dat volop de kaart 
van e-government wordt getrokken, maar ook dat zowel gemeente als OCMW zich gaan 
concentreren op hun kerntaken. Dit laat toe dat de gemeente en het OCMW zo zuinig mogelijk 
kunnen functioneren, daarbij ondersteund door een flexibel en goed opgeleid 
ambtenarenapparaat. 

10. De schaarse middelen heel rationeel en doelmatig beheren 
De financiële middelen van de gemeente zijn schaars, zeer schaars. In 2019 moeten alle 
uitgaven, exclusief investeringen, kunnen worden betaald met de voorziene inkomsten. Dit is 
een eis van de Vlaamse regering opgelegd per decreet. In 2013, het eerste jaar van deze 
legislatuur, werd een zeer diepgaande analyse van de financiële toestand van gemeente en 
OCMW gemaakt. Meteen werden acties ondernomen om te besparen en uitgaven te 
rationaliseren. Jammer genoeg kon dit niet volstaan, waardoor naar een lastenverhoging moet 
worden gegrepen. De inspanning die echter van de bevolking en de bedrijven wordt gevraagd, 
is evenwichtig verdeeld volgens ieders draagkracht en vermogen. De besparingen en de 
inspanningen van de bevolking en de bedrijven zullen er toe leiden dat Ingelmunster in 2019 
een financieel gezonde gemeente zal zijn. 

De uitgaven onder controle houden 
De personeelskosten bij de gemeente en het OCMW bedroegen bij het begin van de legislatuur 
respectievelijk 45% en 68% in 2013. De uitgaven onder controle houden betekent automatisch 
dat de inzet van personeel voor dienstverlening en administratieve en technische ondersteuning 
zeer rationeel moet worden benaderd. In de loop van 2013 werden bij de gemeente en het 
OCMW daartoe al de noodzakelijke besparingen binnen het personeelsbestand gerealiseerd, 
waarbij de situatie zoveel mogelijk werd afgestemd op de situatie van de gemeenten uit de 
regio. Voor de komende 6 jaar zullen personeelsleden, die de organisatie tijdelijk of definitief 
verlaten, enkel worden vervangen indien de situatie dit absoluut noodzaakt. Interne 
verschuivingen of mogelijkheden van outsourcing zullen als oplossingen worden aangewend. 
De gemeente en het OCMW wensen heel zuinig om te springen met de beschikbare 
werkingsmiddelen zonder de gewenste dienstverlening in gevaar te brengen. Een zeer 
nauwgezette en getrouwe budgettering van de kosten van de werking kan een financiële 
reserve genereren om de nodige en gewenste investeringen te realiseren. Acties die in de 
komende jaren zullen worden aangehouden zijn het rationaliseren van het aankoopbeleid, het 
creatief doch veilig en op een ethisch verantwoorde manier beleggen van de financiële 
reserves, de bijdragen en dotaties aan de verschillende instanties die financieel afhankelijk zijn 
van de gemeente (OCMW, kerkbesturen, politie- en brandweerzone, intercommunales, …) 
beperken tot maximaal de jaarlijkse, nominale groeivoet van het Gemeentefonds voor 
Ingelmunster. De werking van het gemeentelijk onderwijs is zelfbedruipend gemaakt en wordt 
jaarlijks geëvalueerd. Waar samenwerking loont in functie van besparingen of 
efficiëntieverhoging, zal ten volle worden ingezet op deze samenwerking. 
Het subsidiebeleid aan gezinnen en verenigingen wordt herzien met als doel een gerichte 
ondersteuning te voorzien zodat verenigingen kunnen werken en organiseren, maar waarbij de 
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steun aan voorwaarden is onderworpen inzake participatie van kansarmen, 
gemeenschapsvorming en zorg voor zwakkeren. 

De inkomsten van en voor de werking maximaliseren 
De gemeente en het OCMW willen de tarieven voor gepresteerde diensten zoveel mogelijk 
marktconform maken afhankelijk van de manier waarop deze diensten meer of minder tot de 
kerntaken behoren. Het vaststellen van de tarieven zal steeds gebeuren na een vergelijkend 
onderzoek met de gemeenten uit de nabije omgeving. 
De gemeente en het OCMW zullen maximaal gebruik maken van subsidies van hogere 
overheden, waarbij er over gewaakt zal worden dat de uitgaven of de investeringen enkel 
gebeuren om aan reële noodzaak of behoefte te voldoen en niet omdat subsidies beschikbaar 
zijn. Een kosten-batenanalyse, bijvoorbeeld voor Europese subsidies, zal steeds uitgevoerd 
worden. 

Eerlijke belastingen 
De financiële erfenis van de gemeente en het OCMW dwingt ons tot het verhogen van de 
belastingen. De gemeente wenst inkomstengenererende belastingen steeds op een faire 
manier vast te leggen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en iedereen zijn 
steentje bijdraagt. Daarom wenst de gemeente de fiscaliteit te veralgemenen naar de bedrijven 
voor belastingen die op vandaag alleen aan gezinnen aangerekend worden. 
Net zoals in vorige legislaturen blijft de gemeente genoodzaakt een aantal gedragssturende 
belastingen in te voeren of aan te passen. Het ontbreken ervan betekent op dit moment een 
bijkomende last voor de gemeentelijke werking, het gemeentelijk patrimonium of het openbaar 
domein. 

11. Ingelmunster digitaal 
Een moderne gemeente trekt de kaart van het digitale tijdperk. De nieuwe technieken zijn zowel 
een communicatie- als een dienstverleningskanaal. Een win-win situatie voor iedereen. De 
mensen zijn optimaal geïnformeerd, kunnen veel van thuis uit en voor de gemeente en het 
OCMW is het op de lange termijn kosten– en energiebesparend. 

E-government in functie van een betere dienstverlening  
De gemeente en het OCMW willen een algemene invoering en ontwikkeling van een 
elektronisch loket onder de noemer van ‘Mijn gemeente’, dit voor de dienstverlening van alle 
diensten en gericht op alle doelgroepen (gezinnen, ondernemers, verenigingen, toeristen en 
recreanten). Hierbij is het de bedoeling de administratieve last zoveel mogelijk te verminderen, 
zowel voor de burger als voor de gemeente. 

E-government in functie van een betere communicatie en transparantie  
De nieuwe communicatietechnieken zoals Facebook, Twitter, … willen de gemeente en het 
OCMW maximaal gebruiken om tot een betere dialoog te komen tussen bevolking en bestuur. 
Hiermee willen we ook komen tot een hogere transparantie en de mensen wegwijs maken in de 
gemeentelijke financiële huishouding. 
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Aandacht voor de digitale kloof  
Maximaal inzetten op de meest moderne informatie- en communicatietechniek houdt het risico 
in dat digitale analfabeten de boot missen. Daarom willen de gemeente en het Sociaal Huis ten 
volle maatregelen treffen om de digitale kloof te verminderen. 

12. Gemeente en OCMW moeten focussen op kerntaken 
Een gemeente kan en moet vooral niet alles zelf doen. Niet alles wat we zelf doen is per 
definitie beter. De vraag moet gesteld worden wat de kerntaken van een gemeente en OCMW 
zijn. Voor bepaalde zaken moeten we ook durven kijken naar diverse vormen van 
samenwerking met andere overheden (intergemeentelijk), organisaties, privé-firma’s of 
verenigingen. 

Analyse van de kerntaken van de gemeente en het OCMW  
De laatste jaren kregen gemeente en OCMW talrijke bijkomende verantwoordelijkheden van de 
hogere overheid. Daarnaast verwacht de bevolking steeds meer van haar lokaal bestuur en 
heeft iedere gemeente specifieke noden. Daartegenover staat dat de middelen schaars zijn. 
Enkel een verhoging van de efficiëntie kan aan dit dilemma een antwoord bieden. Daartoe 
zullen de gemeente en het OCMW een diepgaande analyse uitvoeren van hun respectieve 
kerntaken. Ze baseren zich hierbij op een drietal principes. Het gaat om behoeften of diensten 
die niemand anders kan of wil lenigen, en waar gemeente of OCMW dus moeten voor instaan. 
Gemeente of OCMW zijn de enige mogelijke aanbieders van deze diensten. Gemeente of 
OCMW worden door de wetgeving verplicht deze diensten aan te bieden. Het bepalen van een 
eerlijke kostprijs voor deze diensten zal daaraan worden gekoppeld. 

Ondersteuner van een bloeiend verenigingsleven 
Ingelmunster kent een bloeiend verenigingsleven. Als kleine gemeente verkiezen we eerder een 
ondersteunende rol dan een programmerende rol om niet in concurrentie te treden met 
verschillende verenigingen. De eigen programmatie van de ééngemaakte dienst Vrije tijd wordt 
alleen gezien als kerntaak indien ze aanvullend is bij het aanbod ontwikkeld door verenigingen. 

Zorg, wonen en werk als kerntaak voor het Sociaal Huis 
Het Sociaal Huis wenst deze drie items naar voor te schuiven als cruciaal, vooral dan gericht 
naar individuele zorgvragers en senioren. Inzake wonen wordt de samenwerking met 
Huisvestingsdienst regio Izegem bestendigd. Voor het aspect werk staat een aanvullend 
regionaal samenwerkingsverband in de steigers. 
Verder wordt sterk gefocust, in samenspraak met de dienst Vrije tijd, op de rol van de talrijke 
verenigingen bij het verhogen van de participatie van kansarmen. 

13. Flexibel en goed opgeleid ambtenarenapparaat 
Een heel grote hap uit het gemeentelijk budget gaat naar de uitbetaling van het personeel. Het 
plafond is bereikt. In de loop van de legislatuur worden geen extra arbeidsplaatsen gecreëerd. 
Ziektes en zwangerschappen worden opgevangen door interne personeelsmobiliteit. 
Een permanente vorming van het personeel moet ervoor zorgen dat de gemeente volledig up-
to-date blijft. 
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Verhogen van de flexibiliteit en de efficiëntie van de gemeentelijke administratie 
De afgelopen jaren werd heel veel geïnvesteerd in het aantrekken van zeer gekwalificeerd en 
enthousiast personeel voor het uitgebreide takenpakket van gemeente en OCMW. Gelet op de 
budgettaire situatie is een plafond bereikt. De gemeente en het OCMW wensen daarom vanaf 
nu in te zetten in het verhogen van de efficiëntie en in flexibiliteit om te kunnen voldoen aan 
wisselende omstandigheden. Daartoe zal ook sterk worden geïnvesteerd in permanente, doch 
gerichte vorming. 

Werken aan de bedrijfscultuur 
De competenties van het personeel moeten aangepast zijn aan de nieuwe uitdagingen binnen 
de sector. Ze vereisen een zeer flexibele ingesteldheid ten aanzien van de werkprocessen 
(vraagcontexten, procedures en instrumenten,…), een maatschappelijke en culturele bagage, 
creativiteit en kennis van technologische en digitale ontwikkelingen. Van het gemeentelijk 
ambtenarenapparaat wordt verwacht dat ze zich scharen achter de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen. De gemeente en het OCMW zullen daarom investeren in het creëren van 
de gewenste bedrijfscultuur gericht op een sterk groepsgevoel, wederzijds begrip tussen de 
diensten en een sterke uitstraling van de gemeente en het OCMW als werkgever. 
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Een thuis voor alle Ingelmunsternaren 

Voor het welzijn van mensen is een goede buurt waar men zich thuis en veilig voelt een 
noodzakelijke voorwaarde. De gemeente zal daar prioritair aan werken voor de nieuwe 
inwoners, maar ook voor de mensen die het moeilijk hebben. Ook senioren krijgen specifieke 
aandacht binnen deze optiek. 

14. Ouderen en mensen met een beperking langer thuis laten wonen 
Ingelmunster heeft momenteel een iets oudere bevolking. Met de diensten (maaltijden, minder-
mobielencentrale, poetsdienst, thuiszorg, …) van het OCMW moet verder ingezet worden om 
die mensen zo lang mogelijk thuis te houden. Het bouwen van nieuwe bejaardenwoningen, -
flats of woningen met zorgvoorzieningen is een must. Deze taak kan optioneel overgenomen 
worden door een privé-investeerder. 

Optimale thuiszorg voor ouderen 
De gemeente en het Sociaal Huis zullen de bestaande thuiszorgdiensten (warme maaltijden, 
mindermobielencentrale, personenalarm, poetsdienst en thuiszorg) promoten en verder 
optimaliseren. De thuiszorgcoördinator, uitgerust met alle faciliteiten voor mobiele e-
dienstverlening, zal uitgebreid bekend gemaakt worden. 
De gemeente en het Sociaal Huis zullen de buurt- en mantelzorg stimuleren waarbij het werk 
van vrijwilligers uit de buurt zal worden ondersteund. 

De samenwerking tussen het Sociaal Huis en het lokaal aanspreekpunt voor dementie ‘De 
Misthoorn’ wordt verdergezet en, waar nodig, meer uitgebreid ontwikkeld. 

Aangepaste huisvesting voor senioren 
De gemeente en het Sociaal Huis zetten verder in op aangepaste huisvesting voor senioren, dit 
in overleg en in samenwerking met de lokale huisvestingsmaatschappijen, de HRI en het 
sociaal verhuurkantoor, door het voorzien van een premie voor de aanpassing van de eigen 
woning en door het inzetten op het meer geschikt maken voor senioren van de woningen in 
portefeuille bij de huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor. Het wegwerken 
van wachtlijsten is een prioriteit. 
Voor de ontwikkeling van nieuwe en noodzakelijke seniorenwoningen of -flats wordt 
samengewerkt met het Rust- en Verzorgingstehuis, de lokale huisvestingsmaatschappijen en 
private partners. 

Werken aan een zinvolle en aangepaste ontspanning 
De gemeente wenst ook inspanningen te doen voor de niet-zorgbehoevende senioren om hen 
een zinvolle en aangepaste ontspanning aan te bieden. Cruciaal daarbij is het ondersteunen bij 
het overwinnen van de digitale kloof. De Dienst Vrije Tijd met de bib en het specifieke 
bejaardensportaanbod zijn daarbij belangrijk. 

15. Beter een goeie buur(t) dan een verre vriend 
Mensen voelen zich thuis als ze zich goed voelen in hun buurt. De gemeente ondersteunt 
daarom verder de goede buurtwerking. De jaarlijkse wandeling met de buren met afsluitend een 
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barbecue kan rekenen op financiële ondersteuning. Speelpleinen krijgen via een beurtsysteem 
een opfrisbeurt. 

Verder ondersteunen van de ‘Goede Buurt’-werking 
De gemeente zet de bestaande ‘Goede Buurt’-werking nog intensiever verder. De aandacht zal 
worden gericht op de nieuwe straten in nieuwe woonontwikkelingen. Ook zal worden 
onderzocht in overleg met de Economische Raad voor Ingelmunster of een dergelijk initiatief 
wenselijk is in bedrijventerreinen. 

Creëren van een stevig sociaal buurtnetwerk 
De ‘Goede Buurt’-werking zal worden ingezet om een stevig sociaal buurtnetwerk te creëren. 
De erkenning en subsidiëring als goede buurt kan afhankelijk worden gesteld van de mate 
waarbij de buurt zich inzet voor iedereen in de buurt, ook kansarmen, bejaarden, zieken en 
personen met een beperking. Het streven naar een optimale sociale mix in deze buurten moet 
daartoe bijdragen. 

Aandacht voor de jeugd in het buurtwerk 
De gemeente zal bijzondere aandacht spenderen aan de speel- en ontspanningsmogelijkheden 
in de buurten. Waar dat verkeerstechnisch mogelijk is, kunnen speelstraten ontwikkeld worden. 
Voor buurten met minder speelmogelijkheden kunnen tijdelijke en mobiele constructies worden 
ingezet. 

16. Nieuwe inwoners versneld laten inburgeren 
Het is als nieuwe inwoner van een gemeente niet altijd eenvoudig om snel je weg te vinden. De 
gemeente moet een inspanning leveren om die mensen een waar welkom-gevoel te geven. Het 
promoten van en het stimuleren tot aansluiting bij een bepaalde vereniging kan de nieuwelingen 
zich versneld thuis laten voelen. Ingelmunster mag niet enkel de slaapgemeente zijn van wie 
elders zijn leven uitbouwt. 

Snel wegwijs in een nieuwe thuis 
De gemeente zal nieuwe inwoners, inclusief de geregulariseerde vluchtelingen, zo vlug mogelijk 
na hun inschrijving in de gemeente wegwijs maken in het aanbod zowel vanuit het 
gemeentebestuur, de lokale handelszaken als het verenigingsleven. 
De gemeente wil de nieuwe inwoners een goed gevoel geven bij hun nieuw verworven status 
van Ingelmunsternaar, zodat ze doelbewust kiezen om ook effectief Ingelmunsternaar te zijn, 
doelbewust kiezen voor een Ingelmunsterse school voor hun kinderen, doelbewust kiezen voor 
Ingelmunsterse handelaars voor hun aankopen, doelbewust kiezen voor Ingelmunsterse 
verenigingen voor hun sociaal leven. 

Doelgroepgericht informeren 
Via een huisbezoek zal de gemeente de nieuwe inwoners uitgebreid informeren. Deze 
informatie wordt doelgroepgericht aangeboden, waarbij naast algemene informatie, specifieke 
informatie wordt voorzien al naargelang de nieuwe inwoners gezinnen met kinderen zijn, 
mensen van de derde leeftijd of mensen met specifieke behoeften of problemen. 
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Problematiek bij tijdelijke werknemers van buitenlandse origine aanpakken 
De hoge concentratie van tijdelijke werknemers in bepaalde woongelegenheden zorgt voor 
aansprakelijkheidsproblemen inzake brandveiligheid. Ook een zinnige vrijetijdsbesteding voor 
deze mensen loopt niet steeds van een leien dakje. Tenslotte is de administratieve inschrijving 
van deze tijdelijke werknemers zeer arbeidsintensief voor het gemeentepersoneel en kost 
bijgevolg handenvol geld aan de gemeentekas. Het is de bedoeling om, in overleg met de 
werkgevers, tot een oplossing hiervoor te komen. 

17. Wie zwakker is, telt evenzeer mee 
In de maatschappij van vandaag hebben hoe langer hoe meer mensen het moeilijk om de zaak 
rond te krijgen. Het OCMW en de sociale dienstverlening vanuit het Sociaal Huis moeten helpen 
en begeleiden waar nodig en kansen op maat voorzien. 
Een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen verhoogt de betrokkenheid 
en de participatie van wie minder mobiel is. 
Ook dieren kunnen het moeilijk hebben. Daarom wenst de gemeente in te zetten op aandacht 
voor dierenwelzijn. 

Sociaal beleid kerntaak van het Sociaal Huis, maar een verantwoordelijkheid van ieder 
De gemeente en het OCMW voeren een sociaal beleid voor die mensen die het echt moeilijk 
hebben in onze maatschappij. 
De gemeente stimuleert de sociale verantwoordelijkheid bij de verenigingen door het leggen 
van nadruk op participatie en inclusie, zowel bij de jeugd, bij senioren, in het onderwijs en bij het 
sporten. 
Wetende hoe belangrijk de toegang tot internet en de nieuwe sociale media is, zetten de 
gemeente en het OCMW tenvolle in op het dichten van de digitale kloof. 

Een toegankelijke gemeente 
De gemeente wenst absoluut en blijvend aandacht te geven aan alle vormen van 
toegankelijkheid, zowel bij openbare werken als bij inrichting van gemeentelijke diensten. De 
samenwerking met Westkans en het overleg binnen de Werkgroep Toegankelijkheid worden 
verdergezet. 

Aandacht voor dieren 
De gemeente voert een diervriendelijk beleid. De problematiek rond zwerfkatten, wilde duiven 
en ratten wordt verder onder controle gehouden. Soorten die bescherming nodig hebben, zoals 
zwaluwen en amfibieën, krijgen steun en aandacht. 
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Met een frisse blik vol ambitie 

2020 is de horizon tegen dewelke we een nieuw Ingelmunster gestalte willen geven. Deze 
intentie is ambitieus en dat moet ook om over 7 jaar deze doelstelling te bereiken. Een frisse 
blik is nodig om af te stappen van platgetreden paden en nieuwe recepten uit te proberen. 

18. Modern Ingelmunster, modern verpakt 
Een moderne gemeente moet een moderne uitstraling en huisstijl hebben. Een uitstraling waar 
inwoners, personeel, ondernemers en bezoekers zich graag mee identificeren. De huisstijl moet 
doorgetrokken worden tot in alle vezels van onze gemeentewerking en communicatie. 

De communicatie van Ingelmunster in een nieuw kleedje 
De gemeente en het Sociaal Huis zullen een eigentijdse huisstijl ontwikkelen die alle 
onderdelen van de gemeente en het OCMW als lokale overheden moet omvatten. Dit concept 
zal niet alleen vorm krijgen in een nieuwe website maar wordt zichtbaar in en op alle 
informatiedragers van de gemeente en het OCMW, zowel intern als extern. 

Stroomlijnen van de externe communicatie 
De gemeente wil zich grote inspanningen getroosten om de Ingelmunsternaren duidelijk te 
maken waar de gemeente voor staat en wat ze doet. De identiteit, de visie en de ambitie van 
onze gemeente worden samengebald in dit ene merk, zodat elke burger, elke ondernemer en 
elke medewerker fier kan zijn op de gemeente.  Ook de sociale media krijgen hierin hun plaats. 

Optimaliseren van de interne communicatie 
De gemeente en het Sociaal Huis zullen de medewerkers continu informeren en raadplegen 
over de ontwikkelingen van de organisatie. De nieuw te ontwikkelen website wordt ook het 
communicatiemiddel bij uitstek voor een gestroomlijnde interne communicatie.. 

19. Ingelmunster, deel van de Eurometropool 
Als gemeente kan het efficiënt en kostenbesparend zijn om voor heel wat zaken een 
intergemeentelijke samenwerking op te zetten. In West-Vlaanderen is Leiedal een goed 
voorbeeld van een stimulator en onderbouwer van de participerende gemeenten. Leiedal is een 
voortrekker binnen de ontwikkelingen van de grensoverschrijdende Eurometropool rond Lille als 
hart van Noord-Frankrijk, delen van Henegouwen en delen van West-Vlaanderen. De 
opportuniteiten hiervan moeten onderzocht worden. Op die manier kan Ingelmunster ook mee 
profiteren van de hernieuwde heersende schwung en moderniteit in de Eurometropool. 

Samenwerken voor meer efficiëntie 
In deze crisistijden staat het financieringsmodel van lokale besturen onder druk. Meer en meer 
taken en opdrachten worden naar de lokale besturen toegeschoven zonder dat daarvoor 
bijkomende middelen beschikbaar worden. De gemeente Ingelmunster zal creatief zijn om tot 
een zeer hoge efficiëntie te komen en zal daartoe inzetten op samenwerking met andere 
besturen, instanties en private partners uit de regio die een gelijkaardige visie aanhangen. 
Schaalvergroting wordt een noodzaak. 



22/22 

Gemeente Ingelmunster Beleidsvisie Secretaris: ir. Dominik Ronse 
Oostrozebekestraat 4  Financieel Beheerder: Tine Dhont 
8770 Ingelmunster 

Samenwerken voor meer bestuurskracht 
Hoewel in heel wat beleidsdomeinen een lokaal bestuur de regisseursrol toebedeeld krijgt is 
een kleine gemeente als Ingelmunster beperkt in bestuurskracht en daadkracht, net omwille van 
zijn kleine schaal. Ook voor het versterken van de onderhandelingspositie ten aanzien van 
hogere overheden of andere belangrijke instanties kan Ingelmunster hulp gebruiken, onder 
meer via een duidelijke streekvisie. 
De gemeente Ingelmunster zal zich bij de keuze van samenwerkingspartners steeds strategisch 
positioneren om de lokale bestuurskracht te kunnen verhogen. 

Samenwerken voor het winnen van dynamiek 
De ervaring leert dat de wijze van samenwerken in de regio Kortrijk onder impuls van Leiedal en 
de steden Kortrijk en Waregem tot mooie resultaten leidt (Smart-cities project als voorbeeld). De 
ervaring leert ook dat de samenwerking binnen onze regio heel wat moeilijker verloopt en nog 
onvoldoende tot resultaten leidt. De gemeente Ingelmunster zal daarom de evoluties binnen de 
regio Kortrijk verder opvolgen en, tegelijkertijd, actief meewerken aan het aanzwengelen van de 
regionale dynamiek binnen Midwest. Bij de keuze van de samenwerkingspartners geeft de 
manier waarop de dynamiek van de samenwerking aansluit bij onze ambitie de doorslag.  

20. Ingelmunster in de wereld 
Een moderne gemeente heeft aandacht voor wat buiten de landsgrenzen gebeurt, zeker in de 
streken waar het moeilijker gaat. Internationale projecten, die op één of andere manier een 
lokale binding hebben, kunnen rekenen op onze steun. 
Daarnaast staat de gemeente ten volle open voor samenwerkingsprojecten met EU-landen. 

Oog voor de Noord-Zuidproblematiek 
De gemeente Ingelmunster wenst, in overleg met lokale actoren die op dit vlak reeds actief zijn, 
een lokaal beleid voor ontwikkelingssamenwerking op te bouwen. De mogelijkheden voor een 
partnership met een dorp in het Zuiden zullen worden onderzocht. In deze optiek is niet alleen 
de socio-economische zijde belangrijk, ook wordt aandacht gegeven aan de psycho-sociale 
invalshoek, waarbij de verhalen van vreemdelingen en asielzoekers een input kunnen vormen 
voor dit beleid. 

Europese samenwerking verrijkend 
De gemeente Ingelmunster heeft een traditie opgebouwd inzake projecten ondersteund door de 
Europese Commissie. Dit zal worden verdergezet met oog voor de lusten en de lasten van deze 
samenwerking. Vanaf 2014 start een nieuw Europees programma. De gemeente zal zich 
openstellen voor Europese projecten die een aanzienlijke bijdrage leveren aan dit algemeen 
beleidsplan. 


