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Iedereen doet mee 
Actieplannen 

Iedereen doet mee 
Via verschillende activiteiten en samen met een intergemeentelijke gezondheidsmedewerker 
wil de gemeente gezondheid en beweging stimuleren voor personeel en inwoners.  Het 
organiseren van evenementen voor een breed doelpubliek, laagdrempelige opleidingen om 
de digitale kloof te dichten en extra aandacht voor mensen met een beperking moeten 
zoveel mogelijk Ingelmunsternaren betrekken.  Via een ondersteunend vrijwilligersnetwerk 
kunnen inwoners op verschillende vlakken hun steentje bijdragen.  Ook het sterke 
verenigingsveld dat onze gemeente rijk is, krijgt steun bij het organiseren van hun 
activiteiten. Daarnaast heeft de Lokale Economische Raad aandacht voor nieuwe 
ondernemers in onze gemeente. 
 

Acties 

Gezonde gemeente 
Omschrijving (toelichting) 
Het huidige aanbod van dienstverlening en informatie/sensibilisatie willen we uitbreiden met 
een programma van bewegingsactiviteiten.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 21 maart: de gemeenteraad keurt het reglement goed voor het toekennen van 
fietssubsidies om zo het gebruik van de fiets te stimuleren.  

 1 maart: complimentendag.  
 13 januari: overleg gezondheid en bespreking jaarplan gezondheid 2023. 

2022 
 16 december: City run for life  
 November: opmaak beleid en actieplan gezondheid 2023 
 28 oktober : plaatsing Ipitup Beweegbank  
 28 oktober: soep met babbeltjes met Warme William tijdens de wekelijkse markt  
 17-21 oktober: inleefweek armoede en gezondheid, met o.a. op 20 oktober filmavond 
 Oktober: infosessie over prostaatkanker 
 September: preventie en promo voor de griepquiz en de borstkankerlintjes  
 Juni  tijdens de 'Doe aan Sport beurs' opent de beweegroute 'Met Movie de Kikker op 

Stap' in het kader van 10.000 stappen.  We organiseren 4 infosessie voor het 
personeel over de werking van een AED-toestel. 

 Mei:  het personeel wordt geïnformeerd over de update van het gezondheidsplan 
'warme dagen'  

 April: aandacht voor valpreventie met filmpjes van het expertisecentrum 
 Maart: complimentendag voor het personeel, preventieaandacht voor dikke 

darmkanker en opstart van een nieuwe beweegroute voor kinderen 
 Februari:  personeel aanzetten tot meer bewegen gekoppeld aan een goede doel 

sportactie ( wie deelneemt aan enkele gezonde sportacties steunt automatisch een 
goed doel ), preventieaandacht voor deelname aan Tournee Minerale en 
bewustmaking van het belang om ook gezonde snacks aan te bieden op events. 
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 Januari: goede voornemens geestelijke gezondheid 
 Gans het jaar door: maandelijks fruit voor het personeel 

2021: 
 December : opmaak jaarplanning 2022, sensibilisering bevolking m.b.t. ventileren en 

verluchting, relance Bewegen op Verwijzing. 
 Oktober-november: bewegwijzering en persmoment 10.000 stappen: Elke stap telt!, 

fruitbedeling personeel. 
 22 oktober: uitrol en bespreking gezondheidsrapport gemeente Ingelmunster. 
 Oktober: infosessie 'burn-out en depressie' door dr. A. Gazziano. 
 September: preventiestand Gezonde Gemeente tijdens de braderie met o.a. 

sappentrappers en quiz. 
 Juni: uitdelen zonnecrème tijdens het BK tijdrijden in het kader van het hitteplan. 
 Mei: DoeDePuntKomma, een interactieve wandeling voor jongeren, in het kader van 

het algemeen welbevinden voor jongeren. 
 April: verlenging van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen om de 

gezondheidsdoelstellingen te realiseren. 
 April: vaststellen van de acties te ondernemen bij hittedagen - onderdeel van het 

hitteplan. 
 April: communicatiecampagne om Ingelmunsternaren te stimuleren zich te laten 

vaccineren. 
 April: drie beweegfilmpjes in het kader van valpreventie voor senioren.Maart 2021: 

opmaak van 'gezondheidsplan warme dagen' op maat van Ingelmunster. 
 Maart: ondertekenen van de engagementsverklaring en opstarten van het 

signalisatieplan voor 'Elke stap telt'. 
 Maart: complimentendag, met kaartjes voor alle medewerkers voor een persoonlijke 

boodschap aan de collega's. 
 Februari: het gemeentepersoneel ontvangt maandelijks fruit op de werkvloer. 
 Februari : aanmaak nieuwe folder 'Bewegen op Verwijzing'. 

2020: 
 December : het schepencollege beslist om verder mee te werken aan het project 

'bewegen op verwijzing'. 
 Oktober: opening van de 'troostplek' in de groene zone tussen de Ermitage en het 

RVT Maria Rustoord in de Weststraat. Een groen plekje, toegankelijk voor iedereen, 
waar mensen dierbaren kunnen herdenken. 

 Augustus: aanstelling van een intergemeentelijke gezondheidsmedewerker die ook in 
Ingelmunster aan de slag gaat. De jaarplanning en meerjarenplanning worden 
opgesteld in afspraak met de stuurgroep Logo en 3 andere Midwestgemeenten 
(Lendelede, Izegem en Oostrozebeke). 

 April: wie langsgaat bij een erkend psycholoog of psychotherapeut kan een toelage in 
het remgeld aanvragen. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 

https://www.ingelmunster.be/welzijn-en-gezondheid/toelagen/hulp-bij-moeilijkheden-door-het-coronavirus/
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Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

De niet-computer specialist 
Omschrijving (toelichting) 
Door de versnelde digitalisering mag er geen kenniskloof ontstaan. Daarom organiseert het 
bestuur allerlei activiteiten en initiatieven om mensen die niet vertrouwd zijn met computers 
te informeren. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Maart: 3 vormingsmomenten over de gevaren van het internet voor 3de graad lager 
onderwijs, eerste graad middelbaar onderwijs en ouders. Daarnaast start een 
proeftuin over 'vormingsaanbod digitale geletterdheid' en 'digihulp voor vrijwillige 
digihelpers'. 

 Februari: bijeenkomst interne stuurgroep e-inclusie. 
 Opstart digitale oefenkansen in de bib. 
 Januari-maart: digidokters. 

2022: 
 19 december: het schepencollege keurt de voorstellen voor de proeftuinen  in 

Ingelmunster goed en dient het project in bij Midwest. 
 1 december: Midwest netwerkmoment over e-inclusie met toelichting over mogelijke 

proeftuinen. 
 November-december: digitale vormingen en digihulp gericht naar inwoners met geen 

of weinig digitale kennis. 
 Voorstelling en toelichting over subsidiestromen in verband met e-inclusie en 

digibanken. 
 September - decembter: 4 sessies van de Digidokters. 
 Juni 2022: het college keurt de samenwerkingsovereenkomst goed voor de opstart 

van een digibank in de subregio Izegem binnen Midwest.  Hiervoor wordt bij de 
Vlaamse overheid een subsidie aangevraagd van 500.000 euro. 

 Maart 2022: startvergadering e-inclusie regio Midwest. 
 Januari 2022: e-inclusieproject wordt goedgekeurd voor de ganse regio Midwest. 

2021: 
 Intern overleg: wat kunnen we doen om iedereen mee te krijgen op de digitale trein? 
 November-december: digitale vormingen met extra aandacht voor het installeren van 

het digitaal covid safe ticket.Mei-juni 2021: aanbieden van online digitale cursussen 
in samenwerking met Avansa. 

 November 2021: Ingelmunster dient samen met verschillende andere gemeenten uit 
de regio een aanvraag voor projectsubsidie in voor het organiseren van een lokaal e-
inclusiebeleid. 

 November 2021: Ingelmunster ondertekent de engagementsverklaring als partner 
voor het project Digibanken. Dit project wil via e-inclusie de digitale kloof bij 
bepaalde doelgroepen dichten. 

 September 2021 - maart 2022: maandelijkse digidoktersessies in de bibliotheek. 
2020: 

 September - maart 2021: maandelijkse digidoktersessies in de bibliotheek. 
 April 2020-27 juni 2020: wekelijks digitale sessie met de digidokter op zaterdag. 
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 Voorjaar 2020: de Wijze Gids krijgt een update en nieuwe lay-out en wordt verspreid 
onder de 65-jarigen. 

2019: 
 65-jarigen en ouderen ontvangen een Wijze Gids vol nuttige info. 
 November - december 2019: digitale 14-daagse in de bibliotheek met verschillende 

cursussen die mensen digitale vaardigheden bijbrengen. 
 September 2019 - maart 2020: maandelijkse digidoktersessies in de bibliotheek. 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Uitbouwen vrijwilligersnetwerk 
Omschrijving (toelichting) 
De verdere en bredere uitbouw van het vrijwilligersnetwerk is nodig. Daarnaast moeten 
mensen vanuit het OCMW gestimuleerd worden om zich in te zetten voor de maatschappij. 
Activatie naar het vrijwilligerswerk is een goede vorm van participatie. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Maart: vrijwilligersfeest, zwerfvuilactie 'de grote lenteschoonmaak' en 
bijeenkomst met de straatburgemeesters.  

 Februari: weldoenersactie waarbij geïnteresseerden kunnen kennis 
maken met enkele vrijwilligerswerkingen.  
Vrijwilligers en mensen vanuit het lokaal opvanginitiatief krijgen een 
toelichting tijdens de woonclub over een huis huren in Vlaanderen.  

 Januari: we voorzien een bedanking voor wie stopt als vrijwilliger. 
  
2022: 

 November: opleiding voor nieuwe gemachtigd opzichters. Artikel in het infomagazine 
met de voorstelling van de nieuwe vrijwilligerscoördinator.  

 Oktober: vergadering mindermobielencentrale. Start van coördinatiefunctie 
mindermobielencentrale binnen de gemeente.  

https://www.ingelmunster.be/wijzegids/
https://www.ingelmunster.be/vrijwilligers/
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 September: start nieuwe vrijwilligerscoördinator.  
 Juni: aanpassing van de vergoeding voor de mindermobielencentrale en infomoment 

voor de vrijwilligers van de mindermobielencentrale. 
 Mei: herstart van het  vervoer van minder mobiele mensen naar het 

vaccinatiecentrum. 
 Maart: vrijwilligersfeest als bedanking van de vrijwilligers. 
 Maart: heropstart vrijwilligerswerkingen na corona bv. 't babbelingske. 
 Maart: grote zwerfvuilactie  met vrijwilligers en de bevolking. 
 Januari: vrijwilligers blijven helpen bij het vervoer van minder mobiele mensen naar 

het vaccinatiecentrum. 
2021: 

 November: bedankingskaartje voor de internationale dag van de vrijwilliger. 
 September: vorming 'assertiviteit en grenzen stellen' voor de vrijwilligers, in 

samenwerking met ZorgSaam. 
 Augustus: infosessie mindermobielencentrale. 
 Voorjaar: vervoer van minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum. 

Vrijwilligers helpen bij boodschappen en andere kleine klusjes. 
 April: alle 75+'ers worden opgebeld. 
 Maart: iedere actieve vrijwilliger ontvangt een attentie tijdens de week van de 

vrijwilliger. Alleenstaande Ingelmunsternaren tussen 60 en 75 jaar ontvangen een 
kaartje met het aanbod van de vrijwilligerswerking. 

 Februari: vrijwilligers helpen bij het sneeuwvrij maken van de stoep, boodschappen 
en andere kleine klusjes. Opstart van het project 'telefoonsterren'. 

 Januari: artikel in het Infomagazine met oproep voor nieuwe vrijwilligers + opbellen 
van 75+'ers door vrijwilligers. 

2020: 
 December: alle vrijwilligers ontvangen een bedankingskaartje naar aanleiding van de 

dag van de vrijwilliger. 
 Oktober: vrijwilligers bellen 80+'ers op, doen boodschappen en houden toezicht 

tijdens de wekelijkse markt. 
 September: oproep voor telefoonsterren, vrijwilligers die senioren opbellen. 
 Juli: vrijwilligers houden toezicht tijdens de wekelijkse markt. 
 Juni: versturen van bedankingskaarten aan alle vrijwilligers die meehielpen tijdens de 

coronacrisis + plantenactie voor alle Ingelmunsternaren met helpende hand van 
verschillende vrijwilligers. 

 Maart: bedankingsreceptie voor alle vrijwilligers van het gemeentebestuur. 
 Maart: vrijwilligersacties in het kader van corona: opbellen 80+'ers, aan huis 

pakketten bezorgen. 
2019: 

 Oktober: oproep naar vrijwilligers die een luisterend oor willen bieden. 
 Oktober: opstart van een nieuwe vrijwilligerswerking: 'leren fietsen' voor 

volwassenen. 
 Juni: infosessie over de mindermobielencentrale. 
 Maart: grote zwerfvuilactie. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Verenigingen 
Omschrijving (toelichting) 
Een actualisatie van de relatie gemeente-verenigingen dringt zich op. Een 
evenementencoördinator neemt de rol van centraal aanspreekpunt op zich. De gemeente wil 
de verenigingen ondersteunen via subsidies, kadobonnen, gratis materiaal van de 
uitleendienst en lage huurprijzen van de gemeentelijke zalen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
  
2023: 

 Februari:  de gemeenteraad keurt de mogelijkheid goed om een technieker in te 
schakelen tijdens een voorstelling. 

2022: 
 December: voorstel aanpassing zalenreglement met de mogelijkheid om een 

technieker in te schakelen tijdens de voorstelling en toelichting aan de verenigingen 
over het gebruik van de UiTkalender. 

 September: evaluatie Eagle 
 September: aankoop nieuw doek voor scherm (uitleendienst) 
 April: aankoop nieuwe projector voor de uitleendienst 
 Maart: implementatie van EagleBE voor het aanvragen van activiteiten en 

evenementen. Het subsidiereglement voor herbruikbare bekers wordt goedgekeurd.  
 Februari: uitleg over het gebruik van het reservatiepakket en EagleBE aan de 

adviesorganen. 
2021: 

 September: opstarten van de implementatie van een nieuwe toepassing (EagleBE) 
voor het aanvragen van evenementen. 

2020: 
 Augustus: Bert Coucke start als podiumtechnicus en biedt technische ondersteuning 

bij alle activiteiten in het ontmoetingscentrum en andere gemeentelijke 
evenementen. 

 Juni: bevraging van alle verenigingen over de gevolgen van de coronacrisis. 
Vlaanderen voorziet, naar aanleiding van deze crisis, via een noodfonds subsidies 
voor verenigingen. Op basis van de resultaten van de bevraging verdeelt het bestuur 
dit bedrag onder alle verenigingen. 

 Februari : de gemeenteraad keurt het aangepast, vereenvoudigd reglement voor het 
Cultuurfonds goed. 

2019: 
 De reglementen uit de dienst vrije tijd worden opnieuw bekeken en herwerkt om de 

werking zo efficiënt mogelijk te organiseren. 
 Mei: Anja Delarue is aangesteld als evenementencoördinator. 
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Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Jonge ondernemers 
Omschrijving (toelichting) 
Starters verdienen een duwtje in de rug. We willen de kosten terugbetalen voor de 
registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en voorzien een jaarlijkse trofee 
voor de meest beloftevolle onderneming. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 18-19 maart:  40 lokale standhouders stellen zich voor tijdens de Handelbeurs op het 
marktplein. 

2022 
 November: voetbalpronostiek bij lokale handelaars. Er werden beleefpakketten (WK-

sfeer) aangekocht door de Lokale Economische Raad voor de deelnemende 
handelaars. 

 September: netwerkavond voor ondernemers bij RS Motors georganiseerd door de 
Lokale Economische Raad en het gemeentebestuur. 

 Juni: slagerij Stols is het gezicht van de campagne 'Ik koop lokaal bij een winkelier 
van hier'.  

 Maart: na evaluatie wordt de procedure voor terugbetaling inschrijvingsgeld KBO 
herzien.  De ondernemer ontvangt een brief met de oproep om zijn aanvraag in te 
dienen via het e-loket en een loopbaanattest van het sociaal verzekeringsfonds 
(bewijs bijberoep/hoofdberoep) op te laden. 

 Februari: tijdens de verkiezing van de Uitblinkers vallen Bart, Nathalie en  Laura 
Buyse van Butcher Buyse in de prijzen als ondernemer van het jaar 2021. 

2021 
 Februari: tijdens het digitale Gala van Ingelmunster op 12 februari 2021 wint Martijn 

D'Hoop  van 't Waterhof de award voor ondernemer van het jaar 2020. 
 Juni: Butcher Buyse is het gezicht van de campagne 'Ik koop lokaal bij een winkelier 

van hier'. 
2020 
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 De website biedt een overzicht van het aanbod van de lokale Ingelmunsterse 
ondernemers tijdens de coronacrisis. 

 Februari: tijdens het Gala van Ingelmunster wint Niels Haverbeke van fietsen 
Haverbeke de eerste award voor ondernemer van het jaar 2019. 

 Sinds januari  betaalt het gemeentebestuur het inschrijvingsgeld voor de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) terug. 

 Het gemeentebestuur en de lokale economische raad (LER) brengen nieuwe 
ondernemers een bezoek. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

De nieuwe inwoner 
Omschrijving (toelichting) 
Een vernieuwde formule moet nieuwe inwoners snel kennis laten maken met onze gemeente 
en hen betrekken bij 'het leven' in Ingelmunster. We ontvangen de nieuwe inwoners met 
een hapje en een drankje en informeren hen over de gemeente en de werking van 
verschillende diensten. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Juni 2022: ontvangst nieuwe inwoners met een ontbijt. 
2021 

 De geplande ontvangst nieuwe inwoners in het najaar kon niet doorgaan omwille van 
corona. 

2020 
 Omwille van de coronacrisis is er geen ontvangst voor de nieuwe inwoners maar 

brengt het schepencollege hen thuis een bezoekje, als de coronaregels dit toelaten.  
2019: 

 December 2019: ontvangst nieuwe inwoners in de Brasserie. 
 Juni 2019: ontvangst nieuwe inwoners in de Brasserie. 

 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Mensen met een beperking 
Omschrijving (toelichting) 
Toegankelijkheid voor mensen met een beperking geniet onze permanente waakzaamheid. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Voorjaar 2023: opstart van het project e-inclusie, waarbij rekening wordt gehouden 
met digitale toegankelijkheid.  

 Maart 2023: heropstart van de werkgroep toegankelijkheid.  
2022 

 Enkele rolstoelvriendelijke banken worden aangekocht, bestaande banken worden 
vervangen.  

2021 
 December 2021: de eerste rolstoelvriendelijke picknickbank vind je aan het 

speelpleintje van de Olmenstraat/Wilgenstraat. 
 September 2021: aanbod van sporten voor mensen met een beperking tijdens de 

Ladies Sports Night. 
2020 

 December 2020: lokaal toewijzingsreglement goedgekeurd op de gemeenteraad. 
 November 2019: aangepast reglement zorgwonen goedgekeurd op de gemeenteraad. 

2019-2020 
 De werkgroep toegankelijkheid is opnieuw opgestart bij het begin van de nieuwe 

legislatuur en volgt de werken in de gemeente en aan eigen patrimonium op. 
 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Allemaal samen 
Omschrijving (toelichting) 
Laagdrempelige en grotere activiteiten met een regionale uitstraling moeten mogelijk zijn in 
onze gemeente. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Aanbod voor diverse doelgroepen in onze gemeente. 

 Wekelijks sporteluurtje voor 50-plussers. 
 Aanbod van sport- en gezondheidsklassen voor de jeugd. 
 Scholenveldloop. 
 Verkeersactiviteiten op 'Strapdag'. 

  
2023: 

 Maart: jeugdboekenmaand, vrijwilligersfeest, handelsbeurs. 
 Februari: uitreiking Uitblinkers, straffe Ingelmunsternaren in de kijker. 
 Januari: nieuwjaarsreceptie voor de inwoners. 
 Januari-maart: voorleeskwartiertjes. 

2022: 
 December: Cityrun en sinterklaasfeest. 
 November: uitzending WK voetbal op het marktplein en 'Troost' op de begraafplaats. 
 Oktober: verwendag bibliotheek. 
 September: kermisweekend en seniorenfeest. 
 Juli: Vlaanderen Feest met o.a.  Guido Belcanto. 
 April: buitenspeeldag, Ingelmunster aperitieft met Will Sommers, online paasbingo en 

erfgoedweek met schoolproject, tentoonstelling, wandeling WZC - buitenspeeldag.  
 Maart: jeugdboekenmaand en vrijwilligersfeest. 
 Februari: verkiezing van de Uitblinkers, straffe Ingelmunsternaren in de kijker. 
 Januari:  online nieuwjaarsbingo. 

2021: 
 December: Cityrun. 
 November: Reveil op de begraafplaats. 
 September: kermisweekend. 
 September: open monumentendag met een tentoonstelling in de St. Amandskerk.Mei 

2021: Ingelmunster Aperitieft met The Blik Dooze band, Die Verdammte Spielerei, 
The White Horsemen en Café Noir. 

 Juli  uitzending van het EK 2021 van de Rode Duivels op groot scherm op het 
marktplein. 

 Juli:  optredens van Appelblauwzjigroen, Filet Americana en Soulsister op het 
marktplein tijdens 'Vlaanderen Feest'. 

 Juni : organisatie van het BK Tijdrijden in Ingelmunster. 
 Februari: straffe Ingelmunsternaren in de kijker tijdens een online show van het 'Gala 

van Ingelmunster'. 
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2020: 
 December: bedeling van kraslotjes onder alle Ingelmunsternaren waarmee 

Kadobonnen te winnen zijn. 
 Najaar: online activiteiten zoals online bingo, filmpjes voor Sinterklaas, enz. 
 Juli-september: Ingelmunster zomert. 
 Mei-juni: 'iedereen beweegt'-programma. 
 Maart: 'Samen sterk'-campagne naar aanleiding van de coronacrisis. 

2019: 
 December: kerstmarkt (met ondersteuning van het gemeentebestuur). 
 December: Studio Kontrabas (met ondersteuning van het gemeentebestuur. 
 Juli: 11 juli viering op het marktplein met De Wilfrieds en Les Copines. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Participatie 
Info- en inspraaksessies voor belangrijke infrastructuurwerken, groenaanplantingen of de 
inrichting van een wijkspeelplein geven Ingelmunsternaren de kans om mee te denken over 
het beleid. De tientallen straatfeesten kunnen niet enkel rekenen op gemeentelijke 
ondersteuning.  De ideeën die er opborrelen stromen door naar het gemeentelijk beleid via 
een soort volksparlement van straatburgemeesters. 
 

Acties 

Straatburgemeester 
Omschrijving (toelichting) 
Elke wijk, buurt of straat met een actieve buurtwerking kan een straatburgemeester 
aanduiden. Hoe dit gebeurt, bepaalt de buurt. Enige voorwaarde: de verkozen 
straatburgemeester moet gedragen zijn door een meerderheid van de buurtbewoners. De 
straatburgemeester treedt op als tussenpersoon. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 

https://www.ingelmunster.be/gemeente-en-bestuur/beleid-en-wetgeving/participatie/georganiseerde-vormen-van-participatie/straatburgemeesters/
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2023 
 Februari: de straatburgemeesters komen opnieuw samen en maken enkele afspraken 

voor de toekomst. 
2022 

 Oktober: de nieuwe vrijwilligerscoördinator en tevens het aanspreekpunt voor de 
straatburgemeesters stelt zich voor via een mailing aan alle straatburgemeesters en 
een artikel in het Infomagazine. 

2020 
 Najaar: eerste bijeenkomst met alle straatburgemeesters. 

2019 
 Oktober: alle Goede Buur(t)straten van 2019 en de erkende wijken krijgen een 

uitnodiging om een straatburgemeester  af te vaardigen. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Participatie 
Omschrijving (toelichting) 
Via info- en inspraaksessies voor belangrijke infrastructuurwerken, groenaanplanting of de 
inrichting van een wijkspeelplein kunnen burgers meedenken. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 December: inspraakmoment voor het nieuwe skatepark naast de Brigandsbrug. 
 April 2022: Midwest coördineert een publieksbevraging over het gebruik van 

openbare zwembaden en een bevraging over de bibliotheken. 
 Februari 2022: inspraakmoment over een nieuw speeltoestel op het speelplein aan de 

Bloemenwijk. 
2021 

 Maart 2021: iedereen kan mee beslissen hoe de nieuwe speelterreinen aan het De 
Montblancplein, Robrecht de Friesplein en het Von Plothoplein er zullen uitzien. 

 Januari 2021: roadshow voor de politieke partijen, verenigingen en de betrokken 
adviesraden met toelichting over de stand van zaken in verband met het Cultuurhuis. 

2020 
 November 2020: de gemeenteraad keurt het participatiereglement goed. 
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 November 2020: het participatieproject 'park aan het water' gaat van start. Hierbij 
kan de bevolking zijn visie geven over de herinrichting van verschillende gebieden in 
de omgeving van het kanaal. 

 September 2020: toelichting aan alle adviesraden in verband met het nieuwe 
participatiereglement. 

 Juni 2020: roadshow voor de politieke partijen, verenigingen en de betrokken 
adviesraden met toelichting over het concept van het huis van de vrije tijd. 

 Februari 2020: inspraakmoment over het nieuwe speelplein op de Molenhoek. 
2019 

 Oktober 2019: bewonersvergadering voor de bewoners van de woonkorrel aan de 
Dorpsbrug. 

 Oktober 2019: bewonersvergadering over de werken op de brouwerijsite. 
 April 2019: inspraakmoment voor de bewoners van de Europawijk over het 

heraanleggen van de groenzones. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
 


