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V.U.: LUC DE RAMMELAERE - HOOGSTRAAT 61/7 - 8700 TIELT

Op De Kop

 Gastspreker is Europarlementslid en 
ondervoorzitter Sander Loones.

 Burgemeester Els De Rammelaere.

 Kanegem bebloemd.

 Tielt in de kijker.

N-VA Tielt nodigt u uit

 Aarsele, dorp in verandering.

 Werken aan Ringlaan in volle uitvoering.  Pontweg veiliger 
door aanleg rondpunt.

Op een nieuw Jaar vol Verandering!
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www.n-va.be/tielttielt@n-va.be

Tielt in 2016

Een welvarende stad 

 Bussen worden geweerd uit het drukste 
gedeelte van de Kortrijkstraat en gebruiken 
nu de bushavens op het Rameplein. 

 Actie Veilig naar school. 
op het Rameplein. 

 Subsidies voor de heraanleg van de Neringenstraat.

  Het zwaar verkeer wordt uit het centrum geweerd.

 Schoon volk op de Ronde: de burge-
meester met de Tieltse wielerlegende 
Roger Decock en Minister Weyts.

 De Rode Duivels bezoeken het Reuzenhuis.

 Europafeesten opnieuw een massaal succes!

 De ploeg van Stanish wint de tweede 
editie van de Beker van de burgemeester.

 …En Tielt blijft wielergek

 Freddy Loix wint de Rally van Tielt.

 Joke Parmentier wordt 

gemeenteraadslid.

 Alain Dhont wordt OCMW-raadslid.

 Ondervoorzitter Jurgen Deman met  
bestuurslid Wim Blancke en gemeente-
raadsleden Henk Mauws en Mia Callewaert.

De N-VA groeit

Er wordt gewerkt aan de veiligheid

Wij maken van Tielt een warme stad

 Open Bedrijvendag: een succes in 2016 en in 2017 wordt 

Tielt gaststad. Onze lokale werkloosheidsgraad blijft de  

laagste in Vlaanderen.

 De Boerenmarkt viert zijn 35ste verjaardag: een dansje waard!

 In de weer voor Kom op tegen Kanker.

Altijd iets te doen in deze toffe stad

 Stad met een hart - 
2723 bloedgiften.

 Els is een boegbeeld  

van de Actie Eén uit  

de Duizend.

 Zonnebloemenactie op 11 juli.

 Gemeenteraadslid Patrick Wauters 

valt in de prijzen voor zijn inzet in het 

Aarseelse verenigingsleven.

 Henk Mauws op de familiedag.

 Iedereen loopt met 
een Rode Neus op 
Rodeneuzendag.



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:
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