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Patrimonium 
Actieplannen 

Patrimonium GEMEENTE 
Het gemeentebestuur bezit een uitgebreid patrimonium: gemeentehuis, scholen, 
ontmoetingscentrum, ... Als een goede huisvader waken we over het onderhoud van deze 
gebouwen en blijven we investeren om de locaties te optimaliseren. 
 

Acties 

Bibliotheek 
Omschrijving (toelichting) 
De bibliotheek (Schoolstraat 35) beschikt over een ruim aanbod aan boeken, tijdschriften, 
multimedia en digitale toepassingen. De bib biedt ook nog heel wat extra diensten aan: je 
kan er e-readers en snippertassen ontlenen, gratis surfen op het internet, kadobonnen en 
toeristische brochures aankopen en je kan een beroep doen op de boekendienst aan huis. 
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Energiestudie laten uitvoeren. 
 Energie-investeringen voorzien  om het energieverbruik in te perken. 

UITGEVOERD 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Brandweer 
Omschrijving (toelichting) 
Ingelmunster maakt deel uit van brandweerzone Midwest. De lokale brandweerkazerne vind 
je in de Schoolstraat 59. De kazerne is nog steeds eigendom van gemeente Ingelmunster. 
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Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max 
Omschrijving (toelichting) 
Villa Max is het buitenschools kinderopvanginitiatief van het gemeentebestuur , in 
samenwerking met het OCMW en de CV BKI (Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster). 
Kinderen kunnen er vrij spelen, deelnemen aan georganiseerde activiteiten of buiten 
ravotten onder toezicht van gemotiveerde kinderbegeleid(st)ers. 
Je vindt Villa Max in de Bollewerpstraat 5. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
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Cultuurfabriek 
Omschrijving (toelichting) 
De Cultuurfabriek bestaat uit twee grote onderdelen. Op het  gelijkvloers is er een grote 
polyvalente zaal die door verenigingen kan gehuurd worden voor diverse activiteiten. Op de 
verdieping is ruimte die gebruikt wordt door een aantal muziek- en cultuurverenigingen. 
Om budgettaire redenen worden geen grote ingrijpende werken uitgevoerd aan de 
Cultuurfabriek. Wel zullen een aantal noodzakelijke investeringen worden uitgevoerd. 
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Vernieuwen van de inkomdeur en nooddeur. 
 Installeren van nieuwe elektronische sloten. 

UITGEVOERD 
2023 

 Aanpassen van de convectorputten en verwarmingsroosters. 
 Plaatsen van een WIFI-thermostaat. 
 Herstel van de circulatiepomp. 
 Schilderen van de lambrisering. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

De Zolder 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 
 

 
Geld (toelichting) 
 
Status 
 
Startdatum 
01-04-2023 
Einddatum 
31-12-2025 

Gravenkapel 
Omschrijving (toelichting) 
De gerestaureerde kapel op de begraafplaats wordt gebruikt als afscheidsruimte, zonder 
onderscheid van filosofische of religieuze overtuiging.  
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

Huis 1 
Omschrijving (toelichting) 
De gemeente heeft beslist om de huidige jeugd- en cultuurdienst om te vormen tot een 
laagdrempelig buurthuis. Naast de medewerkers van de jeugd- en cultuurdienst  zal ook de 
vrijwilligerscoördinator van hieruit werken. In het gebouw wordt ook ruimte voorzien voor 
welzijnsschakel 't Hertje. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
     
PLANNING 
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 Installeren van elektronische sloten. 
UITGEVOERD 
2023 

 Omvormen van de bovenverdieping naar bureauruimtes. 
 Opsplitsen van de benedenruimte:  een ontvangstruimte en ruimte voor 't Hertje. 

 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2023 
Einddatum 
31-12-2025 

Jeugdlokalen 
Omschrijving (toelichting) 
Sinds 2018 vind je de jeugdlokalen in het Sportpark (Bollewerpstraat 92a). 
Speelpleinwerking Jadadde, Scouts Ingelmunster en Chiro Jefri vinden er onderdak. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 2025: vernieuwen van de elektronische sloten 
UITGEVOERD 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
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NEC - Schuttershuisje 
Omschrijving (toelichting) 
Het Schuttershuisje in de Waterstraat 6 is een natuureducatief centrum. Natuurpunt De 
Buizerd staat in voor het beheer van deze locatie. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Aankoop boiler 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

Ontmoetingscentrum 
Omschrijving (toelichting) 
Verenigingen, scholen en inwoners die een niet-commerciële publieksactiviteit 
organiseren,  kunnen het ontmoetingscentrum (Bollewerpstraat 3) huren voor hun 
activiteiten. Je vindt er de brasserie, grote zaal en een vergaderzaal.  
De bouw van het nieuwe Cultuurhuis werd om budgettaire redenen uitgesteld. Aan het 
huidige ontmoetingscentrum worden geen grote investeringen gepland omdat er op termijn 
toch een nieuw Cultuurhuis komt. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING  

 Schilderwerken 
 Plaatsen van nieuwe elektronische sloten 
 Nieuwe verlichting in de grote zaal om het energieverbruik te beperken 
 Kasten voor stockage van borden, glazen, … 
 Nieuwe boiler 

UITGEVOERD 
2023 

 Wifi-thermostaten 
 Aanpassen schakelaars frigo en verlichting toog 
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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 

School De Zon 
Omschrijving (toelichting) 
De Zon is de gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs en bevindt zich in 
Bollewerpstraat 5a. 
Heel wat klaslokalen van De Zon kregen nieuwe beglazing en schrijnwerk. Een 
verfraaiing van het gebouw en een besparing op de energiefactuur. 

 
Omdat de school in 2022-2023 zijn maximumcapaciteit bereikt, moet het aantal lokalen 
uitbreiden. De bestaande overdekte speelplaats wordt ingericht als polyvalente ruimte met 
extra lokalen voor kine en logopedie, bureaus voor de directie en vergaderruimte. Aan deze 
nieuwe locatie komt een luifel, zo is er opnieuw een overdekte speelruimte voor de 
kinderen. De isolatie en gevelbekleding van de bestaande gevel boven de gloednieuwe 
klaslokalen wordt vervangen. Op die manier vormt alles één geheel met de gevel van Villa 
Max en De Zon.  
Daarnaast krijgen de enkele oude klaslokalen van De Zon een ventilatiesysteem. De 
ventilatie zorgt voor een gezonder binnenklimaat met minder CO2 en beschikt over een 
warmterecuperatiesysteem. De ventilatie komt er op basis van een studie van het Vlaams 
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Energiebedrijf. De units worden in het plafond van de klaslokalen voorzien. In de nieuwe 
plafonds komt energiezuinige LEDverlichting. 
Voor alle werkzaamheden maakt het bestuur kans op subsidies tot 70% van de totale 
kostprijs via Agion, het agentschap voor infrastructuurwerken in het onderwijs. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Verbouwen overdekte speelplaats tot polyvalente ruimte - subsidie AGION 
 Aanpassen plafonds, relightning en ventilatie - subsidie AGION 
 Herstel goten turnzaal - subsidie AGION 

UITGEVOERD 
2022 

 November 2022: Opname subsidiedossier AGION op prioriteitenlijst 2023 
 Juni 2022: bespreking van het voorontwerp voor de verbouwing in De Zon met 

ontwerper V2-architecten en het projectteam. 
 Juni 2022: inrichten kleedkamer bij turnzaal. 
 April 2022: splitsen van het ICT-lokaal. 
 Maart 2022: opmaak AGION-dossier voor het dichtbouwen van de overdekte 

speelplaats. In alle lokalen wordt ventilatie voorzien, in combinatie met het 
vernieuwen van de plafonds en relighting. Er wordt gewerkt aan een overdekte 
fietsberging en het herstellen van dakgoten. 

 Overheidsopdracht 'vernieuwen buitenschrijnwerk' gegund aan Francovera nv. 
 Aanstellen van een ontwerper voor een verbouwing (dichtbouwen van de overdekte 

speelplaats). 
2021 

 Aankoop brandvertragende vernis 
2020 

 Renovatie turnzaal (schilderen, verlichting, dubbele deur, ...) 
 Plaatsen en leveren kastenwand  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget meerjarenplan: 780.255 euro / Subsidie AGION: 480.333 euro 
Totale uitgaven 2022: 37.120 euro (erelonen) + 304.897 euro (gedeeld met De Wingerd) 
Totale uitgaven 2021: 543 euro 
Totale uitgaven 2020: 12.708 euro + 18.363 euro (gedeeld met De Wingerd) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
02-01-2020 
Einddatum 
02-12-2025 
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Tekenacademie 
Omschrijving (toelichting) 
De Stedelijke Kunstacademie van Ingelmunster is een filiaal van de Kunstacademie Tielt en 
richt zich naar kinderen vanaf 6 jaar, jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. De lessen van 
de kunstacademie vinden plaats in de Heirweg Zuid 28. 
Dit gebouw krijgt in 2025 nieuwe elektronische sloten. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

Gemeentehuis 
Omschrijving (toelichting) 
Het gemeentehuis bevindt zich in de Oostrozebekestraat 4.  Inwoners kunnen er terecht bij 
verschillende diensten: burgerzaken, milieu, openbare werken, enz.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Vernieuwen van de elektronische sloten en de brandcentrale. 
 Te onderzoeken: nieuwe verlichting in de raadzaal.  

UITGEVOERD 
2022: 

 Vernieuwen dienstingang gemeentehuis. 
 Screens  geplaatst (bureel milieudienst). 

2021: 
 Oktober: de opdracht voor de vervanging van elektrische borden wordt toevertrouwd 

aan D'heyger Steven. 
 Juni: de bestelling van nieuwe screens wordt geplaats bij Volcke Zonneweringen. 
 Plaatsen balustrade aan het onthaal in kader van optimale dienstverlening voor de 

burger. 
 Herstelling lift gemeentehuis. 

2020: 
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 Herstelling stuurkast lift gemeentehuis. 
 Aanpassen toegangscontrole balie administratie met het oog op het werken op 

afspraak in de administratieve diensten. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 2.313 euro 
Totale uitgaven 2021: 25.827 euro 
Totale uitgaven 2020: 25.600 euro 
  
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Depot 
Omschrijving (toelichting) 
Het depot langs de Trakelweg is de opslagplaats van de technische diensten.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 PLANNING 

 Isoleren van de refter, bureau- en kleedruimte. 
 Plaatsen van een camera. 
 Aanpassen van de sloten. 

UITGEVOERD 
2022: 

 Aanpassen van de verlichting.  
 Aanleg wadi in functie van verharding 2021. 

2021 
 Vervangen radiator en plaatsen mazoutteller. 
 Verharden depot, levering stortbeton. 
 Aanpassing toegangscontrole depot, onder andere automatiseren bestaande 

schuifpoort. 
2020 

 Uitbreiden persluchtnet. 
 Aankoop industriële stapelrekken. 
 Plaatsen condens mazoutketel. 
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Tijd (indicator) 
 

 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 5.131 euro 
Totale uitgaven 2021: 22.407 euro 
Totale uitgaven 2020: 18.495 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Kerk 
Omschrijving (toelichting) 
In samenspraak met de kerkfabriek Sint-Amand, investeert het bestuur in 
onderhoudswerken aan de kerk. Voor deze werken kan het bestuur beroep doen op een 
erfgoedpremie van de Vlaamse overheid.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Indienen van een premiedossier voor het herstellen van het kruisbeeld (ook 
duivenbescherming) en wapenschild 

 Herstel kruisbeeld en wapenschild 
 Schilderen van het portaal  

UITGEVOERD 
2022: 

 Nieuwe belichting in de Sint- Amandskerk 
 Restauratie van de corpus van het kruisbeeld buiten 

2021: 
 Schilderen deur kerk 
 Restauratie grafsteen in samenwerking met kerkfabriek St-Amandus 
 Instandhouding wapenschild boven de inkom St-Amandskerk (volledige restauratie 

wapenschild wordt doorgeschoven naar voorjaar 2023 omwille van de 
weersomstandigheden) 

2020 
 Schilderen goten kerk. 
 Aanpassingen elektriciteit. 

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

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 35.834 euro 
Totale uitgaven 2021: 4.420 euro 
Totale uitgaven 2020: 17.272 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Patrimonium sport 
Omschrijving (toelichting) 
Het sportcentrum  vind je in de Bollewerpstraat 92A. Het gebouw bevat verschillende 
sportzalen, kleedkamers, vergaderzalen en een cafetaria. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Verplaatsen van de hoogspanningscabine 
 Bouwen van een nieuwe gymzaal 
 Nieuwe verlichting in de oude sportzaal, evenementenhal en op voetbalterrein om 

energie te besparen 
UITGEVOERD 
2022 

 Plaatsing nieuwe gymvloer. 
2021 

 Bestellen nieuwe gymvloer (levering en plaatsing uitgesteld naar 2022). 
2020 

 Herstelling scheidingswanden sportzaal. 
 Toegangscontrole sportcentrum. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2021: 51.765 euro 
Totale uitgaven 2020: 15.280 euro 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

School De Wingerd 
Omschrijving (toelichting) 
Gemeenteschool De Wingerd bevindt zich in de Schoolstraat 4A en richt zich op kleuters en 
lagere schoolkinderen. 
Heel wat klaslokalen van De Wingerd kregen nieuwe beglazing en schrijnwerk. Een 
verfraaiing van het gebouw en een besparing op de energiefactuur. 
Alle klassen van gemeenteschool De Wingerd krijgen een ventilatiesysteem. De ventilatie 
zorgt voor een gezonder binnenklimaat met minder CO2 en beschikt over een 
warmterecuperatiesysteem. De ventilatie komt er op basis van een studie van het Vlaams 
Energiebedrijf. De units worden in het plafond van de klaslokalen voorzien. In de nieuwe 
plafonds komt  energiezuinige LEDverlichting. 
Meer en meer leerlingen fietsen naar school. Een positieve evolutie! De bestaande 
fietsenstalling aan de ingang van De Wingerd in de Schoolstraat krijgt een overkapping. 
Zo staan alle fietsen het ganse jaar door beschut voor de regen.  
Voor alle werkzaamheden maakt het bestuur kans op subsidies tot 70% van de totale 
kostprijs via Agion, het agentschap voor infrastructuurwerken in het onderwijs. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Aanpassing plafonds, relighting en ventilatie 
 Plaatsen overdekte fietsstalling 

UITGEVOERD     
2022 

 November: Opname subsidiedossier AGION op prioriteitenlijst 2023 
 Juni: inrichten kleedkamer bij turnzaal. 
 April: splitsen van het ICT-lokaal. 
 Maart: opmaak AGION-dossier. In alle lokalen wordt ventilatie voorzien, in 

combinatie met het vernieuwen van de plafonds en relightning. Er wordt gewerkt aan 
een overdekte fietsberging en het herstellen van dakgoten.  

 Overheidsopdracht 'vernieuwen buitenschrijnwerk' gegund aan Francovera nv.  
2021 

 Aankoop klimgrepen 
 Aankoop schaduwdoeken 

2020 
 Renovatie turnzaal (schilderen, verlichting, dubbele deur, ...) 
 Nieuwe deursloten 
 Aanpassingen elektriciteit: plaatsen en leveren kastenwand  
 Herinrichting speelplaats (chillzone, speeltoestellen, kunstgras voetbalveld, 

zitbanken, ...) 
 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget meerjarenplan: 692.397 euro / Subsidies AGION: 293.832 euro 
Totale uitgaven 2022: 304.897 euro (gedeeld met De Zon) 
Totale uitgaven 2021: 1.557 euro 
Totale uitgaven 2020: 6.564 euro + 18.363 euro (gedeeld met De Zon) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Patrimonium OCMW 
Het OCMW bezit een uitgebreid patrimonium: De Cirkel, sociaal huis, ouderenwoningen, ... 
Als een goede huisvader waken we over het onderhoud van deze gebouwen en blijven we 
investeren om de locaties te optimaliseren. 
 

Acties 

De Cirkel 
Omschrijving (toelichting) 
De Cirkel is de logistieke dienst van het OCMW gelegen in de Izegemstraat 83. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022: 

 Aankoop boiler 
 Herstel slot diepvries 
 Herstel koelcel 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

Pastorie 
Omschrijving (toelichting) 
De pastorie bevindt zich in de Schoolstraat 15. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2021 

 Herstellingswerken gevelbekleding. 
2020 

 Herstellingswerken. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2021: 4.158 euro 
Totale uitgaven 2020: 763 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Sociaal huis 
Omschrijving (toelichting) 
Het Sociaal huis bevindt zich in de Oostrozebekestraat 6. Je vindt er de sociale dienst, 
thuiszorgdiensten, lokale woonwinkel, enz. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Plaatsen van nieuwe elektronische sloten 
 Aanpassen van de brandcentrale 

UITGEVOERD 
2023 
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 Vervangen screenmotor 
2022: 

 Vervanging zonneweringmotor 
 Herstel gasklep van de centrale verwarming 
 Aankoop en plaatsen van screendoeken 
 Vervangen van noodverlichting 
 Aankoop plafondpanelen 
 Relighting 

2020: 
 Aankoop en plaatsing airco serverruimte 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 24.722 euro 
Totale uitgaven 2020: 3.272 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Patrimonium zonder maatschappelijk doel 
Omschrijving (toelichting) 
Onbebouwde percelen (pachten) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Crisisverhuur 
Omschrijving (toelichting) 
In de crisiswoningen kunnen Ingelmunsternaren terecht die zich in een crisissituatie 
bevinden.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Crisiswoning 1: plaatsen van Hoog Rendement glas. 
 Crisiswoning 3: plaatsen van zonnepanelen. 

UITGEVOERD 
2022: 

  Crisiswoning 3: nieuwe keuken, nieuwe stookketel en een laagje verf. 
2021: 

 Crisiswoning 3: renovatie zolder, dakvenster en badkamer. 
 Crisiswoning 3 en crisiswoning 2: aankoop nieuwe televisietoestellen door het 

verdwijnen van analoge televisie. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 10.796 euro 
Totale uitgaven 2021: 11.318 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

LOI 
Omschrijving (toelichting) 
LOI's of lokale opvanginitiatieven zijn kleinschalige opvanginitiatieven voor asielzoekers, 
georganiseerd door het OCMW en gefinancierd door de federale overheid. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 



19

Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 LOI woning 2: zonnepanelen plaatsen 
 LOI woning 3 en 4: fietsluifel en zonnepanelen voorzien 
 LOI woning 5: dak vernieuwen en zonnepanelen plaatsen 
 Automatiseren van de verwarming 

UITVOERING 
2022 

 LOI woning 5: renovatie (schilderwerken, vloerbekleding, badkamer, ...). 
2021 

 LOI woning 1: vernieuwen keuken en badkamer. 
 LOI woning 3: renovatie dak van de woning. 

2020: 
 LOI woning 1: vernieuwen badkamer. 
 LOI woning 2: woning terug instapklaar maken als LOI woning (keuken, deuren, cv, 

douche, schilderwerken, ...). 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 4.675 euro 
Totale uitgaven 2021: 20.413 euro 
Totale uitgaven 2020: 13.181 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Sociale verhuring 
Omschrijving (toelichting) 
Het OCMW bezit een aantal huurwoningen en huurt zelf enkele huizen in de gemeente. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Opmaken EPC-attesten 
2022 

 SV woning 1: vernieuwen waterpomp 
2020 

 SV woning 3: vernieuwen ramen en deuren. 
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Tijd (indicator) 
 

 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2020: 7.074 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Ouderenwoningen 
Omschrijving (toelichting) 
Ouderen die niet graag op een appartement wonen en liever in een huis verblijven, kunnen 
kiezen voor een ouderenwoning. De gemeente beschikt over 12 ouderenwoningen.  Deze 
zijn gelegen ter hoogte van de Nieuwstraat en de Doelstraat  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2021 

 Schilderen ramen ouderenwoningen. 
 Afbraak schouw ouderenwoning Doelstraat 34. 

2020 
 Renovatie goten ouderenwoningen. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 6.519 euro 
Totale uitgaven 2021: 689 euro 
Totale uitgaven 2020: 4.733 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
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Einddatum 
31-12-2025 

Ermitage + flatjes 
Omschrijving (toelichting) 
De groep assistentiewoningen 'De Ermitage' is gelegen in de Weststraat 55. Het gebouw 
beschikt over 32 gewone flats, 4 grotere hoekflats, een aantal gemeenschappelijke ruimtes 
en 20 garages. De cafetaria en het toilet zijn publiek toegankelijk. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Aanpassingen op basis van het advies van de brandweer: brandwerende deuren in de 
cafetaria en flats, opstellen van een stappenplan. 

 Renovatie van flat 2.01. 
UITGEVOERD 
2022 

 Elektronische sloten 
 Noodverlichting 
 Vernieuwen bar cafetaria, heraanleg terras 
 Aankoop LED-Tv cafetaria  
 Aankoop nieuwe tafels cafetaria  
 Vervangen boilers 
 Aankoop wasmachine  
 Renovatie flatje 1.01 (badkamer) 
 Renovatie flatje 1.02 (verwarming, keuken en badkamer) 
 Renovatie flatje 1.05 (keuken en badkamer) 
 Renovatie flatje 3.03 (keuken en badkamer) 

2021 
 Aankoop kranen en watermeters 
 Renovatie flatje 0.07 (keuken en badkamer)  
 Renovatie flatje 1.03 (keuken en badkamer) 

2020 
 Schilderwerken gang gelijkvloers 
 Bekleden en isoleren 5 dakramen 
 Herstelling en ombouwen deuren 
 Renovatie flatje 1.04 (keuken en badkamer) 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 77.438 euro 
Totale uitgaven 2021: 24.084 euro 
Totale uitgaven 2020: 26.960 euro 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Terreinen 
Actieplannen 

Terreinen gemeente 
 

Acties 

Marktplein 
Omschrijving (toelichting) 
Het marktplein is een van de meest prominente en publieke locatie in Ingelmunster. Op het 
marktplein gaat wekelijks de vrijdagsmarkt door en worden doorheen het jaar diverse 
evenementen en activiteiten georganiseerd. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 relightning naar LED-technologie 
 plaatsen digitaal aankondigingsscherm en bijhorende technieken 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

Begraafplaats 
Omschrijving (toelichting) 
Deze legislatuur ligt de klemtoon op het opruimen en herinrichten van de begraafplaats met 
meer groen. 
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Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
PLANNING 

 Aankoop van sedumcassettes in het kader van Kruisbestuivers. 
 Aanplanten van een bijvriendelijke border. 
 Aanplanten van bomen. 
 Vergroenen van de padenstructuur. 

UITGEVOERD 
2022 

 December:  de firma Buyaert start met het ontruimen en de herinrichting. 
 Opstart overheidsopdracht ontruimen en herinrichten begraafplaats (gunningswijze 

en lastvoorwaarden). 
 Signalisatie gangen begraafplaats en naamplaatjes oudstrijders (volkernplaatjes). 

2021 
 Opruimen en herinrichting begraafplaats. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 2.643 euro 
Totale uitgaven 2021: 30.266 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
 


