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N-VA-kiezers bedankt

Verderop in dit nummer:

•  Maak kennis met uw vertegenwoordigers 
in het gemeentebestuur (p. 2)

•  N-VA Tielt gaat voor een propere  
leefomgeving (p. 2)

•  Geen nieuw ontmoetingscentrum in 
Kanegem (p. 3)

•  Nieuws uit de gemeenteraad (p. 3)

Belofte maakt (geen) schuld

Geen feest in Tielt op Vlaamse feestdag
Zo ziet de Markt er wellicht uit op 11 juli. De jarenlange traditie om 
de Vlaamse feestdag te vieren met een afsluitend optreden op de 
Markt, is opgeborgen. 
De nieuwe meerderheid 
opteert dit jaar voor een  
kort optreden in Cultuur- 
centrum Gildhof, met een 
beperkt aantal zitjes.  
Weg volksfeest, weg 
folklore, weg ‘samen 
Vlaming zijn’. ‘Iedereen 
Tielt’, maar helaas niet op 
de Vlaamse feestdag.

  De voorbije jaren is de schuld per inwoner in onze stad flink gedaald. 

Zeg het met een vlag!
Dat het stadsbestuur 11 juli niet in stijl wil vieren, hoeft de 
feestvreugde bij onze inwoners natuurlijk niet te drukken.  
Laat uw vaderlandsliefde blijken door op 11 juli de Vlaamse 
Leeuw uit te hangen. Nog geen exemplaar in uw bezit?  
Voor 1 euro kunt u een Vlaamse vlag bestellen bij N-VA Tielt. 
Stuur daarvoor een mailtje naar henk.mauws@n-va.be

Het marktplein zal op 11 juli 
helaas leeg blijven.

In de vorige bestuursperiode was één van de prioriteiten van de N-VA 
om de schuld per inwoner tot een normaal niveau te doen dalen.  
En dat hebben we ook gedaan.  
 
Bij de start van de vorige legislatuur in 2013 bedroeg de stadsschuld per inwoner nog 
2 000 euro. De schuld bedraagt nu nog 1 131 euro en is daarmee bijna gehalveerd. 
Ondanks de tegenslag met het asbestverhaal in het Cultuurcentrum Gildhof zijn we 
dus in onze missie geslaagd. Benieuwd of de nieuwe bestuursploeg die inspanning kan 
aanhouden.
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Begin dit jaar ging er in Tielt een nieuwe bestuursploeg aan de slag. De N-VA kan rekenen op vier gedreven 
vertegenwoordigers, die voor kritische maar constructieve oppositie zullen zorgen.

Henk Mauws
• Gemeenteraadslid
• Lid commissie Algemeen Bestuur
• Bestuurslid zorgbedrijf Tielt
• Woont samen met An Lampaert
• Papa van Marte (13) en Nora (10)
•  Werkt bij Coca-Cola European  

Partners als softwareconsultant

“Ook vanuit de oppositie moeten we erop toezien dat  
het stadsbestuur de financiën als een goede huisvader 
beheert. Verder vind ik het heel belangrijk dat onze  
talrijke verenigingen als bouwstenen van het sociaal 
weefsel voldoende ondersteuning krijgen.”

Mia Callewaert 
•  Gemeenteraadslid
•  Lid commissies Ruimtelijke Ordening, Socioculturele 

Materies en Financiën
•  Gehuwd met Reinhold Eggern
•  Mama van Annelies en Benjamin en oma van Maurice en 

Léon
•  Gepensioneerd onderwijzeres
•  Als oprichtster en lerares al 40 jaar betrokken bij  

balletgroep Attitude

“Met de aankoop van een tribune voor de Europahal 
en de renovatie van het Cultuurcentrum Gildhof staat 
Tielt terug op de culturele kaart. Ook in de volgende 
bestuursperiode blijf ik me daarvoor inzetten.”

Krista Claus
•  Lid bijzonder comité voor de sociale dienst
•  Mama van Billy en oma van Olivia en Maura
•  Gepensioneerd zaakvoerder van twee  

kledingzaken in Brugge

“Na 25 jaar wonen en werken in Brugge keerde ik terug naar Aarsele om 
dichter bij mijn familie te zijn. Sinds een achttal jaar werk ik mee in een 
organisatie die zich inzet om kansarme kinderen een mooie vakantie 
en een sfeervol kerstfeest te bezorgen. Mijn mandaat in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst sluit daar perfect bij aan.”

Roos Baert
•  Gemeenteraadslid
•  Lid commissie Socioculturele Materies
•  Lid algemene vergadering zorgbedrijf 

Tielt
•  Lid autonoom gemeentebedrijf (AGB)
•  Mama van Emmie
•  Zaakvoerder Isorecon en leerkracht lager 

onderwijs
 
“De schuld per inwoner moet verder 
worden afgebouwd. De weg naar het 
Vlaamse gemiddelde is nog lang. Ik zal 
die evolutie dan ook nauwlettend in 
het oog houden. Verder zet ik me vol 
overtuiging in voor onze jeugd en voor 
het sportaanbod in onze gemeente.”

Voor een proper Tielt!
Ook dit jaar nam N-VA Tielt deel aan 
de jaarlijkse zwerfvuilactie. Met z’n 
allen voor een propere leefomgeving!

Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur
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Zwaar verkeer blijft door centrum razen
De voorbije jaren werd duidelijk dat de realisatie van de Zuiderring er niet op korte termijn zou komen. Als alternatief koos het 
vorige stadsbestuur voor de verbreding van de Sint-Amandstraat. Die verbreding zou toelaten om zwaar verkeer te verbieden op de as 
Felix d’Hoopstraat-Conventieweg-Kasteelstraat. 

Maar de nieuwe bestuursploeg schrapte ondertussen de budgetten voor de verbreding van de Sint-Amandstraat. De meerderheid zet 
opnieuw in op de realisatie van de zuidwestelijke tangent. Of die er ooit komt, is echter nog maar de vraag. Intussen blijft het zwaar 
verkeer door de drukke centrumstraten razen en blijven de zwakke weggebruikers er hun hart vasthouden.

Sorry, beste Kanegemnaren, maar u zult het wellicht moeten stellen met een 
beetje opknapwerk in het parochiaal centrum. De realisatie van het nieuwe 
ontmoetingscentrum – waar de N-VA en Open Vld hard voor hebben geijverd –  
maakt geen deel meer uit van het bestuursakkoord dat de nieuwe meerder- 
heidspartijen hebben afgesloten. Volgens dat akkoord zal de parochiezaal 
“snel en grondig worden gerenoveerd”, wat dat ook moge betekenen …

  Kanegem zal het moeten stellen met 
wat oplapwerk in het parochiecentrum.

  Voor zwakke weggebruikers in de Conventieweg 
blijft het opletten voor zwaar verkeer.

  En dat terwijl een bredere Sint-Amandstraat een 
goed alternatief zou zijn voor die zware voertuigen.

Weetjes uit de gemeenteraad
  Als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst moet je je kunnen inwerken in de vele individuele 
dossiers. Toch besliste de meerderheid om na drie jaar een voorzitterswissel door te voeren. Een beslissing die 
de dienstverlening naar kwetsbare inwoners toe zeker niet ten goede zal komen, en die wij dus betreuren. 

  Toen in februari de 19 bestuursfuncties en 32 zitjes in diverse algemene vergaderingen werden ingevuld, gingen zo goed als alle 
postjes naar CD&V en Iedereen Tielt. Groen moest, om toch een beetje van betekenis te zijn, kandideren voor de drie mandaten die 
normaal voorzien zijn voor de oppositie. Van collegialiteit binnen de nieuwe ploeg lijkt dan ook weinig sprake.

  De hoogtewerker in de Europahal mag niet meer gebruikt worden door de verenigingen. De verenigingen 
moeten dus in de toekomst eenzelfde toestel huren op de private markt. Een dure zaak …

  De haalbaarheidsstudie voor de academies is af, maar de resultaten ervan worden angstvallig geheim gehouden. Als het van deze 
meerderheid afhangt, moet en zal de uitbreiding op de Tiltex-site komen naast het bestaande gebouw. Ook als dat misschien niet 
de meest aangewezen oplossing is. Maar wie moet en zal dat betalen?

Geen nieuw ontmoetingscentrum  
in Kanegem
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


