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Op De Kop

Terugdringen zwaar verkeer houdt  
Tielt leefbaar
In Tielt is de eerste fase gestart voor het weren van het doorgaand 
zwaar verkeer uit de kern. Omdat de bereikbaarheid van en naar 
het bedrijventerrein Huffesele gegarandeerd moet blijven, is een 
volledig verbod nog niet mogelijk. 

De politie controleert de naleving van het verbod op zwaar verkeer. Met grote 
borden worden de bestuurders attent gemaakt op de politiecontrole. Een volledig 
verbod op zwaar doorgaand verkeer kan pas na de verbreding van de St-
Amandstraat. Door de aanleg van een vrijliggend fietspad wordt daarenboven ook 
de veiligheid van de zwakke weggebruiker er verzekerd. Tegelijk blijven we ijveren 
voor de voltooiing van de Zuiderring, helaas al decennia geen prioriteit voor de 
Vlaamse Regering.

   Sint-Amandstraat na verbreding en aanleg vrijliggend fietspad.
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  Onze mandatarissen (v.l.n.r.): Joke Parmentier, Henk Mauws, 
Els De Rammelaere, Patrick Wauters, Alain Dhont en Mia 
Callewaert.

  Samen met de kinderen werd het speelpleintje in de wijk Dierdonk 
feestelijk geopend! – foto RN
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GRONDPLAN ONTWORPEN TOESTAND   schaal 1/250
VOORSTEL MIDDENGELEIDERS MET FIETSPADEN

Kiste- en Krommewalstraat  
krijgen eindelijk grondige facelift
Aansluitend op de werken aan 
de Ringlaan worden de Kiste- 
en Krommewalstraat volledig 
heraangelegd. Vooral voor de 
bewoners en gebruikers van 
de Kistestraat zal het een ware 
verademing zijn, aangezien de 
kasseien er vervangen worden 
door asfalt.

Kruispunt Galgenveld-
straat - Kanegemstraat 
stukken veiliger! 
In samenspraak met de buurtbewoners 
werd een definitief plan goedgekeurd 
voor de herinrichting van het kruispunt. 
Enerzijds dringen middengeleiders de 
snelheid terug, anderzijds verhogen afge-
scheiden fietspaden de veiligheid van de 
zwakke weggebruiker.

Stad investeert in de jeugd 
Na een grondige controle van de speelpleintjes, moesten heel wat speeltoestellen verdwijnen. Sommige toestellen deden al meer dan 
25 jaar dienst en waren dringend aan vervanging toe. Aangezien er een grote inhaalbeweging moet gebeuren, heeft de stadscoalitie 
beslist om zowel dit jaar als volgend jaar hierin te investeren. De speelpleintjes op Dierdonk, Watewy en in het stadspark zijn alvast 
weer helemaal speelklaar!

Vera is gepensioneerd, maar nog 
altijd een bezige bij. Ze heeft een 
groot hart voor Schuiferskapelle.

De verkeersveiligheid van haar 
dorpsgenoten gaat voor alles: 
naast de oplossing voor enkele 
parkeerproblemen, bekwam zij al 
de invoering van de zone 30 in de 
Brouwerijstraat, Drie Wilgen, Haze-
pad en Kronkelbeekstraat.

Verder ijvert ze ook voor trager 
verkeer in de Henri D’Hontstraat en 
in de Biermanstraat. Dat kan door 
asverschuivingen en de uitbreiding 
van de zone 30 onder meer in 
Schuiferskapelle-dorp. Er moeten 

ook meer zebra-
paden komen, 

zeker rond 
Club 77 
en meer 
snelheids-
controles.

Bestuurslid in de kijker:
Vera Braeckeveldt
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Zo zal Tielt er in de toekomst uitzien
Tielt zal in de toekomst volledig veranderen. De herbestemmingsplannen van de stad werden goedgekeurd 
door de provincie. Zo komt er:

  Meer ruimte voor betaalbaar wonen:  
Meer dan 11 ha bouwgrond moet de groei van de eigen 
bevolking opvangen en nieuwe gezinnen aantrekken die hier 
binnen hun budget een huis kunnen kopen of bouwen.

  Meer ruimte voor bedrijven:  
De industriezone Noord wordt uitgebreid met  42 ha bestemd 
voor gemengd regionaal bedrijventerrein. De industriezone 
Huffesele wordt herbestemd naar gemengde bedrijvigheid. In 
het noordelijk deel wordt een KMO-zone voorzien, afgeba-
kend door een stevige groene buffer die aansluit op nieuwe 
woningen. 

  Meer ruimte voor tewerkstelling: 
Uitbreiding van bedrijventerreinen betekent meteen ook 
meer tewerkstelling. Nu hebben we met 3,5 procent de laagste 
werkloosheidsgraad van het land en deze koppositie willen 
we behouden.

  Meer ruimte voor groen:  
De zone tussen de Gruuthusestraat en de Zuiderring is de 
uitloper van het beschermd Poelberggebied en wordt voor-
behouden aan de natuur, als landschapspark waar recreatie 
mogelijk is. Verder wordt ook een stadsrandbos voorzien, met 
de oude spoorwegbedding en Marialoopbeek als dragers.

  Samen met de kinderen werd het speelpleintje in de wijk Dierdonk 
feestelijk geopend! – foto RN    N-VA Tielt bezocht Balta op Openbedrijvendag: Wim Blancke, Jurgen Deman, Els De 

Rammelaere, Mia Callewaert, Patrick Wauters, Nick Deneweth en Dominique De Ruyck.

N-VA Tielt  
blijft groeien

Wim Blancke

  34 jaar

  jong ondernemer vol 

nieuwe ideeën

  zal voor ons de dossiers 

opvolgen over handel en 

lokale economie



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
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op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


