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N-VA Tielt en Open Vld Tielt in 2018 samen naar de kiezer

In 2012 namen de verkozenen van het kartel N-VA Tielt & Open-VLD Tielt samen met sp.a & Groen de stad 
in handen. Onze mandatarissen zorgden voor stabiliteit, continuïteit,  samenwerking en daadkracht.  
Met absolute voorrang werden de financiën gesaneerd (zie blz.2).

N-VA stelt nieuwe medewerkers voor

 Minister-president Geert Bourgeois met lijsttrekker en huidig burgemeester Els De Ram-
melaere, lijstduwer en schepen Veerle Vervaeke en de delegaties van beide kartelpartners.

 Jong, gedreven en vol ambitie:  
Marlies Deman.

 Tonny Coussens: vóór alles brand-
weerman.

 Enthousiaste doorzetter: Krista 
Claus, hier samen op de foto met ons 
gemeenteraadslid Mia Callewaert.

 Els en Veerle leiden opnieuw 
het kartel N-VA en Open Vld.



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

tielt@n-va.be

Het College van het verleden  
wordt monument van de  
toekomst!
In de ontwikkeling van de Collegesite werd THV 
Kortrijkstraat door het stadsbestuur aangesteld als 
voorkeursbieder. Op basis van de ingediende offerte 
en het juryverslag zullen de komende maanden alle 
nodige onderhandelingen worden gevoerd om zo 
snel mogelijk tot een definitief contract te komen. 

Dit uiteindelijke contract zal de definitieve lijnen van het project 
vastleggen. Het project voorziet een zeer grote mix van functies. 
Doorheen de site is er een centrale groene wandelboulevard 
ingetekend, waarlangs commerciële ruimtes voorzien worden. 
De commerciële ontwikkelingsvisie zet duidelijk in op verster-
king van het volledige Tieltse handelsapparaat aan de hand van 
kerngebonden winkels die elkaar perfect aanvullen.

Bovenop deze commerciële ruimtes worden kwalitatieve woon-
eenheden opgetrokken. Ook het dienstencentrum Vijverhof 
krijgt een nieuwe locatie. Binnen de zone staat zowel de voetgan-

ger als de fietser centraal. Parkeerplaatsen worden voornamelijk 
voorzien onder de grond (zowel publiek als privaat), bereikbaar 
vanaf Ieper- en Kortrijkstraat.

Het gaat om een kwalitatief stedenbouwkundig en architecturaal 
voorstel met bijzondere aandacht voor de bestaande zichtlijnen 
op het huis Mulle de Terschueren en het Patersklooster.

De stad heeft gezorgd voor de grond van de projectsite en levert 
een financiële bijdrage (afhankelijk van te verkrijgen subsidies) 
en kan hierdoor rekenen op een uitgebreid publiek programma 
van openbare ruimte, centrumparking en een nieuw centraal 
gelegen dienstencentrum.

Hang uw Vlaamse  
leeuwenvlag uit!
Geen Leeuwenvlag? geen nood.
Het 11 julicomité verkoopt 100 vlaggen voor de prijs 
van 1 euro per stuk en per adres. 

Bestellen kan via 11julitielt@gmail.com: 
geef uw naam, adres en telefoonnummer door en het  
11 julicomité Tielt bezorgt uw vlag aan huis.

Stadsfinanciën zijn terug gezond
Het klinkt misschien ver van uw bed, maar het gaat wel om uw geld. 
Gelet op de benarde financiële situatie in 2012 waren besparingen 
meer dan noodzakelijk. Ook in 2016 werd geen enkele lening  
aangegaan en werd iedere uitgegeven euro eerst gewikt en gewogen. 
Het resultaat mag er zijn, zie onderstaande tabellen. Hoewel we best 
waakzaam moeten blijven, is er nu toch al ruimte voor grotere  
investeringen.

 Resultaat dienstjaar, exclusief investeringen.  Evolutie schuld.

Bevlag uw huis  

op 7, 8 en 9 juli  

ter gelegenheid van  

de Europafeesten  

en op 11 juli, het feest 

van de Vlaamse  

Gemeenschap.

Volg N-VA Tielt op
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Jong, gedreven en vol ambitie:  
Marlies Deman
Marlies is 19 jaar en studeert Bedrijfsmanagement en Rechtspraktijk 
in Gent. De papa van Marlies, Jurgen Deman is ondervoorzitter van de 
N-VA-afdeling Tielt en haar opa Geert Deman was het eerste Volksunie-
provincieraadslid uit de regio en gemeenteraadslid in Pittem. Ze is geën-
gageerd in de Vlaamse Studentenver-
enigingen en Jong N-VA en zal deel 
uitmaken van de Tieltse Jeugdraad. 
Marlies  zal zich hierbij inzetten voor 
de realisatie van het nieuwe Jeugd-
huis. Een tweede aandachtspunt is 
voor haar de vervanging van het 
huidige zwembad door een modern 
polyvalent zwembadcomplex.

Tonny Coussens:  
“inzetten op nieuwe Brandweerkazerne”
Voor Tonny (43) is de Brandweer alles. Hij volgde de opleiding van instructeur en geeft les, 
ondermeer in het gebruik van de elevator. Zijn absolute prioriteit is een nieuw Brandweer-
arsenaal. En wie kan hem daarin tegenspreken. 40 jaar geleden werd de huidige Brandweer 
tijdelijk ondergebracht in de gebouwen van de firma Desoete en ze zitten daar nog steeds!  
Een nieuwe locatie dringt zich op en verschillende mogelijkheden worden onderzocht. Het 
is van het grootste belang voor een hedendaagse brandbestrijding dat alle wagens snel en 
zonder oponthoud kunnen vertrekken. Ligging en toegankelijkheid zijn belangrijk, evenals 
voldoende technische ruimte, les- en vergaderlokalen, sanitair….

Verfraaiing van de kernen

 Ons gemeenteraadslid Patrick Wauters toont 
ons trots de bijna voltooide verfraaiingswerken 
aan het dorpsplein in Aarsele.

 Overal wordt gewerkt aan 
het herstellen van het weg-
dek, of de volledige heraan-
leg van de baan. Zo heeft 
ons gemeenteraadslid Mia 
Callewaert geijverd voor 
de vervanging van het weg-
dek in de Europawijk, het 
vervangen van de kapotte 
stenen in het Centrum en de 
voetpaden in de Patersdreef.

 De kerkhoven ondergingen een metamorfose. 
Er wordt veel aandacht besteed aan groen en 
rust, zoals hier op het kerkhof in Kanegem.

 In Schuiferskapelle is op vraag van de inwoners 
een nieuw polyvalent sportplein aangelegd.

Welkom, 

Marlies  

en Tony!



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


