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Tielt beschikt over een mooi uitgebouwd sociaal beleid. De dienst-
verlening van ons OCMW is zeer uitgebreid en doorstaat vlot een 
stevige vergelijking met andere steden en gemeenten.  Een gedre-
ven team van 212 medewerkers zorgt er dagdagelijks voor dat elke 
inwoner van onze stad de zorg krijgt waar hij of zij nood aan heeft. 
Dankzij die gepaste zorg moet het de bedoeling zijn om iedereen 
de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. 

Lees meer hier, op pagina 4!

Door een passende werking 
de zorg in Tielt versterken
Verder werken op de grondvesten van Jan Mortier     

Jan Mortier



Door een passende werking 
de zorg in Tielt versterken

Veiligere industrieterreinen en stations
omgeving en verbetering fietsstallingen

Enkele realisaties onder leiding van Jan als 
OCMW-voorzitter zijn:
• van het oude rusthuis naar een hoog kwali-
tatief  woonzorgcentrum
• bouw van een nieuw OCMW-gebouw, 
service flats, IBO Tanneke, Sociaal Huis
• uitbouw van een zeer complete sociale 
dienstverlening
• oprichting van een Lokale Welzijnsraad
• diensten Warme Maaltijden en Poetshulp 
aan Huis
• invoeren van de mantelzorgpremie
• dagverzorgingscentrum Kenhoft
• aandacht voor werk en sociale economie 
in bv de Kringwinkel 
• organisatie van een succesvolle jobbeurs

• vele projecten van sociale huisvesting, op-
kopen van woningen en renovatie of bouw 
van nieuwe woningen

Ook de puzzel op de Collegesite, waar oa 
Dienstencentrum Beukenhove was geves-
tigd, werd door Jan ontrafeld en is hij er in 
geslaagd om een verhuis van Beukenhove 
naar een nieuw dienstencentrum te realise-
ren. De toenmalige oppositie was voor het 
plan niet te vinden, maar was op de opening 
vol lof over de realisatie en opportuniteiten. 

Het nieuwe Dienstencentrum ‘t Vijverhof  
in de Kortrijkstraat is beter ontsloten en 
toegankelijker, waardoor reeds vele nieuwe 
gebruikers de weg ernaartoe hebben gevon-
den. 

Het is een ontmoetingsplaats voor infor-
matie, advies en vorming, waar je ook 
vrijwilligerswerk kan verrichten, zoals bv de 
Minder Mobielen Centrale. Er zijn cursus-
sen, éénmalige activiteiten en clubs: biljart, 

kaarten, fietsen, badminton, sequence dance, 
handwerk, wandelen, creaclub, toneelkring, 
scrabblekring en zangkoor. De cafetaria is 
elke dag open, iedereen welkom, spring er 
ook eens binnen!

Nadat Jan Mortier het OCMW-voorzitter-
schap moest afstaan, is hij niet bij de pakken 
blijven zitten.  Hij ging op zoek naar een 
uitdaging waarin hij zijn ervaring en bij-
zondere kennis zo optimaal mogelijk kon 
benutten.  Als Vlaams Coördinator Zorg bij 
het ACV Openbare Diensten is hij sedert 
enkele maanden een harde gesprekspartner 
voor ministers, parlementsleden of directies 
van zorginstellingen over heel Vlaanderen. 
Zijn drijfveren zijn nog steeds dezelfde: de 
belangen verdedigen van mensen in een 
zwakkere positie. 

De nieuwe OCMW-Raad kan met een 
gerust gemoed de verdere uitdagingen in 
het sociaal beleid aanpakken. Onze CD&V-
raadsleden staan graag tot uw dienst. 

Betere fietsstallingen
Het onveiligheidsgevoel bij de jongeren 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
vele fietsdiefstallen en het vandalisme die 
aan het station plaatsvinden. Het is dan 
ook zeer belangrijk dat iedereen zich hier 
veilig voelt en hun twee- en vierwielers met 
een gerust gemoed kunnen achterlaten. 

De CD&V-fractie pleit dan ook voor meer 
en betere fietsstallingen en om de fiets als 
veilig en duurzaam vervoersmiddel beter 
te ondersteunen. Camera’s en een betere 
verlichting kunnen daarenboven helpen om 
zowel de veiligheid als het veiligheidsgevoel 
te vergroten en het aantal (fiets-)diefstallen 
en het vandalisme te verminderen. 

Industriezones 
Ook de Tieltse industriezones zijn de 
afgelopen jaren regelmatig geteisterd door 
inbraken. Naast een verhoogde politie-
controle dient ook het afschrikkend effect 
verhoogd te worden. Camera’s met num-
merplaatherkenning  verhogen de veiligheid 
in onze industriezones. 

Camerabewaking
CD&V Tielt vraagt dan ook om in de 
stationsomgeving en in het bijzonder bij de 
fietsstallingen en in de Tieltse industrieter-
reinen camerabewaking te voorzien.

De CD&Vfractie heeft al herhaaldelijke keren de veiligheidspro
blematiek op de politieke agenda geplaatst. Zowel in de gemeen
teraad, de politieraad als op de gemeenteraadscommissie werd de 
veiligheidsproblematiek in Tielt besproken. De camerabewaking 
in het centrum van Tielt heeft reeds zijn nut bewezen. Jongeren 
voelen zich echter opvallend onveilig in de stationsomgeving, het 
belangrijkste mobiliteitsknooppunt van Tielt. 

De voorbije 18 jaar werd onder 
het voorzitterschap van Jan 
Mortier hard gewerkt om op 
vlak van infrastructuur, perso
neel, organisatie en dienstver
lening de juiste middelen op de 
juiste plaats in te zetten. 
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Uit de gemeenteraad

Belastingsverhoging op  
onbebouwde percelen

De CD&V raadsleden in OCMW

CD&V stelde daarom enkele aanpas-
singen op de gemeenteraad van 25 
juni 2013 voor door het bedrag van de 
belasting op 0,30 EUR per vierkante meter 
voor de eerste kavel te behouden en de 
nieuwe voorgestelde bedragen pas in te 
voeren vanaf  het tweede kavel. Met deze 
maatregel zou de Tieltenaar die een stukje 
bouwgrond kocht voor zichzelf  of  voor 
zijn kinderen gespaard blijven van een te 
hoge belastingsdruk en worden de werke-
lijke speculanten geviseerd.

Bovendien stelde CD&V voor om de 
vrijstelling voor één kavel te verlengen 
van 5 jaar naar 10 jaar per kind ten 
laste. Door de economische financiële 
crisis geven de banken steeds moeilijker de 
gevraagde hypotheekleningen en is er een 
langere spaarperiode nodig om het eigen 
aandeel in een woning te financieren.

Tenslotte pleitte CD&V voor het verder 
behoud van de vrijstelling van het harmo-

nieus en ruimtelijk geheel van aanpalende 
onbebouwde grond voor dezelfde eige-
naars. Heel wat Tieltenaars hebben, toen dit 
nog werd toegelaten, een aanpalend stukje 
bouwgrond mooi ingericht als tuin beho-
rende bij hun woning. Zij zullen nu plots 
een heel zware belasting dienen te betalen. 

Alle voorstellen van de CD&V-fractie 
werden echter weggestemd door de andere 
fracties waardoor ook de gezinnen en de 
Tieltenaars die een stukje bouwgrond koch-
ten voor zichzelf  of  voor hun kind(eren) 
of  eigenaars die vroeger 2 aaneenslui-
tende kavels naast elkaar kochten om een 
grotere tuin te hebben nu ook veel zwaar-
der worden belast. Voor CD&V zijn het 
echter vooral de grootgrondbezitters en de 
bouwvennootschappen die zwaarder belast 
moeten worden zodat deze kavels op de 
markt komen en niet de kleine spaarder. 

Hilde Decoene
Grote Hulststraat 43
hilde_decoene@tele-
net.be
0494/15 9138

Georges Vanoverbeke
Dierdonk 34
george.vanoverbeke@
skynet.be
0473/63 74 52

Jasminka Poppe
Pieter Simonsstraat 10
jasminkapoppe@hot-
mail. com
0498/81 16 92

Christophe Verstraete
Ter Booye 55
c.verstraete@telenet. be
0493/ 63 39 23

Dominique Wambeke
Westkouterweg 11, 
Aarsele
dominique.wambeke@
skynet.be
0474/ 66 79 90

De nieuwe meerderheid heeft zijn eerste belastingsverhoging 
doorgevoerd door de belasting op onbebouwde percelen meer 
dan te verdubbelen. CD&V is voorstander van een verhoogde 
activeringsheffing op onbebouwde percelen voor vennootschap
pen en grootgrondbezitters die meerdere kavels bouwgrond in 
bezit hebben en hiermee speculeren. Maar het kan niet de bedoe
ling zijn om Tieltenaars die met hun spaarcenten slechts één kavel 
kochten om er later zelf op te bouwen of om voor een bouwkavel 
voor hun kind te zorgen, plots veel zwaarder te belasten. 
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We helpen u graag verder bij al uw vragen 
over de dienstverlening van het OCMW en 
Sociaal Huis.



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in najaar in Openbaar Onderzoek

GRAAG UW VISIE EN VOORSTELLEN

4 provinciale deelplannen
In uitvoering van dit afbakeningsproces 
maakte het provinciebestuur 4 voorstellen 
van Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplan-
nen op, zogenaamde PRUP’s. Een eerste 
plan legt de afbakeningslijn vast en bepaalt 
dus voor elk perceel of  het in stedelijk 
gebied of  in buitengebied gelegen is. Een 
tweede plan betreft de mogelijke uitbrei-
ding van het industrieterrein Tielt-Noord 
met zo’n 42 ha. Een derde uitvoeringsplan 
legt vast dat een stadsrandbos/speelbos ter 
hoogte van de oude spoorwegbedding Tielt-
Meulebeke wordt voorzien. En tenslotte 
wordt bepaald dat de gronden gelegen 
tussen de spoorweg , de Wakkensesteenweg  
en Zuiderring worden ingericht tot land-
schapspark :  met behoud van de huidige 
landbouwfunctie worden kleine landschap-
selementen, zachte recreatieve routes en 
geïntegreerde openluchtrecreatie voorzien.

Uw bedenkingen en suggesties 
Deze belangrijke plannen die de ontwikke-
lingsmogelijkheden van Tielt voor de nabije 
toekomst vastleggen, zijn een resultaat van 
diverse overlegmomenten en besprekingen 
die in vorige bestuursperiode plaats vonden 
tussen de provinciale dienst voor ruimtelijke 
ordening,  het toenmalige schepencollege 
en diverse administraties.  Deze voorstellen 
van PRUP’s waren reeds klaar in 2012, maar 
gezien de vernieuwing van de provincieraad 
als gevolg van de verkiezingen van vorig 
jaar, zullen deze pas in de eerstkomende 
maanden door de provincieraad voorlopig 
worden aanvaard. Na deze voorlopige aan-
vaarding kunt u dan tijdens het ‘openbaar 
onderzoek’ dat er op volgt uw mening en 
voorstellen geven.    

Hebt u nu reeds vragen , neem dan contact op met 
Luc Vannieuwenhuyze.  Als provincieraadslid en  

gewezen schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, 
kan hij u alvast alle nodige info verschaffen.

Bent u wel eens met politiek bezig? Denkt u wel eens: ‘dit of  dat zou ik zus of  zo 
organiseren’? Ooit gedacht om lid te worden van een politieke partij?
CD&V heet u van harte welkom, omdat Uw lidmaatschap namelijk erg veel voor 
ons betekent.
Er zijn talrijke redenen om lid te zijn van onze partij:
• CD&V nodigt u uit actief  mee te werken aan het ontwikkelen van een visie op 
de toekomst van onze mooie stad.
• U kan als lid meewerken aan de strategie van CD&V Tielt 
• U ontvangt maandelijks de Ampersand en op regelmatige basis de CD&V-direct
• Indien u vertrouwd bent met de nieuwe sociale media kan u in debat gaan met 
ons via facebook, twitter,…
• U wordt uitgenodigd op tal van activiteiten op lokaal, regionaal, provinciaal & 
nationaal niveau. 

Via het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gaf de Vlaamse over
heid de Provincie WestVlaanderen de opdracht om het ‘structuur
ondersteunende kleinstedelijke gebied’  Tielt af te bakenen. Deze 
afbakening  legt een gesloten grenslijn vast waarbinnen  nieuwe 
ontwikkelingen voor Tielt op het gebied van wonen, stedelijke 
voorzieningen en economische activiteiten mogelijk zijn. Buiten 
deze  afbakeningslijn wordt  een buitengebiedbeleid gevoerd. Dit 
beleid moet functies zoals natuur, landbouw en landschap behou
den, herstellen en ontwikkelen.

Provincie- en gemeenteraadslid Luc 
Vannieuwenhuyze : de mogelijkheid tot  
uitbreiding van de industriezone Tielt-
Noord via het provinciaal afbakenings-
proces moet Tielt nieuwe kansen geven 
tot economische ontwikkeling.

LID WORDEN VAN CD&V

Wenst u lid te worden van CD&V Tielt, 
surf  dan naar www.tielt.cdenv.be en klik 
op “word lid”

Samen met u willen we werken aan 
een Tielt waar het fijn is om te wonen, 
te werken, te winkelen, te spelen, te 
sporten, te feesten, te leren, te genieten, 
kortom om er te ‘leven’.


