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De N-VA heeft een  voor onze stad, deelgemeenten  
en inwoners 
Om naar de verlangens en wensen van onze inwoners te luisteren, zijn we overal aanwezig en gingen we 
enkele weken op stap van deur tot deur.

Veel positieve reacties
We stellen vast dat het beleid meer gevolgd wordt dan verwacht 
en dat we allemaal graag in Tielt en de deelgemeenten wonen. Bij 
de huisbezoeken hoorden we vaak dat we goed bezig zijn en zo 
voort moeten doen.

Waardering voor realisaties
We zijn blij dat er zo veel waardering is voor de inspanningen 
om de stadskas te saneren en de schuld te halveren. De stad 
bruist meer dan ooit door de vele evenementen zoals de Tieltse 
Feesten, Tielt Zomert en Wintert. Er is werkelijk elke week wel 
iets te beleven in Tielt, de deelgemeenten en de buurten.  
Wat realisaties betreft, kan bijvoorbeeld Aarsele terecht trots zijn 
op het vernieuwde dorpsplein.

Bestuurslid Krista Claus op het nieuw 
aangelegd Dorpsplein in Aarsele. 

Gemeenteraadslid Mia Callewaert 
zorgde ervoor dat er uitschuifbare tribunes 
kwamen in de Europahal.

We kregen tijdens onze huis-aan-huisbezoeken 
veel positieve reacties. (foto: Marlies Deman en 
Els De Rammelaere)

De Europafeesten doen onze stad jaarlijks bruisen. 
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De N-VA werkt verder voor u
1   Aanpakken voetpaden

De stad pakt een aantal beschadigde 
en onaangepaste voetpaden aan. 
Voor de Hoogstraat,  de Vijverstraat, 
de Nieuwstraat en de Witte Kave 
zijn de budgetten dit jaar voorzien. 
Andere straten volgen nog.

2   Slim omgaan met de  
openbare verlichting

Voor de openbare verlichting zochten 
we naar een financieel haalbare op-
lossing die ook technisch makkelijk 
uitvoerbaar en bovendien ecologisch 
verantwoord  is.

De verlichting in de hoofdstraten 
blijft de hele nacht aan en tijdens de 
weekends ook in de andere straten. 
Binnen enkele maanden worden de 
verlichte uren uitgebreid tot midder-
nacht en vanaf 4 uur ’s morgens. Dat 
doen we op vraag van het vereni-
gingsleven en werknemers die in 
ploegendienst werken.

Op lange termijn zal er overge-
schakeld worden op ledverlichting 
en waar het kan op verlichting 
met zonne-energie. Nu al worden 
nieuwe verkavelingen en wegen 
uitgerust met ledverlichting, zoals 
bijvoorbeeld na de heraanleg van de 
Kistestraat. 

3   Werk maken van uw  
verkeersveiligheid

In verschillende straten zal de snel-
heid afgeremd worden door snelheid 
werende infrastructuur, onder ande-
re in de Klijtenstraat, de Hondstraat 
en de Henri D’Hontstraat.

De realisatie van de Zuiderring 
hebben we zelf niet in de hand, maar 
ook de rechttrekking en verbreding 
van de Sint-Amandstraat biedt hier 
soelaas. Voor de veiligheid aan de 
scholen zijn procedureslagen en der-
gelijke uit den boze. Hierbij rekenen 
wij op het gezond verstand en de 
gemeenschapszin van eenieder.

Foutparkeerders kunnen zich aan 
een GAS-boete verwachten. En voor 
het verbod op zwaar verkeer worden 
er camera’s met nummerplaather-
kenning opgesteld.  

4  Zwerfvuil aanpakken

We blijven de strijd aangaan tegen 
zwerfvuil. Aan de glascontainers 
zijn camera’s geplaatst en die hebben 
hun nut inmiddels bewezen. Onze 
N-VA-afdeling neemt ook deel aan 
de jaarlijkse zwerfvuilactie.

5   Realisatie Collegesite
Ten behoeve van alle inwoners en 
om de aantrekkelijkheid van Tielt 
te verhogen, willen we de dringende 
realisatie van de Collegesite. Kern-
versterking met grote partners, die 
bereid zijn om te investeren, moet 
onze stad de nodige zuurstof geven 
om verder te groeien.

Gemeenteraadslid Henk Mauws is blij dat 
de voetpaden aangepakt worden.

In de Klijtenstraat, de 
Hondstraat en de Hen-
ri D‘Hontstraat komen 
snelheidsremmers.

Zo zal de Sint-Amandstraat er in de  
toekomst uitzien.

In de toekomst zetten we in Tielt veel meer 
in op duurzame ledverlichting.

De camera’s aan de glascontainers hebben 
hun nut al meermaals bewezen.

Els De Rammelaere, Patrick Wauters, Henk 
Mauws en Jurgen Deman namen ook dit 
jaar deel aan de zwerfvuilactie.

Zo ziet de Collegesite er nu uit.

Zo zal de Collegesite er in de toekomst uitzien.            
Het wordt een belangrijk inbreidingsproject 
met ruimte om te wonen en te winkelen, ter 
versterking van de Kortrijkstraat.



Veilig thuis in een welvarend Tielt www.n-va.be/tielt 

3

Systematisch onderhoud 
van de stadsgebouwen
Behalve een lege stadskas erfde het huidige 
bestuur ook een resem oude en slecht uitgevoer-
de nieuwe gebouwen. Alle gebouwen worden 
duurzaam hersteld of vervangen.

Kijk maar naar de jeugdlokalen aan de Ontvangersstraat 
die worden vervangen door nieuwe. De geurproblemen in 
het stadhuis zijn verholpen en er is een nieuwe sportvloer 
in de sporthal. Het lek in het dak en de verwarming van de 
jeugdlokalen in Schuiferskapelle werden hersteld en ook in 
Kanegem staat er een en ander op stapel

Het lek in het dak van de jeugdlokalen 
in Schuiferskapelle werd hersteld.

Gildhof asbestvrij
Het cultureel centrum Gildhof is asbestvrij verklaard. De 
schouwburgzaal werd gestript en gereinigd tot op het skelet. 
Op Erfgoeddag (22 april) kan je er de constructie, die van 1905 
dateert, komen bekijken.

Groen beheersplan  
voor Tielt
Groen moet onderhouden worden, anders 
wordt het een last in plaats van een lust. Het 
groen beheersplan zal het onderhoud van het 
stadsgroen gepland laten verlopen.

Huis van het Kind
OCMW-raadslid Alain Dhont zet mee zijn schouders 
onder het Huis van het Kind.

In de OCMW-raad werkt Alain Dhont aan de 
uitbouw van het Huis van het Kind. Het huis 
houdt zich bezig met de uitbouw van pro-
gramma’s voor gezonde voeding en met de 
bescherming van kinderen. Denk maar aan 
preventieve gezondheidszorg, opvoedkundige 
ondersteuning enzoverder. 
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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in 2018

Hoog loon

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:     /     /
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