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Op 1 januari deed een nieuw stadsbestuur zijn intrede in het Tieltse stadhuis. Na een jaar wachten op een 
duidelijke beleidsvisie wordt op een extra gemeenteraad op 16 december de langverwachte meerjaren-
planning 2014–2019 vastgelegd. De belofte van de meerderheidspartijen in hun verkiezingsprogramma’s 
om de belastingen niet te verhogen, werd duidelijk zwaar gebroken. ‘Meer doen met minder’ wordt dus 
‘minder doen met meer belastingen’. Een evaluatie van het voorbije jaar voorspelt weinig goeds. We 
zagen diensten afgeschaft en prijzen verhoogd. Nieuwe initiatieven? Veel poeha rond projecten die door 
het CD&V-bestuur zijn beslist en opgestart, maar eigen initiatieven waren er amper.  
Het afgezaagde plaatje dat er geen geld is, is voor CD&V absoluut geen excuus. Tielt met zijn bijna 
20.000 inwoners verdient een krachtig bestuur met een visie. De wereld staat voor grote uitdagingen 
en in onze stad is het niet anders dan elders. We hebben vele troeven en moeten die benutten. CD&V 
rekent op respect voor de Tieltenaar, de vereniging, de vrijwilliger, de mantelzorger en zorgbehoevende, 
voor elke leeftijdsgroep en elke beroepscategorie.  
-  Geen arm, maar een warm Tielt. Een verwarmend, verbindend en versterkend Tielt.
-  Een goedgezien positief  Tielt. Een stad die gedragen wordt door het engagement van mensen. 
-  Niet grimmig en verzuurd, maar hoopvol. Vertrouwend op de toekomst die we zelf  maken.
-  Dat is ons Tielt, het Tielt van CD&V. 
Wij wensen u een Zalige Kerst en een goed gezind 2014!

Christophe Verstraete - Voorzitter CD&V Tielt 

Koop de oranje handschoenen en 
steun een goed doel

Wij�
gaan�
voor�
een�
warm�
Tielt



CD&V-Tielt is een superactieve 
seniorengroep rijk. Onder het 
voorzitterschap van Michiel 
Van Daele biedt CD&V-senioren 
Tielt aan de leden een infor-
matief maar ook ontspannend 
programma aan. De senioren 
organiseren ook uitstappen 
naar buurgemeenten waarbij 
wij naast de gemeente zelf ook 
het beleid nader ontdekken.

Bezoek aan Deinze
Een 25-tal geïnteresseerden gingen 
eerst op verkenning in het plaatselijk 
museum waar onder we onder leiding 

van een gids het rijke patrimonium 
ontdekten. Door de gerenoveerde 
kern wandelden we naar het stadhuis. 
Burgemeester Jan Vermeulen wist 
op een aangename wijze het renova-
tiebeleid van Deinze te duiden en de 
toekomstplannen te schetsen. Daarbij 
werd bijzondere aandacht besteed aan 
het welbevinden van de ietwat oudere 
bewoners. Deze uitstap werd afgesloten 
met een gezellig bezoek aan één van 
onze prima horecazaken in Aarsele.

Bezoek aan Pittem
Op 29 november trokken wij naar 
buurgemeente Pittem. Na een bezoek 

aan het Verbiestmuseum volgde een 
ontvangst op het gemeentehuis door 
Burgemeester Ivan Delaere en een 
informatiefilm over Pittem en Egem. 
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CD&V-senioren Tielt bieden een 
recreatief en informatief programma aan

JONGCD&V 
Tielt 
op de 
kerstmarkt
JONGCD&V is weer present op de 
Tieltse Kerstmarkt op 7 en 8 december 
met passende drankjes en hapjes. De 
opbrengst van deze lekkernijen gaat 
zoals gewoonlijk naar een goed doel in 
Tielt. 
Er worden voor de Actie Warm 
Vlaanderen ook warme handschoenen 
verkocht voor 6 €, waarvan 1€ alvast 
naar de Filipijnen gaat en waarmee ook 
vzw Gandalf  in Oostkamp (vakanties 
voor mensen in armoede) wordt onder-
steund. Help ons helpen!

Sneukeltocht 
JONGCD&V Tielt
Op zondag 18 augustus 2013 organiseerde JONGCD&V Tielt voor het eerst een 
fietssneukeltocht. Het weer zat bij de start niet zo goed mee, maar tegen de mid-
dag blies de zon de regenwolken boven Tielt weg. Langs landelijke wegen konden 
we genieten van het Tieltse landschap. Aan versnaperingen geen gebrek: de 25 
km werd verscheidene keren onderbroken voor een aperitiefje, een lekkere BBQ 
of  een tasje koffie met taart. Het nieuwe werkjaar kon zo op een heel aangename 
manier beginnen. 
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Landbouw is de rode draad 
in het leven van Joris als 5de 
generatie landbouwer op het 
familiebedrijf sedert eind de 
18de eeuw. CD&V Direct stelde 
hem enkele vraagjes.

- Hoe werd je zo gebeten door de 
landbouwmicrobe?
Op 14-jarige leeftijd ben ik in het 
bedrijf  gerold na het plotse overlijden 
van mijn pa en heb ik zo al heel vroeg 
de stiel moeten leren, met vallen en 
opstaan, en gelukkig met veel hulp 
van buitenaf. Zo herinner ik mij dat 
enkele vroegere leraars van de Land-
bouwschool mij bijstonden, o.a. Jozef  
Geeroms. Op een woensdagmiddag 
kwam Marc Seynaeve eens onverwacht 
langs met een groep studenten om 
hulp te bieden bij het zetten van de 
bieten.

- Hoe ben je in de politiek beland?
Ik heb een groot engagement in het 
verenigingsleven. Ik ben jong gestart 
in de KLJ en heb dit later uitgebreid 
met de toneelvereniging Volkstoneel 
van Marialoop. Ondertussen ben ik se-
cretaris van de bedrijfsgilde, lid van het 
provinciaal bestuur en de bondsraad 
van de Boerenbond, ondervoorzitter 
Landelijke Gilde Tielt, lid Feestco-
mité Marialoop,… Zo heb ik heel veel 
mensen leren kennen en van daaruit 
het engagement aangegaan om in de 
politiek te stappen. Ik was natuurlijk 
ook van thuis uit CD&V-gezind.

- Wat is je ervaring na één jaar Tieltse 
politiek?
Politiek is hard, maar heel boeiend. 
Landbouw is een prioritair thema 
voor mij en ik probeer het imago van 
landbouw als eiland te doorbreken. 
Ik wil correcte informatie doorspelen 
naar onze land- en tuinbouwers toe, en 

vice versa. Als je geen correcte infor-
matie kan geven, zwijg je maar beter, 
is mijn motto. Het is wel zo dat je in 
een zetelend bestuur makkelijker kan 
communiceren en oplossingen dichter 
bij de mensen kan brengen. Helaas, in 
oppositie mis je dat, en moet je meer 
ondergaan dan sturen.

- Hoe ziet een doorsnee dag voor jou 
eruit?
Vroeg opstaan, pc aanleggen en 

e-mails checken, daar start ik elke 
morgen mee. Een landbouwer is 
namelijk een halve boekhouder en kan 
niet meer zonder pc. Daarna gaan we 
de dieren verzorgen: Ann het rundvee, 
ik de varkens en zo kunnen we tegen 
8.30u gezamenlijk ontbijten. De dag 
wordt verder volledig ingenomen door 
het werk op het bedrijf  en ’s avonds 
eindigen we rond 19.30u. Als er geen 
vergaderingen gepland zijn, volgt er 
nog wat bureauwerk.

Even voorstellen: 

Gemeenteraadslid Joris Vande Vyvere: 
leven en werken in de landbouw

Wat is?
• Mooiste plekje in Tielt: ik denk 

onmiddellijk aan de Woestijnbos-
straat op de Poelberg, het verzicht is 
er magnifiek: kant van Dentergem 
kan je bij mooi weer zelfs de centrale 
in Ruien zien liggen, langs de andere 
kant zie je heel Tielt opduiken.

• Mooiste seizoen: zeker en vast de 
zomer, dan is de voorjaarsdrukte 
weg, de dagen zijn lang, alles groeit 
en bloeit.

• Favoriet gerecht: als het maar iets 
met frietjes is…

Liever…
• een glas wijn dan een biertje

• de voorjaarskoersen dan het voetbal
• een ijsje op een zomerterras dan een 

frisse pint
• TV dan een boek, want voor een 

boek heb je verschillende avonden 
nodig; TV is vrijblijvend.

Paspoort
Marialoop °20-05-1960
gehuwd met Ann Vanderplaetse 
2 volwassen zonen Yves en Guy

Contact
Bosakkerstraat 69 – 8700 Tielt   
T 051/40 04 69
GSM 0497/88 08 51
joris.vandevyvere@telenet.be 
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Parkeerroute in Tielt
Op 5 september vroegen Roos Tack en 
Joris Uyttenhove de snelle realisatie van 
de bewegwijzering van de parkeerroute 
in het centrum van Tielt zodat onze 
grote centrumparkings optimaal benut 
kunnen worden en ook niet-Tieltenaars 
vlot een parkeerplaats in onze stad kun-
nen vinden.

Aantal gratis toegangsbeur-
ten op het containerpark 
In het ondernemingsplan 2013-2018 
van afvalintercommunale IVIO springt 
naast een prijsverhoging van de restaf-
valzakken en de PMD-zakken met 20 
%, het betalend maken van de afleve-
ring van steenpuin en inert materiaal en 
de afschaffing van de gratis ophaling 
van grofvuil, vooral de invoering van 
een beurtensysteem in het oog met een 
beperking tot 24 gratis toegangsbeurten 
per jaar per gezin tot het containerpark.
Christine Dehaemers en Vincent Byt-
tebier verzetten zich tegen het betalend 
gebruik van het containerpark: de 
inwoners moeten er hun afval gratis 
kunnen naar toe brengen, zoniet wordt 
het sluikstorten in de hand gewerkt. 
Niet het aantal bezoeken maar wel de 
hoeveelheid afval dat men meebrengt, 
heeft immers een impact op de verwer-
kingskosten! 

Plaatsing van een webcam 
aan het containerpark om 
wachttijden te voorkomen 
Op 3 oktober vroeg Klaas Carrette 
dat afvalintercommunale IVIO een 
webcam op het Tieltse containerpark 

plaatst om files en lange wachttijden 
aan het containerpark tegen te gaan. 
Met de webcam kunnen bezoekers 
van thuis uit checken of  al dan niet 
lang aangeschoven moet worden. Een 
dergelijk systeem heeft zijn nut aan de 
autokeuring reeds bewezen.

Sneeuwtelefoon
Bewoners van een woning dienen in te 
staan voor het ruimen van sneeuw, ijs 
en hagelstenen op het voetpad. Voor 
veel senioren, personen met een beper-
king of  zorgbehoevenden is het echter 
absoluut niet mogelijk om hun deel van 
het trottoir sneeuwvrij te houden. In 
de OCMW-raad van 24 oktober werd 
het voorstel van Christophe Verstraete 
voor het organiseren van een ‘sneeuw-
telefoon’ goedgekeurd. Wie naar de 
sneeuwtelefoon belt, zal kunnen vragen 
om het voetpad voor zijn huis sneeuw- 
en ijzelvrij te maken in ruil voor een 
kleine vergoeding. 

Oplaadpunten voor 
elektrische fietsen in de 
deelgemeenten
Op de gemeenteraad van 7 novem-
ber 2013 pleitte Roos Tack voor een 
oplaadpunt voor elektrische fietsen in 
de deelgemeenten Aarsele, Kanegem 
en Schuiferskapelle. Als we Tielt als 
fietsregio verder willen promoten, is 
een oplaadpunt voor elektrische fietsen 
ook in Aarsele, Kanegem en Schui-
ferskapelle belangrijk. Zo kan ook het 
fietsverkeer tussen de verschillende 
deelgemeenten verder gestimuleerd 
worden. 

Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur en de mandatarissen van 
CD&V Tielt nodigen u graag uit op de 
Nieuwjaarsreceptie van CD&V Tielt 
en regio Roeselare-Tielt op zondag 19 
januari om 18.00 uur in de Europahal, 
Gen. Maczekplein, Tielt 

Gastsprekers zijn Vlaams Minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken Hilde 
Crevits en staatssecretaris voor Amb-
tenarenzaken en Modernisering van de 
Openbare Diensten Hendrik Bogaert.  

CD&V Tielt heet iedereen van harte 
welkom!

CD&V-voorstellen uit 
OCMW- en gemeenteraad

Wist je dat...
... stad Tielt na de tariefverhoging door 
het nieuwe stadsbestuur vanaf  2014 de 
duurste buitenschoolse kinderopvang 
van de provincie West-Vlaanderen telt?
... de mantelzorgpremie omwille van 
besparingen voor een belangrijk deel 
“ontmanteld” wordt ?
... CD&V Tielt op het lokaal Innesto-
debat zo’n 100 amendementen schreef  
voor de congresteksten en daarmee een 
van de actiefste afdelingen was?


