10 GROTE

WERKEN
#IEDEREENDOETMEE

BELEIDSPLAN 2019-2025
IEDEREEN DOET MEE
Woord vooraf
Waar willen we met Ingelmunster staan binnen zes jaar? In welk Ingelmunster willen we ontwaken in
2025? Dit beleidsplan stelt tien duidelijke doelstellingen voorop en schetst de weg ernaar toe via tien Grote
Werken. Ingelmunster evolueert verder naar een toekomstgerichte leefgemeenschap met actieve mensen
en hoge verwachtingen. We gaan het engagement aan om samen het beste van onszelf te geven. Ingelmunster zit in een positieve flow en we moeten hierop verder bouwen. Ambitieus, verbindend maar vooral
met heel veel goesting. Onze thuis overspant alle uithoeken van dit klein stukje Mandelvallei. Zestien vierkante
kilometer dynamiek, elfduizend mensen die zich willen smijten.
‘We are Ingelmunster’. Bijna elfduizend inwoners op alle mogelijke manieren samenbrengen, is een kerntaak van de gemeente. Door het bevorderen van de cohesie groeit het wederzijds vertrouwen, de inzet voor
elkaar en bloeit het sociaal leven. Iedereen doet mee, elk met zijn of haar mogelijkheden!
#iedereendoetmee dekt heel veel ladingen: iedereen telt mee, werkt mee, denkt mee en feest mee. Dit is
de rode draad doorheen het beleid van de komende zes jaar.
De opgebouwde ervaring uit de afgelopen zes jaar in combinatie met de aangevoelde noden en nieuwe
maatschappelijke behoeftes zijn de leidraad van deze toekomstvisie. Twee thema’s die het DNA van het beleid
mee bepalen zitten als een rode draad vervlochten doorheen de tekst: Het smart city-verhaal (waarbij je
data gebruikt om de dienstverlening te verbeteren) en aandacht voor het klimaat. Daarnaast spreekt het
voor zich dat de zaken die goed lopen, blijven doorgaan. Het lopend beleid is niet expliciet opgenomen in
dit document. Wel de investeringen, de nieuwe beleidsdoelstellingen en de belangrijkste bestuursaccenten.
Maar de echte focus ligt op de gecreëerde meerwaarde. Het belang van de inwoner van Ingelmunster. Het
belang voor vandaag, maar nog meer dat voor morgen en overmorgen. Volle gas vooruit. Alvast veel verhelderend en inspirerend leesplezier!
We

Ingelmunster.

Kurt Windels, burgemeester

Samen komen is een begin
Samen blijven is vooruitgang
Samenwerken is succes
(Henri Ford)
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10 DOELSTELLINGEN

1.

Attractieve stationsbuurt en kanaalomgeving als
orgelpunt van de dorpskernvernieuwing
2. Huis van de Vrije Tijd anno 2025
3. Sportpark met extra binnenruimte
4. ‘Iedereen doet mee’ in een actieve gemeente
5. Gecentraliseerde ouderzorg op site Ermitage
6. Een nette, fijne en veilige buurt
7. Vive le vélo
8. Een groen en klimaatvriendelijk Ingelmunster
9. Uitgebreid en centraal aangestuurd aanbod 		
voor kinderen tussen 3 en 12 jaar
10. Klantgerichte dienstverlening door flexibele 		
overheid
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10 GROTE WERKEN
GROOT WERK 1:
AFWERKEN DORPSKERNVERNIEUWING
Stationsbuurt vernieuwen
•
•
•
•

Stationsomgeving als tweede dorpskern
Knooppunt mobiliteit versterken
Mobiliteitshubs voorzien
Kruispunt Genstraat-Kortrijkstraat-Izegemstraat optimaliseren

Na het afwerken van de dorpsbrug is de aanpak van de stationsomgeving de volgende stap. De fietser en
de voetganger moeten primeren. Gezellige terrassen zullen de buurt opnieuw aantrekkelijk maken voor
horeca en winkels en de lokale economie positief beïnvloeden. De stationsomgeving als tweede dorpskern met de fietsvriendelijke nieuwe dorpsbrug als verbinding. Ingelmunster, twee kernen, één gemeente.
Ingelmunster is een knooppunt van mobiliteit. Zowel Noord-Zuid (Brugge-Kortrijk) als Oost-West
(Oostrozebeke-Izegem) passeren belangrijke verkeersassen door onze gemeente. Bovendien heeft
Ingelmunster, in tegenstelling tot de buurgemeenten, de troef van een station, een waterweg en belangrijke
busverbindingen. Het streefdoel blijft een uitbreiding van het aantal stops en haltes van bus en trein, zeker
geen inkrimping. De investeringen aan het station en de stationsbuurt moeten Ingelmunster krachtiger
profileren als regionaal mobiliteitspunt inzake openbaar vervoer. Daarom is het belangrijk dat de vertegenwoordiger van onze gemeente een belangrijke voortrekkersrol opneemt in het nieuwe bovengemeentelijk
orgaan ‘Vervoersregio’.
In de directe omgeving van het station en in het centrum zien we graag mobiliteitshubs met deelfietsen,
deelauto’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Het kruispunt Kortrijkstraat – Gentstraat - Izegemstraat kan en moet beter. Het spreekt voor zich
dat de optimalisatie van dit kruispunt meegaat in het globale dossier van de opwaardering van de stationsbuurt. De tijdelijk aangelegde groenzone waar vroeger de oude pastorie stond, is een onderdeel van dit
dossier.
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Toeristische kanaalomgeving
•
•
•

Langparkeren onder nieuwe dorpsbrug
Site Desmet: groene en attractieve invulling
Wandelpad door Mandelmeersen

De opening van de nieuwe brug is voor eind 2019. In de eindfase voorzien we de heraanleg van de Waterstraat en het stukje Stationsstraat dat wordt doorgetrokken tussen de Fagot en de Valoratoren. Onder de
brug is er ruimte voor langparkeren. De verbreding van het kanaal is niet voor morgen. Hiervoor zijn
we als gemeente afhankelijk van het investeringsprogramma van de Vlaamse Waterweg.
De voormalige site van bouwstoffen Desmet krijgt een groene en attractieve invulling met toeristische
mogelijkheden, bijvoorbeeld waterrecreatie. Dit wordt één van de toplocaties van Ingelmunster. Een
ontmoetingsplaats waar eveneens evenementen doorgaan. Ook fietsers of mobilhomes vinden hier een
rust- en standplaats met de nodige basisfaciliteiten.
De volgende fase van Wandel op de Mandel trekt het jaagpad langs het kanaal door tot aan de Lysbrug.

Een wandelpad door de Mandelmeersen tussen de Valoratoren, het nieuwe natuureducatief centrum
in het Schuttershuisje en de Beukendreef zorgt voor de verbinding tussen twee prachtige stukjes natuur in
Ingelmunster. Een attractief centrum leidt tot meer bezoekers. Dit wandelpad zal ongetwijfeld een positieve
invloed hebben op de verdere ontwikkeling van de horeca.
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GROOT WERK 2:
BOUWEN EN EXPLOITEREN VAN HUIS VAN DE
VRIJE TIJD
•
•
•
•

Site wassserij Reinwas (Oostrozebekestraat)
Open huis met centralisatie dienst vrije tijd
Doorlichting gemeentelijke patrimonium
Cultuurfabriek blijft belangrijke schakel

Cultuurminnend Ingelmunster droomt al lang van een volwaardige zaal en die komt er nu ook! De site van
de voormalige wasserij Reinwas in de Oostrozebekestraat is een geschikte plek met de nabijheid van
parking en andere centrumfuncties. Het gebouw moet uitnodigend zijn en een architecturale meerwaarde
betekenen voor onze gemeente. Het zicht op het achterliggend kasteelpark is een ware troef.
Vast staat dat deze nieuwbouw meer moet zijn dan een zaal die sporadisch wordt gebruikt. Het gaat dus
werkelijk om de centralisatie van de dienst vrije tijd. Zowel voor volwassenen als kinderen, in een
open huis waar iedereen vrij in en uit loopt. Dus niet alleen een plaats voor optredens of toneelvoorstellingen,
maar evenzeer repetitielokalen, expositieruimte, plaats voor workshops en een brasserie. Ook de bibliotheek
en het Huis van het Kind komen hier terecht. Een belevingscentrum met brede openingsuren. In samenspraak en overleg met alle betrokkenen willen we tot een concrete omschrijving van dit project komen.
Investeren kost geld. Daarom moeten we deze nieuwbouw in het breder geheel durven bekijken van het
gemeentelijke patrimonium. Een globale doorlichting dringt zich op. Eventuele verkopen horen daar ook
bij.
De Cultuurfabriek blijft een belangrijke schakel voor iedereen die met muziek bezig is. Kunst Veredelt
en Alpenroos hebben er hun repetitieruimte, ook bepaalde opleidingen van de muziekschool kunnen in de
Cultuurfabriek terecht.
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GROOT WERK 3:
VERDERE UITBOUW VAN HET
SPORTCENTRUM
•
•
•
•
•

Bouwen nieuw zaaldeel
Van sportcentrum naar sportpark
Stimulerende rol bij opstart SV Ingelmunster
Nodige parking voorzien
Nieuwe trage doorsteken

Sport is bijzonder populair in Ingelmunster. Het gevolg is dat de huidige accommodatie zwaar onder druk
staat. Bovendien zijn er tal van grote evenementen die plaatsvinden in de evenementenhal waardoor
sportclubs frequent moeten schuiven of uitwijken voor hun wedstrijden of trainingen. De bouw van een
nieuw zaaldeel dringt zich op. Wij opteren voor een aanbouw aan de oude sporthal kant Ring, met ook
een opfrissing van het huidig sanitair gedeelte.
In deze legislatuur moet het sportcentrum evolueren naar een echt sportpark, met nadruk op natuur, groen
en outdoor recreatie. Naast de sportactiviteiten is het sportcentrum ook
de thuis van twee jeugdverenigingen
en de speelpleinwerking. Nu is het tijd
om het hele terrein verder te
optimaliseren in de richting van een
sportpark en eventuele vragen van
clubs te bekijken.

Het is geen kerntaak van een gemeente om zelf sportclubs op te richten, maar de gemeente speelt een
stimulerende rol bij de opstart van de nieuwe voetbalvereniging SV Ingelmunster. Een club met gezonde
ambities, sterke lokale verankering en heel veel aandacht voor de jeugd kan op onze steun rekenen. Een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de club regelt de logistieke en financiële afspraken.
Terrein 3 en 4 krijgen naar analogie met terrein 1 en 2 een beregeningsinstallatie op grondwater. Goed
voor de kwaliteit van de velden en beter voor het milieu door het uitsparen van de aanvoer van water.
Veel volk op het sportcentrum zorgt voor een hogere vraag naar parking. Dit betekent zowel inzetten op
veilige, overdekte fietsstallingen als op plaatsen voor de auto’s en een kiss and ride zone. Signalisatie en
communicatie, ook met de buurt, zijn hierbij noodzakelijk. De huidige autoparking breidt uit met ongeveer
de helft extra plaatsen. Daarnaast komt er een ruime en groene parkeergelegenheid aan de overkant van
de Ring. De tunnel onder de Ring zorgt voor een veilige oversteek.
Nieuwe trage doorsteken verbinden het sportcentrum met andere buurten om zo het gebruik van de
fiets te stimuleren.
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GROOT WERK 4:
IEDEREEN DOET MEE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Straatburgemeesters: betere doorstroom van informatie + sociaal engagement
Info- en inspraaksessies
Vernieuwde formule voor ontvangst nieuwe inwoners
Verdere uitbouw vrijwilligersnetwerk
Toegankelijkheid voor mensen met een beperking
Aandacht voor niet-computer-specialisten
Actualisatie relatie verenigingen – gemeentebestuur
Duwtje in de rug van jonge ondernemingen
Bereikbaarheid en beschikbaarheid van politicus
Laagdrempelige activiteiten aanbieden
Programma van bewegingsactiviteiten

De straatburgemeester

Tientallen straten komen jaarlijks samen voor een barbecue of een gezellige namiddag en krijgen hiervoor
financiële ondersteuning. De uitdaging is om de informatiestroom die daar borrelt beter te integreren
in het gemeentelijk beleid. Iedere straat heeft zijn antenne, zijn verantwoordelijke, zijn aanspreekpunt.
Wij willen die mensen periodiek samenbrengen als een soort volksparlement, een college van straatburgemeesters. Dit moet ook kunnen voor straten zonder actieve straatwerking. Daartegenover verwachten we
van de straatcomités een sociaal engagement. Waakzaamheid voor ouderen of gezinnen die het moeilijk
hebben. Ook de strijd tegen de eenzaamheid wordt in de eerste plaats in de eigen straat gevoerd. Een
warme buurt begint bij de buurt zelf, het OCMW en de gemeente zijn ondersteunende partners.

Participatie

Het is een maatschappelijke trend dat mensen meer betrokken willen zijn bij het beleid, zonder daarom een
politiek engagement op te nemen. Vandaar dat participatie verder moet gaan dan de klassieke adviesraden.
Via info- en inspraaksessies voor belangrijke infrastructuurwerken, groenaanplanting of de inrichting
van een wijkspeelplein kunnen burgers meedenken. Enige uniformiteit en rechtlijnigheid is hierbij belangrijk. Niet altijd een makkelijk evenwicht!

De nieuwe inwoner

Een vernieuwde formule moet nieuwe inwoners snel kennis laten maken met onze gemeente en hen
betrekken bij ‘het leven’ in Ingelmunster. We willen hier actief op inzetten, eventueel met de hulp van
vrijwilligers.
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De vrijwilliger

Honderden Ingelmunsternaren doen op alle mogelijke manieren aan vrijwilligerswerk. De gemeente en
het OCMW kunnen op een honderdtal mensen rekenen die zich op vrijwillige basis inzetten voor uiteenlopende taken zoals kinderen oversteken in het verkeer, zwerfvuil opruimen of anderstaligen Nederlands
leren. De verdere en bredere uitbouw van dit netwerk is nodig. Dat gebeurt onder meer via een
vrijwilligersbeurs, maar ook door actief te zoeken naar nieuwe mensen. Daarnaast moeten mensen vanuit
het OCMW verder gestimuleerd worden om zich in te zetten voor de maatschappij. Activatie naar het vrijwilligerswerk toe is een goeie vorm van participatie. De bevoegde schepen werkt samen met de ambtenaar
die bevoegd is voor vrijwilligerswerk het statuut, het rekruteren, de aansturing en de nazorg verder uit.

Mensen met een beperking

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking geniet onze permanente waakzaamheid, in het
bijzonder bij het bouwen en aanleggen van publieke functies. De gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid is een belangrijke partner. Bij privé-initiatieven wil de gemeente een informatieve en sensibiliserende
functie vervullen en op die manier de toegankelijkheid bevorderen.

De niet-computerspecialist

De maatschappij evolueert snel. Het is niet altijd even eenvoudig voor iedereen om te volgen. Door de
versnelde digitalisering mag er geen kenniskloof ontstaan. We moeten hier als gemeentelijke overheid
blijven over waken en de mensen helpen waar nodig.

De verenigingen

Verenigingen zorgen voor warmte in onze samenleving. Een actualisatie van de relatie gemeente verenigingen dringt zich op. Dat kan op een financiële manier, maar even goed logistiek. De gerealiseerde
uitbouw en optimalisering van de uitleendienst en het digitaal reserveringssysteem zijn een goeie aanzet,
maar moeten gebruiksvriendelijker. Een evenementencoördinator neemt de rol van centraal aanspreekpunt
op.
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De jonge ondernemer

Vele jonge mensen kiezen voor het ondernemerschap en dat willen we volop steunen. Starters verdienen
een duwtje in de rug. Een beginnend ondernemer moet zich registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). We willen de kosten terugbetalen als vorm van goodwill en bemoedigend schouderklopje.
Naar analogie met de prijzen voor jeugd, cultuur en sport voorzien we in samenwerking met de economische raad ook een jaarlijkse trofee voor de meest beloftevolle onderneming.

De politicus

Als politicus is het belangrijk om dagelijks tussen de mensen te staan. Bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn basisvoorwaarden voor een lokale mandataris. Als mensen zich begrepen en gerespecteerd voelen, ontstaat een positieve kijk op de gemeentelijke werking. Vandaar het belang om met veel zorg en
genegenheid de mensen te ontvangen of te bezoeken ter gelegenheid van een huwelijk of jubileum.

Allemaal samen

Laagdrempelige activiteiten zoals de voetbalfeesten, de nieuwjaarsreceptie of een optreden op het
marktplein moeten hun plaats hebben. Nu en dan mag Ingelmunster zich ook eens wagen aan een grotere
activiteit. Dit komt onze regionale uitstraling ten goede.

Iedereen gezond

Gezondheid is ons kostbaarste goed. Het huidige aanbod van dienstverlening en informatie/sensibilisatie
willen we uitbreiden met een programma van bewegingsactiviteiten.
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GROOT WERK 5:
ONTWIKKELING ZORGCAMPUS
•
•
•

Site Ermitage
Mensen zolang mogelijk thuis laten wonen
Zorgcampus uitbouwen
• Centralisatie van alle dienstverlening
• Verschillende vormen van wonen en zorg
• Ontmoetingsplaats met sociaal restaurant
• Deelauto of -fiets
• Ontwikkelen autonoom samenwerkingsverband WZC Maria Rustoord en OCMW

Zorg is één van de belangrijkste uitdagingen voor morgen. We gaan voor een geïntegreerde aanpak in de
vorm van een samenwerkingsverband met de belangrijkste partners.
De doelstelling blijft om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het aanbod van warme
maaltijden, poetshulp, gezinszorg, vervoer is hierbij essentieel.
Om de globale ouderenzorg optimaal te organiseren, willen we als gemeente onze schouders zetten
onder de uitbouw van een zorgcampus aan de Ermitage in de Weststraat. Op die site willen we een
centralisatie van de verschillende facetten van dienstverlening aan ouderen. Dit maakt het
makkelijker en overzichtelijker voor gebruiker én aanbieder. Het gaat dus om een aanbod voor bewoners
en voor niet-bewoners van de site met:
• een centraal aanspreekpunt voor de dienstverlening als warme maaltijden, gezinszorg, poetsdienst
• verschillende vormen van wonen en zorg op één grote campus (van lichte zorg tot heel intensieve
zorg)
• een ontmoetingsplaats voor senioren met sociaal restaurant
• een deelauto of -fiets als alternatief voor de weinig gebruikte eigen wagen
Hiervoor is de ontwikkeling van een nieuw autonoom samenwerkingsverband tussen het Woonzorgcentrum en het OCMW noodzakelijk en succesbepalend.

Gezien de ambities op de site van de Ermitage is de ontwikkeling van de site Nieuwstraat-Doelstraat geen
prioriteit in de komende legislatuur. Dit wil uiteraard niet zeggen dat we aangeboden opportuniteiten niet
willen of zullen onderzoeken.
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GROOT WERK 6:
EEN VEILIGE, NETTE EN FIJNE BUURT
Veiligheid
•
•
•
•
•
•

Inzetten op nieuwste technologieën i.f.v. veiligheid
Camerabewaking
Naleven snelheidsregimes
Herziening mobiliteitsplan
Aanpak zwaar verkeer
Reconversie openbare verlichting

Politiezone Midow heeft één van de laagste criminaliteitscijfers. Dat betekent echter niet dat we blind mogen zijn voor de realiteit: iedere inbraak of fietsdiefstal is er één te veel. Samen met de politiezone moeten
we investeren in de nieuwste technologieën.
Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking geregisseerd vanuit de politiezone. De politie
is het best geplaatst om de beelden te lezen en op die manier kunnen ze gemeentegrensoverschrijdend de
criminaliteit aanpakken. Voor Ingelmunster zijn het sportpark, de parking achter het gemeentehuis, het
marktplein en de stationsomgeving de hotspots. De inzet van camera’s komt ook terug bij verkeersveiligheid en in de strijd tegen zwerfvuil.
Nog veel te vaak lappen automobilisten snelheidsregimes aan hun laars, zowel in de centrumstraten als
in het buitengebied. Enkel een combinatie van verschillende maatregelen kunnen hier paal en perk aan
stellen. Langs de ene kant technische ingrepen en sensibilisatie, langs de andere kant opgedreven politiecontroles.
De werken aan de brug zorgen voor een belangrijke daling van het zwaar verkeer in het centrum. Ook na
de werken moet dit zo blijven. Een goeie bewegwijzering is de eerste stap. Bovendien willen wij in de toekomst verder gebruik maken van de modernste technieken om doorgaand vrachtwagenverkeer te weren.
Ook het andere gemotoriseerd verkeer is ondergeschikt aan de leefbaarheid van de dorpskernen.
Het gemeentelijk mobiliteitsplan is aan een herziening toe. Zo kunnen we een toekomstvisie ontwikkelen
voor de mobiliteit in Ingelmunster met aandacht voor alle factoren die dit beïnvloeden.
De komende jaren dringt zich een volledige omschakeling van de openbare verlichting op. De huidige
aanpak maakt plaats voor spaarlampen met dimfuncties, gestuurd vanuit een intelligent systeem. Zo zal
het mogelijk zijn om de lichtsterkte te bepalen in functie van de noodzaak, want nu is het nog kiezen tussen
lichten aan of lichten uit. Dit is een omvangrijke investering, te spreiden over verschillende jaren maar met
een positieve budgettaire return en een gunstig effect op het milieu en het veiligheidsgevoel.
Verlichtingspalen kunnen ook ingezet worden voor andere toepassingen zoals metingen of draadloos internet.
Parkeren blijft altijd een heikel punt en zorgt voor overlast in de buurt. Daarom moeten we zoeken naar
oplossingen die verder gaan dan wat nu voor handen is. Dat begint bij een duidelijkere aanduiding van de
parkings in het centrum. Bij de aanleg van nieuwe parkings moeten we de formule van ondergronds of in
de hoogte onderzoeken. Zorgverstrekkers willen we de mogelijkheid geven om te parkeren voor een privépoort wanneer de eigenaar dat via een sticker aangeeft.
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Netheid
•
•

Strijd tegen zwerfvuil en onkruid
Inzetten van de veegmachine

Ondanks alle verwoede pogingen van preventie, sensibilisatie en extra vuilbakken blijft zwerfvuil een
probleem. Bovendien trekt vuil ander vuil aan. Vooral de Beukendreef en de kanaalzone hebben hier onder
te lijden. De gemeentediensten strijden samen met tal van vrijwilligers en de scholen tegen het zwerfvuil.
Een netwerk dat we in de toekomst nog wensen uit te breiden. In samenwerking met de afvalintercommunale IVIO investeren we in een mobiele camera om kritieke punten aan te pakken. Wie niet horen wil,
moet voelen.

De strijd tegen onkruid is nog een ander verhaal. Het gemeentelijk gebruik van pesticiden is verboden.
Op de knieën met een keukenmes het onkruid verwijderen is niet meer van deze tijd, zeker niet als het
over grotere oppervlaktes gaat. Nieuwe methodes dringen zich op. Het begint bij een onderhoudsvriendelijke
aanplant. Voor het verwijderen van het onkruid investeren we in een verdelgingsmachine op basis van
warm water. Langs de andere kant moeten we er ook mee leren leven dat een honderd procent onkruidvrije buurt tot het verleden behoort. Maar zoals het spreekwoord zegt: als iedereen voor zijn deur veegt,
is de ganse straat schoon.
Een veegmachine wordt een paar keer per jaar ingezet langs de grootste invalswegen en het centrum.
Het contract met de ondernemer is afgelopen. Tijd voor evaluatie en bijsturing. Ook bij evenementen is
het belangrijk dat het marktplein en het centrum er zo snel mogelijk opnieuw netjes bij liggen. Het komende
plasticverbod speelt hierbij in het voordeel.
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Fijne buurt
•
•
•
•
•
•
•

Hoge kwaliteitseisen bij ontwikkeling van buurten
Mix van alle lagen van de bevolking
Fiets- en wandelpaden
Speelpleintjes per wijk
Zitbanken, insectenhotels en plantenbakken
Hondenweiden
Goed nabuurschap

In het centrum en aan het station is verdere kernverdichting mogelijk. Een hoge concentratie aan woningen
en appartementen biedt voldoende woonkwaliteit als er nog voldoende open ruimte, groen en speelruimte
overblijft, ook in die dicht bebouwde gebieden. Zowel ruimtelijk als esthetisch zullen we de hoogste kwaliteitseisen opleggen aan projectontwikkelaars en verkavelaars. Enkel op die manier is de leefbaarheid
voor iedereen gegarandeerd.
Kleiner wonen is de trend, uiteraard ingegeven door de grondschaarste en de budgettaire mogelijkheden
van de bouwheer. Samen met de fusie Mandelbeek/Izegemse Bouwmaatschappij en de sociale huisvestingsdienst zetten we doelgroepgericht in op betaalbaar wonen, gespreid over onze gemeente. Daarnaast zullen
we ook kansen creëren voor wie het ruimer ziet. Een goeie mix van alle lagen van de bevolking maakt de
samenleving sterker.
Het is belangrijk dat de gemeenschapsfuncties zich concentreren in de centra en dat die onderling goed
verbonden zijn met fiets- en wandelpaden of groene functionele belevingstrajecten (GFB). Idealiter
speelt het sociale leven zich letterlijk af onder de kerktoren. Dit werkt versterkend voor alles en iedereen.
Ingelmunster mag niet de plaats zijn waar mensen enkel hun slaapuren doorbrengen.
We gaan verder met de uitrol van de speelpleintjes per wijk.
Via inspraaktrajecten kunnen de kinderen meebepalen welke
toestellen er komen. Het speelplein moet een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Er komen ook speeltoestellen
voor kinderen met een beperking.
Zitbanken, insectenhotels en plantbakken voor kruiden
of groenten brengen de mensen samen.
Bij hondenliefhebbers leeft al lang de vraag naar een uitloopweide voor hun viervoeter. We onderzoeken de mogelijkheden
om langs beide zijden van Ingelmunster een hondenweide
aan te leggen. Plezier voor de hond én het baasje.
Ingelmunster vertoont met 700 inwoners per vierkante kilometer verstedelijkte kenmerken. Zo dicht bij elkaar samenleven
vraagt inspanningen van iedereen. Goed nabuurschap en het
behoud van ieders levenskwaliteit zijn een collectieve verantwoordelijkheid. Een uitdaging die met de verdere verdichting
alleen maar toeneemt. We moeten leren leven met het gegeven dat de vrijheid van de één eindigt waar die
van de andere begint. De gemeente heeft hierin een belangrijke sensibiliserende rol.
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GROOT WERK 7:
FIETSMAATREGELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokale fietsraad
Elektrische deelfietsen + verhoging fietsvergoeding voor personeel
2023: jaar van de fiets
Wegwerken gevaarlijke punten jaagpad
Fietsstraten
Investeren in fiets- en wandelwegen
Openstellen traditionele buurtwegen
Verkenningstochten
Aanleggen fietsparkings
Kijk! Ik fiets!
Permanente bewegwijzering fietsexamen

Het is te makkelijk om te stellen dat iedereen voor alles de fiets moet nemen. Bovendien moeten we ons
ook bewust zijn van de praktische beperkingen van onze infrastructuur. Toch mag dit geen ambitieus
fietsbeleid in de weg staan. Een lokale fietsraad moet bijdragen tot verruiming van het draagvlak en de
uitrol van het fietsbeleid verbreden.
Met tal van concrete maatregelen willen we meer Ingelmunsternaren op de fiets. Fietsen naar school of
naar het werk, maar eveneens fietsen als vorm van ontspanning, recreatie en beleving. Samen met de
medewerkers van gemeente en OCMW moeten we het goede voorbeeld geven. Daarom is er de aankoop
van elektrische fietsen voor de kleine dienstverplaatsingen en de verhoging van de fietsvergoeding voor de medewerkers van gemeente en OCMW.
Het fietsbeleid kent zijn apotheose in 2023 met een ‘Jaar van de fiets’. We plannen subsidies voor wie
een nieuwe fiets aankoopt (gewoon of elektrisch), de doortocht in Ingelmunster van het Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg voor profs en een fietsfeest.
Het jaagpad langs het kanaal verbindt Ingelmunster op een prima manier met Roeselare en Kortrijk.
Het wegwerken van gevaarlijke punten zoals aan de Zuidkaai ter hoogte van de Kanaalstraat staat op de
agenda.
In de nabije omgeving van de scholen in de Schoolstraat, Jan Breydelstraat en Hendrik Consciencestraat
komen extra maatregelen die de fietser prioritair maakt op het andere verkeer. Een inrichting als echte
fietsstraat dringt zich op.
Investeren in fiets- en wandelwegen, zowel in het centrum als in het buitengebied. We spreken hier over
aanleg én onderhoud. Trage wegen voor zowel functioneel (school, werk…) als recreatief gebruik. Om
het gebruik in de winterperiode op te trekken, moeten we als de kostprijs het toelaat inzetten op intelligente en duurzame verlichtingsmethodes. Bij de ontwikkeling van nieuwe woonsites is de aanleg van een
trage verbinding richting centrum een vereiste.
Het opnieuw openstellen van de traditionele buurtwegen in het buitengebied blijkt een moeilijke oefening. Ingelmunster kan niet eeuwig achter blijven. We stellen ons realistisch op, maar rekenen op de
goodwill van alle betrokkenen.
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Vele mooie fietsverbindingen zijn nog te onbekend bij het grote publiek. Via verkenningstochten in
samenwerking met de fietsraad brengen we de mensen langs die wegen. Dit past ook perfect in de verbindende rol van de gemeente.
We leggen zoveel mogelijk fietsparkings aan, zeker op de plaatsen waar mensen in grote getalen samenkomen. Om het fietscomfort te verhogen, draagt de overdekte fietsstalling de voorkeur.
Jong geleerd is oud gedaan. Ook de komende jaren willen we jonge ouders een handje helpen bij het aanleren
van het fietsen bij kleuters. ‘Kijk ik fiets’ is een wonderbaarlijke opleiding waarbij kindjes er in één voormiddag in slagen om zonder steunwieltjes te fietsen. Een outdoor fietsparcours scherpt de behendigheid
verder aan.
Na afwerking van de centrumbrug komt er een permanente bewegwijzering voor het fietsexamen zodat
de leerlingen altijd kunnen oefenen.
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GROOT WERK 8:
GROEN EN ECOLOGISCH INGELMUNSTER
•
•
•
•
•
•

Natuur Educatief Centrum
Overheid voorbeeldfunctie bij afbouwen CO2-uitstoot en aankoop- en investeringsbeleid
Strijd tegen wateroverlast: infiltratie en ontharding
Project renovatiecoach verlengen
Inzetten op minder afval
Hergebruik leegstaande bedrijfsgebouwen

Ingelmunster heeft een hoge woonconcentratie, vooral in het centrum. Bij de verdere ontwikkeling van
onze gemeente willen we waken over een gezond evenwicht tussen bebouwing en open, groene ruimtes
met een bijzondere bescherming van het buitengebied.
Met de aankoop van het Schuttershuisje krijgt Ingelmunster een waar Natuur Educatief Centrum,
geëxploiteerd door Natuurpunt De Buizerd. Geen clubhuis maar een open huis voor natuurliefhebbers,
scholen en eventuele exposanten met een centrale rol voor natuureducatie.
Ingelmunster heeft zich ook deze legislatuur ingetekend op het Burgemeestersconvenant. Dat betekent
dat de lokale overheid een voortrekkersrol moet spelen in de verdere afbouw van de CO2-uitstoot.
Het is belangrijk om hierbij niet te verdrinken in een eindeloze papierwinkel, maar om effectieve resultaten
te boeken op het terrein. De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. In het aankoop- en
investeringsbeleid moeten we meer dan één ecologische stap vooruitdenken. Bij nieuwbouw en vernieuwing
van het wagenpark zoeken we naar de best beschikbare technieken.
Infiltratie en ontharding dragen bij tot een gezonde grondwaterhuishouding en helpen in de strijd
tegen de wateroverlast. We willen hier dan ook op alle mogelijke domeinen op inzetten.
Ingelmunster heeft sinds 2018 een renovatiecoach waar iedereen beroep op kan doen. De coach zet
onder meer een gedetailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stappenplan, vraagt offertes aan en
helpt bij het maken van de juiste keuzes. Gezien het succes willen we het project verlengen.
Grote evenementen zorgen voor een grote afvalberg. Samen met de organisatoren en de horeca gaan
we op zoek naar alternatieven. Het systeem van de herbruikbare bekers is één van de mogelijkheden.
Minder afval is minder verspilling.
Economie en ecologie moeten elkaar nog beter vinden, vooral in het gebruik van (open) ruimte. Daarom
is het belangrijk dat we vooral inzetten op het hergebruik van leegstaande bedrijfsgebouwen, eerder
dan op het aansnijden van nieuwe open ruimtes.
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GROOT WERK 9:
AANBOD VOOR KINDEREN
Onderwijs
•
•
•

Samenwerking scholen stimuleren
Belang van techniekacademie en gelijkaardige initiatieven
Middelen voor kunstonderwijs en huisvesting Art’Iz

Onder impuls van de schepen van onderwijs komen de directies van alle Ingelmunsterse scholen verschillende
keren per jaar samen tijdens het interscolair overleg. Dit leidt tot een goeie verstandhouding en het samen
organiseren van activiteiten als de Strapdag of de doe-aan-sport-beurs. Het moet mogelijk zijn om die
samenwerking via het interscolair overleg nog verder uit te diepen.
Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar maken kennis met allerlei technische vaardigheden en leren een
bedrijf kennen in de techniekacademie. Dit aanbod past in het streefdoel om jonge mensen warm te
maken voor een technische opleiding. Ook in de toekomst moeten we hier verder blijven op inzetten en
zelfs uitbreiden. Ook andere mogelijkheden zoals STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics)
verdienen onze aandacht.
Veel kinderen volgen, net als heel wat volwassenen, kunstonderwijs. Het spreekt voor zich dat de
gemeente hiervoor voldoende middelen moet reserveren om het aanbod actueel te houden. De huisvesting
van onze lokale afdeling muziek en woord van Art’Iz blijft een moeilijke oefening. In de komende periode
dient de gemeente hier knopen door te hakken.

Buitenschoolse activiteiten
•
Aanbod buitenschoolse activiteiten op elkaar afstemmen
•
•
•

Centraal aanspreekpunt voor buitenschoolse opvang en activiteiten
Verdere ondersteuning Villa Max
Meer kinderen bij sportclub

De uitdaging is nu om de verschillende segmenten van het aanbod aan buitenschoolse activiteiten nog
beter op elkaar af te stemmen, zowel organisatorisch als communicatief. Speelpleinwerking, Villa Max en
de sport- en jeugdkampen zijn geen losstaande eilanden. Het programmaboekje De Max geniet al ruime
bekendheid, maar het figuurtje ‘Max’ moet nog opvallender optreden als verbindingsfiguur. Max gaat naar
de kinderopvang, Max neemt deel aan sportkampen, Max ravot bij de speelpleinwerking, Max volgt een
activiteit in de bib.
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Voor de ouders moet alles nog duidelijker en eenvoudiger. Het digitaal reserveringssysteem is een eerste
stap, maar we moeten verder gaan. De communicatie moet éénduidiger, er moet één centraal aanspreekpunt komen voor het volledige gemeentelijk aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten.
Eén Max-telefoonnummer en mailadres dus en op het einde van het jaar één fiscaal attest voor de gevolgde
activiteiten.
Met de komst van buitenschoolse kinderopvang Villa Max is een belangrijk tekort ingevuld. We moeten
de behoeftes invullen waar de private markt onvoldoende antwoord op geeft en dit tegen een aanvaardbare
prijs voor zowel de gebruiker, de belastingbetaler als de private spelers. Bij de verdere groei van onze
gemeente en bij de aantrek van jonge gezinnen zal Villa Max alleen maar aan maatschappelijk belang
winnen.
Hoewel de sportwerking in onze gemeente goed draait, willen we nog meer kinderen bij een sportclub.
De gemeente moet hierin een belangrijke brugfunctie vervullen tussen de ouders en de club.
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GROOT WERK 10:
GEMEENTE EN ORGANISATIE ALS
DIENSTVERLENER
Uitgangspunt: een stijging van de belastingen is uitgesloten. Dat betekent zuinig en rationeel besturen,
keuzes maken, iedere euro drie keer omdraaien en efficiëntiewinsten zoeken op alle domeinen, zowel in
de organisatie als in de dienstverlening.

Organisatie
•
•

Aanwerving personeel: examenprocedure
Modern overheidsbedrijf

De gemeente en het OCMW zijn belangrijke werkgevers in Ingelmunster. Bijna 140 mensen hebben een
job bij de lokale overheid. De jobs bij gemeente en OCMW zijn vrij gegeerd. De aanwerving van gedreven
en kwalitatief hoogstaande medewerkers gebeurt op de meest objectieve basis via een examenprocedure.
De gemeente en het OCMW moeten bestuurd worden met de spirit en drive van een modern overheidsbedrijf, in een goeie wisselwerking tussen de ambtenarij en de politiek. De inkanteling van het OCMW in
de gemeentelijke werking vergt aanpassingen van iedereen. We moeten hier maximaal voor open staan en
zonder enige vorm van remming of conservatisme volop aan de nieuwe structuur werken.

Dienstverlener
•
•
•
•

Vrije openingsuren en werken op afspraak
Centraal hulpnummer voor zalen en materiaal
Communicatie naar ondernemer en landbouwer
Digitale infoborden

De burger is de klant en wil een goede en correcte service. We gaan voor een combinatie van vrije
openingsuren met werken op afspraak. Een globale avondopening op donderdag komt tegemoet aan
de verzuchting van veel burgers die overdag niet naar het gemeentehuis kunnen komen. Op dat moment
houdt ook het voltallige schepencollege spreekuur. De verdere doorvoering van de digitalisering maakt de
dienstverlening makkelijker en toegankelijker. Voor wie minder mobiel is, komt de administratie aan huis.
De gemeente stelt heel wat zalen en materiaal ter beschikking van verenigingen en comités. Via een
permanentiesysteem willen we een EHBO-service ontwikkelen voor technische vragen of problemen. Nu
moet de gebruiker nog te vaak rondbellen om iemand te bereiken. De invoering van een centraal hulpnummer lost dit probleem op.
Ook de ondernemer en de landbouwer moeten op een eenvoudige manier terecht kunnen bij de
gemeentelijke overheid die over een arsenaal aan kennis en expertise beschikt. Daarnaast communiceert
de gemeente ook op een actieve manier naar deze doelgroep. Een vast gezicht en een directe lijn zijn
onontbeerlijk in functie van de vlotte doorstroom en dat in beide richtingen.
Communicatie en zeker de sociale media spelen een belangrijk rol. De burger verdient correcte en tijdige
informatie en dat via alle mogelijke kanalen. Ook in de komende periode moet de gemeente meesurfen op
de golf van nieuwe communicatietechnieken. Wat vandaag modern is, is morgen oubollig. Het up-to-date
houden en de diversificatie in functie van de doelgroep van onze communicatiekanalen blijft een continue
opdracht. Daarnaast komen ook enkele grote digitale infoborden op drukbezochte plaatsen in onze
gemeente.
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