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N-VA Tielt wenst u een prachtige zomer!

Het voorjaar mocht er alvast zijn
Tielt Koerst! zette Tielt alweer op de kaart. We bedanken daarvoor graag onze wielericonen, de wielertoeristen, de inrichters van 
wielerwedstrijden, de stadsdiensten en uiteraard ook de horeca en handelaars. Toch was de Ronde van Vlaanderen het absolute 
hoogtepunt. Tijdens de doortocht van ‘Vlaanderens Mooiste’ huldigden we Roger Decock. Hij is de oudste en nog levende winnaar 
van de Ronde (1952).

  Onderschrift: v.l.n.r.: Els De Rammelaere, Vera Braeckevelt, Nick Deneweth, Joke Parmentier, Luc De Rammelaere, Stefan De 
Brouwere, Mia Callewaert, Patrick Wauters, Alain Dhont, Vitas Costa, Henk Mauws, Frédéric Vancolen en Sofie Verstaen.  
Ontbreken: ondervoorzitter Jurgen Deman en Johan Verhaeghe.

  Roger Decock samen 
met burgemeester Els De 
Rammelaere en minister 
Ben Weyts.

  N-VA Tielt heeft samen 
met u genoten van het 
wielervoorjaar. 

  Leeuwenvlagjes mochten 
niet ontbreken.

  Ook de N-VA was van de 
partij.
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Burgemeester let op de centen

Hang uw leeuwenvlag uit 
op 11 juli!

N-VA Tielt blijft groeien

Veilig onderweg

Burgemeester Els De Rammelaere stelt vooral orde op zaken in de financiën en dat werpt 
vruchten af. De strikte opvolging zorgt ervoor dat er op de jaarrekening van 2015 een 
overschot geboekt wordt van 1,5 miljoen euro. Dit wordt hoofdzakelijk bereikt door minder 
uit te geven. Daarnaast wordt de zware schuldenlast van meer dan 41 miljoen euro in 2012 
stelselmatig afgebouwd van 2063 euro/inwoner (2012) naar 1481 euro/inwoner (2016).

Zoals elk jaar zet N-VA Tielt de mensen die hun Vlaamse 
hart tonen in de bloemetjes. Nog geen leeuwenvlag? 

Bestellen kan bij onze ondervoorzitter Jurgen Deman via 
0499/27.69.56 of jurgen.deman@n-va.be.

Joke Parmentier wordt gemeenteraadslid en 
voorzitter van de commissie Financiën en 
Algemeen Beleid. Zij zal de verdere sanering van 
de stadskas in het oog houden. Alain Dhont wordt 
OCMW-raadslid en lid van het Vast Bureau. 

Daarnaast verwelkomen we ook twee nieuwe 
bestuursleden: Stefan De Brouwere uit Aarsele en 
Nick Deneweth uit Tielt.

Nieuw fietspad aan bushalte VTI 
De N-VA blijft verder werken aan het weren van zwaar verkeer in het 
centrum. De verbreding van de St-Amandstraat zal ervoor zorgen dat het 
doorgaand verkeer afgeleid wordt. Ondertussen blijven we verder ijveren 
voor de voltooiing van de zuiderring. Ter hoogte van het VTI werden de 
fietspaden omgebogen aan de uitstulpende bushaltes. Henk Mauws is 
tevreden: “Door de ombuiging kunnen de fietsers veilig doorrijden zonder 
dat ze in- en uitstappende scholieren kruisen. Bovendien wordt door de 
heraanleg van de bushalte ook de snelheid in de straat afgeremd.”

Oude spoorlijn wordt fietspad
De bedding van de oude spoorlijn Tielt – Meulebeke 
wordt een fietspad en in een tweede fase wordt dit 
omkaderd door een nieuw bos van vijftien hectare.

Hoe lang woon je al in Tielt ?
Ik ben geboren en getogen in Tielt. Mijn 
moeder, Kaatje Plettinck, hield een winkel 
op de hoek van de Bruggestraat. Nu woon 
ik aan het Polenplein. Ik ben gehuwd met 
Elsje Margodt en papa van Massimo.

Welk beroep oefen je uit?
Ik werk bij Case New Holland te Zedelgem 
op de ICT-afdeling als industrieel 
ingenieur.

Waar komt jouw interesse voor de gemeen-
tepolitiek vandaan?
Als inwoner en jonge ouder wil ik 
me graag inzetten voor een veilige en 
kindvriendelijke stad. Zo ga ik voor minder 
zwaar verkeer door het centrum, zo weinig 
mogelijk verkeersoverlast en aangepaste 
snelheidsbeperking. Onze kinderen en wij 
hebben recht op aangename woonkernen, 
parken en winkelcentra. 

Bestuurslid in de kijker: Frédéric Vancolen

Politie dichter bij de burgers
Els De Rammelaere (voorzitter Politieraad) en Patrick Wauters 
(politieraadslid) waren aanwezig bij de opening van het nieuwe 
wijkpolitiekantoor in de Kortrijkstraat. Het nieuwe gebouw is 
heel toegankelijk en uitgerust met de modernste technieken zoals 
cameratoezicht op het stadscentrum.

Studie herbestemming kerken
Samen met het Centraal Kerkbestuur laat het stadsbestuur een 
haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de herbestemming van de 
OLVrouw-kerk in Tielt en de OLV-geboorte in Schuiferskapelle. 
Deze studie moet duidelijk maken wat mogelijk en haalbaar is. 
Voor de kerk in Tielt wordt gedacht aan een woonproject,  
cultuurfunctie of columbarium. Voor de parochiekerk in  
Schuiferskapelle wordt gedacht aan een polyvalent  
gemeenschapshuis. De studie wordt in het najaar verwacht.

Nieuwe rustbanken voor wandelaars
Gemeenteraadslid Mia Callewaert drong aan op de plaatsing  
van verschillende nieuwe rustbanken in de Europawijk en langs  
de wandelwegen rond de stad. Zo kan iedereen even rusten bij  
het wandelen of de kinderen in de gaten houden als ze buiten spelen.

Jeugdlokalen in multifunctioneel 
gebouw
Door de erbarmelijke staat van de jeugdlokalen in de Ontvan-
gerstraat diende uitgekeken te worden naar een nieuwe stek. 
Na overleg met de gebruikers werd beslist om de inplanting te 
voorzien naast het zwembad. Het wordt een multifunctioneel 
gebouw, met eigen en gedeelde ruimtes. Ook de jeugddienst zal 
er gehuisvest worden. In de vakanties zal het gebouw dan weer 
plaats bieden aan de vele kinderen die gebruik maken van de 
opvang PocoLoco. In samenspraak met de adviesorganen zal 
het bevrijdingsmonument verhuizen naar de overkant van het 
Maczekplein. De plannen worden concreet uitgewerkt, zodat zo 
vlug mogelijk kan gestart worden.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT
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België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


