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TIELT AARSELE
KANEGEM
SCHUIFERSKAPELLE Op De Kop

Hans Lema werd in 1973 te Tielt geboren en woont 
in Schuiferskapelle met zijn echtgenote en zijn twee 
dochters. 

Burgemeester Els De Rammelaere 
en gemeenteraadslid Henk Mauws

Lily Veys is een rasechte Tieltse en 
groeide op in de Ieperstraat. Ze is de 
fiere mama van twee zonen Yves en 
Christophe. 

“Er moet gewerkt worden aan 
een nieuw circulatieplan, aan 
pendelbussen tussen Tielt en 
deelgemeenten, want straks zijn 
er geen belbussen meer.“

Wij zijn trots om u reeds enkele nieuwe kandidaten voor de  
gemeenteraadsverkiezingen voor te stellen. Ze hebben allemaal 
een groot hart voor Tielt en zijn inwoners en willen vooruit.

Tonny Coussens is 
een geboren Tieltenaar 
en een gepassioneerd 
brandweerman.

 “Ik zal altijd op 
dezelfde nagel blijven 
kloppen: er moet een 
nieuwe brandweer-
kazerne komen. 
Gelukkig worden 
er nu een aantal 
pistes onderzocht.”

Hamdi Latifi is geboren in  
Podujevë – Kosovo in 1983 en 
papa van een dochtertje Eliza. 

“Wij hebben al lang de West- 
Vlaamse mentaliteit van hard 
werken, overgenomen.“ “De 
inwoners van deze stad hebben 
veel voor ons gedaan, wij willen 
iets teruggeven.“

Meer over deze kandidaten op pagina 2. 

“Mijn aandacht gaat vooral naar 
het verkeer en de veiligheid in de 
deelgemeenten en de handel in Tielt 
en omliggende.“

N-VA werkt voort p. 3Onze kandidaten geven de aftrap p. 2
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Aftrap “Beker van de  
Burgemeester” 
Voetbalploeg Dardania neemt deel aan de  
Beker van de Burgemeester. Burgemeester Els  
De Rammelaere, OCMW-raadslid Alain Dhont 
en Hamdi Latifi gaven de aftrap van dit jaarlijkse 
toernooi.

Hamdi kwam als achtjarige vluchteling in Tielt terecht. Hij 
voelde zich hier al vlug thuis dankzij enkele jeugdverenigin-
gen zoals het Jonge Rode Kruis, de Chiro en de Jeugdraad. Hij 
leerde daardoor ook vlot Nederlands. Intussen heeft hij met 
zijn familie een eigen bedrijf en is hij samen met zijn familie 
een van de grote bezielers van de vzw Dardania. Dardania is 
genoemd naar de regio waar de familie Latifi vandaan komt 
en organiseert culturele en sportieve evenementen.

Vooruit gaan
“Mijn vrienden en ikzelf zijn zo goed geïntegreerd dat we 
amper opvallen. We weten dat onze toekomst hier ligt en zijn 
de Tieltenaars dankbaar voor de geboden kansen. We volgen 
het stadsleven en de politiek op de voet. Deze stad moet 
vooruit, bijvoorbeeld door de realisatie van de Collegesite en 
de aanleg van kunstgrasveldjes voor het jeugdvoetbal.“

Lily Veys
Lily Veys woont in de Brunicolaan. Ze werkt reeds 15 jaar als 
chauffeur bij De Lijn en voordien was ze de uitbaatster van café 
De Gouden Pluim op de Markt.

“Ik heb heel wat hobby’s: avondles Spaans, fotografie en foto-
shop en vooral luisteren naar de mensen. Er moet werk gemaakt 
worden van een stadsbus die enerzijds ten dienste staat van de 
minder mobiele mensen, maar ook een shuttledienst verzorgt 
tussen het centrum en de deelgemeenten.“

Tonny Coussens
leeft voor de brandweer en is er instructeur. Zijn absolute pri-
oriteit is een nieuw brandweerarsenaal, want na 40 jaar is het 
huidige te klein geworden voor al het materieel, verouderd en 
slecht toegankelijk.

“Het is van het grootste belang in de hedendaagse brandbestrij-
ding dat alle wagens snel en ongehinderd kunnen vertrekken. 
Een moderne brandweerkazerne heeft nood aan voldoende tech-
nische ruimte, les- en vergaderlokalen en afdoende sanitair.“

Naar jaarlijkse gewoon-
te deelde N-VA Tielt 
bloemetjes uit voor 
Moederdag op de weke-
lijkse donderdagmarkt. 
Van links naar rechts: 
Patrick Wauters, Jurgen 
Deman, Henk Mauws, 
Joke Parmentier, Els 
De Rammelaere, Krista 
Claus en Sofie Verstaen 
met dochter Emily.

Ons Aarseels gemeente-
raadslid Patrick Wauters bij 
de werken aan de landbouw-
wegen. Gemeenteraadsle-
den Henk Mauws en Mia 
Callewaert op de werfwagen 
van de werken in de Euro-
pawijk. Landbouwwegen 
en centrumstraten worden 
planmatig aangepakt.

Onze mandatarissen Henk, Joke, Alain, Els, Mia en Patrick kijken bij een oude collegemuur uit 
naar de realisatie van het nieuwe project, waar het goed wonen, wandelen en winkelen wordt.

De Europahal is nu een volwaardige 
concertzaal geworden dankzij de 
uitschuifbare tribune waar Mia zo lang 
voor geijverd heeft. Ook de aanleg van 
de atletiekpiste en de bouw van de 
nieuwe jeugdlokalen, waar reeds over 
gepalaverd werd toen Henk Mauws nog 
KSA-leider was, zijn nu in uitvoering.

Zelfs in drukke tijden vergeten we  

de lopende projecten niet

Bjorn De 
Vrieze:
voor altijd in 
ons hart

Hans Lema
voelt zich goed in Schuiferskapelle. Het is een mooi en rustig 
dorpje. Hij is er lid van het bewonersplatform, waar hij zich 
vooral bezighoudt met de leefbaarheid, de infrastructuur en de 
festiviteiten. “Ik maak me zorgen over de snelheid waarmee auto’s 
en zwaar vervoer soms door het dorp razen. De deelgemeenten 
moeten goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer en vei-
lig met de fiets. Na jarenlang in Anderlecht gewoond te hebben, 
weet ik als geen ander wat een veilige leefomgeving waard is.“



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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