
Spanning bij stoelendans

Recepties, etentjes, koffietafels, mensen ko-
men samen om feestelijk het glas te heffen 
op een nieuw begin. De moed wordt ver-
gaard om de donkerste dagen achter zich 
te laten en hoopvol uit te kijken naar wat 
komt. 

De politieke dans die het najaar van 2014 
domineerde zorgde voor bitter weinig sfeer 
in Tielt. Als persoonlijke affaires de politieke 
besluitvorming beïnvloeden is iets grondig 
fout. Er kwam een ingenieuze stoelendans 
op gang van mandaten.

Het ging niet om de juiste man/vrouw op 
de juiste plaats. De bevoegdheden werden 
overhoop gegooid, schepenen dienen zich 
opnieuw volledig in te werken. In de ge-
meenteraad werd een extra mandaat gecre-
eerd ten koste van de belastingbetaler. 

Kostbare energie en tijd ging alweer verlo-
ren. Ook na 2 jaar is deze bestuursploeg er 
nóg niet in geslaagd een bestuursakkoord te 
maken. En de stoelendans kan je bezwaar-
lijk in het vakje ‘teambuilding’ onderbren-
gen, integendeel. 

Er zijn veel redenen waarom mensen aan 
politiek doen. De ene doet dit uit een ideo-
logisch verhaal, de andere uit verontwaar-
diging; bij nog een ander speelt het verant-
woordelijkheidsgevoel voor het algemeen 

belang of de keuze zich maatschappelijk in 
te zetten. 

CD&V hoopt op een nieuw jaar waarin 
het belang van onze stad en zijn in-
woners primeert op dat van de politi-
cus. Waarin handen in elkaar worden 
geslagen, binnen de partijen van de 
bestuursmeerderheid, maar ook met de 
oppositie. Waarin respect en geloof-
waardigheid de bovenhand krijgt op 
ruzies en vetes. Waarin gewerkt wordt 
aan de projecten die de toekomst van 
Tielt en zijn burgers veilig stellen. 

SAMEN pakken we de toekomst vast!

Christophe Verstraete 
Voorzitter CD&V Tielt

Tielt.cdenv.be
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CD&V Tielt wenst iedereen 
een gelukkig nieuwjaar!

SAMEN PAKKEN WE DE TOEKOMST VAST

INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 15 - JANUARI 2015



4

Hoe ziet een doorsnee dag eruit?

Mijn dagelijkse agenda wordt in hoofdzaak 
bepaald door mijn job als medezaakvoer-
der van Kopie Service en mijn kinderen.
Daarnaast maak ik tijd vrij voor de Tieltse 
politiek: mijn mandaat als gemeenteraads-
lid, bestuurder van Regionaal Sociaal Ver-
huurKantoor Midden-West-Vlaanderen 
en SVK Tielt, lid beweging.net, ... Voor 
de rest engageer ik mij als niet-spelend 
bestuurslid van Vermaak na Arbeid. Jaren 
geleden speelde ik zelf  nog hoorn en klari-
net. Indien er nog wat tijd over is, gaat die 
op aan pc, tv, muziek,...

Wat is je politieke achtergrond?

Vanuit de Jeugdraad en het ACW ben ik 
in 2000 in de politiek terechtgekomen. 
In 2000 was ik net niet verkozen en heb 
ik toen het voorzitterschap van JONG 
CD&V opgenomen. Na mijn tweede ver-
kiezingscampagne in 2006 kon ik als sche-

pen van o.a. jeugd, kinderopvang, ontwik-
kelingssamenwerking, begraafplaatsen en 
de markt mee het beleid bepalen. Een heel 
drukke, intense, maar boeiende periode. 
Een schepenambt geeft je heel wat levens-
ervaring.

Hoe ervaar je een oppositiezitje na 5 
jaar schepenmandaat?

Een overgang van alles weten en bepalen 
naar weinig informatie en vooral moeten 
luisteren. Een schepenambt geeft je veel 
bagage: door vele dossiers te zien pas-
seren en finaliseren ben je nu veel rapper 
mee en kan je vlugger anticiperen. Jammer 
dat Tielt nu steeds verder wegglijdt, zoals 
bijvoorbeeld bij de kinderopvang. Het 
nieuwe bestuur heeft een eigen mening 
en luistert niet naar anderen. Het vorig be-
stuur daarentegen hield wel rekening met 
andere diensten, andere meningen. Tielt 
moet vooruitgaan!

Het grootste verschil is dat je als schepen 
een meer dan fulltime ambt uitoefent. Je 
bent nooit thuis: naast je verplichtingen op 
vergaderingen, raden van bestuur, fracties 
word je evenzeer verwacht op de vele fes-
tiviteiten, recepties en jubilea. In oppositie 
krijg je er ineens veel vrije tijd bij. Politiek 
blijft nog steeds mijn grote interesse maar 
is nu ook voor een stuk mijn vrije tijd.

Hoe zou je jezelf  portretteren?

Ik ben misschien niet de grootste tacti-
cus, eerder een volksmens, maar dat ben 
ik graag. Tussen de mensen staan, overal 
aanwezig zijn luisteren wat er leeft, dat is 
mijn ding.

Wat is...

• het mooiste plekje in Tielt? De 
Tieltse Markt! Als kind met een fietsje 
over de markt crossen, de max.

• Mooiste seizoen? zonder twijfel de 
zomer: lange avonden lang op terras-
jes blijven hangen.

Liever...

• een pintje, maar een wijntje bij het 
eten  kan ook,

• de kust dan de Ardennen: ik ben zot 
van de zee.

• een politiek dossier dan een boek,

• het hardere genre muziek dan de pop-
py songs.

Paspoort

Tielt °10/02/1975  
papa van Robbe en Lotte

Contact

Gross Geraulaan 24, 8700 Tielt  
info@christophecapoen.be 
Tel: 0743 57 14 08

http://tielt.cdenv.be/christop-
he-capoen

Geboren in Kortrijk en getogen in 
Tielt, opgegroeid in hartje Tielt 
onder de Halletoren, was Chris-
tophe van jongsaf lid van verschil-
lende verenigingen en zat hij op 
16-jarige leeftijd al in de stedelijke 
Jeugdraad.

Gemeenteraadslid Christophe Capoen
Tieltenaar tussen de mensen
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Het stadsbestuur voerde op 11 december 
echter een ‘permanente’ zone 30 in aan de 
achterkant van de scholen De Bron en de 
Heilige Familie in de Julius Hostelaan en bij 
basisschool De Dorpsparel in Schuifers-
kapelle. CD&V is eerder voorstander van 
een tijdelijke invoering van zone 30 zoals 
in alle andere schoolomgevingen in Tielt. 

Daar geldt de zone 30 alleen als de digitale 
borden ‘zone 30’ oplichten bij het begin en 
einde van de schooluren en niet ’s nachts, 
tijdens weekends en schoolvakanties. 

tielt.cdenv.be/nieuws/zone-30-aan-school-de-
dorpsparel-schuiferskapelle

Klaas Carrette vroeg op 6 november een officiële communicatie rond 
de proefopstelling in de Schuiferskapelsesteenweg met zone 70 en 
het eenrichtingsverkeer. Hij vroeg ook de invoering van een tijdelijke 
zone 30 rond de nieuwe school “De Dorpsparel”.

CD&V vraagt financiering aanleg 
gescheiden rioleringsnet door stad

Geen ongelijke behandeling van Aar-
selenaren

Elke gemeente is verplicht om afvalwater 
en regenwater gescheiden te lozen van 
zodra er in de openbare wegen een ge-
scheiden riolering wordt aangelegd. Ook 
in Tielt (Pontweg, Ruiseleedsesteenweg) 
en in het centrum van Aarsele wordt het 
gescheiden rioleringsnet verder uitgebreid. 
Na aanleg van de gescheiden riolering die-
nen ook de inwoners hun hemelwater en 
afvalwater gescheiden te lozen. De kosten 
voor de aansluitingen en de voorzieningen 
die nodig zijn op het eigen domein kun-
nen hoog oplopen voor de bewoners. Wie 
niet correct afkoppelt, betaalt voortaan 
een jaarlijkse gemeentebelasting van 1000 

euro. Het stadsbestuur voorziet slechts een 
tegemoetkoming van 100 € op de keu-
ringskosten van de aanleg van een geschei-
den afvoer.

Bij de verdere vernieuwing zullen de be-
woners van de Pontweg en de dorpskern 
in Aarsele zelf  moeten opdraaien voor de 
kosten van de aansluiting op de riolering. 
Tijdens de vorige legislatuur kregen de 
Aarseelse bewoners van de Baudelostraat 
en de Waterstraat hun aansluiting wel te-
rugbetaald door het CD&V-bestuur zodat 
de inwoners van Aarsele nu niet gelijk be-
handeld worden. 

Gemeenteraadslid Joris Vande Vyvere 
drong bij het stadsbestuur aan om dit ont-
dubbelingsproces volledig te financieren 
door de stad. Hij stelde voor om het jaar-
lijks vrijgekomen budget van 50.000 euro 
door de overname van het beheer van de 
onbevaarbare waterlopen door de provin-
cie te gebruiken om deze aansluitingen te 
dragen.Nu wordt geen rekening  gehou-
den met de financiële draagkracht van 
de inwoners. 

tielt.cdenv.be/nieuws/financiering-aansluiting-riolerings-
net

Zone 30 in schoolomgevingen

Tielt bebloemd? 

In de gemeenteraad van 16 decem-
ber 2013 werd beslist een jaarlijkse 
belasting te heffen voor de winkels 
en horecazaken in het kernwinkel-
gebied van Tielt.

Bedoeling van deze belasting is in de 
begroting kernversterkende initiatieven 
voor het handelsgebeuren te voorzien. Op 
die manier wil men de centrumfunctie van 
de Stad Tielt meer uitstraling geven, wat 
wij alleen maar kunnen toejuichen. 

Verschillende middenstanders hebben dan 
ook reeds gebruik gemaakt van de EFRO-
subsidie voor het renoveren van gevels. 
Ook zij willen meehelpen om Tielt te  
promoten als winkelstad. 

Naast de kerstversiering,  
vragen we toch blijvende aandacht 
voor het verzorgen van de bloembakken.  
Heel wat  bloembakken zien er slordig uit, 
met als uitschieters 2 bloembakken in de 
Kortrijkstraat.

Rond 1 november misten we ook de chry-
santen die er de voorbije jaren wel waren.  

Via de bebloemingsacties worden parti-
culieren door de stad aangespoord hun 
voortuin of  gevel te bebloemen.  Heeft de 
stad hier dan geen voorbeeldfunctie? 

Onze fractie hoopt dat er in de toekomst 
hiermee rekening gehouden wordt en er 
spoedig werk wordt gemaakt van verzorg-
de bloembakken.

Hilde Decoene

lees meer: tielt.cdenv.be/nieuws/cdv-vraagt-meer-
aandacht-voor-aantrekkelijk-winkelcentrum
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Elke gemeente is verplicht om afvalwater 
en regenwater gescheiden te lozen van 
zodra er in de openbare wegen een ge-
scheiden riolering wordt aangelegd. Ook 
in Tielt (Pontweg, Ruiseleedsesteenweg) 
en in het centrum van Aarsele wordt 
het gescheiden rioleringsnet verder uit-
gebreid. Na aanleg van de gescheiden 
riolering dienen ook de inwoners hun 
hemelwater en afvalwater gescheiden te 
lozen. De kosten voor de aansluitingen 
en de voorzieningen die nodig zijn op 
het eigen domein kunnen hoog oplopen 
voor de bewoners. 
Wie niet correct afkoppelt, betaalt voort-
aan een jaarlijkse gemeentebelasting van 
1000 euro. Het stadsbestuur voorziet 
slechts een tegemoetkoming van 100 € 
op de keuringskosten van de aanleg van 

een gescheiden afvoer. Bij de verdere 
vernieuwing zullen de bewoners van de 
Pontweg en de dorpskern in Aarsele zelf  
moeten opdraaien voor de kosten van 
de aansluiting op de riolering. Tijdens 
de vorige legislatuur kregen de Aarseelse 
bewoners van de Baudeloostraat en de 
Waterstraat hun aansluiting wel terugbe-
taald door het CD&V-bestuur zodat de 
inwoners van Aarsele nu niet gelijk be-
handeld worden. 
Gemeenteraadslid Joris Vande Vyvere 
drong bij het stadsbestuur aan om dit 
ontdubbelingsproces volledig te finan-
cieren door de stad. Hij stelde voor om 
het jaarlijks vrijgekomen budget van 
50.000 euro door de overname van het 
beheer van de onbevaarbare waterlopen 
door de provincie te gebruiken om deze 
aansluitingen te dragen. Als je als bur-
ger nu de pech hebt dat het stadsbestuur 
beslist om net jouw straat open te bre-
ken om de riolering te ontkoppelen, dan 
ben je verplicht om zelf  mee te betalen 
voor jouw nieuwe dubbele aansluiting.  
Tijdens de hoofdelijke stemming op de 
gemeenteraad van 11 december bleek de 
huidige meerderheid de getroffen inwo-
ners niet te willen tegemoetkomen.

lees meer: tielt.cdenv.be/nieuws/
financiering-aansluiting-rioleringsnet

lees meer:
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Verplaatsing bord bebouwde 
kom

Vincent Byttebier vroeg op 11 december 
om de aanduiding van de bebouwde 
kom in de Oude Pittemstraat te 
verplaatsen tot aan het begin vanaf 
de Pittemsesteenweg zodat in heel de 
Oude Pittemstraat een snelheid van 50 
km/uur geldt. Nu geldt daar deels nog  
90km/u. Bovendien wordt de Oude 
Pittemstraat ook vaak als sluipweg 
gebruikt om de verkeerslichten aan de 
Noorderring te vermijden.

CD&V-voorstellen uit de Tieltse gemeenteraad

Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter 
kan?Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Christophe Verstraete  
(c.verstraete@telenet.be)

  

 

 
 

 

 

Colofon

Beter onderhoud 
begraafplaatsen

Op de raad van 16 oktober pleitte Lieve 
Vandevelde voor een beter onderhoud 
van de Tieltse begraafplaatsen. Boven-
dien stelde ze voor om na registratie 
de bordjes bij zerken van vervallen ver-
gunningen weg te nemen.

Parkeerroute Tielt

Joris Uyttenhove pleitte op 16 oktober 
opnieuw om de ruime Tieltse parkings 
aan de Europahal en de Ringlaan be-
ter aan te duiden. Hij stelde concreet 
7 plaatsen voor dergelijke bewegwijze-
ringsborden voor waarop de naam van 
de parkings en aantal parkeerplaatsen 
wordt voorzien. Bij de invoering van  
het parkeerverbod op de Ringlaan is 
ook onmiddellijke bewegwijzering aan 
het ziekenhuis aangewezen.

Zebrapad tussen Sportlaan en 
Europahal

Op 11 december stelde Vincent Bytte-
bier opnieuw voor om een zebrapad te 
plaatsen op het Gen. Maczekplein tus-
sen het einde van de fiets- en wandel-
strook in de Sportlaan en de Europa-
hal. De veilige fiets- en wandelstrook 
langs de Sportlaan stopt echter abrupt 
voor de Europahal. Een zebrapad om 
de straat veilig over te steken is nodig 
zodat automobilisten hier extra op ge-
wezen worden dat zachte weggebrui-
kers plots de rijweg oversteken.

Zondag 18 januari nodigen we u uit om 9.00u voor een uitgebreid ontbijtbuffet. 

 

Om 9.45u maken we  tijd voor Europees Parlementslid en nationaal JONGCD&V-voorzitter Tom 
Vandenkendelaere en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy. 

 

Vanaf 10.30u klinken we op het nieuwe jaar!
Kaarten aan 5 € kan je krijgen bij onze mandatarissen en bureauleden of via info@tielt.cdenv.be.

Iedereen welkom op 
de nieuwjaarsbrunch van 

CD&V Tielt
Zondag 18 januari 2015 om 9 uur

Zaal JOC, Gen. Maczekplein 7, Tielt 
(achterkant Europahal)
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Lid worden 
Heb je goesting om samen met 
anderen je eigen stempel te drukken 
op de samenleving, word dan (e)Lid en 
doe mee met ons. Jouw engagement 
drijft ons voort!

Word lid van CD&V. Dat kan online 
via info@tielt.cdenv.be of 
https://mijn.cdenv.be/apply/ of neem 
met volgend strookje contact met 
ledenverantwoordelijke Hein Samyn op 
0475/80 48 17.

Naam:

............................................................................

Voornaam:

............................................................................

Straat en nr.:

............................................................................

Postcode en deelgemeente:

............................................................................

Geboortedatum: ..........................................

M/V: ..................................................................
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