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Geachte inwoners van Tielt, Aarsele, Kanegem en 
Schuiferskapelle.
 
Het voorbije jaar stond politiek Tielt in het teken van 
een historische burgemeesterswissel. Na 17 jaar gaf 
burgemeester Michiel Van Daele op 1 september 2011 de 
sjerp door aan Luc Vannieuwenhuyze.
 
Op 1 januari 1995 kreeg Tielt na enkele zeer bewogen jaren 
een nieuwe burgemeester. Met Michiel Van Daele aan het 
roer slaagde CD&V erin de politieke  stabiliteit in onze stad 
opnieuw te herstellen. Onder zijn leiding kregen Tielt en zijn 
drie deelgemeenten een nieuw gezicht: een aangename 
en bruisende stad met een moderne infrastructuur, met 
werkloosheidscijfers die tot de laagste van België behoren, 
met een gezonde financiële toestand, met een cultureel 
aanbod waar andere steden ons om benijden, met een 
sociaal beleid dat niemand laat vallen, zeker niet wie het 
wat moeilijker heeft in onze samenleving.
 
CD&V Tielt legt u graag de vele realisaties voor die tijdens 
het 18-jarig CD&V-beleid tot stand gekomen zijn. Het is 
een flink uit de kluiten gewassen brochure geworden, 
die we vooral met beeldmateriaal vorm hebben willen 
geven. Geen volledige lijst, maar een overzicht van enkele 
blikvangers. Toch hopen we dat u dit boekje de moeite 
vindt om in uw boekenkast te bewaren.
 
Met een zeer ervaren ploeg én tegelijk met nieuwe 
impulsen onder leiding van burgemeester 
Luc Vannieuwenhuyze blijft CD&V voluit verder werken om 
met een duidelijke toekomstvisie van Tielt een nog betere 
en aangenamere stad te maken. De positieve dynamiek in 
onze stad is ons bijzonder genegen en we doen er alles 
aan om deze dan ook voor alle Tieltenaren te versterken.

 

Met hartelijke groeten,
Christophe Verstraete, 

Voorzitter CD&V Tielt
Tielt, april 2012  



TOERISME
‘Tielt: Het kloppende hart van Europa’

Mulle de Terschueren

In 1995 stak het toenmalige college zijn ambitie om van 
Tielt een toeristische trekpleister te maken niet onder 
stoelen of banken. Vrijwel onmiddellijk na hun aantreden 
werd Mulle de Terschueren onder handen genomen. Het 
vervallen herenhuis met aangrenzend koetshuis in de 
Ieperstraat dat jarenlang vooral diende als trekpleister 
voor de jeugd, kreeg een nieuwe bestemming. Onder het 
waardevolle dakgebinte bevindt zich de Europazolder 
waar zowel verenigingen, scholen als families het ontstaan 
van Europa ontdekken. Het Tieltse bedrijfsleven en de 
Tieltse scholen werden betrokken bij de uitwerking 
van deze ruimte. In het voormalige koetshuis werd het 
streekbezoekerscentrum ondergebracht en kan men 
er in een van de vier stemmige kamers logeren. Op een 

2002 

interactieve en attractieve wijze kunt u er terecht voor 
informatie over ons rijke historische en culturele erfgoed 
en de vele recreatieve troeven van de stad.

Op 28 juni 2002 wordt het prachtig 
gerestaureerde Mulle de Terschueren 
voor het eerst volledig benut en 
opengesteld voor het grote publiek. 



2011 
Poelbergsite

Tielt behoort met de omringende gemeenten tot het 
Leader Tielts Plateau. Dankzij dit partnerschap werd 
het oude schooltje op de Poelberg omgetoverd tot een 
prachtig pareltje van rust waar het aangenaam vertoeven 
is. De omgeving leent zich uitstekend voor een recreatieve 
wandeling in de nieuw aangelegde Meikensbossen of een 
verkwikkende fietstocht in het Molenlandschap. In het 
vroegere Poelbergschooltje bevindt zich een brasserie, 
een permanente tentoonstelling over het vroegere 
schoolleven en een infopunt waar wandel- en fietskaarten 
kunnen bekomen worden.

Het nieuwe rust- en belevingspunt 
op de Poelberg opent op zaterdag 
16 juli 2011 met een officiële 
plechtigheid.



Wie al een hele tijd niet meer in Tielt is geweest, kijkt 
verbaasd op. Heel wat straten en pleinen kregen een 
grondige aanpak: de Markt, de omgeving van de Sint-
Pieterskerk, Kortrijkstraat, Bruggestraat, Tramstraat, 
Rameplein en de Hulststraat, bijna het hele centrum van 
Tielt.
 

MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
‘Waar een wil is, is een weg’

De dorpskernen van Schuiferskapelle en Kanegem werden 
vernieuwd. In Aarsele startten ingrijpende werken om een 
modern dorpscentrum te creëren. Ook de landbouwwegen 
kregen een grondig onderhoud.
 
In 2003 werd het gemeenteli jk mobil iteitsplan 
goedgekeurd. De aanleg van de zuidoostelijke tangent, 
de Zuiderring, tussen de Deinsesteenweg en de 
Wakkensesteenweg in 2009 verminderde het zwaar 
verkeer in het centrum. We werken volop verder aan 
het dossier van de zuidwestelijke tangent tussen de 
Pittemsesteenweg en de Meulebeeksesteenweg. Pas na 
voltooiing zal alle zwaar en doorgaand verkeer volledig 
uit de binnenstad geweerd kunnen worden.
 
Om het centrum van Tielt vlot te bereiken, voorzagen we 
enkele grote (meestal gratis) parkings op het Maczekplein, 
de Collegesite, het Rameplein, omgeving sporthal en 
de achterkant van het station. Om het kortparkeren 
in de winkelstraten te stimuleren pasten we het 
parkeerreglement aan.



2011
Op 20 maart 2011 kiezen 5.681 
van de 16.502 stemgerechtigde 
inwoners voor het opnieuw 
doorlaten van het verkeer op de 
Markt, van de Bruggestraat en de 
Kortrijkstraat richting Nieuwstraat. 

2003
Het westelijk mobiliteitsplan wordt 
goedgekeurd in mei 2003. 

MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN

Om het fietsverkeer te stimuleren en om de zwakke 
weggebruiker te beschermen, namen we maatregelen 
zoals de invoering van het beperkt eenrichtingsverkeer 
(fietsers in beide richtingen) en een zone 30 in het 
centrum en in de schoolomgevingen. Nieuwe fietspaden 
(bijv. Wingensesteenweg, Deinsesteenweg gepland) en 
zebrapaden werden aangelegd.

Voor wie zich met de lijnbus of belbus verplaatst binnen 
Tielt voorziet het stadsbestuur gratis openbaar vervoer op 
donderdag en zaterdag. Vanuit het station kan je dagelijks 
een trein nemen richting Gent en Brussel of De Panne.

We realiseerden ook belangrijke “onzichtbare” 
werken zoals  het ondergronds brengen van 
hoogspanningslijnen, nieuwe drinkwaterleidingen, 
uitbreiding van het gasnet en de aanleg van een 
gescheiden rioleringsstelsel.

Ook maken we een erezaak van de verfraaiing van Tielt. 
Het Hulstplein, de Markt en het Alexianenplein kregen 
een fontein. De stedelijke bebloeming haalde meerdere 
prijzen. We vernieuwden het straatmeubilair (banken 
en vuilnisbakken) en we zorgen voor een mooie 
bevlagging van onze dierbare Europastad. 



STEDELIJKE DIENSTEN
‘Beschikbaar voor iedereen’

1997 
1999 
De Europahal aan het Generaal 
Maczekplein, dateert van 1969 en 
wordt  op 25 september1999 
vervangen door een polyvalent 
c o m p l e x  a a n  h e t  G e n e r a a l 
Maczekplein.

Europahal en JOC

In 1997 kan uiteindelijk na jaren onderhandelen de bouw 
van de nieuwe Europahal gestart worden. Alle Tieltse 
verenigingen kunnen er terecht zowel voor feesten, 
evenementen als vergaderingen. Het aanliggende Generaal 
Maczekzeckplein biedt ruime parkeermogelijkheden.

De stedelijke bibliotheek

In de tweede helft van de jaren negentig besliste de 
gemeenteraad om de verouderde en veel te
krappe bib aan te pakken. Na een slepend dossier van 
18 jaar was uiteindelijk de nieuwbouw met een publieke 
leesruimte gerealiseerd. Zowel de boekenliefhebber als de 
muziek- en filmfanaat kunnen er terecht.

Het stadsbestuur investeerde ook in de aanschaf of 
bouw van heel wat gebouwen en verkreeg zo een rijk 
patrimonium: nieuwe loods, Europahal, bibliotheek, 
stadhuis (met aankoop Beiaard en Bijenkorf ), Poelbergsite, 
Mulle de Terschueren, Sint-Jozefscollege, administratief 
gebouw OCMW, Kringwinkel en Sociaal Huis, Initiatief 
Buitenschoolse Opvang (Europawijk), Watewy (met 
renovatie conditiecentrum, tennisplein en skeelerpark), 
afscheidsruimte aan de ingang van het kerkhof.



STEDELIJKE DIENSTEN

Het stedelijk archief

Waar zich vroeger ‘De Beiaard’ en ‘De Bijenkorf’ bevonden, 
staat nu het stedelijk archief. De archivaris beheert en 
bewaart er de archieven van de stad en van het OCMW. 
Het archief is toegankelijk voor het grote publiek. U kunt 
er altijd terecht voor opzoekingen. 

Politie en brandweer

Onze veiligheid wordt gegarandeerd door twee 
brandweerkorpsen. Deze werken sinds enige tijd nauw 
samen onder een gemeenschappelijk bevel. 

De politiezone Tielt telt ruim 100 manschappen. De 
plaatselijke politiewerking wordt verzorgd door 9 
wijkagenten. 

De stedelijke kunstacademie en academie voor 
muziek en woord

Heel centraal gelegen in het stadscentrum met ruime 
parkeergelegenheid zijn beide academies zo succesvol 
dat blijvende aandacht voor uitbreiding noodzakelijk is. 
Door de explosieve groei tijdens de laatste 15 jaar en het 
gebrek aan ruimte kocht het stadsbestuur het vroegere 
Sint-Godelieveschooltje. Hiermee bewijst CD&V dat ze 
een hart heeft voor kunst en cultuur.

2000 
Op 18 mei 2000 is er de officiële 
i n h u l d i g i n g  v a n  d e  n i e u w e 
stadsbibliotheek.  



SOCIAAL
‘zorgzaam omgaan met noden’

De voorbije 18 jaar voerden we een sterk ‘sociaal’ beleid. 
Het OCMW verricht het leeuwenaandeel van sociale 
voorzieningen en dienstverleningen.
Welzijn is echter geen monopolie van het lokaal 
bestuur. Ook heel wat andere actoren maken deel 
uit van het welzijnslandschap en zorgen ervoor dat 
mensen bijstand, advies, ondersteuning en hulp krijgen. 
De CD&V-mandatarissen hebben voor belangrijke 
ondersteuning gezorgd. Om de samenwerking en de 
inspraak van de sociale sector verder te verbeteren, 
werd in 2009 een lokale welzijnsraad opgericht die 
voortaan fungeert als een adviesorgaan voor het lokaal 
sociaal beleid.
Het OCMW bouwde de voorbije 18 jaar haar eigen 
dienstverlening gevoelig uit en biedt vandaag werk 
aan 204 medewerkers.

Van rusthuis naar woonzorgcentrum

Wie herinnert zich nog het beeld van het ‘oude rusthuis’ 
aan de Deken Darraslaan met gemeenschappelijke 
kamers met weinig of geen comfort? Na jarenlange 
onderhandelingen openden we in 1994 het nieuwe 
rusthuis, dat meteen ook de capaciteit uitbreidde van 
125 naar 180 bedden. Het is op vandaag omgevormd 
tot een hoog kwalitatief woonzorgcentrum (WZC). 

Medewerkers en vele vrijwilligers zorgen ervoor dat het 
WZC een echte thuis is voor de bewoners.
We sloopten het oude rusthuis en legden een prachtig 
park met vijver aan. Een nieuw stukje groen in het 
centrum van Tielt. Op een deel van het domein richtte 
de Tieltse Bouwmaatschappij een modern gebouw met 
34 sociale flats op.  
We breidden de bestaande serviceflats uit met een 
nieuwe gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners.

OCMW en Sociaal Huis

Op 2 november 1999 openden we het nieuwe OCMW-
gebouw. De sociale dienst en de administratie kregen 
er onderdak. Dertien jaar later blijkt dat de vele 
bijkomende dienstverleningen nog moeilijk in het 
bestaande gebouw zijn onder te brengen. Vooral het 
Sociaal Huis, dat in 2009 werd opgericht en waarvan 
de nieuwbouw in september 2012 werd geopend, 
verdient verdere expansie. Steeds meer mensen 
doen een beroep op deze dienstverlening. Het vormt 
het centrale aanspreekpunt voor sociale zaken en 
maatschappelijke dienstverlening, waarmee een nieuw 
boeiend hoofdstuk wordt aangevat in het sociaal 
beleid.



2011 

Het OCMW en de thuiszorg

Het OCMW heeft doorheen de jaren heel wat diensten 
uitgebouwd die het mogelijk maken dat ouderen 
langer in het vertrouwde thuismilieu kunnen blijven. 
De diensten Warme Maaltijden, Poetsdienst aan huis en 
het dagverzorgingscentrum Kenhoft zijn goed gekend 
bij de bevolking.

Op initiatief van CD&V werd de mantelzorgpremie 
ingevoerd, die een vorm van erkenning is voor 
de vele mantelzorgers. Op vandaag genieten 285 
mantelzorgers maandelijks van een premie
van € 30.

Door de financiële tussenkomst vanuit het OCMW aan 
de gebruikers van de Minder Mobielen Centrale heeft 
deze dienst, die volledig uit vrijwilligers bestaat, een 
enorme expansie gekend.

Van garage naar Kringwinkel

Dat werk en sociale economie voor CD&V belangrijke 
beleidsdomeinen zijn, blijkt o.a. uit de oprichting van 
een eigentijds gebouw voor de Kringwinkel op de site 
van de vroegere garage Verhelst. Het nieuwe gebouw 
dat in 2011 werd geopend, is een enorme impuls 
voor de Kringwinkel, die niet alleen het aantal klanten 
gevoelig ziet stijgen maar ook leidt tot bijkomende
sociale tewerkstelling en projecten.

D e k r ingwink e l  hu is t  seder t 
3 0  a u g u s t u s  2 0 1 1  i n  e e n 
nieuwbouwpand.



2010 
Wijk Dierdonk-Zwartegevelstraat krijgt 
op 17 juli 2010 een nieuw buurthuis.

Wonen

Samen met de andere actoren op het vlak van sociale 
huisvesting heeft het OCMW haar positie op de sociale 
woningmarkt in de voorbije 18 jaar enorm verstevigd. Tal 
van woningen werden door het OCMW aangekocht en 
gerenoveerd. Zo werd in 2011 nog een nieuwe realisatie 
geopend in de Vijverstraat.

Ook de ouderenwoningen van het OCMW in Aarsele 
werden grondig gerenoveerd en volledig aangepast aan 
de huidige noden van ouderen.

Buurthuis

Met het buurthuis krijgt de wijkwerking “Over d’Izers” er 
een prachtige infrastructuur bij die nieuwe mogelijkheden 
biedt voor de uitbouw van hun initiatieven. Ook andere 
Tieltse verenigingen kunnen er voortaan terecht voor 
kleinschalige activiteiten.



JEUGD
‘Iedereen jong’

De Tieltse jeugdbewegingen zijn gehuisvest in de 
Ontvangerstraat en later kregen zij gloednieuwe 
lok alen op het  recreat iedomein  Watew y met 
aangepaste speeltoestellen. De jeugdbewegingen in de 
deelgemeenten werden voorzien van de nodige lokalen. In 
Aarsele bouwden we het JOC en in Kanegem renoveerden 
we een woonhuis om dit te delen met Tanneke. Deze 
lokalen werden later uitgebreid met een extra locatie en 
in de diverse woonkernen reserveerden wij aangepaste 
ontspanningsruimtes.

Kinderopvang en vakantiewerking

De huidige meerderheid investeerde in kinderopvang om 
het nijpend tekort aan opvangplaatsen aan te pakken. 
Het centrale IBO Tanneke (initiatief buitenschoolse 
opvang) opent binnenkort zijn deuren in de moderne 
nieuwbouw aan de Europalaan met opvang voor 120 
kinderen. Daarnaast is er ook in Aarsele en Kanegem 
kinderopvang voorzien. Tijdens de vakanties kunnen 
de jongeren terecht in de Froezelpas of de Grabbelpas 
in samenwerking met de sportdienst. De wijk Dierdonk 
kreeg een eigen speelpleinwerking ‘Zoef’ met in 2010 een 
nieuw buurthuis als onderkomen. Voor kinderen met een 
beperking startte de speelpleinwerking ‘Babeloe’. Met de 
aanleg van het speelbos (langs de Ringbaan) in 2012 blijft 



2012 
Vanaf 5 mei 2012 viert de actie ‘met 
belgerinkel naar de winkel’ haar 10e 

jubileum.

TIELT WINKELSTAD
‘Winkelen en wonen, voor elk wat wils ‘

De Tieltse markt werd in 2006 grondig vernieuwd 
en verkeersluw gemaakt. Ook de Kortrijkstraat en 
Bruggestraat ondergingen een ware metamorfose waar 
het aangenaam winkelen is.
Er is reeds heel wat inkt gevloeid over de Collegesite. 
Iedereen beseft dat het project zeer belangrijk is 
voor de verdere ontwikkeling van onze stadskern. 
De eerste economische crisis  en het gebruik 
van de collegegebouwen door verenigingen en 
scholen,maakten dat de eerste plannen niet onmiddellijk 
een draagvlak vonden bij commerciële partners.
Na het slopen van enkele gebouwen werd een 
voorlopige parking aangelegd. Deze biedt een 

oplossing aan de nood aan parkeerruimte en hierdoor 
is het handelscentrum van de Kortrijkstraat, Rameplein 
en Bruggestraat vlot bereikbaar. Ondertussen vond ook 
het driehoeksoverleg plaats tussen de Stad,Onroerend 
Erfgoed en Stedenbouw om de nodige  vergunningen en 
toezeggingen krijgen omtrent dit hele project. Intussen 
kreeg het collegeproject vorm en zitten we in rechte lijn 
naar uitvoering toe. 

De collegesite wordt met het Patersbos als groene 
long het commerciële en culturele hart van onze stad waar 
het goed is om te wonen, te winkelen en te verpozen. De 
uitgebreide parkeergelegenheid wordt dan ook in de 
nieuwe plannen behouden.



2008 
Op 6 juli 2008 viert Tielt, samen met 
haar zustersteden Brignoles, Brüneck, 
Gross-Gerau en Szamotuly,  50 jaar  
Europese jumelage.

2011 
Baljuw Spierinck veroordeelt Jan 
Vleminck tijdens het massaspektakel 
‘Hij komt van Kanegem’  in september 
2011.

VRIJE TIJD
‘Cultuur en ontspanning‘

De oudste vermelding over Tielt is een akte uit 1105 (in 
villa quae dicitur Tiletum). In 2005 werd‘900 jaar Tielt’ met 
luister gevierd .Tielt organiseert elk jaar een uitgebreid 
programma aan activiteiten waar iedereen zijn gading 
vindt. 

Cultuur wordt in Tielt met een grote C geschreven. Theater 
Malpertuis draagt de naamsbekendheid van onze stad 
uit tot ver buiten onze grenzen, terwijl Cultuurcentrum 
Gildhof ieder seizoen een prachtige mix van muziek, 
dans, theater, vorming en film aanbiedt. Beelden Buiten, 
Cuesta (beeldende kunst) en het gerenommeerde 
Kleutertheaterfestival lokken mensen naar onze stad. 

De Europese gedachte is in Tielt geen loze slogan. In 
de jaren ’50 waren wij één van de pioniers die een 
partnerschap aangingen met zustersteden zoals Brignoles 
in Frankrijk, Brüneck in Italië, Groß-Gerau in Duitsland. 
In 1998 kwam met de Poolse stad Szamotuly een vierde 
zusterstad erbij. 

Samen met het stadsbestuur  en de Tieltse scholen zorgen 
we voor nauwe banden met regio’s over heel Europa. Een 
mooi hoogtepunt van deze samenwerking vormden het 
Europees  jongerenparlement in onze stad in juli 1998 en 
de burgemeestersconferentie in mei 1999.



1998 
Het “Mobiliteitsplan” (1997) en het 
in 1998 opgestarte “Mercuriusplan” 
voorzien structurele ingrepen in het 
stedelijk weefsel om de commerciële, 
de cultuurhistorische en de woon-
werkfuncties te verbinden en te 
herwaarderen. 

De Tieltse regio werd uitgebouwd tot een economisch 
sterke regio. De vele bedrijven, waarvan het overgrote deel 
KMO’s, zorgen voor een werkgelegenheidsgraad die zeer 
hoog is en een werkloosheidsgraad die de laagste is van 
heel Vlaanderen.    

Het gemeentelijk economisch beleid is er op gericht deze 
bedrijvigheid te ondersteunen en nieuwe mogelijkheden 
te bieden. Hiertoe werden de nodige industriegronden 
ter beschikking gesteld. Onze stad beschikt over 230 ha 
industrieterreinen. De ontwikkeling van de 7 ha terreinen 
van het  vroegere West-Vlaams Houtbedrijf en de 
toekomstige uitbreiding van het noordelijk industrieterrein 
met 38 ha zullen de kansen op verdere industriële groei 
nog versterken.
 
De verdere ontwikkeling van werken en wonen in 
Tielt , vraagt de nodige ontsluitingsmogelijkheden . 
De zuidoostelijke ring die in 2009 werd gerealiseerd 
biedt daartoe de aanzet. De spoedige aanleg van de 
zuidwestelijke tangent is dan ook een absolute noodzaak.

Naast het beschikken over de nodige ruimte voor industrie 
is het beheer en de kwaliteitsvolle inrichting van die 
ruimten van zeer groot belang. 

Parkbeheer, bewegwijzering, diversiteit van inplantings-
mogelijkheden en het bedrijfsverzamelgebouw zijn enkele 
realisaties van de laatste jaren.
 
Het stadsbestuur legde ook de basis voor een versterking 
van het economisch gebeuren in het centrum. Na de 
heraanleg van de belangrijkste winkelstraten is het 
winkelen aantrekkelijker maken de grootste bezorgdheid 
van het stadsbestuur. Door o.a. het geven van subsidies 
voor gevelrenovatie (EFRO) stimuleert de meerderheid het 
commerciële karakter van onze winkelstad.

ECONOMIE
‘Iedereen werk‘



2009 
De dag van de landbouw en bovendien 
ook een autoloze zondag zijn op 20 
september 2009 het ideale tijdstip 
om het vernieuwde landbouwleerpad 
plechtig te heropenen.

LANDBOUW
‘De boer, hij ploegde voort’

Milieubewust leven, wonen in een groene omgeving 
en een bloeiende landbouw waren en zijn belangrijke 
pijlers in onze stad en zijn deelgemeenten. Het is dan ook 
noodzakelijk deze sector degelijk te ondersteunen. 

Jaarlijks wordt een ruim budget voorzien voor het 
onderhouden van de landelijke wegen en waterlopen. 
Ook het vaststellen van schade door noodweer en 
het  toelichten van nieuwe wetgevingen zijn nodig. 
De toekenning van premies voor groenbedekkers en 
grondontledingen geven een meerwaarde. De bouw van 
individuele waterzuiveringsinstallaties, het plaatsen van 
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen dragen bij 
tot de zorg voor ons milieu. Wij bieden ook hier onze steun 
door het toekennen van een premie. Met de actie ‘groene 
zetel’ moedigen we het aanplanten van streekeigen groen 
in het landelijk gebied aan.

Landbouw en toerisme: het Landbouwleerpad

In 1999 werd de fietsroute ‘Landbouwleerpad’ gerealiseerd: 
een bewegwijzerde route van 35 km, die de wandelaar, de 
fietser en de automobilist dichter bij de land- en tuinbouw 
brengt. Deze landelijke route werd in 2009 vernieuwd en 
geüpdatet.



SPORT
‘Iedereen fit‘

Het kroonstuk op het vlak van sport werd eind augustus 
2011 feestelijk geopend: de sport- en topturnhal ‘DE 
PONTE’. Verschillende Tieltse sportclubs vinden er 
onderdak en de nieuwe infrastructuur leent zich voor het 
organiseren van belangrijke sportevenementen.

Gedurende de voorbije legislaturen zijn we zeker de 
sportclubs niet uit het oog verloren. Naast de financiële 
ondersteuning via diverse subsidies, werden tal van 
investeringen gerealiseerd. In 1996 werd een gloednieuwe 
atletiekpiste in tartan aangelegd. De senioren kregen op 
diverse locaties petanquepleintjes.
In 1997 werd de start gegeven voor de bouw van 
de jeugdlok alen,  de spor taccomodatie en het 
conditiecentrum op Watewy. De vorige legislatuur stond 
vooral in het teken van de duurzame vernieuwing
v a n  d e  b e s t a a n d e  i n f r a s t r u c t u u r,  w a a ro n d e r 
renovatiewerken aan het zwembad, de verlichting van 
de voetbalvelden in Kanegem en de vernieuwing van het 
sanitair en het dak van de sporthal van Aarsele.

Ook de twee andere deelgemeenten Kanegem en 
Schuiferskapelle kregen de nodige steun van de 
CD&V-meerderheid: in  Schuiferskapelle kwam het 
voetbalterrein van de Torensjotters in handen van 
de stad en voor Kanegem staan de plannen voor een 
ontspanningsgedeelte dicht bij een uitvoering.

In 2003 kreeg KFC Aarsele een nieuwe kantine en tribune 
en in Schuiferskapelle werd de voetballoods van de 
Torensjotters aangekocht. In Kanegem zijn de plannen voor 
de sportterreinen en de nieuwe ontmoetingsinfrastructuur 
in volle voorbereiding. 

I n  a a n v u l l i n g  v a n  h e t  s p o r t a a n b o d  v a n  d e 
verenigingen organiseerde de spor tdienst  ta l 
sportactiviteiten, niet in enkel in de sporthallen maar 
ook in de ontmoetingsinfrastructuur van Kanegem en 
Schuiferskapelle. De leuze was immers steeds: 
iederéén aan het sporten zetten!



AARSELE
‘Waar het goed is om te wonen’

2008 
Op 4 juli 2008 vindt de eerste steen-
legging plaats van het woonproject 
op de terreinen van het voormalige 
textielbedrijf Effilaar. De straat wordt 
Feroenstraat gedoopt, verwijzend 
naar het Feroensche, de heerlijkheid.

De plannen voor de dorpskernvernieuwing van Aarsele 
zijn gesmeed en samen met de bewoners besproken en 
doorgenomen. Dit resulteert in een grondige renovatie 
van de dorpskern. 
 
De bouw van het JOC, een ontmoetingscentrum voor 
jong en oud, waar vele verenigingen terecht kunnen voor 
een activiteit, de omvorming van het toenmalige klooster 
in de Jules Van Ooststraat tot kinderopvang Tanneke 
Aarsele en het onderbrengen van seniorenflats in de oude 
gemeenteschool vernieuwde Aarsele tot een gemeente 
waar het goed toeven is voor elke leeftijd. 
 
Ook het oude gemeentehuis werd in 1997 in een 
nieuw kleedje gestopt en doet dienst als bibliotheek en 
vergaderruimte voor verenigingen.   

Op het gebied van sport kwam Aarsele aan zijn trekken in 
de voorbije legislatuur. In 2003 bouwden we er een sporthal 
die onderdak biedt aan verschillende sportverenigingen 
en ook KFC Aarsele kwam in het nieuw te zitten dankzij 
onze partij. We trokken een moderne kantine op naast 
de sporthal. De plannen om het aantal kleedkamers 
uit te breiden liggen op tafel en worden in de volgende 
legislatuur verwezenlijkt.



KANEGEM
‘Geen rijker kroon, dan eigen schoon’

Kanegem, het bloemendorp dat jaarlijks honderden 
toeristen mag verwelkomen, werd zowaar nog mooier. 
Meer dan ooit pronkt de statige ”kathedraal  van te lande” 
in een schitterend decor. Jaren terug werd het kerkplein 
grondig aangepakt en in 2011 onderging het centrum 
een ware metamorfose. De dorpskern werd grondig 
vernieuwd, de centrumstraten werden heraangelegd en 
hierbij werd rekening gehouden met de voetgangers en 
mindervaliden.

De Kanegemse wielerlegende Briek Schotte kreeg een 
standbeeld op het marktplein en in het gemeentehuis 
kunt u zijn carriëre en leven bewonderen.

H e t  o n t m o e t i n g s c e n t r u m  e n  d e  b i j h o r e n d e 
sportinfrastructuur zijn een blijvende bekommernis 
van de meerderheid en worden in samenspraak met de 
Kanegemse verenigingen besproken.

1996 
Briek Schotte staat model voor het 
kunstwerk ‘De Flandrien’ dat prijkt 
in zijn geboortedorp Kanegem. De 
inhuldiging gaat door op 5 april 
1996 met ondere andere Rik Van 
Steenbergen, Schotte zelf, Eddy 
Merckx, André Noyelle, Roger De 
Vlaeminck, toenmalig  minister van 
cultuur Luc Martens, Rik Van Looy en 
Benoni Beheyt.



SCHUIFERSKAPELLE
‘150 jaar jong, maar vitaal’

Tussen de fusie en de jaren negentig kende Schuiferskapelle 
een geleidelijke terugloop van de bevolking en de 
diensten. Omdat er echter een vitaal gemeenschapsleven 
bleef bestaan beslisten we eerst de bestaande lokalen te 
renoveren, maar al vlug bleek een totaalaanpak van de 
kern noodzakelijk. Eerst zorgden we voor aantrekkelijke 
bouwgronden en betaalbare woningen, daarna volgde de 
verfraaiing van de dorpskern. De gevolgen bleven niet uit: 
de nieuwe bewoners trokken ook nieuwe investeerders 
aan en we slaagden erin een dynamische gemeenschap 
te laten groeien.

Met de bouw van de nieuwe ‘Club 77’, die inmiddels 
bekroond werd met verschillende prijzen, komen wij 
tegemoet aan de noden van de verschillende verenigingen. 
Door directe financiële en logistieke steun vanuit het 
beleid groeit er een hechte gemeen- schap die steeds 
nieuwe initiatieven weet aan te boren. De affiche van ‘150 
jaar Schuiferskapelle’ bewijst dat onze investeringen en 
keuzes de juiste waren.

2007 
Grondige renovatie van de Onze 
Lieve Vrouw-geboortekerk.



Geachte,

Bij het doornemen van deze brochure kon u vaststellen 
dat de CD&V-ploeg tijdens de 18 voorbije jaren 
tal van belangrijke initiatieven nam op de diverse 
beleidsdomeinen. Deze initiatieven waren er steeds op 
gericht voor elke inwoner een aangenamere woon-, leef- 
en werkomgeving te creëren en Tielt een ruimere regionale 
uitstraling te geven.

Voor het uittekenen en uitvoeren van het beleid was de 
medewerking van velen een noodzaak. Ik maak hier dan 
ook graag van de gelegenheid gebruik om in naam van 
de CD&V-beleidsploeg alle stedelijke adviesorganen 
en stedelijke diensten te danken voor hun inzet en 
medewerking gedurende deze voorbije 18 jaar.

Ook een woord van dank aan de vele organisaties, 
verenigingen, vrijwilligers, … die mee ‘vorm en kleur’ 
hebben gegeven aan de Tieltse samenleving en aldus de 
beleidsdoelstellingen hebben ondersteund.

Het werk is echter niet af. In deze brochure kon u 
ook nalezen dat reeds tal van belangrijke dossiers in 
voorbereiding zijn.

Indien u ons hiertoe het vertrouwen geeft, zullen we in de 
komende bestuursperiode met een nieuwe dynamische 
ploeg en veel frisse ideeën het beleid verder uitbouwen.

Beste groeten,
Luc Vannieuwenhuyze

burgemeester
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