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Werken aan een leefbare en veilige 
woonomgeving voor Tielt en de deel-
gemeenten was en is op het vlak van 
mobiliteit  nog steeds het CD&V- leid-
motief. Een belangrijke stap hiertoe 
werd, voor wat  de woonkern van Tielt 
betreft, in 2009 gezet . Toen werd, na 
diverse acties en talrijke vergader- en 
overlegmomenten, de Zuiderring ge-
opend.
Het doel  ‘een verkeersluw centrum re-
aliseren’,  was echter nog niet bereikt. 
Ook de zuidwestelijke tangent – de 
ontsluitingsweg tussen de Meulebeek-
sesteenweg  en Pittemsesteenweg – 
was daarvoor noodzakelijk. 
In 2012 konden we Minister Crevits er 
toe brengen om in het Vlaams investe-
ringsprogramma voor openbare wer-
ken een bedrag te voorzien van 350 
000 euro voor de onteigeningen en 3 
500 000 euro voor de aanleg van deze 

noodzakelijke omleidingsweg. Het pro-
ject was ‘op de goeie weg’!
Hoe is de stand van zaken op vandaag? 
N-VA-minister Weyts voorziet geen 
geldvoor dit project op zijn meerjaren-
plan.
Onbegrijpelijk! Of niet ? Bij inzage van 
het dossier op het stadhuis moesten 
we vaststellen dat er geen brief, geen 
verslag van overleg of wat dan ook 
omtrent de zuidwestelijke tangent te-
rug te vinden was. 
Conclusie: De N-VA-Open VLD-Sp.a-  
GROEN- coalitie heeft de voorbije 
twee en een half jaar, naar de hogere 
overheid toe, geen enkel formeel initi-
atief omtrent deze ontsluitingsweg ge-
nomen. On-ge-loof-lijk!!!!!!!
CD&V betreurt dat alle inspanningen 
uit het verleden hierdoor werden teniet 
gedaan en roept de bestuursmeerder-
heid op het dossier nieuw leven in  te 

NALATIGHEID BESTUURSMEERDERHEID IN DOSSIER ZUIDWESTELIJKE ONTSLUITING

blazen en er bij de bevoegde N-VA-
minister Weyts op aan te dringen dit 
project opnieuw in de meerjarenplan-
ning op te nemen.
Een verkeersluw centrum in Tielt kan 
enkel met de realisatie van de zuid-
westelijke ontsluiting. Een volwaardig 
alternatief bestaat er niet.  Werk aan 
de winkel dus!

Luc Vannieuwenhuyze
Provincieraadslid-gemeenteraadslid 
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Opgegroeid in een politieke 
landbouwfamilie in Gistel (Ze-
vekote), kwam ze door haar 
huwelijk met Marc De Poorter 
in Aarsele terecht waar zij een 
landbouwbedrijf uitbaatte.

Hoe ben je in de Tieltse politiek te-
recht gekomen? 

De politiek werd bij ons thuis met de pap-
lepel meegegeven en na mijn verhuis naar 
Aarsele engageerde ik mij dan ook vooral 
voor de landbouw, het onderwijs en het 
verenigingsleven.  Via functies als secre-
taresse, penningmeester, later voorzitter 
van KVLV-Aarsele, lid Agra & bedrijfs-
gilde, lid Landelijke Raad Aarsele; lees-
moeder in school Aarsele; als lid, secreta-
resse, voorzitter van het oudercomité van 
Regina Pacis, zette ik mij in voor diverse 
verenigingen en voor mensen in het bij-
zonder. Ik wou mensen iets bijbrengen, 
mensen advies geven. Als je vertrouwd 
bent met een bepaalde administratie kan 
je hen beter helpen, voor hen spreken. In 
2007 werd ik onverwacht schepen, een 
functie die mij nog meer deed inzetten 

voor de burger.

Hoe ervaar je de oppositiebanken?

Ik heb een gevoel van machteloosheid 
en geen inspraakmogelijkheden: dossiers 
waren gekend en voorbereid voor uitvoe-
ring in deze legislatuur.  De eventuele re-
alisaties zijn grotendeels een gevolg van 
onze voorbereidingen. De stilstand van 
belangrijke dossiers zal gevolgen heb-
ben op langere termijn. Dossiers zoals de 
Tieltse ontsluiting via de zuidwestelijke 
tangent, een efficiënte dorpskernvernieu-
wing in Aarsele: je zit er maar op door te 
denken en te piekeren maar uiteindelijk 
moet je het loslaten. Ik hou niet van stil-
staan, ik wil vooruitgaan.

Hoe ziet een doorsnee dag eruit?

Mijn dagelijkse agenda wordt nu in 
hoofdzaak bepaald door mijn familie en 
vrienden. Na mijn ziekte die ik het poli-
tiek wat rustiger aan, maar via het opvol-
gen van de dossiers blijf ik up-to-date, en 
vooral: ik zie sterke, gedreven opvolgers.  
Mijn belangstelling gaat naar het huis-
houden, mijn (klein)kinderen, hobby’s 

als fietsen, naaien, lezen en zo nieuwe 
dingen leren. Ook vrienden ontmoeten, 
o.a. als bestuurslid van Tuinhier (voor-
heen: de Volkstuinen) en als lid van de 
vereniging Tielts Vormings-en documen-
tatiecentrum tegen kanker.

Wat is?

Mooiste plekje in Tielt: op de Poelberg 
heb je eindeloze vergezichten, prachtig; 
Mooiste seizoen: ik ben geboren in de 
zomer, vandaar mijn voorkeur; 
Favoriet gerecht: zalm in papillot en ook 
gratin-aardappelen; 
Tip voor een leuk boek: klassieke detec-
tives zoals vb een Aspe;  
Muziekkeuze: ik leerde ooit piano spe-
len.

Liever…

• een biertje dan een wijntje, bvb  een 
kriek, 

• de kust die ook prachtige vergezich-
ten heeft, 

• een vlaamse serie als Eigen Kweek, 
• een leerrijke documentaire als  

Vranckx dan een saai boek.

Paspoort

Oostende °1954 
mama van Pieter, Evelien en 
Matthias

Contact

Ter Kouter 27, 8700 Kanegem  
christine.dehaemers@telenet.be 
Tel: +32(0)497 45 82 22

Gemeenteraadslid Christine Dehaemers
Landbouw en familie hand in hand
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“Door het ontbreken van signalisatie 
gebeurt het parkeren op de Collegesite 
nog niet optimaal. De parkeerinrichting 
kan verbeteren door het aanbrengen 
van een bijkomende aanduiding van de 

parkeerplaatsen.”

Joris Uytenhove

Op 7 mei pleitte Joris Uyttenhove voor 
de plaatsing van een digitaal informa-
tiebord nabij het stadhuis om evenemen-
ten aan te kondigen. Daarnaast vroeg hij 
de verwijdering van de reclamespandoe-
ken die op een onrespectvolle manier de 
oude stenen van de historische zijgevel 
van het stadhuis doorboorden. Reclame-
spandoeken naast de halletoren, erkend 
als werelderfgoed, zijn alleen maar visu-
ele vervuiling. 

Dringende renovatie Paters-
dreef en voetpaden

Begin dit jaar pleitte Joris Uyttenhove 
voor de dringende renovatie van de Pa-
tersdreef en de zijdelings gelegen voetpa-
den. De kasseien op de rijweg en voet-
paden liggen er erbarmelijk bij met vele 
putten en oneffenheden. In afwachting 
van de goedkeuring van het subsidiedos-
sier voor de volledige renovatie van deze 
beschermde kasseiweg, dient de stad on-
dertussen zelf al een eerste onderhoud 
door te voeren.

Joris Uytenhove

Schepencollege wenste 
zichzelf vrij te stellen van 
betaling parkeergelden

Reeds meer dan één jaar discussieert de 
N-VA-Open VLD-Sp.a-GROEN- meer-
derheid over het Tieltse parkeerbeleid. 
Het lukt hen evenwel niet een degelijk en 
duidelijk reglement aan de gemeenteraad 
voor te leggen.
Tijdens de raadszitting van 2 april 2015 
deden ze een nieuwe poging. De bespre-
king bracht aan het licht dat het ontwerp 
tal van tegenstrijdigheden en onduide-
lijkheden bevatte en dat de burgemeester 
en de schepenen zichzelf probeerden vrij 
te stellen van het betalen van parkeer-
geld. Dit viel niet in goede aarde.
Alweer geen witte rook!!! Het voorstel 
werd afgevoerd en het schepencollege

mocht zijn huiswerk overdoen. Komt er 
spoedig duidelijkheid? We hopen het al-
vast, maar op heden -eind mei- blijft het 
afwachten.

Geslaagd project gevelre-
novatie en renovatie leeg-
staande panden

Tijdens vorige bestuursperiode, namelijk 
in 2011,  werd door CD&V de premie 
voor gevelrenovatie en renovatie van 
handelspanden binnen het kernwinkel-
gebied gelanceerd. Dit initiatief blijkt 
heel succesrijk. 24 handelaren genoten 
sindsdien van het financiële duwtje in 
de rug. Als CD&V zijn we uitermate te-
vreden dat mede door deze stimulans de 
leegstand werd teruggedrongen en de ba-
sis werd gelegd voor een aantrekkelijker 
en gezelliger winkelcentrum.

NU NIET TALMEN MET 
HERNIEUWING NERINGENSTRAAT
De inwoners van Aarsele en Kanegem ijveren reeds geruime tijd voor de vernieuwing 
van de Neringenstraat.
Na tal van vergaderingen en overlegmomenten werd op 5 mei 2011 door de CD&V 
–meerderheid in de gemeenteraad het dossier ‘ontwerp en bestek Neringenstraat’ 
goedgekeurd.
Dit was  niet evident gezien het beschermde karakter van de straat. Nu moest ge-
wacht worden op de restauratiepremie van de Vlaamse Overheid. Recentelijk werd 
die toegezegd.
De CD&V is tevreden dat dit dossier waaraan in vorige bestuursperiode hard werd 
gewerkt nu kan worden gerealiseerd. We roepen de meerderheid dan ook op om 
spoedig tot de uitvoering over te gaan.



“De Finse piste in het speelbos 
mag best wat beter onderhouden 
worden. Ze kan verbeterd worden 
door houtschilfers aan te vullen, 
de afboording te controleren en 
het onkruid te verwijderen zodat de 
piste weer vlot kan belopen worden 
door Tieltse joggers.”

Hedwig Verdoodt

CD&V wil uitleenpunt van fietsen aan het Tieltse sta-
tion

Met Blue-bike geraak je na je treinreis gemakkelijk van station tot eindbestemming 
en terug met een uitleenfiets. Op de gemeenteraad stelden Roos Tack en Joris Uytten-
hove reeds meermaals voor dat ook de stad zou beslissen een samenwerkingsovereen-
komst af te sluiten met zowel de NMBS-Holding als met de koepel van Fietspunten 
om zo vlug mogelijk te starten met een uitleenpunt van fietsen aan het Tieltse station 
via het Blue-bike deelfietsensysteem.

Zo kunnen we het openbaar vervoer aanvullen met fietsverkeer voor kleinere afstan-
den, bv. naar school, werk of gewoon naar het centrum. Tielt moet een fietsvriende-
lijke stad worden!

lees meer: tielt.cdenv.be/nieuws/cdv-pleit-opnieuw-voor-uitleenpunt-van-fietsen-aan-het-
tieltse-station-met-blue-bike

.

Vrijwilligersfeest voor de Tieltse 
vrijwilligers
Op 5 maart stelde Vincent Byttebier tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’ voor 
dat ook de stad opnieuw een vrijwilligersfeest zou organiseren om alle vrij-
willigers die zich dagdagelijks - binnen een vereniging of individueel - onbe-
zoldigd inzetten voor anderen in Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle 
samen te brengen en te bedanken.

Ook Tielt heeft honderden vrijwilligers die zich in verschillende verenigingen 
en domeinen actief inzetten. Zo kunnen we laten zien dat wij die inzet niet 
zo vanzelfsprekend vinden en dat we daar veel sympathie en erkenning voor 
hebben. Vrijwilligers zijn sjiek!

Hoe 
kan Tielt volgens u nog 
fietsvriendelijker worden? 
Heeft u ideeën of wil u 
meewerken aan ons fietsplan, 
laat het ons weten via 
http://tielt.cdenv.be/
tielt-fietsvriendelijker 

Zwerfvuil in Tielt

Op de gemeenteraad van 2 april pleitte 
fractievoorzitter Vincent Byttebier voor 
een meer systematische aanpak van het 
zwerfvuil in onze stad! Meer sensibilise-
ring, beter onderhoud door de stad zelf, 
meer vuilbakken, ondersteuning van in-
woners die zich engageren om zelf een 
stukje net te houden en ten slotte sanc-
ties voor hen die zwerfvuil op het open-
baar domein blijven gooien! De Tieltse 
inwoners verdienen een nette stad. 

Meer info: tielt.cdenv.be

Zebrapaden in centrum

De witte zebrapaden op en rond de 
Markt (kernwinkelgebied) aan herstel-
ling toe. Heel wat stenen ontbreken en 
zijn nu opgevuld met asfalt, wat opnieuw 
een slordige indruk geeft. 


