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Welkom bij dit vernieuwde 
huis-aan-huisblad van CD&V 

Ingelmunster! Op het menu staat 
als hoofdbrok “de dorpskernvernieu-
wing”. Nu vanuit het perspectief  van 
reporter ter plaatse Jimmy Croubels. 
Het werd een verduidelijkend ge-
sprek met burgemeester Yves Ver-
cruysse. 
Bij een leuke foto-reportage blik-
ken we terug naar de geslaagde 
CD&V-jongerenkwis. “Uw Vraag” 
is een nieuwe rubriek. Zoals je ziet 

opnieuw een uitgebreide lekkere 
maaltijd.
Als lokale politieke partij zijn we blij 
vast te stellen dat stap voor stap de 
doelstellingen van het beleidsplan 
- én van het vorige kiesprogramma 
- door onze verkozenen gerealiseerd 
worden. 
In de voorbereiding van de verkie-
zingen van oktober 2012 zijn nu al 
een aantal zeer belangrijke stappen 
gezet; op deze manier werken we dus 
efficiënt maar resoluut verder.

Tenslotte herinner ik nog eens aan 
onze website ingelmunster.cdenv.be 
waar u nog méér informatie vindt 
over partij-werking én gemeentelijk 
beleid.
Heel veel lees-plezier.

Filip Blanckaert
Politiek 

Ondervoorzitter
CD&V-Ingelmunster.
politiek.ondervoor-

zitter@cdenv.info

Er is al zeer veel over geschreven en verteld. Meerdere infosessies werden gegeven in het 
gemeentehuis én de kranten berichten er massaal over. Toch heeft iedereen er eigenaar-
dig genoeg zijn eigen visie over. Toen ik zelf ging kijken op de verschillende infopunten 
begon ik te snappen hoe dat kwam. Alle info die je wenste was wél aanwezig maar mis-
schien werd alles nog onvoldoende in gewone mensentaal uitgelegd.
Bij deze wil ik een poging doen en daarbij kreeg ik de hulp van niemand minder dan 
onze eigen burgemeester Yves Vercruysse. Ik citeer uit mijn gesprek met hem…
Lees het hier, op pagina 4!

Dorpskernvernieuwing
De markt en zijn omgeving
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Dorpskernvernieuwing
De markt en zijn omgeving

“Het is de bedoeling dat de markt 
de grote trekpleister van Ingel-
munster wordt met waterpartijen 
en rustbankjes. Er zal meer een 
parkgevoel heersen door het betere 
uitzicht over het kasteel en zijn park. 
Daar er een paar zeer oude bomen 
bewaard blijven én er op het markt-
plein zelf  een 30-tal nieuwe bomen 
bijkomen, zal er een uitzicht als 
uitloper van het kasteelpark beko-
men worden . Dit alles wel in een 
hedendaags kleedje.
Dat er voor de plaatselijke horeca 
plaats voorzien wordt om terrassen 
aan te leggen, komt alleen maar ten 
goede aan de sfeer die Ingelmunster 
wil blijven behouden: namelijk een 
plaats om heerlijk tot rust te komen.
Het invoegen van een zone dertig 
zorgt ervoor dat doorgaand verkeer 
eerder de ring zal nemen en het dus 
een stuk stiller en rustiger wordt in 
ons centrum. 

Er worden zoals eerder vermeld 2 
waterpartijen geïnstalleerd.
Een watergordijn met spuitkoppen 
langs de ene kant en een zit-element 
gecombineerd met een watertafel 
aan de andere kant. Dit om een 
rustgevend geluid te creëren en de 
link te maken met de Mandel en het 
kanaal Roeselare-Leie.
Er zal ook een zone gecreëerd 
worden voor kort-parkeren die een 
50 tal auto’s zal kunnen herbergen. 
Lang-parkeren zal mogelijk zijn op 
de vernieuwde parking achter het 
gemeentehuis én op geen 2 minuten 
wandelen kan u uw wagen plaatsen 
op het St.-Amandsplein .

Nu de renovatiewerken aan de bui-
tenkant van de kerk beëindigd zijn, 
volgen er ook aanpassingswerken 
aan de omgeving van de kerk.
De toegang naar de kerk zal nu 
langs de ene kant met trappen ge-

beuren en aan de andere kant komt 
er een hellend vlak voor de minder-
validen.
De kappellen die naast de kerk in 
het kleine parkje staan worden op-
gelijnd net naast de kerk.
Het monument voor de gesneuvel-
den van onze brigandsgemeente 
verhuist naar een nieuw plein lang 
het tracé van de vernieuwde kasteel-
muur.
Overal worden trouwens herinne-
ringen aan het oude kasteeldomein 
terug in het leven geroepen.
Op de nieuwe parking aan de ach-
terkant van het gemeentehuis kunt u 
de ligging van de oude kasteelmuur 
ingewerkt in de grond zien.
Rondom de kerk wordt een schuin 
vlak aangelegd om het hoogtever-
schil met de omgeving op te vangen. 
Dit hoogteverschil zal eveneens als 
zitbank kunnen worden gebruikt.
Een infobord met de verschillende 
fiets en wandelroutes zal tegen de 
kasteelmuur geplaatst worden.”

Daar de werken stelselmatig vorde-
ren houd ik me eraan om u te blij-
ven informeren. Telkens zal ik het 
stuk waaraan er werken bezig zijn 
of  aan zullen beginnen eens onder 
de loep houden én verduidelijken 
naar de bevolking toe.

Verslaggever: Jimmy Croubels

Over de dorpskernvernieuwing is al zeer veel geschreven 
en verteld, maar misschien werd alles nog onvoldoende 
in gewone mensentaal uitgelegd.
Bij deze wil ik een poging doen en daarbij kreeg ik de 
hulp van niemand minder dan onze eigen burgemeester 
Yves Vercruysse. 

Met dank aan Fodi
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JONG CD&V Muziekquiz

De meesten kwissers reageerden 
eventjes verbaasd toen ze bij begin 
van de avond het thema van de kwis 
te horen kregen, nl.:” Nederlands-
talige muziek”. Maar na een gerust-
stellende eerste ronde was iedereen 
al vlug van zijn verbazing bekomen!! 
Dus waren alle teams klaar voor het 
tweede luik: “de refreinronde”. 

Bij deze opdracht vonden onze 
lieftallige presentatrices bij iedere 
groep al vlug één of  meer Chinese 
vrijwilligers om een refrein van een 
bekende klassieker te komen zingen. 
Of  laat ons zeggen dat sommigen 
zich beperkten tot een min of  meer 
geslaagde imitatie…….

Op het einde van de avond mocht 
de ploeg van “ John Saey gevelre-
novateurs” naar huis met de eer-
ste prijs. Waarop ze niet gerekend 
hadden was dat deze prijs een 
kunstwerk (in chocolade) was, ge-
schonken door Anne-Daan van de 
gelijknamige bakkerij.
Tweede plaats was voor “zone der-
tig” (de post).
Derde prijs was voor “Ooit wist ik 
het…”

En onze “oranje” lantaarn kwam 
deze keer uit onze eigen rangen : 
“Kriesprot”.
De ploeg rond de heren Viaene en 
Bolle demonstreerde dat ze beter 

thuis zijn in de modernere en an-
derstalige muziek….

Na de prijsuitreiking werd dan 
nog door de dj een feestje op gang 
geblazen die duurde tot in de vroege 
uurtjes.

Nogmaals hartelijk dank aan alle 
deelnemers én aanwezigen, de jury 
maar vooral de jongeren voor de 
puike organisatie van deze CD&V-
activiteit….

Op 18 Maart jongstleden ging in zaal middenstand de 
tweede editie door van “de jong-CD&V Muziekquiz”. Met 
zo’n tweeëntwintig deelnemende ploegen mogen we op-
nieuw spreken van een geslaagde editie.
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Ondernemende vrouwen

Op donderdag 26/5/2011 organi-
seert Vrouw&Maatschappij Ingel-
munster hun jaarlijkse “Rond de 
tafel”.
Thema van dit jaar is “Onderne-
mende vrouwen”.
Bij een hapje en een drankje luiste-
ren we naar de verhalen van vrou-
wen die een bedrijf, een thuiszorg-
dienst, een winkel leiden.
Dit alles gaat door in de Fami.  
Hopelijk tot dan

Een zeer directe vraag die ik met 
veel plezier stelde aan onze hoofdre-
dacteur .

Filip : Hoi Kristel, op als…vragen 
antwoorden is natuurlijk zeer moei-
lijk…. de lijst is nog niet gevormd 
én ik ben nog veel minder verko-
zen….maar ik doe toch mijn best. 
In de eerste plaats probeer ik in alles 
wat ik doe mezelf  te zijn. Dit is luis-
teren naar de mensen én proberen 
van daaruit een oplossing te bieden 
en te helpen. Ik doe dit binnen mijn 
dagdagelijks beroep én ook in mijn 
functie bij de partij-werking. Dit 
zou ik dus ook verder nastreven als 
verkozene. Mijn doel is te verande-
ren wat ik aanvoel of  begrijp vanuit 
gesprekken dat de mensen uit Ingel-
munster willen veranderd zien. Ik 
vind trouwens dat dit een correcte 
houding is voor alle dienstverlening 
én gemeentelijke politiek is dit zeker 
ook! Groetjes!

Filip Blanckaert

Colofon

hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggever ter plaatse:  
Jimmy Croubels 
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever:  
Jonathan Cardoen
Re(d)actieadres:  
cd&v-Direct, Wetstraat 89
1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be

Nieuwe rubriek: 
‘Uw vraag’

Vanaf deze editie begin-
nen we met een nieuwe 
rubriek: ‘Uw vraag’. Elke 
Ingelmunsternaar krijgt de 
kans om een vraag die al 
een tijdje op zijn lever ligt 
te stellen. Stuur uw vraag 
door naar de redactie met 
een vermelding aan wie u 
ze wil stellen en maak kans 
op een magnumfles cham-
pagne. Mail naar: communi-
catie@cdenv.info of schrijf 
naar: Jimmy Croubels, 
Hinnebilkstraat 81, te Ingel-
munster.
De startvraag komt deze 
keer van Kristel Verkeyn: 
“Wat zou Filip Blanckaert 
veranderen indien hij ver-
kozen wordt?”


