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Afwerken Dorpskernvernieuwing 
Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving 
Actieplannen 

Lysbrug 
De vroegere Lysbrug bleek bouwfysisch in slechte staat en werd uit veiligheidsoverwegingen 
afgebroken door de Vlaamse Waterweg die beheerder is van de waterloop en bruggen. 
Parallel is ook de studie opgestart voor een nieuwe Lysbrug.  
 

Acties 

Lysbrug 
Omschrijving (toelichting) 
Omdat de Lysbrug in slechte staat was, besloot de Vlaamse Waterweg om de brug uit 
veiligheidsoverwegingen te verwijderen. Tegelijk startte een studie om een nieuwe brug te 
voorzien. Na overleg met alle betrokkenen werd ervoor gekozen om een fietsbrug te 
voorzien in plaats van een voetgangersbrug.  Zo zal de nieuwe brug aansluiten bij de 
toekomstige fietssnelweg en sluit ze aan bij de visie van het gemeentebestuur om fietsen te 
stimuleren. 

 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
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2023 
 Maart: de gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan goed. 
 Opstart van de studie en het uitvoeringsdossier Lysbrug. 
 Onderhandelingen voor de noodzakelijke grondverwerving.  
 De voorbereidingen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning gaan van 

start.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

Actieplannen 

Afwerken Dorpsbrug 
De Vlaamse Waterweg NV die verantwoordelijk is voor het kanaal Roeselare-Leie, voorziet in 
de toekomst een sterke groei van de scheepvaart op het kanaal Roeselare Leie. Hiervoor is 
geïnvesteerd in de Brigandsbrug, een nieuwe centrumbrug die hogere en bredere doorvaart 
mogelijk maakt.  
 

Acties 

Afwerken dorpsbrug 
Omschrijving (toelichting) 
In de huidige legislatuur wordt de nieuwe dorpsbrug afgewerkt. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2021 

 Januari 2021: de verlichting op de brug en de trappen ernaast zijn afgewerkt.  
2020 

 September 2020: plaatsen van de trappen. 
 9 juli 2020: de nieuwe brug krijgt de naam 'Brigandsbrug' en gaat open voor het 

doorgaand verkeer. 
 Begin juli 2020: belastingsproef op de brug - indien de resultaten van deze test oké 

zijn gaat de brug open voor het doorgaand verkeer. 
 Januari 2020: de afleiders voor regenwater onder de brug worden geplaatst zodat de 

parking onder de brug helemaal gebruiksklaar is. 
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2019 
 Eindejaar 2019: parkeren kan onder de nieuwe brug. 
 Zomer 2019: start betonneringswerken.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2020 

Actieplannen 

Aanleg stationsomgeving 
Na het afwerken van de dorpsbrug is de stationsomgeving de volgende stap. Fietsers en 
voetgangers moeten er primeren. Gezellige terrassen maken de buurt opnieuw aantrekkelijk 
voor horeca en winkels. Voor de herinrichting van het kruispunt aan het station wordt 
bekeken hoe de doorstroom en de veiligheid van het verkeer optimaal kan verlopen. 
 

Acties 

Stationsomgeving 
Omschrijving (toelichting) 
Bij het station streven we ernaar om alle vervoersmodi te groeperen in een nieuwe 
omgeving waar bussen, treinen, voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar perfect 
aanvullen. Ook van het stationsplein wil het ontwerpteam een echt plein maken door het 
beeld van het marktplein door te trekken. Er komen brede voetpaden, smallere wegen, 
ruimte om te parkeren en om terrassen te plaatsen. Het wonen langs een drukke 
doorgangsweg wordt verleden tijd.Lees alles over het ontwerp van de stationsomgeving 

https://www.ingelmunster.be/viaplan/aangepaste-stationsomgeving
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Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari: de gemeente brengt een bod uit in de laatste biedingsronde. Daarnaast is 
er een overleg met  alle stakeholders over de verkeerstechnische inrichting. 

2022 
 December: de gemeente brengt een bod uit op de openbare verkoop van het 

stationsgebouw 
 September: de visie van het gemeentebestuur op de nieuwe stationsomgeving wordt 

bekend gemaakt, de NMBS start de verkoopprocedure voor het stationsgebouw en de 
bijhorende grond. (visie aangepaste stationsomgeving) 

 April - juni: overleg met de NMBS over de verwerving van gronden in de 
stationsomgeving. 

 Januari - februari: uitwerking van verschillende scenario's over de herinrichting van 
de stationsomgeving. De haalbaarheid van deze scenario's wordt besproken met 
verschillende partners. 

2021 
 Najaar: meerdere overlegmomenten met de verschillende partners (De lijn, NMBS, 

enz.). Opstellen van een matrix voor het eisenprogramma met onder andere de 
vraag naar een mobipunt waar deelfietsen en -wagens worden aangeboden. 

2020 
 December: opstarten van de gesprekken met het studiebureau, NMBS, De Lijn en het 

gemeentebestuur over de toekomstplannen van de stationsomgeving. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Startfase 

https://www.ingelmunster.be/viaplan/aangepaste-stationsomgeving
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Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 2.750.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2021 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Kanaalomgeving 
Onder de noemer ‘Park aan het water’ wil het bestuur werk maken van een 
uitgestrekte groene long in het centrum van Ingelmunster. Tijdens een 
participatietraject konden Ingelmunsternaren hun suggesties, tips en visie over dit 
project doorgeven. Op basis van de resultaten werkte landschapsarchitect Buro 
Bossaert een concreet inrichtingsplan uit.  
De zone voor de Valoratoren krijgt een groene invulling.  De kleine zwaaikom verkleint en 
krijgt een nieuwe inrichting, de voormalige werfzone wordt onthard. In de plaats komt 
er een grote grasvlakte met bloemenweides en bomen aan de zijkanten. 
Hier kan af en toe een klein evenement doorgaan. Daarnaast is er ruimte 
voor taluds met zitbanken, een speelomgeving voor kinderen en 
picknickbanken. 

 
Langs de noordoevers van het kanaal wordt de fietsverbinding tussen Ingelmunster en 
Emelgem verder doorgetrokken. Tussen de Brigandsbrug en de Nijverheidsstraat moet het 
asfalt plaats maken voor een waterdoorlatend pad waar wandelaars, 
joggers en recreatieve fietsers in een oase van rust hun weg verder 
kunnen zetten. Dit pad zal verder doorlopen tot aan het 
waterzuiveringsstation. Vanaf de Nijverheidsstraat loopt parallel een 
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hindernissenparcours met wasbord voor mountainbikers en fietsers. Ter 
hoogte van de grote zwaaikom komen extra picknickbanken die toegankelijk 
zijn voor mensen met een rolstoel. Via kleine ruimtes vlakbij het water 
kunnen vissers er in alle rust hun sport beoefenen.   
Aan de zuidkant van het kanaal, de kant van het station, komt een groen, geïntegreerd 
skatepark. Op deze locatie, net naast de Brigandsbrug  kunnen kinderen en jongeren naar 
hartenlust skaten, steppen of skeeleren. Naast het skatepark is een speelzone met kleine 
heuveltjes voorzien en een open, groen vlakte om te ravotten. Tussen de appartementen in 
de Broekhoek en Vaartstraat zullen jong en oud kunnen bewegen en sporten met een 
beweegbank. In de omgeving van het speelbos zorgen kleine aanpassingen voor een betere 
toegankelijkheid.  
  
 

Acties 

Kanaalomgeving-Waterstraat 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2020 

 Bouwverlof 2020: de Waterstraat is afgewerkt. 
 Januari 2020: aanleg van nieuwe rioleringen, nutsleidingen en voetpaden in de 

Waterstraat. 
2019 

 Eindejaar 2019: de zone rond café De Fagot is opnieuw bereikbaar via het 
marktplein. 

 Zomer 2019: de omgevingswerken in de zone rond café De Fagot gaan van start. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven: 253.019 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
01-10-2020 

Toeristische kanaalomgeving 
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Omschrijving (toelichting) 
Na de afwerking van de Brigandsbrug kan de gemeente werk maken van een nieuw park 
aan het water, de groene long in het centrum van onze gemeente. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: volledig en ontvankelijk verklaren van de omgevingsvergunningsaanvraag van 
de Vlaamse Waterweg door het Departement omgeving voor de noordelijke zijde van 
het kanaalpark. Ook de gunningswijze en lastvoorwaarden voor de aanleg van het 
skatepark en de groene omgeving wordt goedgekeurd. 

2022 
 December: inspraakmoment skatepark, indienen van de omgevingsvergunning 

noordkant en aanbesteding van omgevingswerken noordkant door De Vlaamse 
Waterweg 

 September: in overleg met Buro Bossaert wordt het inspraaktraject jeugd en 
bewonersoverleg omgeving zuidkant voorbereid. 

 Augustus: de omgevingsvergunning voor de zuidkant (skatepark en groenzone) is 
definitief. 

 Juni: goedkeuring aanvraag subsidie herstelfonds. 
 Juni: indiening van de omgevingsvergunning bij het departement ruimte van de 

Vlaamse overheid voor het noordelijk gedeelte van de kanaalomgeving. 
 April: indiening omgevingsvergunning voor het zuidelijk gedeelte van 

de  kanaalomgeving bij de gemeente als vergunningverlenende overheid. 
 Januari - maart: voorbereiden omgevingsvergunning(en) kanaalomgeving. 
 Aankoop beweegbank 
 Aankoop terreinmeubilair 

2021 
 December: de gemeente stelt een projectdossier samen voor het herstelfonds 

plattelandsprojecten. Er is een overleg met de bewoners van de woonkorrel rond café 
de Fagot over de eerste ontwerpplannen van de nieuwe kanaalomgeving. 

 Oktober: toelichting met stand van zaken over het kanaalpark aan de buurtbewoners 
van de Waterstraat. 

 Mei: het schepencollege stelt Buro Bossaert aan als landschapsarchitect voor de 
kanaalomgeving. 

 Februari: voorlopige goedkeuring van het Kanaalpark als projectzone voor 
recreatieve hotspots-toeristische impulsen in West-Vlaanderen. Het bestek voor het 
aanstellen van een landschapsarchitect in functie van de inrichting van de 
kanaalomgeving wordt opgemaakt. 

 Januari: indienen van het project recreatieve hotspots (Westtoer). 
2020 

 November: participatieproject 'park aan het water' gaat van start. Via dit project kan 
de bevolking zijn visie geven over de herinrichting van verschillende gebieden in de 
omgeving van het kanaal. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
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Geld (indicator) 
 

 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 280.500 euro 
Subsidies: 74.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2021 
Einddatum 
31-12-2022 

Overmandelpad 
Omschrijving (toelichting) 
Het ecologisch wandelpad tussen de Beukendreef en de Waterstraat is een nieuwe trage weg 
in Ingelmunster. Deze trage weg loopt door natuurgebied de Mandelmeersen en zorgt voor 
een noord-zuidverbinding. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Oktober 2022: de aannemer zorgt voor extra inox kabels als valbeveiliging en past 
de brug aan zodat deze toegankelijker is voor rolwagens.   

 September 2022: de aannemer brengt extra oeverversteviging aan. 
2021 

 Oktober 2021: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage 
Weg. 

 Mei 2021: opening van het ecologisch wandelpad 'Overmandelpad' door de 
Mandelmeersen, een mooie verbinding tussen de Beukendreef en de Waterstraat. 

 Februari 2021: plaatsen van oeverversteviging in de Mandel, ter hoogte van de 
Mandelbrug. 

2020 
 December 2020: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de 

VMM goed voor het bouwen van een brug langs het wandelpad door de 
Mandelmeersen. 

 September 2020: start van de aanleg van een ecologisch wandelpad tussen 
Waterstraat en Beukendreef. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal investering: 179.346 euro 
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Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2019 
Einddatum 
01-07-2022 



13

Bouwen van een Cultuurhuis, 
aanpassingen aan de Cultuurfabriek en 
inrichten van een Infopunt 
Bouwen van een Cultuurhuis 
Actieplannen 

Cultuurhuis 

 
Update: Omwille van de hoge energiekosten en de vele loonindexaties heeft het 
gemeentebestuur beslist om de bouw van een nieuw cultuurhuis on hold te zetten.  
Vanuit de Ingelmunsterse verenigingen is er al langer vraag naar betere of grotere 
zalen voor hun activiteiten. Daarom starten deze legislatuur de bouwwerken voor 
een nieuwe cultuurhuis. 
Het Cultuurhuis wordt een gebouw op maat van onze gemeente. Met twee volledig 
uitgeruste polyvalente zalen: een grote zaal met ongeveer 300 zitplaatsen of 600 
staanplaatsen en een uitschuifbare zittribune. En een kleine zaal met zo'n 100 zitplaatsen en 
diverse opstelmogelijkheden. Zo zijn beide zalen bruikbaar voor allerlei activiteiten zoals een 
optreden, kleine fuif, voorstelling of barbecue van een vereniging. 
Naast de foyer vind je het leescafé. Daar kunnen bezoekers iets lezen terwijl ze 
wachten.  Op de eerste verdieping krijgt een hedendaagse bibliotheek  een plaatsje. 
Naast de traditionele functie van een verzamelplaats van boeken en tijdschriften ligt de 
nadruk er meer en meer op ontmoeten en informatie delen via lezingen, workshops, ....  De 
'Open bib+': een bibliotheek met brede openingsuren, waar je dankzij een technisch 
systeem ook terechtkan als er geen personeel aanwezig is.  
Het nieuwe Cultuurhuis komt in de Oostrozebekestraat, vlakbij de centrumparking.  Vanuit 
verschillende ruimtes zal je een prachtig uitzicht hebben op het kasteelpark. Het wordt een 
toegankelijke locatie waar iedereen vrij binnen en buiten loopt om te beleven en te 
ontmoeten! 
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Het is de bedoeling om in het najaar van 2023 met de bouwwerken te starten.   
Het Cultuurhuis moet voor een ontlasting zorgen van de evenementenhal. De 
Cultuurfabriek  sluit aan op het aanbod van het cultuurhuis. Deze locatie krijgt deze 
legislatuur een facelift met onder andere een betere toegankelijkheid, voldoende 
opbergruimte, enz. (lees meer over de aanpassingswerken aan de Cultuurfabriek) 
 

Acties 

Cultuurhuis - Bouwen 
Omschrijving (toelichting) 
Update: omwille van de stijgende energiekosten en de vele loonindexaties, heeft het 
gemeentebestuur beslist om de bouw van een nieuw cultuurhuis on hold te zetten. 
Het cultuurhuis wordt een gebouw op maat van onze gemeente. Met twee volledig uitgeruste 
polyvalente zalen: een grote zaal met ongeveer 300 zitplaatsen of 600 staanplaatsen en een 
uitschuifbare zittribune. En een kleine zaal met zo'n 100 zitplaatsen en diverse 
opstelmogelijkheden. Zo zijn beide zalen bruikbaar voor allerlei activiteiten zoals een 
optreden, kleine fuif, voorstelling of barbecue van een vereniging. 
Naast de foyer vind je het leescafé. Daar kunnen bezoekers iets lezen terwijl ze 
wachten.  Op de eerste verdieping krijgt een hedendaagse bibliotheek  een plaatsje.   
Het nieuwe cultuurhuis komt in de Oostrozebekestraat, vlakbij de centrumparking.  Vanuit 
verschillende ruimtes zal je een prachtig uitzicht hebben op het kasteelpark. Het wordt een 
toegankelijke locatie waar iedereen vrij binnen en buiten loopt om te beleven en te 
ontmoeten! 
Het is de bedoeling om in het najaar van 2023 met de bouwwerken te starten.   
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Oktober 2022: omwille van de stijgende energiekosten en de vele loonindexaties, 
heeft het gemeentebestuur beslist om de bouw van een nieuw cultuurhuis on hold te 
zetten 

 September 2022: goedkeuren voorontwerp - opstart begeleiding Inter 
 Augustus - september 2022: uitvoering bodemsaneringsproject 
 Juni 2022: startvergadering bodemsaneringsproject. 
 April - juni 2022: opmaak voorontwerp samen met Bildt.-architecten en projectteam. 
 Maart 2022: toelichting wedstrijdontwerp aan gemeenteraad en andere betrokken 

actoren (cultuurraad, jeugdraad,...). 
 Februari 2022: aanstellen van het ontwerpteam voor nieuwe 

cultuurhuis:  Bildt.architecten - Ingenium - Blasco - Abicon - BurO Groen - Feys. 
 Januari 2022: afbreken van de voormalige loods van brouwerij Vanhonsebrouck. 

2021: 
 November 2021: bezoek aan Arhus in Roeselare. 
 Oktober 2021: de jury bekijkt de ingestuurde ontwerpen. 
 September 2021: goedkeuren van de ontwerpakte voor het aankopen van grond voor 

het cultuurhuis. 
 September 2021: bezoek aan gelijkaardige projecten in Lauwe, Deinze, Aalst en 

Zaventem. 
 Juni 2021: het schepencollege keurt een selectie van 5 kandidaten goed voor het 

aanstellen van een ontwerper. 

https://ingelmunster.begrotingsapp.be/10-grote-werken/programma/bouwen-van-een-cultuurhuis-aanpassingen-aan-de-cultuurfabriek-en-inrichten-van-een-infopunt#perspective-aanpassingen-aan-de-cultuurfabriek
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 Juni 2021: het schepencollege keurt het bestek goed met het bouwprogramma en 
het programma van eisen voor de ontwerpwedstrijd. 

 Maart 2021: het schepencollege keurt de selectieleidraad voor het aanstellen van een 
ontwerper goed. 

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

 Januari 2021: opstart van de samenwerking in verband met de administratieve en 
juridische ondersteuning van de architectuurwedstrijd. 

2020: 
 November 2020: de werkgroep brengt een bezoek aan gelijkaardige projecten in 

Tervuren, Aartrijke en Middelkerke. 
 Oktober 2020: alle politieke fracties krijgen een toelichting over de stand van zaken. 
 September 2020: het schepencollege keurt de samenwerking met Umpalumpa goed 

voor procesbegeleiding bij het ontwikkelen van een nieuw cultuurhuis. De 
voorbereidingen voor een projectdefinitie gaan van start. 

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

2019: 
 Oktober 2019: bezoek aan gelijkaardige projecten in Bornem, Tilburg, Marcq-en 

Baroeul en Anzin. 
 Voorjaar 2019: de denkgroep gaat van start met het uitwerken van een 

projectdefinitie en het opstarten van een patrimoniumstudie. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Maart 2022: toelichting wedstrijdontwerp aan betrokken actoren (cultuurraad, jeugdraad,...) 
April 2022 - Juni 2022: opmaak voorontwerp - projectteam en ontwerpteam 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 8,36 miljoen euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Cultuurhuis - Aankoop grond 
Omschrijving (toelichting) 
De aankoop van de grond van de voormalige loods van bvba kasteel Ingelmunster is 
noodzakelijk voor het bouwen van het cultuurhuis. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 
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 Plaatsen van een afsluiting rond het terrein omwille van de veiligheid. 
2022 

 Zomer 2022: bodemsaneringswerken 
 Januari - februari 2022: afbraak loods en oude cinema. 

2021 
 Oktober 2021: het schepencollege keurt de bestelaanvraag voor het slopen van de 

bestaande bebouwing goed. 
 September 2021: de gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de aankoop van de 

grond voor het cultuurhuis goed. 
 Juni 2021: het schepencollege keurt de omgevingsvergunning goed voor het slopen 

van de bestaande bebouwing in functie van het geplande bodemsaneringsproject. 
 April 2021: indienen van de omgevingsvergunning voor de sloop van de bestaande 

bebouwing in functie van het geplande bodemsaneringsproject. 
 Februari 2021: de gemeenteraad keurt de verkoopbelofte voor de grondverwerving 

van de voormalige loods van bvba kasteel Ingelmunster goed. 
 Januari 2021: ondertekening van de verkoopbelofte voor de grondverwerving van de 

voormalige loods van bvba kasteel Ingelmunster in de Oostrozebekestraat. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering: 366.166 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
01-07-2022 

Cultuurhuis - Verkoop patrimonium 
Omschrijving (toelichting) 
Eenmaal het cultuurhuis is geopend, zal de huidige bibliotheek worden verkocht. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Het patrimonium is op heden nog in gebruik waardoor de verkoop pas later zal opgestart 
worden. 
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Geld (indicator) 
 

 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Op te starten 
Startdatum 
01-01-2025 
Einddatum 
31-12-2025 

Aanpassingen aan de Cultuurfabriek 
Actieplannen 

Cultuurfabriek 
Om te garanderen dat deze locatie ook in de toekomst een aanvulling vormt op het 
Cultuurhuis, krijgt de Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat een facelift. We voorzien 
investeringen in betere bar- en cateringmogelijkheden, het optimaliseren van de 
nooduitgangen en een herinrichting van de huidige sacristie. De bovenzaal is een vaste 
repetitieruimte voor enkele muziekverenigingen en de kunstacademie en is ook bruikbaar als 
polyvalente ruimte wanneer de andere zalen bezet zijn. Daarom investeert het bestuur in 
een betere toegankelijkheid van deze zaal en voldoende opbergruimte voor tafels, stoelen 
en instrumenten. 
 

Acties 

Cultuurfabriek - Verbouwen 
Omschrijving (toelichting) 
Om te garanderen dat deze locatie ook in de toekomst een aanvulling vormt op het 
Cultuurhuis, krijgt dit gebouw een facelift. De benedenzaal is en blijft een polyvalente 
ruimte. Er zal worden geïnvesteerd in betere bar- en cateringmogelijkheden, optimaliseren 
van de nooduitgangen en een herinrichting van de huidige sacristie. De bovenzaal is een 
vaste repetitieruimte voor enkele muziekverenigingen en de kunstacademie. Deze bovenzaal 
zal echter ook ingezet worden als polyvalente ruimte als de andere zalen bezet zijn. Er zal 
worden geïnvesteerd in een betere toegankelijkheid van deze zaal en voldoende 
opbergruimte voor tafels, stoelen en instrumenten. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Aanpassen van de convectorputten voor betere warmteafgifte. 
 Plaatsen van een wifi-thermostaat met bediening vanop afstand. 
 Herstellen van de circulatiepomp. 

2022 
 Dossier 'on hold' om budgettaire redenen. 

2021 
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 April 2021: opstart haalbaarheidsstudie voor het Vlaams Energiebedrijf over het 
vernieuwen van de technische installaties van de Cultuurfabriek. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 385.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2021 
Einddatum 
31-12-2025 

Inrichten van een Infopunt 
Actieplannen 

Infopunt 
In de toekomst komt er een centraal Infopunt met ruime openingsuren in of bij het 
gemeentehuis. Daar kan  de burger terecht  met zijn/haar vragen. In de backoffice brengen 
we zoveel mogelijk administratieve diensten samen. Om een concrete visie op te maken 
over de toekomstige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening schakelen we in 2022 
een extern adviseur in. 
 

Acties 

Infopunt - Studie 
Omschrijving (toelichting) 
In de toekomst komt er een centraal Infopunt met ruime openingsuren in of bij het 
gemeentehuis. Daar kan  de burger terecht  met zijn/haar vragen. In de mate van het 
mogelijke brengen we in de backoffice zoveel mogelijk administratieve diensten samen. Om 
een concrete visie op te maken over de toekomstige organisatie van de gemeentelijke 
dienstverlening schakelen we in 2022 een extern adviseur in. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Op te starten 
 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
Op te starten 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 20.000 euro 
 
Status 
Op te starten 
Startdatum 
01-01-2022 
Einddatum 
31-12-2025 
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Sport- en vrijetijdspark 
Sport- en vrijetijdspark 
Actieplannen 

Sportpark 
Op het sportcentrum vind je een mix van bebouwing, verharding en groenzones. Er is ruimte 
voor kinderen, sporters, wandelaars, enz. Om deze locatie verder uit te bouwen naar een 
sport- en vrijetijdspark stelde het gemeentebestuur een studiebureau aan. In overleg met 
een projectgroep met vertegenwoordigers van de sport- en jeugdverenigingen stelden zij 
een masterplan 'sportpark' op. Dit plan is geen concreet uitvoeringsplan maar een 
leidraad en langetermijnsvisie.  
Omdat het huidige sportcentrum uit zijn voegen barst, voorziet het masterplan een 
uitbreiding van de sporthallen aan de kant van de Ring. Daarnaast is er aandacht voor 
een betere zichtbaarheid van het huidige speelplein vanuit de cafetaria, grasvlaktes als 
openspeelruimtes en zones voor nieuwe speelelementen.  In het plan zijn verschillende 
fietslussen en afgescheiden wandelpaden voorzien en is er oog voor de vergroening van 
deze locatie.  
Op basis van het masterplan maakte het bestuur een projectdefinitie op voor de uitbreiding 
van het sportcentrum met een gloednieuwe gym- en trampolinehal. De projectdefinitie 
kwam er na overleg met de plaatselijke turnverenigingen. Dankzij deze nieuwe sporthal 
kunnen sportverenigingen de huidige evenementenhal in de toekomst volledig gebruiken. 
Bovendien zullen sportclubs minder moeten uitwijken voor events door de komst van het 
nieuwe cultuurhuis. 
Binnenkort volgt de aanstelling van een architect. De start van de werken is voorzien 
midden 2023. 
 

Acties 

Sportcentrum - Masterplan en RUP 
Omschrijving (toelichting) 
Op het sportcentrum vind je een mix van bebouwing, verharding en groenzones. Er is ruimte 
voor kinderen, sporters en wandelaars. Om deze locatie verder uit te bouwen naar een 
sport- en vrijetijdspark stelde het gemeentebestuur een studiebureau aan. In overleg met 
een projectgroep met vertegenwoordigers van de sport- en jeugdverenigingen stelden zij 
een masterplan 'Sportpark' op.  
Dit masterplan is geen concreet uitvoeringsplan maar een leidraad en langetermijnsvisie. 
Het plan beschrijft een streefbeeld waarbinnen toekomstige ingrepen op de site moeten 
passen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Mei: overleg departement omgeving, departement landbouw en dienst planning van 
de provincie over RUP uitbreiding sportcentrum. 

 Maart: onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een kunstgrasveld te voorzien. 
 Februari: uitwerking van het aanbestedingsdossier sportvelden oostelijke kant N50. 
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 Januari: goedkeuring van de omgevingsvergunning uitbreiding sportvelden oostelijke 
kant N50. 

2022: 
 September: indienen van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de 

sportvelden aan de oostelijke kant van de N50. 
 April: Infrabureau Demey start met de opmaak van een omgevingsvergunning voor 

de uitbreiding van de sportvelden aan de oostelijke kant van de N50. 
 Februari: de gemeenteraad keurt het masterplan Sportpark goed. 
 Januari: de projectgroep bespreekt het masterplan Sportpark. 

2021: 
 December: het masterplan Sportpark is klaar. 
 Februari:  overleg met de projectgroep sportpark voor de eerste aanzet van een 

masterplan. Het schepencollege keurt de omgevingsvergunning voor de regularisatie 
van de voetbalvelden op terrein 3 en 4 goed. 

2019: 
 Najaar: de adviesgroep is samengesteld, de voorstudie 'van sportcentrum naar open 

sportpark' is gestart. 
 Voorjaar: de denkgroep gaat van start. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 40.500 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2019 
Einddatum 
31-12-2024 

Sportcentrum - Nieuw zaaldeel 
Omschrijving (toelichting) 
Het huidige sportcentrum barst uit zijn voegen. Er is nood aan een nieuwe overdekte 
sportlocatie. Het masterplan Sportpark voorziet deze verruiming ter hoogte van de oude 
sporthal en kleedkamers, aan de kant van de Ring. 
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Op basis van het masterplan maakte het bestuur een projectdefinitie op voor de uitbreiding 
van het sportcentrum met een gloednieuwe gym- en trampolinehal. De projectdefinitie 
kwam er na overleg met de plaatselijke turnverenigingen. Dankzij deze nieuwe sporthal 
kunnen sportverenigingen de huidige evenementenhal in de toekomst volledig gebruiken. 
Bovendien zullen sportclubs minder moeten uitwijken voor events door de komst van het 
nieuwe cultuurhuis.  
De start van de werken is voorzien midden 2023. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart-april: openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag. 
 Maart: volledig en ontvankelijk verklaren van de omgevingsvergunningsaanvraag. 
 Januari-februari: overleg over integrale toegankelijkheid. 

2022: 
 December: Sport Vlaanderen kent een subsidie van ongeveer 992.000 euro toe. 
 September: toelichting van het voorontwerp aan de gymclubs, indienen van het 

subsidiedossier 'bovenlokale sportinfrastructuur' en opstarten van de 
trajectbegeleiding Inter inzake integrale toegankelijkheid. 

 Juni : ondertekenen intentieverklaring door Ingelmunster, Ledegem en Lendelede 
voor de samenwerking inzake medegebruik van de nieuwe gym-en trampolinezaal.  

 Juni: opstarten van het voorontwerp met GC-architecten en het ontwerpteam. 
 Mei: het schepencollege stelt GC-architecten aan als ontwerper voor de uitbreiding 

van de sportinfrastructuur. 
 Januari: het schepencollege keurt de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's goed 

voor de uitbreiding van het sportcentrum 
2021: 

 December: het masterplan is afgewerkt. 
 Vergadering met de projectgroep Sportpark voor de eerste aanzet van het 

masterplan.  
2020: 

 Het masterplan 'Sportpark' is in volle ontwikkeling. 
 
Tijd (indicator) 

 
 

https://www.ingelmunster.be/gymhal
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Tijd (toelichting) 
Startfase 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 6,05 miljoen euro 
Subsidies: 992.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2024 

Sportcentrum - Beregeningsinstallatie 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 

 2020: de problematiek van de beregening van enkele sportvelden is aangepakt. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering: 4.583 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2020 

Sportcentrum - Omgeving/herstelling 
Omschrijving (toelichting) 
Het sportcentrum moet deze legislatuur evolueren naar een echt Sportpark met nadruk op 
groen, natuur en outdoor recreatie. Bijzondere aandacht gaat dus ook naar het versterken 
van de beeldkwaliteit en vergroening van het park.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 



24

 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: in de ingediende omgevingsvergunning voor de bouw van de 
nieuwe sporthal zijn ook omgevingswerken voorzien. 

2022 
 September 2022: herstellen van de omheining aan de voetbalvelden na stormschade. 
 Maart 2022: plaatsen nieuwe afsluiting rond tennisvelden. 
 Januari 2022: plaatsen nieuwe omheining voetbalterreinen 3 en 4 van het 

Ingelmunsterse sportcentrum. Netten van 5 meter hoog moeten vermijden dat ballen 
nog op de parking terechtkomen. 

2021 
 Aankoop nieuwe omheining voetbalterreinen 3 en 4. 
 December 2021: opstart vernieuwen dug-outs voetbalterreinen 3 en 4. 
 Februari 2021: het schepencollege keurt de omgevingsvergunning voor de 

regularisatie van de voetbalvelden op terrein 3 en 4 goed. 
 Januari: vergadering met de projectgroep Sportpark voor de eerste aanzet van het 

masterplan. 
2020 

 Indienen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de voetbalvelden 
op terrein 3 en 4. 

 Nieuwe ledverlichting op voetbalterreinen 3 en 4. 
 Tuinberging jeugdlokalen. 
 Aanleg HDPE wachtbuis glasvezelverbinding BKO-sportcentrum. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 58.448 euro 
Totale uitgaven 2021: 57.046 euro 
Totale uitgaven 2020: 54.715 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2024 

Bereikbaarheid Sportpark 
Actieplannen 

Bereikbaarheid Sportpark 
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In opdracht van Aquafin krijgt de huidige parking aan het sportcentrum een facelift. De 
vernieuwde parking bevat meer parkeerplaatsen en bestaat uit waterdoorlatende materialen. 
Om op piekmomenten,  zoals bij wandeltochten of evenementen, de grote parkeerdruk aan 
te kunnen, komt er aan de buitenzijde van de Ring een overloopparking in een groen kader. 
Het Sportpark is reeds vlot toegankelijk voor zwakke weggebruikers. De nieuwe 
verbindingsweg voor voetgangers en fietsers via de brouwerijsite in de Bollewerpstraat sluit 
hier perfect op aan.  Er komen ook extra fietsstallingen.   
 

Acties 

Sportcentrum - Fietsenstalling 
Omschrijving (toelichting) 
Het Sportpark moet voor alle vervoersmodi goed en vlot bereikbaar zijn, met de nodige 
parkeervoorzieningen voor wagens én ook voor fietsers. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Maart: volledig en ontvankelijk verklaren van de omgevingsvergunningsaanvraag 
voor de verbouwing van de sportinfrastructuur. Op het voorplein voorzien de plannen 
een grote overdekte fietsstalling van ongeveer 50 fietsen. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De bouw van de overdekte fietsstalling wordt meegenomen in de omgevingsaanleg van de 
verbouwing van de overdekte sportinfrastructuur. 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 37.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-02-2023 
Einddatum 
31-12-2025 

Sportcentrum - Grondverwerving 
Omschrijving (toelichting) 
In het kader van de aanleg van de nieuwe parking Sport 2 moet er grond aangekocht 
worden om de op- en afritten van het sportcentrum te realiseren.  
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
2021 

 September 2021: goedkeuren van de ontwerpakte voor de aankoop van grond voor 
de ontsluiting van de nieuwe parking. 

 Februari 2021: de gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed voor de grondruil in 
functie van de nieuwe parking Sport 2. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 50.000 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
01-07-2022 

Sportcentrum - Parking 2 
Omschrijving (toelichting) 
Om de grote parkeerdruk aan te kunnen op piekmomenten zoals tijdens wandeltochten of 
evenementen voorzien we aan de buitenzijde van de Ring een overloopparking in een groen 
kader, parking Sport 2. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: om te vermijden dat mensen oversteken op de Ring zorgen we voor 
bijkomende signalisatie voor het aanduiden van de voetgangerstunnel. 

2021 
 Juni: ingebruikname van de nieuwe parking. 
 Februari: plaatsen van nieuwe ledverlichting, bomen en afsluiting bij parking Sport 2. 

2020 
 December: de nieuwe parking Sport 2 krijgt een onderlaag in asfalt. 
 September: de voorbereidende werken voor de nieuwe parking Sport 2 gaan van 

start. 
 April: het schepencollege keurt de gunning en de lastvoorwaarden voor de uitbreiding 

van de parking buiten de Ring goed (parking Sport 2). 
 
Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 440.000 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2022 
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Iedereen doet mee 
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 
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 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. 

 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) 

 
 

https://www.ingelmunster.be/welzijn-en-gezondheid/toelagen/hulp-bij-moeilijkheden-door-het-coronavirus/
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Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
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. 
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 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. 
 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: 

https://www.ingelmunster.be/wijzegids/
https://www.ingelmunster.be/vrijwilligers/
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 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.  

 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) 
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In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
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. 
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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. 

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

2020 
 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. 
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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 

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

van Ingelmunster'. 
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) 

https://www.ingelmunster.be/gemeente-en-bestuur/beleid-en-wetgeving/participatie/georganiseerde-vormen-van-participatie/straatburgemeesters/
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Kwaliteit (toelichting) 
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. 
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 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. 
 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 
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Ontwikkelen van een zorgcampus 
Ontwikkelen van een zorgcampus 
Actieplannen 

Ontwikkelen van een zorgcampus 
Het is de doelstelling van het gemeentebestuur om de globale ouderenzorg optimaal te 
organiseren. 
Daarvoor zetten we onze schouders onder de uitbouw van een zorgcampus aan de 
assistentiewoningen De Ermitage in de Weststraat. Op die site voorzien we een centralisatie 
van de verschillende facetten van dienstverlening aan ouderen. Het nabij gelegen 
woonzorgcentrum is hierbij een belangrijke partner. 
In het begin van de legislatuur vonden de eerste verkennende gesprekken plaats. Dit verliep 
in een constructieve sfeer. Een interne reorganisatie binnen het bestuur van het 
woonzorgcentrum vraagt echter extra tijd om het project te realiseren. De ambitie blijft om 
het dossier een doorstart te geven, desnoods in de volgende legislatuur. 
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Een veilige, nette en fijne buurt 
Een veilige, nette en fijne buurt 
Actieplannen 

Camerabewaking 
Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking, zowel in en rond ons eigen 
patrimonium, als op ons grondgebied. Het gemeentebestuur zorgt voor de registratie. Enkel 
de politie kan de beelden bekijken bij een formele klacht. Zij zijn het best geplaatst om de 
beelden te lezen en op die manier gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit aan te 
pakken. In de toekomst bekijken we ook de mogelijkheid om camera's in te zetten voor de 
controle op het naleven van de verkeersvoorschriften. 
 

Acties 

Camera's: eigen patrimonium/grondgebied 
Omschrijving (toelichting) 
Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking, zowel op ons grondgebied 
(bijv. in de stationsomgeving) als  in en rond ons eigen patrimonium (bijv. 
assistentiewoningen, kerk en sportcentrum). Het gemeentebestuur zorgt voor de registratie. 
Enkel de politie kan de beelden bekijken bij een formele klacht. Zij zijn het best geplaatst 
om de beelden te lezen en op die manier gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit aan te 
pakken.  
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: aansluiting FluviusNET operationeel. 
 Voorbereiding camerabewaking loods technische dienst. 

2022 
 September: activering FluviusNET in voorbereiding. 
 Juni: tracé voor aansluiting op FluviusNET is af. Inblazen glasvezel is in uitvoering.  
 April: de verbinding onder het marktplein en de extra leidingen voor de latere 

verbinding richting station zijn afgewerkt. 
 Januari/februari: verbinding met het glasvezelnetwerk FluviusNET, de 

voorbereidingen voor de verbinding richting stationsomgeving, onder het kanaal 
door, zijn volop bezig. 

2021 
 Juni: de camera's aan de kerk worden gebruikt tijdens het BK Tijdrijden. 
 Voorjaar: plaatsing van camera's in de inkomhal van assistentiewoningen De 

Ermitage en aan de achterkant van de kerk. Deze camera's zijn geplaatst in overleg 
met politiezone Midow. 

 Maart: het dossier over het plaatsen van camera's bij verschillende gemeentelijke 
gebouwen  wordt goedgekeurd op de gemeenteraad. Registratie, plaatsing en 
testfase staan op de planning. 
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Tijd (indicator) 
 

 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering camera's kerk en Ermitage: 12.969 euro 
Totaal budget 2022-2025: 135.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2021 
Einddatum 
31-12-2023 

Actieplannen 

Inrichten veilige, nette en fijne groenzones 
Het bestuur wil verder inzetten op groene omgevingen waar mensen het aangenaam vinden 
om samen te komen. Zo vernieuwen we per wijk de speelpleintjes. Via inspraaktrajecten 
bepalen kinderen mee welke speeltoestellen er komen, inclusief toestellen voor kinderen 
met een beperking.  
Op verschillende plaatsen komen zitbanken, insectenhotels en plantbakken voor kruiden of 
groenten. Aangename fiets- en wandelpaden zorgen voor de verbinding tussen al deze 
zones. Langs het kanaal komt een hondenweide. Om onze groene gemeente ook groen te 
houden, strijden we met IVIO en tal van vrijwilligers verder tegen het zwerfvuil. 
 

Acties 

Groenzones: speelpleintjes per wijk 
Omschrijving (toelichting) 
We gaan verder met de uitrol van speelpleintjes per wijk. Via inspraaktrajecten kunnen de 
kinderen meebepalen welke toestellen er komen. Ook speeltoestellen voor kinderen met een 
beperking worden voorzien. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: bestellen van 2 voetbaldoelen voor het terrein aan de Elfjulisingel. 
 Februari: bespreken van mogelijke locaties voor het plaatsen van speelinfrastructuur. 

2022 
 Juni: feestelijke inhuldiging met receptie op het speelplein van de Bloemenwijk. 
 Mei: plaatsen van een nieuw klimtoestel op het speelplein van de Bloemenwijk. 
 Februari: inspraakmoment voor een nieuw speeltoestel op de groenzone aan de 

Bloemenwijk. 
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2021 
 Augustus: de nieuwe speeltoestellen op de groenzones Montblanc plein, R. de 

Friesplein en de Bakkerstraat zijn geplaatst en kunnen gebruikt worden. 
 Maart: inspraakmoment voor nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de 

Korenbloem. 
2020 

 Juni: de nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de Molenhoek zijn geplaatst en 
kunnen gebruikt worden. 

 Februari: inspraakmoment voor nieuwe speeltoestellen op de groenzone aan de 
Molenhoek. 

2019 
 Opening van het speelplein tussen de Hendrik Consciencestraat en de 

Onzelievevrouwstraat. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering 2020: 22.349 euro 
Totale investering 2021: 78.750 euro 
Totaal budget 2020-2023: 73.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Groenzones: zitbanken, insectenhotels en plantenbakken 
Omschrijving (toelichting) 
Zitbanken, insectenhotels en plantbakken voor kruiden of groenten brengen de mensen 
samen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 December: aanbesteding omgevingsaanleg noordkant kanaalomgeving door De 
Vlaamse Waterweg 

 Oktober: plaatsen beweegbank Ipitup aan de Vaartstraat 
 Augustus: omgevingsvergunning voor skatepark en groenzone zuidkant kanaal is 

vergund 
 Maart: Buro Bossaert werkt de omgevingsvergunningen uit voor kanaalomgeving. 
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 Januari - februari: bij de opmaak van een herinrichtingsplan voor de kanaalomgeving 
staan ook ontmoetingsplaatsen aangeduid waar zitbanken of picknickbanken voorzien 
zullen worden.  

2021 
 Aan het Overmandelpad en de speelpleintjes in de Olmenstraat en Wilgenstraat 

plaatsen we picknickbanken. 
 December: de gemeenteraad keurt het aangepaste reglement voor de geveltuintjes 

goed. Voortaan staat het gemeentebestuur gratis in voor het aanleggen van 
dergelijke tuintjes. 

 December: aan het gemeentehuis worden verschillende geveltuintjes aangeplant. 
2020 

 November: de provincie keurt een subsidie goed voor een gratis picknickruimte op de 
voormalige site van bouwstoffen Desmet langs het kanaal. 

 September: de gemeenteraad keurt het reglement voor het aanleggen van 
tegeltuintjes goed. 

 Juni: aan de hondenweide in de Nijverheidsstraat staat een nieuw insectenhotel. 
 Maart: aan de ingang van Villa Max staat een nieuw insectenhotel. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

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

Groenzones: fiets- en wandelpaden 
Omschrijving (toelichting) 
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). 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 27 maart: het schepencollege keurt de gunningswijze en aan te schrijven firma's 
goed op basis van het bestek dat werd opgemaakt door Infrabureau Demey (Sentier 
nr. 50).  

 Februari: de riolerings- en wegeniswerken in een deel van Sentier nr.42 (tussen de 
Industrielaan en Bruggestraat) gaan van start. Infrabureau Demey ontwerpt het plan 
voor de herinrichting van het deel Sentier 50 tussen de Kruisstraat en Kleine Weg. 

2022 
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 December: aanbesteding omgevingswerken noordelijke kanaaloever door De Vlaamse 
Waterweg, ook de omgevingsvergunning is ingediend.  De Vlaamse Waterweg stelt 
studiebureau SBE aan voor de herbouw van de Lysbrug.  

 November: overleg met AWV over het heraanleggen van de fietspaden tussen 
Aviflora en de rotonde N50-N357 . Tussen de Bollewerpstraat en de rotonde N50-
N357  (zijde sportcentrum) zou een dubbelrichtingsfietspad komen. Omdat 
boomwortels zorgen voor schade aan het fietspad stelt AWV een totaalproject voor 
met nieuwe fietspaden en het vervangen van de bestaande bomen door nieuwe 
exemplaren. 

 November: bilateraal overleg met de provincie, MOW en Arcadis over de opmaak van 
het masterplan Fiets van de VVR Midwest.  

 Oktober: aanleggen van verkeersveilige fietsoversteken op het kruispunt 
Izegemstraat-Spoorwegstraat door AWV. 

 April : wegwerken van opgestuwde asfalt ter hoogte van de naden tussen beton en 
fietspad aan de rotonde N50-Bruggestraat. 

 Maart: plenair overleg over de lichtvisie langs het kanaal Roeselare-Leie voor de 
toekomstige fietssnelweg. 

 Voorjaar: de provincie West-Vlaanderen start met de opmaak van een Masterplan 
Fiets Midwest. 

 14 februari: het schepencollege keurt de startnota van de provincie West-Vlaanderen 
goed over het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke. 

2021 
 December: eerste plenair overleg over de lichtvisie van de toekomstige fietssnelweg 

langs het kanaal met provincie, Sweco (die aangesteld werd voor de opmaak van de 
visie) en de betrokken gemeenten. 

 November: renovatie van het fiets- en wandelpad in de Vierbunderwijk. 
 Najaar: heraanleg rotonde N50-N399 met fietspaden buiten de rotonde en een 

nieuwe voetgangersoversteek  
 Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg. 
 Mei : opening wandelpad 'Overmandelpad' door het natuurgebied de Mandelmeersen. 
 Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en de Elfjulisingel. 
 Voorjaar: de fiets- en wandelverbinding van BKO Villa Max naar het sportcentrum 

krijgt een betonverharding. 
 Februari: het schepencollege stelt de provincie aan als trekker voor de opmaak van 

de startnota in kader van het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke. De Grote 
Roeselarestraat maakt deel uit van deze prioritaire verbinding. 

2020: 
 November: officiële opening van de hondenweide en de nieuwe verbinding vanuit de 

Nijverheidsstraat tot aan het kanaal. 
 September: start van de aanleg van een ecologisch wandelpad tussen de Waterstraat 

en de Beukendreef. 
 Verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een 

nieuwe toplaag. 
 Er is een nieuwe doorsteek voor fietsers en voetgangers aangelegd vanuit de 

Nieuwstraat. 
 
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 

Groenzones: hondenweiden 
Omschrijving (toelichting) 
We onderzoeken de mogelijkheden om in Ingelmunster een hondenweide aan te leggen. 
Plezier voor de hond én het baasje. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2020 

 November 2020: officiële opening van de hondenweide. De gemeenteraad keurt het 
reglement hondenweide goed. In het kader van de Dag van de Natuur worden er 
geboortebomen aangeplant op de hondenweide. De Gezinsbond van Ingelmunster 
maakt een gedenkplaatje met de namen van alle kinderen die geboren zijn tussen 
oktober 2019 en september 2020. 

 Najaar 2020: de inrichtingswerken van de hondenweide zijn volop bezig. 
2019 

 November 2019: het gemeentebestuur koopt een stuk grond van 5.000 m² vlakbij 
het kanaal om in te richten als hondenweide. Er komen twee weiden, voor grote en 
kleinere honden. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering: 65.086 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-07-2019 
Einddatum 
31-12-2020 

Groenzones: strijd tegen zwerfvuil en onkruid 
Omschrijving (toelichting) 

https://www.ingelmunster.be/hondenweide/
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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. Voor het bestrijden van onkruid dringen nieuwe methodes zich op. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart 2023: grote lenteschoonmaak 
2022 

 September 2022: de scholen ruimen zwerfvuil op ter gelegenheid van de World 
Cleanup Day op 17 september 

 Maart 2022: grote lenteschoonmaak  
2021 

 De mobiele camera van IVIO staat drie keer opgesteld bij een glasbol waar 
regelmatig sluikstort achterblijft.   

2020-2021 
 verschillende inwoners melden zich als vrijwilliger om zwerfvuil op te ruimen in de 

gemeente tijdens de coronalockdowns.  
2019 

 aankoop van een onkruidbestrijdingsmachine die op basis van heet water het onkruid 
vernietigt. 

  Maart 2019: grote lenteschoonmaak met vrijwillige Ingelmunsternaren. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Actieplannen 

Opmaak mobiliteitsplan 
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. 
 

Acties 
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Herziening mobiliteitsplan 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari: het beleidsplan wordt verspreid en op de agenda gezet van een volgend 
mobiliteitsoverleg.  

 Vectris werkt de actietabellen uit. 
  
2022: 

 December: de uitvoeringsnota wordt toegelicht op de projectstuurgroep van 20 
december.  

 Augustus: de verkenningsnota is afgerond. Studiebureau Vectris maakt een 
uitvoeringsnota op. 

 Juni :  voorstelling van de doelstellingen en verwerking van  de 
gegevens van parkeeronderzoek en de 4 thema's (impact van de 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, netwerken langzaam verkeer, 
netwerk gemotoriseerd verkeer, integraal parkeerbeleid). 

 26 april : tweede participatiemoment met de leden van het lokaal overlegplatform 
fiets en bewoners. 

 april: parkeerduuronderzoek.  
 24 maart: eerste participatiemoment met de leden van het lokaal overlegplatform 

fiets en bewoners. Dit zijn Ingelmunsternaren die bij het invullen van de enquête 
aangegeven hebben betrokken te willen worden in het verdere proces van het 
mobiliteitsplan. 

 15 maart: de projectstuurgroep komt samen voor de opmaak van de 
verkenningsnota door Vectris. 

2021: 
 Najaar: op basis van de resultaten van de enquête volgt een brainstorm over het 

nieuwe mobiliteitsplan. 
 Juni - augustus: enquête bij de bevolking als voorbereiding voor het mobiliteitsplan. 
 April: het schepencollege stelt de firma Vectris uit Leuven aan als ontwerper voor de 

herziening van het mobiliteitsplan. 
2020: 

 Mei: het schepencollege keurt de oriëntatienota's voor openbaar vervoer en het 
regionaal mobiliteitsplan goed. Deze zullen ook invloed hebben op het gemeentelijk 
mobiliteitsplan. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 22.500 euro 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2022 

Actieplannen 

Reconversie openbare verlichting 
Tegen 2030 moet alle openbare verlichting omgebouwd zijn naar ultrazuinige ledverlichting. 
Om dit mogelijk te maken, dragen we het openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius. Er 
komen spaarlampen met dimfuncties, gestuurd vanuit een intelligent systeem. Zo zal het 
mogelijk zijn om de lichtsterkte te bepalen in functie van de noodzaak. Hierdoor kan  op 
meer plaatsen openbare verlichting ingeschakeld worden, terwijl er toch een pak minder 
verbruik is.  
Volg hier de stand van zaken. 
 

Acties 

Reconversie openbare verlichting 
Omschrijving (toelichting) 
Tegen 2030 moet alle openbare verlichting zijn omgebouwd naar ultrazuinige ledverlichting. 
Om dit doel te bereiken dragen we  het openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: plannen ontvangen van Fluvius om  
o 51 lichtpunten te vervangen door ledarmaturen: Doelstraat (tussen 

Korenbloemstraat en Weststraat), Nieuwstraat, Koning Boudewijnstraat, Sint-
Amandstraat - en park, Hugo Verrieststraat. Besparing 5.580,12Kwh/jaar en 
1294,59 kg/jaar besparing CO2. 

o de openbare verlichting te verledden in de Oliekouterstraat , Zuster 
Coopmanstraat , Kardinaal Cardijnstraat, Kloosterhof, Doelstraat( tussen 
Hazekapel en Korenbloemstraat), Boterbloemstraat, Madeliefjesstraat, 
Weststraat (tussen Bruinbeek en Doelstraat), Korenbloemstraat, trage weg 
tussen Weststraat en Doelstraat (achter Kardinaal Cardijn en Zuster 
Coopman). Het gaat in totaal om 80 lichtpunten. Besparing 11.875,3 Kwh/jaar 
en 2.755,07 kg/jaar CO2. 

2022 
 November: het schepencollege beslist de openbare verlichting te doven van 23u tot 

6u met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht. Het voorstel van Fluvius om in 
2023 de openbare verlichting  in de  Heirweg-Zuid, Hoevewijk, Kleine Weg, Albrecht 
Rodenbachstraat en Robert Bultynckstraat te verledden en te doven tussen 23u en 
6u krijgt een positief advies van het schepencollege. 

 September: het gemeentebestuur vraagt aan Fluvius om,  in het kader van de 
energiecrisis, de openbare verlichting te doven tussen 23u en 6u (uitgezonderd op 
vrijdag en zaterdag). 

https://www.ingelmunster.be/afval-en-milieu/verledding-openbare-verlichting
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 Februari: Fluvius laat weten dat het verleddingsprogramma voor 2022 in het gedrang 
komt door leveringsproblemen van de ledarmaturen.  

2021 
 Het tweede deel van het buitengebied krijgt nieuwe armaturen met ledverlichting. 

2020 
 December 2020: de openbare verlichting wordt overgedragen aan Fluvius. 
 Een eerste deel van het buitengebied krijgt nieuwe armaturen met ledverlichting. Na 

de omschakeling is het in deze straten niet meer donker tussen 23u. en 6u. maar 
wordt de straatverlichting gedimd. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Sale & Lease back overeenkomst met Fluvius. 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2030 

Actieplannen 

Veiligheid op de weg 
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. 
Een goeie bewegwijzering en moderne technologieën moeten het zwaar verkeer uit het 
centrum houden. 
We maken werk van een duidelijke 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. 
 

Acties 

Naleven snelheidsregimes 
Omschrijving (toelichting) 
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. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 

https://www.ingelmunster.be/afval-en-milieu/verledding-openbare-verlichting/
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Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Politiezone Midow houdt regelmatige snelheidscontroles op de landelijke wegen. 
 Politiezone Midow houdt op regelmatige tijdstippen snelheidscontroles.  De 3 

snelheidsinformatieborden die de gemeente in zijn bezit heeft, worden regelmatig op 
andere locaties ingezet.  

 Januari 2022: overdracht van een snelheidsinformatiebord door de politiezone aan de 
gemeente.  

2021 
 Februari 2021: vanaf nu kunnen er GAS-boetes uitgeschreven worden voor lichte 

snelheidsovertredingen in de zone 30, zone 50, bebouwde kom en 
schoolomgevingen. Dit wordt verder bekeken binnen de politiezone om op 
zoneniveau te implementeren. 

2020 
 Najaar 2020: de politiezone bezorgt ons maandelijks een overzicht van de gehouden 

snelheidsacties en de resultaten. We publiceren dit overzicht op onze sociale media, 
om burgers te sensibiliseren. 

 Politiezone MIDOW beschikt over een nieuw flitstoestel dat wordt ingezet op de 
landelijke wegen, ook in Ingelmunster. 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Aanpak zwaar vervoer 
Omschrijving (toelichting) 
Een goeie bewegwijzering en moderne technologieën moeten het zwaar verkeer uit het 
centrum houden. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Ondanks de tonnagebeperking negeren nog veel vrachtwagens in de Lysbrugstraat 
deze verkeersrichtlijnen . Daarom werd in maart 2022 een extra bord geplaatst aan 
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de linkerzijde van de rijweg. Zo is de beperking beter zichtbaar voor indraaiend 
vrachtverkeer.   

2020 
 17 november 2020: de gemeenteraad keurt de tonnagebeperking goed naar 3,5 ton 

in de Gentstraat, tussen de Ring en de Oostrozebekestraat en de Lysbrugstraat. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Parkeren 
Omschrijving (toelichting) 
We maken werk van 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. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari: 4 parkeerplaatsen voor mindervaliden worden verplaatst ter hoogte van de 
in- en uitrit van de Centrumparking. Het heraanleggen van de parking voor de 
brandweerkazerne gaat van start.  

 Januari: aanleg van parkeerplaatsen (kunststofmatten opgevuld met fijne steenslag) 
naast de Ringbrug op de hoek met de Gentstraat. Daarnaast keurt de gemeenteraad 
een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het parkeren op de 
Centrumparking goed.  

2022 
 December: het schepencollege keurt de gunning voor het onderhoud van diverse 

wegen en de heraanleg van de parking brandweer goed voor een bedrag van 
428.604,34 euro.  

 December: door de  vraag om mindervalidenparkeerplaatsen te voorzien aan de in- 
en uitrit van de Centrumparking vormen we 4 mindervalidenparkeerplaatsen aan de 
kasteelmuur om naar 6 parkeerplaatsen en tranformeren we 6 parkeerplaatsen aan 
de in- en uitrit van de centrumparking naar 4 mindervalidenparkeerplaatsen.  
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 Juni: de technische dienst plaatst de borden met aanduiding van de parkings. 
Studiebureau Demey bezorgt een raming voor het heraanleggen van 'parking 
brandweer' van 190.322,41 euro (incl. btw). 

 Maart: AWV staat de aanleg van  waterdoorlatende parkeerplaatsen naast de 
Ringbrug goed.  Er moet een overeenkomst of kosteloze vergunning worden 
opgemaakt tussen beide partijen en er moet ook een ontwerpplan voorgelegd worden 
aan  AWV. 

 Februari - april- mei: in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan wordt een 
parkeeronderzoek uitgevoerd. Vectris verwerkt de telgegevens.  

 Februari: het schepencollege keurt de voorlopige oplevering voor de uitbreiding van 
parking sportcentrum goed.  

 Februari: AWV keurt de proefdruk voor de aanduiding van de parkings langs 
gewestwegen goed.  

 Januari: het gemeentebestuur informeert bij AWV over het aanleggen van een 
parking naast de Ringbrug.  

2021 
 Oktober 2021 : de gemeenteraad keurt de aanleg van een 

mindervalidenparkeerplaats in de Bollewerpstraat goed.  
 Juni 2021: ingebruikname van de nieuwe parking Sport 2 (buiten de Ring). 
 Maart 2021 : de gemeenteraad keurt 2 parkeerplaatsen voor elektrische wagens 

goed in de Weststraat (Ermitage).  
2020 

 November 2020: de gemeenteraad keurt de uitbreiding van de blauwe zone goed. 
 Mei 2020: het schepencollege keurt het voorstel goed om parkings aan te duiden op 

de gewestwegen. Het plan van de bewegwijzering wordt voorgelegd aan het 
Agentschap Wegen en Verkeer. 

2019 
 December 2019: de vernieuwde parking Sport 1 op het sportcentrum is afgewerkt.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Elektrische fiets 
Ingelmunster is een groene gemeente waar het aangenaam en veilig fietsen is. Samen met 
de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW willen we het goede voorbeeld 
geven door bijvoorbeeld het aankopen van elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen en 
de installatie van laadpalen. 
 

Acties 

Aankoop elektrische fiets 
Omschrijving (toelichting) 
Ook de medewerkers van het gemeentebestuur en OCMW moeten het goede voorbeeld 
geven! 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2019 

 aankoop van 2 elektrische deelfietsen voor het personeel. 
Algemeen: fietsvergoeding voor wie met de fiets komt werken. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2021 

Laadpalen elektrische fiets 
Omschrijving (toelichting) 
Om ook het elektrisch fietsen in Ingelmunster te stimuleren, zal de gemeente voorzien in 
laadpalen voor elektrische fietsen. 
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Kwaliteit (indicator) 
 

 
Kwaliteit (toelichting) 
Op te starten 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Op te starten 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Op te starten 
Startdatum 
01-01-2022 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Fietsmaatregelen in het verkeer 
Fietsers hebben een belangrijke plaats in ons verkeer. Als bestuur blijven we dan ook 
bouwen aan een gemeente waar het veilig fietsen is, door de aanleg van fietsstraten, 
fietssuggestiestroken, oversteekplaatsen, verkeersdrempels, ... 
 

Acties 

Fietsstraten 
Omschrijving (toelichting) 
De nabije omgeving van de scholen wordt ingericht als fietsstraat, waar fietsers prioriteit 
hebben op het andere verkeer. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Voorbereidingen om tegen 1 september 2023  fietsstraten in te voeren in het 
centrum. 

2022 
 In het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan werden 2 participatiemomenten 

georganiseerd. Hierbij werd vastgesteld dat er een groot draagvlak is om het aantal 
fietsstraten in het centrum uit te breiden. 

 Het gemeentebestuur ontvangt subsidies voor het omvormen van verschillende 
straten naar fietsstraten. De raming van de werken bedraagt 121.983,17 euro, de 
toegekende subsidie 60.991,59 euro. 
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2021 
 September 2021: fietsstraten in de Jan Breydelstraat en het Acaciaplein. 

2019 
 September 2019: fietsstraten in de Guido Gezellestraat, Schoolstraat, Brigandstraat 

en Hendrik Consciencestraat. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 150.000 euro 
Subsidies: 60.991 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Iedereen op de fiets 
De gemeente blijft inzetten op de fiets. Een lokaal overlegplatform voor ons fietsbeleid moet 
bijdragen tot de verruiming van het draagvlak en de uitrol van het fietsbeleid verbreden. 
Ook via activiteiten stimuleren we het fietsen. Daarnaast leggen we zoveel mogelijk 
fietsparkings aan, zeker op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Om het fietscomfort te 
verhogen, zetten we in op overdekte fietsstallingen. 
Samen met de medewerkers van het gemeentebestuur en het OCMW moeten we het goede 
voorbeeld geven. Maar ook voor de burger zorgen we voor een extra stimulans: wie in 2020 
en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent een 
apotheose in 2023 met het jaar van de fiets! 
 

Acties 

Bewegwijzering parcours fietsexamen 
Omschrijving (toelichting) 
Na de afwerking van de dorpsbrug komt er een permanente bewegwijzering voor het 
fietsexamen zodat leerlingen altijd kunnen oefenen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Voorjaar 2022: de bewegwijzering van het fietsexamen is geplaatst. De scholen 
controleerden het parcours. Midden mei legden de zesdejaars hun fietsexamen af.   
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2021 
 Najaar 2021: het parcours en de bewegwijzering van het fietsexamen is vastgelegd 

tijdens het interscolair overleg.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgave: 657 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2022 

Kijk! Ik fiets! 
Omschrijving (toelichting) 
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. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum.  
 April:  Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum.  

2021 
 Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum. 

2019 
 Mei: Kijk! Ik fiets! in het sportcentrum. 

Inschrijven kan telkens via het loket vrije tijd 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Goed verlopen : 1ste sessie op 30 april '22 : 10 deelnemers en 2de sessie op 14 mei waren 
er 9 deelnemers. Ongeveer de helft van de deelnemertjes kon na de sessie fietsen zonder 
steunwieltjes. 
De twee sessie zijn opgenomen in de sportpromotiekalender van 2023 
 
Geld (indicator) 

 

https://www.ingelmunster.be/loketvrijetijd
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Geld (toelichting) 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Aanleggen fietsparkings 
Omschrijving (toelichting) 
We leggen zoveel mogelijk fietsparkings aan, zeker op de plaatsen waar veel mensen 
samenkomen. Om het fietscomfort te verhogen, draagt de overdekte fietsstalling de 
voorkeur. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2020 

 Het gemeentebestuur koopt fietsnadars aan die ingezet worden als fietsparkings 
tijdens evenementen. 

 September 2020: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed 
waarbij een parkeerplaats voor gemeenteschool de Wingerd wordt omgevormd naar 
een fietsparkeerplaats. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Lokaal overlegplatform fietsbeleid 
Omschrijving (toelichting) 
Een lokaal overlegplatform fietsbeleid moet bijdragen tot verruiming van het draagvlak en 
de uitrol van het fietsbeleid verbreden. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: derde vergadering van het LOF. 
2022 

 April: de leden van het LOF komen langs tijdens het tweede participatiemoment over 
de opmaak van het mobiliteitsplan.  

 Maart: de leden van het LOF worden uitgenodigd op het participatiemoment over de 
opmaak van het mobiliteitsplan.  

 Februari: tweede vergadering van het LOF.  
2021 

 September: eerste vergadering van het lokaal overlegplatform voor fietsbeleid (LOF) 
en de gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van het LOF goed.  

 Maart: de gemeenteraad keurt de samenstelling van het lokaal overlegplatform goed 
voor 2019-2025. 

2020 
 December: de gemeenteraad keurt de oprichting van een lokaal overlegplatform voor 

fietsbeleid (LOF) goed. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Fietssubsidies 
Omschrijving (toelichting) 
Wie in 2020 en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent 
een apotheose in 2023 met het jaar van de fiets. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
  
2023 

 Maart 2023: de gemeenteraad keurt het reglement voor het toekennen van 
fietssubsidies goed. Inwoners die in 2023 een fiets kopen, krijgen een terugbetaling 
van het gemeentebestuur in de vorm van Kadobonnen. Zo ontvang je een Kadobon 
van 50 euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een 
elektrische fiets of speedpedelecs.  

2021 

https://www.ingelmunster.be/fietssubsidie
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 December 2021: het gemeentebestuur schonk in 2021 422 Kadobonnen, waarvan 
107 voor een gewone fiets en 315 voor een elektrische fiets. 

 Juni 2021: de gemeenteraad keurt de verlening van de fietssubsidies goed omwille 
van corona. Ingelmunsternaren kunnen tot 31 december 2021 een aanvraag 
indienen. 

2020 
 December 2020: het gemeentebestuur schonk in 2020 492 Kadobonnen, waarvan 

128 voor een gewone fiets en 359 voor een elektrische fiets. De gemeenteraad keurt 
de verlenging van de fietssubsidies goed omwille van corona. Ingelmunsternaren 
kunnen zo tot 15 juli 2021 een aanvraag indienen. 

 Ingelmunsternaren die in 2020 een fiets kopen, krijgen een terugbetaling van het 
gemeentebestuur in de vorm van Kadobonnen. Zo ontvang je een Kadobon van 50 
euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische 
fiets. Ook voor de populaire speed pedelecs is er een bon van 100 euro. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgave 2020: 42.550 euro 
Totale uitgave 2021: 36.900 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Trage wegen 
De gemeente blijft investeren in fiets- en wandelwegen, zowel in het centrum als in het 
buitengebied. Het wegwerken van gevaarlijke punten zoals aan de Zuidkaai ter hoogte van 
de Kanaalstraat staat op de agenda. Ook het opnieuw openstellen van de traditionele 
buurtwegen in het buitengebied blijft voor de gemeente belangrijk maar blijkt een moeilijke 
oefening. Ingelmunster kan niet eeuwig achter blijven. We stellen ons realistisch op, maar 
rekenen op de goodwill van alle betrokkenen. 
 

Acties 

Wegwerken gevaarlijke kruispunten jaagpad 
Omschrijving (toelichting) 
Het wegwerken van gevaarlijke kruispunten zoals aan de Zuidkaai ter hoogte van de 
Kanaalstraat staat op de agenda. 
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Kwaliteit (indicator) 
 

 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Januari: de Vlaamse Waterweg stelt voor om geen fietsstraat in te richten maar wel 
een rode laag op het asfalt te voorzien aan de waterzijde van de kaai te overwegen. 
Deze oplossing wordt uitgerold met de  herbouw van de Lysbrug.  

2022 
 September - oktober:  herinrichting kruispunt Izegemstraat-Spoorwegstraat ifv 

veilige fietsoversteek ikv MIA-project in opdracht van AWV. 
 September: het gemeentebestuur vraagt na aan De Vlaamse Waterweg of we in 

afwachting van de bouw van de nieuwe Lysbrug een fietsstraat mogen inrichten 
tussen de 2 jaagpaden.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Op te starten 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Op te starten 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Heraanleg trage wegen 
Omschrijving (toelichting) 
Het opnieuw openstellen van de traditionele buurtwegen in het buitengebied blijkt een 
moeilijke oefening.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Maart: het schepencollege keurt de gunningswijze en lastvoorwaarden goed voor het 
heraanleggen van Sentier 50. 

2022: 
 December: opstart van het aanbestedingsdossier sentier 50 en sentier 67 - 

Rozestraat naar Izegem 
 Oktober: definitieve toekenning omgevingsvergunning 
 September: indiening dossier 'sentier 50' voor Kopenhagenplan 
 April: indienen van de omgevingsvergunning voor het heraanleggen van 'sentier 50' 
 Februari: principieel akkoord met kerkfabriek Sint-Amand over het aanleggen van 

trage weg 'Sentier 50' en toekomstige grondoverdracht. 
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 Januari:  de wandel- en fietsverbinding doorheen de brouwerijsite wordt in gebruik 
genomen. 

 Januari- maart: voorstudie rond de herinrichting van 'sentier 50 Ouden Aerdeweg'. 
 Januari - februari: opmaak van een plan voor de (her)aanleg van trage wegen in de 

kanaalomgeving door Buro Bossaert. 
2021: 

 Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg. 
 Mei: opening van het ecologisch Overmandelpad, tussen de Waterstraat en de 

Beukendreef. 
 Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en Elfjulisingel. 

2020: 
 Nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars vanuit de Nieuwstraat. 
 De verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een 

nieuwe toplaag. 
 November: de gemeenteraad keurt een wandel- en fietsverbinding goed tussen de 

Weststraat en de Beukendreef bij de reconversie van de site Astrid Meubelen. 
 December: de gemeenteraad keurt een kosteloze grondafstand goed in functie van 

een fietsverbinding tussen de Nieuwstraat en het Montblancplein. De raad beslist 
eveneens over het aanpassen en wijzigen van sentier 50 Ouden Aerdeweg. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 9.042 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Investeren in fiets- en wandelwegen 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
  
2023: 

 Maart: Infrabureau Demey maakt het bestek en de raming op voor de herinrichting 
van Sentier nr. 50. 

 Februari : start van de riolerings- en wegeniswerken in Sentier nr. 42 (deel tussen 
Industrielaan en Bruggestraat). Infrabureau Demey maakt het ontwerpplan, 
grondverwervingsplan en rooilijnplan op voor de herinrichting van het deel tussen de 
Kruisstraat en Kleine Weg. 
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2022: 
 November: voorlopige oplevering van het ecologisch Overmandelpad. 
 Oktober: in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een 

subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op 
gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het gaat over  

o het wegwerken van de problematiek voor de geleiding van fietsers komende 
van de Brigandsbrug over een afstand van 30 m  voor een bedrag van 
6.440,71 euro 

o het plaatsen van openbare verlichting aan de noordzijde van het kanaal 
Roeselare-Leie over een afstand van 850 m voor een bedrag van 33.213,79 
euro 

o het opwaarderen van buurtweg nr. 67 over een afstand van 150 m voor een 
bedrag van 33.464,06 euro 

o het opwaarderen van buurtweg nr. 64 over een afstand van 210 m voor een 
bedrag van 25.000 euro. 

 September:  aanpassingen aan het voorontwerp voor het wegwerken van de 
problematiek voor de geleiding van fietsers in de Stationsstraat, komende van de 
Brigandsbrug.  

 September: in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een 
subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op 
gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het betreft het opwaarderen en verplaatsen van 
buurtweg nr. 50 - Ouden Aerdeweg over een afstand van 600 m voor een bedrag van 
88.910,80 euro.  

 Juni: Infrabureau Demey heeft het ontwerp klaar voor het wegwerken van de 
problematiek voor de geleiding van fietsers in de Stationsstraat, komende van de 
Brigandsbrug.  

 Juni:  in het kader van de oproep van de Vlaamse Regering wordt een 
subsidieaanvraag ingediend voor investeringen in fietsinfrastructuur op 
gemeentewegen (Kopenhagenplan). Het betreft het aanleggen van openbare 
verlichting langs een pad in de Bruinbeekwijk van 1.155 m lang voor een bedrag van 
48.733,34 euro en langs de Beukendreef van 150 m lang voor een bedrag van 
9.351,13 euro. 

 Juni: de gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 
'Ecologisch wandelpad Mandelmeersen' of het Overmandelpad goed.  

 April: de opstulpende asfalt ter hoogte van de naden tussen beton en asfalt op de 
fietspaden op  de rotonde N50-Bruggestraat wordt weggewerkt. 

2021: 
 Najaar: bij het heraanleggen van de rotonde N50-N399 komen er fietspaden buiten 

de rotonde. Daarnaast werd  er een voetgangersoversteek gerealiseerd op de N50.  
 November: renovatie van de fiets- en wandelverbinding in de Vierbunderwijk.  
 Oktober: officiële opening van het Overmandelpad tijdens de Dag van de Trage Weg. 
 Juni: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed betreffende het 

invoeren van een fietsstraat in de Jan Breydelstraat en Acaciaplein.  
 Mei: opening van het ecologisch Overmandelpad, tussen de Waterstraat en de 

Beukendreef. 
 Maart: renovatie van het fiets- en wandelpad tussen de Weststraat en Elfjulisingel. 
 Voorjaar: de fiets- en wandelverbinding tussen Villa Max en het sportcentrum krijgt 

een betonverharding. De schoolfietsroutekaart voor schoolkinderen krijgt een 
opfrissing. 

2020: 
 Nieuwe doorsteek voor fietsers en wandelaars vanuit de Nieuwstraat. 
 De verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Oostrozebekestraat krijgt een 

nieuwe toplaag. 
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 December: de gemeenteraad keurt een kosteloze grondafstand goed in functie van 
een fietsverbinding tussen de Nieuwstraat en het Montblancplein. 

 November: de gemeenteraad keurt een wandel- en fietsverbinding goed tussen de 
Weststraat en de Beukendreef bij de reconversie van de site Astrid Meubelen. De 
hondenweide en de nieuwe verbinding vanuit de Nijverheidsstraat tot aan het kanaal 
wordt officieel geopend. 

 September: de gemeenteraad keurt een aanvullend verkeersreglement goed voor het 
aanbrengen van een fietsoversteek op het kruispunt Bruinbeekstraat/Weststraat en 
het kruispunt Bruggestraat/Doelstraat. 

 Voorjaar: de Brigand mountainbikeroute wordt heropgefrist. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
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Groen en ecologisch Ingelmunster 
Groen en ecologisch Ingelmunster 
Actieplannen 

Burgemeestersconvenant 
Het burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 is gelanceerd met als 
doelstelling de uitstoot van CO2 en eventueel andere broeikasgassen te verminderen met 
40% tegen 2030. Dit door een betere energie-efficiëntie en meer gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen. Naast de beperking van de klimaatverandering is het de bedoeling dat de 
gemeente ook haar veerkracht verhoogt door zich aan te passen aan de gevolgen van de 
klimaatverandering.  
 

Acties 

Burgemeestersconvenant 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Februari 2022: WVI dient de rapportering in bij Europa over de uitgevoerde acties 
door alle gemeenten van de groep Klimaatoverleg Midwest in de jaren 2020 en 2021. 

2021 
 21 september 2021: de gemeenteraad keurt de Ingelmunsterse deelname aan het 

lokaal energie- en klimaatpact goed. 
2020 

 Januari 2020: de gemeenteraad keurt het gezamenlijk duurzaam energie- en 
klimaatactieplan (SECAP optie 2) voor de groep Klimaatoverleg Midwest goed. 

2018 
 Mei 2018: de gemeenteraad keurt het burgemeestersconvenant voor klimaat en 

energie 2030 goed. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
 
Startdatum 
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01-01-2018 
Einddatum 
31-12-2030 

Actieplannen 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 
De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Om de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan werkt de Vlaamse overheid samen met 
de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. 
Hiervoor is het lokaal energie- en klimaatpact opgericht, met als ultieme doelstelling: het 
eerste klimaatneutraal continent worden. 293 van de lokale besturen engageren zich om 
hun klimaatambities verder op te drijven. 
Hiervoor wordt ingezet op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het 
pact streeft tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties 
per 1.000 omwonenden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra 
regenopvang per inwoner. 
Lees meer op Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) 
 

Acties 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 
Omschrijving (toelichting) 
De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Om de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan werkt de Vlaamse overheid samen met 
de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. 
Hiervoor is het lokaal energie- en klimaatpact opgericht. De lokale besturen engageren zich 
onder andere om: 

 Het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken. 
 Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te 

realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief 
onroerend erfgoed). 

 Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische 
infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren. 

 Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verledden. 
 Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare 

energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van 
windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025. 

 Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken. 
 Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur 

de concrete en zichtbare streefdoelen van het pact te behalen. 
Op de gemeenteraad van december 2021 is de tweede aanpassing van het meerjarenplan 
vastgesteld. In deze aanpassing zijn specifieke projecten opgenomen die kaderen in dit 
lokaal energie- en klimaatpact, zoals de ontharding van de parking brandweer, het project 
'toeristische kanaalomgeving' en de relighting van een aantal gebouwen in portefeuille van 
de gemeente (kerk en depot). 
Volg de jaarlijkse rapportering over de doelstellingen uit het LEKP. 
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lekp
https://www.ingelmunster.be/afval-en-milieu/beleidsdocumenten/lokaal-energie-en-klimaatpact
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Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari: ontharding en herinrichting van de parking voor de brandweerkazerne. 
2022 

 December: goedkeuren gunning werken parking brandweer 
 December: relightning marktplein 
 Oktober: opstart relightning sociaal huis 
 September: het project voor het ontharden van de parking ter hoogte van de 

brandweer is klaar voor aanbesteding. 
 Juni - september: de relighting van de werkplaats en de St-Amandskerk is in 

uitvoering. 
2021 

 16 december: de subsidies voor het jaar 2021 voor het lokaal energie- en 
klimaatpact worden vastgesteld in een ministerieel besluit. De gemeente 
Ingelmunster heeft recht op 37.118,08 euro. 

 21 september: de gemeenteraad keurt de deelname aan het lokaal energie- en 
klimaatpact goed. Hiermee engageert de gemeente zich om een aantal streefdoelen 
te halen omtrent het voorzien van meer groen, energiebesparing en hernieuwbare 
energie, ontharding en hemelwateropvang en duurzame mobiliteit. 

 4 juni: de Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het lokaal 
energie- en klimaatpact ondertekenen.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 62.180 euro 
Totale uitgaven 2021: 6.698 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
21-09-2021 
Einddatum 
31-12-2030 

Actieplannen 

Minder afval 
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. 
 

Acties 

Minder afval 
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Omschrijving (toelichting) 
Grote evenementen zorgen voor een grote afvalberg, maar ook de organisatie van kleinere 
evenementen brengt afval met zich mee. Daarom trachten we elk evenement afvalarm en 
milieuvriendelijk te organiseren.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Tijdens het WK Voetbal, het eerste grote gemeentelijk evenement 
sinds de gewijzigde wetgeving, wordt gebruik gemaakt van 
herbruikbare bekers.  De aangeboden voeding wordt beperkt tot een 
broodje braadworst/hamburger in een papieren servetje om 
wegwerpverpakking te voorkomen. 

 Via een subsidiereglement kunnen organisatoren van evenementen ondersteuning 
krijgen voor het huren of aankopen van herbruikbare bekers. 

2020 en 2021 
 De Zon organiseert zwerfvuilacties 

2020 
 Voorjaar 2020: het gemeentebestuur koopt via de provinciale groepsaankoop 500 

herbruikbare bekers om te gebruiken in de eigen gebouwen (sportdienst, bibliotheek, 
jeugddienst). 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Actieplannen 

Overheid heeft voorbeeldfunctie 
De lokale overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere afbouw van de CO2-
uitstoot. De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie! Dit doen we door een 
duurzame en ecologisch verantwoorde vernieuwing van onze toestellen, verwarming en 
transportmiddelen. Bij dit laatste zetten we niet enkel in op nieuwe zuinige wagens of op 
wagens met alternatieve brandstoffen, maar ook op fietsen. De aankoop van zonnepanelen 
voor enkele gemeentegebouwen is nog zo'n keuze, zoals we ook instappen in een 
pilootproject dat duurzaam verbouwen wil faciliteren. 

https://www.ingelmunster.be/fileadmin/MEDIA/docs/vrijetijd/Subsidiereglement_herbruikbare_bekers.pdf
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Acties 

Autodelen 
Omschrijving (toelichting) 
Het gemeentebestuur zet in op de aankoop van een elektrische deelwagen. Deze wagen kan 
gebruikt worden door inwoners en het gemeentepersoneel. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Maart 2022: de eerste burger maakt gebruik van de deelauto. 
2021 

 November 2021: de deelwagen kan worden gereserveerd door de burger via 
Stapp.In. 

 September 2021: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met 
Stapp.In goed voor de reservatie van de deelwagen. 

2020 
 Januari 2020: aankoop van een elektrische deelwagen.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering: 31.683 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2021 

Zonnepanelen 
Omschrijving (toelichting) 
De lokale overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere afbouw van de CO2-
uitstoot. Het leggen van zonnepanelen is een voorbeeld.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

https://www.ingelmunster.be/deelwagen
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 September 2022: samen met Fluvius bekijkt het gemeentebestuur hoe energiedelen 
nuttig kan zijn voor het gemeentelijk patrimonium. 

 In de bouwprojecten voor het cultuurhuis en sportcentrum wordt de plaatsing van 
zonnepanelen geïntegreerd. 

2021 
 Mei 2021: op het gemeentehuis worden zonnepanelen geplaatst die zowel dit gebouw 

als het sociaal huis van stroom voorzien.  
 Februari 2021: plaatsen van zonnepanelen op de jeugdlokalen. 

2020 
 Oktober 2020: de aankoop van zonnepanelen voor de jeugdlokalen is goedgekeurd.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 80.000 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Ingelmunster benoveert - pilootproject 
Omschrijving (toelichting) 
Het pilootproject 'Ingelmunster benoveert' wil energiebesparende investeringen stimuleren 
om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Deze investeringen worden uitgevoerd in de 
woningen van kwetsbare gezinnen, gezinnen die extra financiële ondersteuning kunnen 
gebruiken om deze investeringen te kunnen financieren. 
Het pilootproject is een samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en de provincie 
West-Vlaanderen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Voorjaar: positieve afronding van het project. 
2022 

 Najaar: de rapportering over het uitgevoerde project wordt goedgekeurd en de 
gemeente ontvangt het saldo van de subsidie. 

 Voorjaar:  verdere afwerking van de premies. 
2021 

 November: de gemeenteraad keurt de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor het project 
'Ingelmunster benoveert' goed.  
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2020 
 Alle werkzaamheden binnen dit project zijn afgerond, alle premies zijn aangevraagd. 

Zodra ook de Vlaamse renovatiepremies zijn betaald, kan dit project volledig 
financieel worden afgerond. 

2018 
 Augustus 2018: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de 

provincie goed. Daarnaast stemmen de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn ook in met de beheersovereenkomst in verband met de 
cofinanciering 'Ingelmunster benoveert'. 

2017 
 December: de gemeenteraad keurt het reglement 'Pilootproject Ingelmunster 

benoveert' goed. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale kostprijs: 191.924 euro  
Inkomsten subsidies provincie: 88.937 euro 
Inkomsten REG-premies Fluvius, Vlaamse renovatiepremies, energie-armoede premies 
Fluvius: 61.561 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-12-2017 
Einddatum 
31-12-2022 

Actieplannen 

Renovatiecoach 
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. 
 

Acties 

Renovatiecoach 
Omschrijving (toelichting) 
Door in te zetten op benoveren en te werken met een renovatiecoach bij huizen gebouwd 
voor 1990 wil het bestuur de CO2-uitstoot met 20% verlagen en een betere woningkwaliteit 
aanbieden. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Vermindering van het aantal werkuren door de intergemeentelijke renovatiecoach 
(via WVI) en instap in het project renovatiecoach van de Woondienst regio Izegem. 

2021 
 Oktober : het project begeleiding van senioren bij de renovatie van de woning loopt 

af. In de voorbije periode van 3 jaar werden 108 dossiers begeleid door de 
renovatiecoach. 21 % hiervan  betrof de begeleiding van 60-plussers bij de uitvoering 
van renovatiewerken en 86 % van de woningen was ouder dan 1990. 

2020 
 Het aantal werkuren van de renovatiecoach in Ingelmunster breidt uit.  

2019 
 Infonamiddag voor senioren door de renovatiecoach. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale kostprijs: 191.924 euro  
Inkomsten subsidies provincie: 88.937 euro 
Inkomsten REG-premies Fluvius, Vlaamse renovatiepremies, energie-armoede premies 
Fluvius: 61.561 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2018 
Einddatum 
31-12-2025 
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Aanbod voor kinderen 
Aanbod voor kinderen 
Actieplannen 

Vrijetijdsaanbod voor kinderen 
In het aanbod voor kinderen, is onderwijs een belangrijke partner. Door op regelmatige 
basis met hen te overleggen, stimuleren we een goede samenwerking tussen de scholen. 
Ook met het kunstonderwijs, de jeugdverenigingen, sportclubs en initiatieven als de 
Techniekacademie wil de gemeente een verbindende en ondersteunende schakel blijven. 
Binnen onze eigen organisatie willen we het aanbod naar kinderen beter op elkaar 
afstemmen, zowel naar inhoud, timing als deelnameprijzen. Ook een centraal aanspreekpunt 
moet de informatie en communicatie optimaliseren. 
 

Acties 

Huis van het Kind, Lokaal loket Kinderopvang, Decreet BOA 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Huis van het Kind 
2023 

 25 januari: lancering nieuw platform 'Opvang Vlaanderen' waar ouders 
terecht kunnen voor hun opvangvragen tot 3  jaar en waar een rapport 
over het aantal onbeantwoorde vragen kan uit getrokken worden. 

 Januari: aanpassing website met gegevens inzake andere 
opvangvragen. 

2022 
 Voorjaar: verdere uitwerking van het Huis van het Kind. 

2021 
 Najaar: lancering van het digitale Huis van het Kind. 
 23 maart : de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad keuren het 

model van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het 
Sociaal Huis Ingelmunster, de CV Buitenschoolse Kinderopvang Villa Max, VZW 
Engelbewaarder, VZW 't Achterhuisje, Kind&Gezin, VZW Kind en Preventie, 't 
Kabouterhuisje en het Droomhuisje principieel goed. 

2020 
 Samenwerking tussen het Lokaal overleg kinderopvang, de jeugddienst en de 

verschillende partners van de Huizen van het Kind om informatie te verzamelen die 
op de website van het Huis van het Kind moet voorzien worden. 

2019 
 Erkenning Huis van het Kind met subsidies. 

2018 



75

 24 september: het college keurt de subsidieaanvraag in het kader van de organisatie 
van de 'Huizen van het kind' goed. 

Lokaal loket kinderopvang 
2022 

 Najaar : verdere uitwerking Lokaal Loket Kinderopvang 
 Februari: het resultaat van de registratie voor 2021 wordt doorgegeven. 

2021 
 September: erkenning van het Lokaal loket kinderopvang. 

2020 
 Mei: het Lokaal loket kinderopvang is aangemeld en goedgekeurd. 
 Januari: het vast bureau keurt de samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst 

goed met de firma Vandasin voor het registreren van de aanvragen kinderopvang via 
het Lokaal loket kinderopvang. 

Decreet Geïntegreerd aanbod van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten 
2021 

 18 oktober: het college neemt kennis van de beslissing van 8 oktober 2021 tot 
weigering van de subsidieaanvraag van de gemeente Ingelmunster in het kader van 
de buitenschoolse opvang en activiteiten. De weigering is het gevolg van het niet 
beschikbaar zijn van voldoende budget bij de Vlaamse overheid. 

 27 september: het college keurt de aanvraag voor subsidies voor Buitenschoolse 
opvang en Activiteiten goed. 

 30 augustus: het schepencollege bespreekt het BOA-decreet en bekijkt hoe dit in 
Ingelmunster opgevolgd zal worden. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2019 
Einddatum 
31-12-2025 

Behoeftenonderzoek vrijetijdsbesteding jeugd 
Omschrijving (toelichting) 
Om een gecoördineerd aanbod voor kinderen en jongeren aan te bieden, voeren we een 
behoefteonderzoek. Dit onderzoek vormt de basis om het beleid inzake vrijetijdsbesteding 
voor kinderen en jongeren voor de komende jaren vorm te geven en op elkaar af te 
stemmen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
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2023 
 Januari: analyseren en bespreken van de voorstellen van de skaters in samenwerking 

met skateorganisatie Vzweetje. Op basis hiervan kan een aanbesteding starten. 
2022 

 December: op basis van het behoeftenonderzoek start een inspraaktraject voor het 
bouwen van een skatepark. 

 September: de najaarseditie van 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunstere 
scholieren. Er wordt een eerste evaluatie van  de vernieuwde 'Max' ingepland met 
kinderen en ouders uit de focusgroepen. 

 Mei: de zomereditie van 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse 
scholieren. 

 Januari: de vernieuwde brochure 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse 
scholieren. 

2021 
 Najaar:  op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek werkt de dienst vrije 

tijd een gevarieerd programma aan buitenschoolse activiteiten uit voor het jaar 2022. 
Ook de brochure 'De Max' wordt herwerkt. 

 Juni: het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt afgerond. 
 Voorjaar: behoeftenonderzoek vrije tijd met campagne 'laat van je horen'. 
 Januari: voor de uitwerking van het behoeftenonderzoek wordt  beroep gedaan op 

Public Minds en Bataljong. 
2020 

 December: het traject voor het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt vastgelegd. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2021 

Onderwijs interscolaire samenwerking 
Omschrijving (toelichting) 
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 
goede verstandhouding en het samen organiseren van activiteiten zoals de 'Strapdag' of de 
'Doe-aan-sport-beurs'. Het moet mogelijk zijn om die samenwerking via het interscolair 
overleg nog verder uit te diepen. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
 Het vastleggen van alle vrije dagen, openklasdagen en inschrijvingsmomenten 

gebeurt in overleg met alle scholen. 
 Organisatie van het fiets- en voetgangersexamen is een samenwerking tussen de 

verschillende scholen. 
 Organisatie van de scholenveldloop voor alle Ingelmunsterse lagere scholen en het 

Secundair Onderwijs. 
 Organisatie van de Doe-aan-sport-beurs voor alle kinderen van Ingelmunster. 
 Alle ouders met kinderen van 1,5 jaar oud ontvangen een brief met info over de 

Ingelmunsterse kleuterscholen. 
  
2023: 

 Maart:  vormingsmomenten voor alle kinderen uit het 5de en 6de leerjaar, 1ste en 
2de middelbaar en ouders over de gevaren van het internet. 

2022: 
 September: Strapdag in combinatie met opruimactie 
 April: erfgoedweek: naar de klas in de jaren 50. 
 Maart : bewegwijzering fietsexamenparcours 

2021: 
 December 2021: definitief vastleggen van het fietsexamenparcours. 
 September 2021: Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen, Eco-velo en een 

theaterstuk over verkeersopvoeding voor de eerste graad. 
2020: 

 November 2020: sinterklaas brengt een digitaal bezoek aan de scholen (i.s.m. de 
dienst vrije tijd). 

 Oktober 2020: vaststellen van het fietsexamenparcours. De bewegwijzering volgt in 
het najaar 2021. 

 September 2020: gezamenlijke uitwerking van het project ICT op school. 
 April 2020: afstemmen van de coronamaatregelen tussen de verschillende scholen.  
 Maart 2020: voorstelling VGS@school. De Ingelmunsterse scholen verklaren zich 

bereid om het project te ondersteunen en eraan mee te werken. 
2019: 

 November 2019: archeologisch project i.s.m. Monument en RADAR voor alle kinderen 
uit het 6de leerjaar en 2de secundair. 

 Oktober 2019: toneelvoorstelling WOI in verschillende scholen (i.s.m. Terf). 
 September 2019: Strapdag met o.a. een dode-hoek-vrachtwagen. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Aanbod buitenschoolse activiteiten - Max 
Omschrijving (toelichting) 
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. Het 
figuurtje 'Max' moet nog opvallender optreden als verbindingsfiguur. Om deze uitdaging in 
goede banen te leiden stelt het bestuur Kevin Samyn aan als jeugdbeleidsmedewerker en 
coördinator Max. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: samenstellen zomeraanbod en opmaak kalender najaar. 
 Januari: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor het voorjaar. 

2022 
 November: samenstellen aanbod voorjaar 2023 
 Juni: evaluatie van het aanbod en het aantal inschrijvingen. Deze evaluatie vormt de 

basis voor het bijsturen van het aanbod in 2023. 
 Mei: verspreiding van 'de Max' en start van de inschrijvingen voor de zomervakantie. 
 April: samenstellen zomeraanbod. 
 Februari: interne evaluatie van de vernieuwde brochure. 
 Januari: de vernieuwde brochure 'de Max' wordt verspreid onder alle Ingelmunsterse 

scholieren. 
2021 

 Najaar: op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek werkt de dienst vrije 
tijd een gevarieerd programma aan buitenschoolse activiteiten uit voor het jaar 2022. 
Ook de brochure 'De Max' wordt herwerkt. 

 Juni: het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt afgerond. 
 Voorjaar: behoeftenonderzoek vrije tijd met campagne 'laat van je horen'. 
 Januari: voor de uitwerking van het behoeftenonderzoek wordt  beroep gedaan op 

Public Minds en Bataljong. 
2020 

 December 2020: het traject voor het behoeftenonderzoek vrije tijd wordt vastgelegd. 
Het schepencollege keurt de uitbreiding van de kinderopvangwijzer met het lokaal 
loket kinderopvang goed. 

Schooljaar 2019-2020: 
 De groep animatoren en jobstudenten wordt uitgebreid en efficiënter ingezet bij 

vrijetijdsactiviteiten en de gemeentelijke opvang. 
 De kostprijs van  kampen, activiteiten en Villa Max worden nog beter op elkaar 

afgestemd. 
 Uitwerken van een aanbod voor 12-13-14 jarigen. 
 Aankoop van petjes met het eendje Max voor de speelpleinwerking, Villa Max en de 

deelnemers aan sportkampen. 
 Aankoop beachvlaggen met het eendje Max om te gebruiken tijdens activiteiten met 

kinderen. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 



79

In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Aanbod buitenschoolse activiteiten - Academies 
Omschrijving (toelichting) 
Veel kinderen volgen, net als heel wat volwassenen, kunstonderwijs. Het spreekt voor zich 
dat de gemeente hier voldoende middelen moet reserveren om het aanbod actueel te 
houden. Naast de muziek- en de kunstacademie, kunnen kinderen uit het vijfde en zesde 
leerjaar ook deelnemen aan de Techniekacademie. Ze maken er kennis met allerlei 
technische vaardigheden en leren een bedrijf kennen. Ook andere mogelijkheden zoals 
STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) verdienen onze aandacht. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
Schooljaar 2022-2023 

 De techniekacademie gaat in de periode januari-maart wekelijks door op woensdag 
met twee klassen van telkens 20 deelnemers. 

 Aankoop elektrische piano voor Art'Iz. 
Schooljaar 2021-2022 

 De techniekacademie gaat in de periode eind januari- begin mei wekelijks door op 
woensdag met twee klassen. 

 Aankoop elektrische piano voor Art'Iz. 
 Aankoop van 8 Ipads voor de kunstacademie. 

Schooljaar 2020-2021 
 De Techniekacademie gaat in de periode januari-begin mei wekelijks door op 

woensdag met twee klassen. 
 Nieuwe aangepaste locatie voor Art'Iz in de Wingerd en de Zon. 
 De opleiding stripatelier wordt verder ingericht. 

Schooljaar 2019-2020: 
 De Techniekacademie gaat wekelijks door op woensdag met 2 klassen. 
 Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor de organisatie van een stripatelier, een 

nieuwe opleiding in de kunstacademie. 
 Het schepencollege keurt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Art'Iz en 

kunstacademie Tielt goed. Beide academies bieden een uitgebreid lessenaanbod aan 
in Ingelmunster. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 

https://www.ingelmunster.be/vrije-tijd/jeugd/techniekacademie/
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In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Meer kinderen bij een sportclub 
Omschrijving (toelichting) 
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. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 26 januari: infomoment voor de sportclubs met 3 thema's:  
o sportclubondersteuning met de opvraging van de clubgegevens voor de 

uitgifte van een 3de verenigingengids, met alle aanbod voor de kinderen en 
jongeren van Ingelmunster 

o deelname in september van de jeugdsportclubs aan de maand van de 
sportclubs 

o de sociale rol van de sportclubs bij onbemande sporthallen en 
permanentietoezicht   

2022: 
 16 december: deelname van talrijke sportclubs aan de City run for Life in 

sportuitrusting 
 November: sportkampen tijdens de herfstvakantie van de sportdienst, atletiek - 

voetbal - en volleybalkampen van de sportclubs 
 September: maand van de sportclub i.s.m. Sport Vlaanderen 
 September: bekend maken van de Sportbuzze en Marktsportdag Midwest  
 Juli-augustus: een nieuwe verenigingengids met het aanbod voor de jeugd wordt 

verspreid. 
 Juni: Doe aan sport beurs met diverse sportstanden waar sportclubs hun werking 

voorstellen en kinderen zo kunnen proeven van verschillende sportdisciplines. 
 Juni: de gemeenteraad keurt het reglement 'erkenning en sportsubsidies' goed. Dit 

reglement biedt ondersteuning aan sportclubs met een jeugdwerking. 
 Mei: update van de verenigingengids met een overzicht van het jeugd- en 

sportaanbod. We werken mee aan een brochure met een overzicht van het 
sportaanbod voor jeugd vanuit Midwest. 

 Krokusverlof: op basis van de resultaten van het behoeftenonderzoek jeugd kunnen 
kinderen kiezen uit een gevarieerd aanbod. Zowel sport, vrije tijd, techniek als 
cultuur komen aan bod. 

2021: 
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 November: Herfstsportkampen : sport voor alle leeftijden van peuters, kleuters, 
lagere schoolkinderen, en jongeren 

 September: lancering van een vrijetijdsgids voor kinderen en jongeren, met een 
overzicht van het jeugdaanbod van de Ingelmunsterse verenigingen. Zowel sport, 
vrije tijd, techniek en cultuur komen aan bod. Organisatie van 'Ontdek je sport' 
waarbij kinderen uit het basisonderwijs verschillende sporten kunnen uitproberen. 

  
  
  
  
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
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Gemeente als organisator en als 
dienstverlener 
Gemeente als organisator en als dienstverlener 
Actieplannen 

Modern overheidsbedrijf 
Met een uitgesproken keuze voor verdere digitalisering van de interne werking en de 
dienstverlening naar de inwoners toe,  streeft de gemeente naar een grotere efficiëntie. Dit 
zal ook resulteren in een steeds meer klantvriendelijke en vlottere dienstverlening voor de 
burger. Daarom biedt ons aanwervingsbeleid ook de garantie van met gemotiveerde en 
bekwame medewerkers ons doel van een modern overheidsbedrijf na te streven. 
 

Acties 

Digitalisering dienstverlening 
Omschrijving (toelichting) 
De gemeente en het OCMW moeten bestuurd worden met de spirit en drive van een modern 
overheidsbedrijf, in een goede wisselwerking tussen de ambtenarij, de politiek en de 
Ingelmunsternaren. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Maart: wie zijn eBox activeerde ontvangt eind maart het aanslagbiljet 
gezinsbelastingen digitaal. 

2022:  
 December: verschillende aanslagbiljetten worden naar de Ebox van Ingelmunsterse 

bedrijven of handelaars verstuurd. 
 November: de publieke beeldbank is online via beeldbank.ingelmunster.be -  in het 

kader van de Single Digital Gateway overloopt het bestuur alle producten die moeten 
aangepast worden 

 Juni : de voorbereidingen voor een publieke beeldbank starten op.  
 Mei: het e-loket wordt verder op punt gezet, met toevoeging van enkele nieuwe 

producten. De contactpagina's op de website worden aangepast, de linken naar het 
e-loket of afsprakenpagina's staan duidelijker in de verf. 

 Maart: de website wordt achter de schermen overgezet in een nieuwe omgeving. Zo 
kunnen makkelijker zaken aangepast worden. De toegang tot 'Mijn Burgerprofiel' is 
toegevoegd.  

2021: 
 Maart: het Magda-platform is operationeel. Ook collega's die van thuis uit werken, 

kunnen brieven versturen zonder deze af te drukken. 
 Voorjaar: Ingelmunster tekent in op 'Mijn Burgerprofiel' zodat burgers in de toekomst 

ook via onze website toegang zullen krijgen tot hun eigen burgerprofiel. Op dit 
platform krijgt elke burger toegang tot zijn officiële gegevens en 
overheidsadministratie. 

https://beeldbank.ingelmunster.be/
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
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2020: 
 Najaar: op alle gemeentelijke facturen staat een QR-code vermeld om een vlottere 

betaling mogelijk te maken. Het schepencollege keurt de samenwerking met 
Pepperflow goed voor de financiële en beleidsmatige rapportage en projectbeheer. 

 September: burgers kunnen zelf online een afspraak maken met de dienst 
burgerzaken via ingelmunster.be. 

 Juni: Ingelmunster wordt één van de pilootgemeenten voor het nieuwe Magda 
platform van de Vlaamse overheid. 

 Mei: het schepencollege keurt de samenwerking met SAVACO goed voor de 
begeleiding en implementering van Office365. 

 Maart 2020: de website krijgt nieuwe look en feel, afgestemd op de noden van de 
bezoekers. 

 Voorjaar 2020: bij het aankopen van nieuwe computers kiezen we zoveel mogelijk 
voor laptops. Deze zijn gemakkelijker bruikbaar voor het personeel dat meer en meer 
flexibel werkt (vb. thuis werken). We rollen een beter WIFI-netwerk uit in de 
gemeentelijke gebouwen en op het marktplein in het kader van WIFI 4U, een 
Europees project dat ons hiervoor 15.000 euro subsidies geeft. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Vrije openingsuren en werken op afspraak 
Omschrijving (toelichting) 
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. De verdere doorvoering van de 
digitalisering maakt de dienstverlening makkelijker en toegankelijker. Voor wie minder 
mobiel is, komt de administratie aan huis. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Mei 2022:  de contactpagina's op de website worden aangepast, de linken naar het e-
loket of afsprakenpagina's staan duidelijker in de verf. 

 Voorjaar 2022: na positieve evaluatie van het werken op afspraak, wordt beslist om 
hier blijvend op in te zetten. 
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 Voorjaar 2022: ook na de coronapandemie blijven we inwoners stimuleren om op 
afspraak langs te komen. 

2021 
 Voorjaar 2021: ook met de dienst ruimte kan je online een afspraak vastleggen. 

2020 
 September 2020: burgers kunnen zelf online een afspraak  maken metde dienst 

burgerzaken. 
 Maart 2020: de website krijgt nieuwe look en feel, met extra aandacht voor digitale 

dienstverlening. 
2019 

 September 2019: nieuwe openingsuren met laatavond-opening en werken op 
afspraak. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Examenprocedure bij aanwerving personeel 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart 2023: verzorgende dienst gezinszorg. 
2022 

 Augustus 2022: administratief medewerker voor De Wingerd en De Zon. 
 Juni 2022: coördinator vrijwilligerswerking. 
 Maart 2022: administratief medewerker personeelsdienst. 
 Februari 2022: technisch medewerker groendienst. 

2021 
 Augustus 2021: kinderverzorgster De Wingerd en maatschappelijk werker. 
 Juni 2021: ICT-coördinator De Wingerd en administratief medewerker scholen. 
 Mei 2021: technisch medewerker groendienst en extra personeel voor De Zon door 

uitbreiding van hun aanbod (Type 7). 
 April 2021: jeugdbeleidsmedewerker en coördinator buitenschoolse opvang (interne 

procedure). 
 Februari 2021: onthaalmedewerker balie/administratief medewerker burgerzaken. 

https://www.ingelmunster.be/wonen/maak-een-afspraak-met-de-dienst-ruimte/
https://www.ingelmunster.be/maakeenafspraak
https://www.ingelmunster.be/maakeenafspraak
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2020 
 November 2020: maatschappelijk werkers. 
 Juli 2020: medewerker poetsdienst (interne poetsdienst en gezinszorg), 

wervingsreserve gezinszorg, deskundige personeel en leerkracht LO. 
 Maart 2020: podiumtechnieker. 
 Februari 2020: gezondheidswerker (via Midwest). 

2019 
 November 2019: administratief medewerker vrije tijd. 
 Oktober 2019: deskundige werkleiding, directeur ruimte en coördinator 

organisatiebeheer. 
 Juni 2019: technisch medewerker openbare werken en maatschappelijk werker. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Digitale infoborden 
Omschrijving (toelichting) 
Ook in de komende periode moet de gemeente meesurfen op de golf van nieuwe 
communicatietechnieken. 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.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Januari: het scherm is geplaatst op het marktplein en toont boodschappen van het 
gemeentebestuur. 

2022 
 22 november: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met 

Cityscreens  goed voor het plaatsen van een infobord op het marktplein. 
 Augustus: het schepencollege keurt een principieel akkoord goed om samen te 

werken met de firma CityScreens. Zij bieden de mogelijkheid aan om gratis een 
infoscherm te plaatsen in Ingelmunster. 

 Voorjaar: omwille van besparingen beslist het schepencollege om het budget voor 
digitale infoborden te schrappen.  

2021 
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 Najaar 2021: de mogelijkheid om vaste digitale borden te plaatsen op een aantal 
plaatsen in Ingelmunster wordt onderzocht. 

2020 
 December 2020: tijdens de eindejaarsperiode staan er digitale infoborden aan de 

Cultuurfabriek en op het marktplein. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 100.000 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
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Jaarlijks terugkerende investeringen 
Jaarlijks terugkerende investering 
Actieplannen 

Investeringen IT en meubilair 
Jaarlijks wordt geld voorzien voor de aankoop van meubilair en  informaticamateriaal. 
 

Acties 

IT materiaal 
Omschrijving (toelichting) 
Jaarlijks wordt geld voorzien voor de aankoop van IT materiaal. Dit gaat voornamelijk over 
vervangingsinvesteringen. 
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Upgrade van het netwerk van de gemeentescholen. 
 Nieuwe firewall. 
 Aankoop van smartphones voor de technische dienst in functie van de digitale 

werkbonnen. 
2022 

 Aankoop laptops sociale dienst. 
 Aankoop laptops coördinatoren. 
 Nieuw raamcontract voor aankoop computers. 
 Nieuwe draadloze straalverbindingen. 

2021 
 VC upgrade, laptops, Wifi AP, switchen, ... 

2020 
 Aankoop laptops, docking stations, headsets en draagtassen in kader van thuis 

werken, projectoren sociaal huis, ... 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 71.618 euro 
Totale uitgaven 2021: 29.767 euro 
Totale uitgaven 2020: 69.999 euro 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Meubilair 
Omschrijving (toelichting) 
Er wordt budget voorzien voor de aankoop van meubilair voor de administratie van de 
gemeente en het sociaal huis. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 December: bestelling zit/sta bureaus  
 September: analyse van de behoeften en de mogelijkheden voor de plaatsing van 

zit/sta-bureaus  
 Aankoop zit/sta-bureaus testproject. 

2021 
 Aankoop meubilair (tafels voedselbedeling, vergaderstoelen De Zon, meubilair 

kunstacademie). 
2020 

 Aankoop meubilair (bureaustoelen, stoelen rode vergaderzaal, bureau De Cirkel). 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 9.402 euro 
Totale uitgaven 2021: 1.911 euro 
Totale uitgaven 2020: 5.919 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Investeringen materiaal Vrije Tijd 
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Het bestuur voorziet ieder jaar middelen voor de aankoop van multimedia materiaal voor 
vrije tijd en groot sportmateriaal. 
 

Acties 

Investeringen materiaal vrije tijd 
Omschrijving (toelichting) 
Jaarlijks worden er middelen voorzien voor groot sportmateriaal en de aankoop van 
multimedia materiaal voor cultuur.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
  
2023: 

 Februari: aankoop tafels voor de grote zaal en de brasserie in het 
ontmoetingscentrum. 

 Januari-maart: schilderwerken in de Cultuurfabriek. 
 Januari-februari: installatie van wifi-thermostaten in de zalen van het 

ontmoetingscentrum en de Cultuurfabriek. Ook de repetitiezaal in de Cultuurfabriek 
kreeg wifi-thermostaten zodat de verwarming beter kan afgestemd worden op de 
gebruikers. 

2022 
 September: aankoop nieuw zeildoek voor groot scherm (uitleendienst). 
 Januari: aankoop multimediamateriaal voor de cultuurfabriek en  extra dimbare 

lichten waardoor ook de middenruimte beter verlicht is. 
2021 

 Aankoop multimediamateriaal diverse zalen cultuur. 
2020 

 Aankoop multimediamateriaal diverse zalen cultuur. 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 2.629 euro 
Totale uitgaven 2021: 4.802 euro 
Totale uitgaven 2020: 4.494 euro 
 
Status 
 
Startdatum 
01-01-2020 
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Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Investeringen rollend materieel 
Het rollend materieel in onze organisatie kopen we aan en vervangen we volgens de 
planning van het voertuigenplan.   
 

Acties 

Aankoop rollend materieel 
Omschrijving (toelichting) 
Het rollend materieel in onze organisatie wordt aangekocht en vervangen volgens de 
planning van het voertuigenplan.  Dit voertuigenplan bevat zowel het overzicht van het 
wagenpark van de gemeente en het OCMW met de vervangingstermijn per wagen en per 
grote machine. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Mei: nieuwe bandenkraan 
2021 

 Aankoop vorkheftruck 
 Aankoop kipper 
 15 november 2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning 

voor het leveren van een graafkraan goed aan Vandaele Machinery van Oostrozebeke 
voor de prijs van 187.187 euro. 

 Aankoop bestelwagen Citroën Jumper + kastinrichting 
 8 november 2021: het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning 

voor het leveren van een elektrisch aangedreven bestelwagen goed aan Garage 
Uyttenhove & zoon voor een bedrag van 36.295,68 euro. 

 Aankoop bestelwagen voor de dienst maaltijden aan huis  + nodige ombouw 
2020 

 Aankoop minigraver + uitrustingstukken 
 Aankoop aanhangwagen 
 Aankoop bestelwagen De Cirkel/LOI 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
De levering van de elektrische bestelwagen is voorzien eind maart 2023. de 
inschrijvingsdocumenten hebben we reeds ontvangen. De andere  bestelwagen,  een Citroën 
Jumper zal later geleverd worden, er is nog geen exacte timing voorzien. 
Verder geen bijkomende aankopen gepland. 
 
Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 196.295 euro 
Totale uitgaven 2021: 109.678 euro 
Totale uitgaven 2020: 65.302 euro 
 
Status 
Vertraging opgelopen 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Investeringen Technische Dienst 
 Het gaat om budget voor 
- het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen op ons grondgebied 
- de aankoop van allerhande straatmeubilair (banken, verkeersborden, bloembakken, 
verkeersremmers, ...) en groot materiaal voor de dienst wegen 
- de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de groendienst 
- de aankoop van materiaal voor de uitleendienst en de dienst feestelijkheden 
 

Acties 

Investeringen Dienst Wegen 
Omschrijving (toelichting) 
Jaarlijks wordt er geld voorzien voor het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke 
wegen op ons grondgebied. Het gaat over buitengewoon onderhoud van een weg dat niet 
meteen is gekaderd in een groot rioleringswerk of renovatiewerk (vb. vernieuwen 
voetpaden). Het gaat eerder over het kleinere buitengewoon onderhoud van de wegen. 
Hiervoor is zowel budget voorzien voor de werken als voor de erelonen. 
Jaarlijks is er ook budget nodig voor de aankoop van allerhande straatmeubilair (banken, 
verkeersborden, bloembakken, verkeersremmers, ...) 
Ook de aankoop van groot materiaal voor de dienst wegen wordt in deze portefeuille 
voorzien.   
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Aankoop van signalisatie, zitbanken bij halteplaatsen, bloembakken en 
gegalvaniseerde aankondigingsborden. 

 Aankoop materiaal wegen : verstelbare pallethaak. 
 Januari: Ingelmunster stapt in het raamcontract voor het leveren, plaatsen en 

onderhouden van Hoppinzuilen (gegund aan Trafiroad NV). 
2022 

 Aankoop materiaal dienst wegen: aankoop drainagedarm 
 Aankoop straatmeubilair (juli - dec): signalisatie en bloembakken 
 Erelonen wegen  
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 December : toetreden tot de aankoopcentrale van AWV tot het leveren, plaatsen en 
onderhouden van Hoppinzuilen 

 December: goedkeuring gunning voor het buitengewoon onderhoud diverse wegen en 
parking brandweer aan aannemer Tibergyn uit Gullegem voor een bedrag van 
428.604,34  euro. 

 Oktober : toetreden tot de aankoopcentrale van WVI voor de inrichting van 
Hoppinpunten. 

 oktober: goedkeuren van de gunningswijze en lastvoorwaarden voor het 
buitengewoon onderhoud van de wegen en parking brandweer. 

 Oktober : instap in een raamcontract voor wegmarkeringen via de aankoopcentrale 
van Creat. 

 September: bestek en raming ontvangen van 438.222,66 euro incl. btw voor het 
buitengewoon onderhoud van de wegen (Keirselaarstraat, Molleveld, Fietsverbinding 
Rodenbachwijk, Heidebloemstraat) en heraanleg parking brandweerarsenaal. 

 Erelonen wegen  
 Aankoop straatmeubilair: anti-ram afzetpalen, aankoop signalisatie en blokbatterijen, 

aankoop borden speelstraat 
 Aankoop borden fietsexamen:  

2021 
 Buitengewoon onderhoud van de wegen: VS 4 van Casteleyn en zonen voor 

voetpaden Dovenetelstraat, Groenstraat, Weststraat 
 Erelonen wegen 
 Aankoop straatmeubilair: aankoop signalisatie, attentieborden, bloembakken, 

picknickset, thermoplasten 
 Aankoop materiaal dienst wegen: motorzaag, PVC parkeerverbodsborden, 

egalisatieschuif, trilplaat, transportwagen voor verkeersborden, vaste lasthaak Merlo 
2020 

 Buitengewoon onderhoud van de wegen: herstel verzakking Heirweg Zuid en herstel 
Izegemstraat en sportcentrum 

 Erelonen wegen 
 Aankoop straatmeubilair: aankoop zitbanken, verticale signalisatie, infoborden 

bedrijvenzone, bloembakken, verkeerssignalisatie, ... 
 Aankoop materiaal dienst wegen: lasapparaat, inspectiecamera, kettingzaag, ... 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 46.663 euro waaronder 27.192 euro erelonen diverse wegen 
Totale uitgaven 2021: 39.241 euro waaronder 26.583 euro straatmeubilair 
Totale uitgaven 2020: 89.867 euro waaronder 46.242 euro straatmeubilair 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
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Einddatum 
31-12-2025 

Investeringen Dienst Groen 
Omschrijving (toelichting) 
Jaarlijks budget voor de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de 
groendienst. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 
•    Aankoop materiaal groendienst: handgereedschappen 
2022 
•    Aanleg groenzones: Aankoop beplantingmateriaal Sint-Amandspark en 
Vierbunderwijkgroendienst 
2021 
•    Aanleg groenzones: aankoop steeneiken. 
•    Aanleg, wandelpad en herinrichting Sint-Amandspark 
•    Heraanleg en heraanleg wandelpad Vierbunderwijk 
•    Aankoop  materiaal groendienst: pekelstrooier en, bladzuiger 
2020 
•    Aankoop materiaal groendienst: haagschaar en zelfrijdende hakselaar 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 1.763 euro 
Totale uitgaven 2021: 44.226 euro 
Totale uitgaven 2020: 11.859 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Investeringen feestelijkheden en uitleendienst 
Omschrijving (toelichting) 
Budget voor de aankoop van materiaal voor de uitleendienst en de dienst feestelijkheden. 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Aankoop van diverse materialen voor de uitleendienst. 
 Vervangen van podiumelementen voor de dienst feestelijkheden. 

2022 
 Aankoop uitleendienst: industrieel rek, projectdoek FastFold 
 Aankoop feestelijkheden: fietsnadars,  lichte nadarhekken 

2021 
 Aankoop diverse materialen uitleendienst   
 Aankoop feestelijkheden: aankoop nadars, nieuwe zeilen podium 

2020 
 Aankoop uitleendienst: o.a. plooitent en dakzeil 
 Aankoop feestelijkheden: mobiele fietsenstalling + herstelling fonteincomponenten 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 18.586 euro 
Totale uitgaven 2021: 13.144 euro 
Totale uitgaven 2020: 16.158 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Investeringstoelagen 
In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de 
hulpverleningszone MIDWEST,  politiezone MIDOW en de uitbetaling van toelagen in het 
kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen.  
 

Acties 

Investeringstoelagen: departement ondersteuning 
Omschrijving (toelichting) 
In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de 
hulpverleningszone MIDWEST. Deze investeringstoelage blijft constant over de jaren heen 
voor het meerjarenplan en wordt opgevraagd op kwartaalbasis. 
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Vanaf boekjaar 2022 is er ook een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de politiezone 
MIDOW. Deze toelage stijgt jaarlijks met 2% voor de periode 2022-2025 en wordt 
opgevraagd in het begin van elk boekjaar. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023: 

 Er is een investeringstoelage van 17.133 euro (Q1) betaald aan de 
hulpverleningszone Midwest. 

 Er is een investeringstoelage van 59.134 euro betaald aan de politiezone Midow. 
2022: 

 Er is een investeringstoelage van 68.534 euro betaald aan de hulpverleningszone 
Midwest. 

 Er is een investeringstoelage van 57.975 euro betaald aan de politiezone Midow. 
2021 

 Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone 
Midwest. 

2020 
 Er is een investeringstoelage van 68.553,50 euro betaald aan de hulpverleningszone 

Midwest. 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

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

Investeringstoelagen: departement ruimte 
Omschrijving (toelichting) 
In het meerjarenplan is jaarlijks budget voorzien voor de uitbetaling van toelagen in het 
kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Er zijn 19 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 6.551,87 euro. 
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 Er zijn 8 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 
6.150,55 euro. 

 Er zijn 10 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 
8.040,25 euro. 

2021 
 Er zijn 55 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 19.291,35 euro. 
 Er zijn 22 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 

23.033,46 euro. 
 Er zijn 10 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 

8.320,40 euro. 
2020 

 Er zijn 27 afkoppelingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 10.221,55 euro. 
 Er zijn 14 gemeentelijke huisvestingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 

12.552,43 euro. 
 Er zijn 16 gemeentelijke aanpassingspremies uitbetaald voor een totaalbedrag van 

14.017,43 euro. 
  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
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Infrastructuurprojecten 
Werken op het openbaar domein 
Actieplannen 

Werken op het openbaar domein - straten en pleinen 
De gemeente voert diverse infrastructuurprojecten uit. De aanleiding voor deze werken kan 
divers zijn. In eerste instantie is er de reductiedoelstelling die Vlaanderen oplegt. Om de 
kwaliteit van de waterlopen te verbeteren, krijgt elke gemeente doelstellingen opgelegd. Om 
deze te halen, moeten rioleringsprojecten uitgevoerd worden. Aangezien Fluvius in 
Ingelmunster rioolbeheerder is, bekijkt het bestuur steeds in samenspraak met Fluvius 
welke straten worden aangepakt. Waar mogelijk zoeken we naar een meerwaarde waarbij 
het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel kan gecombineerd worden met het 
herstel van een versleten weg. Ook ontharden is een belangrijk aandachtspunt. Soms laten 
we infrastructuurwerken uitvoeren zonder combinatie met rioleringswerken. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer in oudere wijken de voetpaden worden aangepakt. Ook bij 
deze projecten bekijken we of de her aan te leggen verharding wel nodig is en waar dit 
mogelijk is kiezen we voor waterdoorlatende verharding. 
 

Acties 

Nijverheidsstraat 
Omschrijving (toelichting) 
De heraanleg van de Nijverheidstraat is een voorbeeld van een project waarbij het herstel 
van een verouderde weg wordt gecombineerd met het vernieuwen van de riolering. In dit 
project breiden we de Nijverheidstraat ook beperkt uit en komt er een verbindingsweg voor 
voetgangers en fietsers naar het kanaal Roeselare-Leie. Het smalste gedeelte van de 
Nijverheidstraat wordt uitgevoerd in betonklinkers. Waar de weg breder is, kiezen we voor 
een asfaltverharding. Er komt een volledig gescheiden rioleringsstelsel wat een gunstige 
invloed zal hebben op de reductiedoelstellingen voor de Mandel. 

 
 
Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 
  
2023 

 April: infovergadering voor de bewoners. 
 Maart: coördinatievergadering. 
 Februari: het schepencollege keurt het bestek en de raming van het gemeentelijk 

aandeel goed voor een bedrag van  621.850,50 euro. 
2022 

 Najaar: de Watergroep en Fluvius voeren nutswerken uit tot het kruispunt 
Mandelstraat. 

 Oktober : goedkeuren bestek en gemeentelijk aandeel. 
 September: definitieve bemalingsnota nog niet ontvangen; dossier kan nog niet 

gepubliceerd worden. 
 Juni: dossier is klaar voor aanbesteding. 
 Februari: goedkeuring van de geplande inrichting van het toekomstig openbaar 

domein (zaak der wegen)  
2021: 

 Erelonen worden gegund aan Evolta volgens de samenwerkingsovereenkomst. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget meerjarenplan: 766.069 euro 
Totale uitgaven 2022: 28.931 euro (erelonen) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2022 
Einddatum 
31-12-2024 

Onze Lieve Vrouwestraat 
Omschrijving (toelichting) 
De rioleringswerken in de Onze Lieve Vrouwestraat zijn nodig omdat daar geen optimale 
scheiding is tussen regenwater (RWA) en  vuilwater (DWA). In combinatie met de 
rioleringswerken wordt de rijweg hersteld. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari: het studiebureau start met het ontwerp. In een eerste fase wordt het 
voorontwerp opnieuw ingediend.  

2022 
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 Juni: overleg met Fluvius en studiebureau Jonckheere. Het studiebureau zal een nota 
opmaken om in te dienen bij VMM. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Op te starten 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 25.500 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2023 
Einddatum 
31-12-2025 

Mandelstraat 
Omschrijving (toelichting) 
De werken in de Mandelstraat zullen zorgen voor een betere scheiding van regenwater 
(RWA) en vuilwater (DWA). Bijkomend moeten deze werken ervoor zorgen dat de 
Mandelwijk minder waterproblemen kent.  Naast de huidige pompinstallatie op het RWA-
stelsel komt ook op het DWA-stelsel waar de wijk op aangesloten is een pompinstallatie. 
Hierdoor zou ook bij hoog water in de Mandel het water in de riolering van de wijk niet 
mogen terugsteken. Deze werken wordt uitgevoerd door Aquafin. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Studiebureau Evolta, aangesteld door Aquafin, werkt het voorontwerp van de 
omgevingsvergunning uit. De voorbereidingen voor het uitvoeringsdossiergaan van 
start. 

2022 
 November: overleg met Aquafin. De aanbesteding van de Mandelstraat wordt 

ingepland eind 2023/begin 2024.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 24.000 euro 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-11-2022 
Einddatum 
31-12-2024 

Rodenbachwijk 
Omschrijving (toelichting) 
In de Rodenbachwijk zijn de voetpaden in slechte staat. Na een onderzoek van de riolering, 
die tevens in de voetpadzone ligt maar nog in relatief goede staat is, werd besloten om 
enkel de voetpaden aan te pakken. Er komt enkel een voetpad aan één kant van de weg. 
Langs de andere kant komen groenzones.   

 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 16 mei: het schepencollege keurt vorderingsstaat 8bis (tevens eindstaat) goed. Er 
zullen nog 2 onderhoudsstaten volgen (1 jaar na VO en bij DO) 

 9 mei: het schepencollege keurt de voorlopige oplevering van de omgevingswerken in 
de Rodenbachwijk goed. 

2021 
 December: enkele opmerkingen gemaakt tijdens de rondgang zijn nog niet 

opgevolgd. 
2020 

 Werken voetpaden Rodenbachwijk. 
2019 
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 Werken voetpaden Rodenbachwijk. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Investeringen afgerond. Er volgen enkel nog 2 onderhoudsstaten (1 jaar na voorlopige 
oplevering en bij definitieve oplevering) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven inclusief onderhoud: 225.352 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2019 
Einddatum 
31-12-2021 

Oliekouter 
Omschrijving (toelichting) 
De Oliekouterwijk is een van de oudere wijken in Ingelmunster.  De voetpaden in deze wijk 
zijn niet meer in goede staat. Voor we deze aanpakken, onderzoeken we of er ontharding 
mogelijk is en meer groen voorzien kan worden. Daarnaast bekijken we ook de toestand van 
de riolering en plannen we een overleg met de beheerders van de nutsleidingen zodat na de 
heraanleg geen nieuwe opbraak nodig is voor het aanleggen van nutsvoorzieningen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 De opmaak van het voorontwerp en ramingen gaat van start.  
 We onderzoeken of de herinrichting van de wijk kan gebeuren door onze eigen 

diensten. 
2022 

 Juni:  door de uitzonderlijk hoge prijzen wordt de heraanleg van de voetpaden en 
groenzones in de wijk Oliekouter verschoven naar de volgende legislatuur.  De 
technische dienst zal de slechtste delen van de voetpaden voorlopig herstellen.   

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
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Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2022 
Einddatum 
31-12-2023 

Gentstraat 
Omschrijving (toelichting) 
Tijdens de heraanleg van de Oostrozebekstraat (N357) werd de Gentstraat tussen de N50 en 
de N357 gebruikt als omleidingsweg. Na de werken op de Oostrozebekestraat kreeg de 
Gentstraat een nieuwe toplaag en verkeersremmende maatregelen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 December: de aanpassingen aan de opstelstroken voor fietsers schuiven door naar 
2023. De oplevering is nog niet afgerond.  

 September: alle opmerkingen na de rondgang worden op korte termijn opgelost.  De 
aanpassingen aan de opstelstrook voor fietsers op de rotonde gebeuren na de werken 
in de Spoorwegstraat/Izegemstraat. 

 Juni: het dispuut met Fluvius raakt opgelost. In juni is er een rondgang in de straat in 
functie van een voorlopige oplevering.  

2021 
 Discussie tussen studiebureau Demey en Fluvius over dossier Oostrozebekestraat - 

hierdoor staat het dossier on hold en kan er niet definitief worden opgeleverd en 
afgerekend. 

2020 
 Herstel wegdek na omleiding werken Oostrozebekestraat. 

  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Eindafrekening nog steeds niet overgemaakt. Nog geen voorlopige oplevering van dossier. 
Opstelstroken voor de fietsers op de rotonde worden in 2023 aangepakt.  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven: 177.262 euro 
 
Status 
Vertraging opgelopen 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2023 
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Rozestraat 
Omschrijving (toelichting) 
De zijweg van de Rozestraat richting Izegem is een knelpunt op het vlak van riolering. Met 
dit project wordt in dit wegdeel een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de rijbaan 
vernieuwd. Er komen ook aanpassingen aan de nutsleidingen. De heraanleg omvat ook het 
kruispunt van de Rozestraat. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 April: voorzien van onderlaag asfalt en de toplaag.  
 Maart: riolering, greppels, opritten en steenslagfundering type IA zijn uitgevoerd. 

2022 
 December: de nieuwe riolering is voorzien in de Rozestraat (met uitzondering van 

enkele huisaansluitingen). 
 10 oktober: de werken in de Rozestraat gaan van start. 
 27 september: infomoment voor eigenaars en huurders. 
 Juni : het schepencollege keurt de gunning goed van de rioleringsprojecten 

Rozestraat en Zandbergstraat aan APK Wegenbouw voor een bedrag van 199.055,02 
euro. 

 Maart: het schepencollege keurt het gemeentelijk aandeel goed voor de 
rioleringsprojecten in de Rozestraat en Zandbergstraat. De aanbesteding kan 
starten.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
  
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget meerjarenplan: 421.355 euro (Rozestraat & Zandbergstraat) 
Totale uitgaven 2022: 7.968 euro (erelonen) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2022 
Einddatum 
31-12-2022 

Zandbergstraat 
Omschrijving (toelichting) 
In de Zandbergstraat waren in het verleden waterproblemen. Daarom zochten we samen 
met rioolbeheerder Fluvius naar een oplossing. In dit project komen de nutsleidingen 
ondergronds, voorzien we nieuwe riolering en een nieuwe rijweg. 
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Kwaliteit (indicator) 
 

 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 April: onderlaag asfalt voorzien, opritten en groenzones aanleggen en toplaag asfalt 
gieten. 

 Maart: slipvorm en de onderfundering van de wegenis worden aangebracht.  
 Februari-maart: ondergronds brengen van de netten en aanleggen van de riolering 

en wegenis. 
2022 

 27 september: infomoment voor eigenaars en huurders. 
 Juni: het schepencollege keurt de gunning goed van de rioleringsprojecten Rozestraat 

en Zandbergstraat aan APK Wegenbouw voor een bedrag van 199.055,02 euro. 
 Maart: het schepencollege keurt het gemeentelijk aandeel goed voor de 

rioleringsprojecten in de Rozestraat en Zandbergstraat en geeft de opdracht de 
aanbesteding op te starten.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget meerjarenplan: 421.355 euro (Rozestraat & Zandbergstraat) 
Totale uitgaven 2022: 7.968 euro (erelonen) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2022 
Einddatum 
31-12-2022 

Ontharding parking brandweer 
Omschrijving (toelichting) 
Het Aquafin rioleringsproject op de Meusbroekbeek had ook tot gevolg dat de oude beek 
onder de parking van de brandweer moest opgebroken worden. Tijdens deze werken werd 
deze strook tijdelijk hersteld omdat een volledige heraanleg van deze parking zich opdringt. 
Het nieuwe ontwerp van de parking gaat uit van ontharding en vergroening. Het aantal 
parkeerplaatsen wordt beperkt teruggeschroefd en de nieuwe parkeerplaatsen krijgen een 
waterdoorlatende verharding. Er komt ook ruimte voor een infiltrerende groenzone. Op de 
parking voorzien we een ondergrondse glasbol en een laadpaal voor elektrische wagen.  
Dit project kadert binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP), specifiek met 
betrekking tot ontharding. 
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Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Maart: plaatsen van bijkomende bemaling in functie van het plaatsen van 
ondergrondse glascontainer. 

 Februari: de ontharding en herinrichting van de parking gaat van start. 
2022 

 December: het dossier is, samen met de onderhoudswerken aan diverse wegen, 
gegund voor een totaalbedrag van 428.604,34 euro. 

 September: het dossier is klaar om aan te besteden. 
 Juni: infrabureau Demey bezorgt een kostenraming  voor de heraanleg van 'parking 

brandweer' voor een bedrag van 190.322,41 euro (incl. btw). Om betere prijzen te 
bekomen, wil het bestuur deze werken combineren met een andere aanbesteding.  

 Januari-maart: uitwerken en voorbereiden van het aanbestedingsdossier voor de 
herinrichting van de parking.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
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Totaal budget: 190.500 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2022 
Einddatum 
31-12-2022 
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Patrimonium investeringen 
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 
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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. 
 
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 
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Einddatum 
31-12-2025 

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) 
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Tijd (toelichting) 
 
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) 
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Kwaliteit (toelichting) 
     
PLANNING 

 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 
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01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

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 
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2023 
 Wifi-thermostaten 
 Aanpassen schakelaars frigo en verlichting toog 

  
 
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.  
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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 
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 
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02-01-2020 
Einddatum 
02-12-2025 

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. 



116

 Plaatsen balustrade aan het onthaal in kader van optimale dienstverlening voor de 
burger. 

 Herstelling lift gemeentehuis. 
2020: 

 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. 
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 Aankoop industriële stapelrekken. 
 Plaatsen condens mazoutketel. 

  
 
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. 
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Tijd (indicator) 

 
 
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) 
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Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2021: 51.765 euro 
Totale uitgaven 2020: 15.280 euro 
 
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  
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 Herinrichting speelplaats (chillzone, speeltoestellen, kunstgras voetbalveld, 
zitbanken, ...) 

 
Tijd (indicator) 

 
 
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) 
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Geld (indicator) 
 

 
Geld (toelichting) 
 
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) 
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PLANNING 
 Plaatsen van nieuwe elektronische sloten 
 Aanpassen van de brandcentrale 

UITGEVOERD 
2023 

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

 
 
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 
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 Opmaken EPC-attesten 
2022 

 SV woning 1: vernieuwen waterpomp 
2020 

 SV woning 3: vernieuwen ramen en deuren. 
 
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 
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Totale uitgaven 2020: 4.733 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
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) 
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Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 77.438 euro 
Totale uitgaven 2021: 24.084 euro 
Totale uitgaven 2020: 26.960 euro 
 
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 
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31-12-2025 

Begraafplaats 
Omschrijving (toelichting) 
Deze legislatuur ligt de klemtoon op het opruimen en herinrichten van de begraafplaats met 
meer groen. 
 
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 
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Losse investeringsprojecten 
Losse projecten 
Actieplannen 

IT projecten 
Het gemeentebestuur investeert in software, nieuwe informaticaprojecten en 
computermateriaal voor het onderwijs. 
 

Acties 

IT projecten 
Omschrijving (toelichting) 
Een aantal vernieuwingen op vlak van informatica staan ingepland in het meerjarenplan. Zo 
is er geld voorzien voor de vernieuwing van het serverpark, het vernieuwen van de 
telefooncentrale, ...  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari-maart: onderhandelingsfase voor de aankoop van een nieuwe 
telefooncentrale. 

 Het toegangsbeheer is gegund. 
2022 

 September: afsluiten marktverkenning en voorbereiding uitsturen overheidsopdracht 
telefooncentrale. 

 Juni: opmaak overheidsopdracht vernieuwen telefooncentrale. 
 April/mei: marktverkenning en interne analyse  voor toegangsbeheer en 

reservatiesysteem. 
 Maart: marktverkenning en interne analyse voor het vernieuwen van de 

telefooncentrale. 
2021 

 Cameraserver + licenties camerabewaking. 
2020 

 2020: vernieuwen servers. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2021: 7.674 euro 
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Totale uitgaven 2020: 216.855 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Aankoop/ontwikkeling nieuwe software 
Omschrijving (toelichting) 
De gemeente en het OCMW dienen voortdurend te investeren in nieuwe en bijkomende 
software om zo de digitale trein niet te missen. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Verder uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online 
opslag van documenten. 

 Verder uitrollen PDF-bewerkingssoftware 
2022 

 In kaart brengen verplichte updates voor 2023 
 Uitdiepen van bestaande toepassingen in voorbereiding 
 Aankoop PDF-bewerkingssoftware. 
 Aankoop Scansearch online: publieke ontsluiting van aktes i.f.v. 

stamboomonderzoek. 
 Uitwerken online beeldenbank (Bynder): interne en publieke ontsluiting van foto's. 
 Uitrollen van Office 365 per dienst. Een digitale werkomgeving met o.a. online opslag 

van documenten. 
2021 

 Aankoop software online beeldenbank (Bynder) 
 Aankoop software rapportage en projectbeheer (Pepperflow BV). 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2021: 20.614 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
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31-12-2025 

Aankoop IT materiaal onderwijs 
Omschrijving (toelichting) 
De twee gemeentescholen investeren in het informaticamateriaal van hun school.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Bestelling 6 digitale klasborden De Zon. De plaatsing volgt in juli. 
 Aankoop en plaatsing 6 digitale klasborden De Wingerd. 

2022 
 December: voorbereiding aankoop en plaatsing digiborden 2023, met één 

vooruitgeschoven aankoop wegens defect digibord afgerond. 
 Aankoop 22 IPads De Wingerd. 
 Aankoop 50 Chromebooks De Wingerd. 
 Aankoop 4 digitale klasborden De Zon. 

2021 
 Aankoop 8 laptops De Zon. 

2020 
 Aankoop  7 laptops De Wingerd. 
 Aankoop 6 laptops De Zon. 
 Aankoop 20 Ipads met toebehoren De Zon. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 71.490 euro 
Totale uitgaven 2021: 8.296 euro 
Totale uitgaven 2020: 20.520 euro 
  
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 
 


