
In de gemeenteraad pleitte CD&V voor een 
speelterrein en meer speelmogelijkheden 
voor de Aarseelse jeugd en een regelmatig 
nazicht van de veiligheid van de Tieltse 
speeltuintjes.

We willen een nettere stad met meer 
aandacht voor de aanpak van zwerfvuil, 
beter onderhoud van de 
sportinfrastructuur en de omgeving 
ervan, een beter groenonderhoud zodat 
de groene zones  en onze bloembakken er 
mooier, netter en verzorgder bij liggen en 
een uitbreiding van de openingsuren van 
de groencontainer in Schuiferskapelle. 

CD&V  streeft naar een verkeersveilige 
heraanleg van de Bedevaartstraat en 
Gruuthusestraat met voldoende ruimte 
voor voetgangers en fietsers.
Wij hameren  op een dringende oplossing 
voor het Cultuurcentrum en  meer respect 
voor de werking van adviesorganen en 
bewonersvergaderingen. 

In het OCMW werkte onze fractie mee aan 
een vernieuwing van het opnamebeleid 
voor het woonzorgcentrum en krijgt de 
zorgbehoefte van de kandidaat-bewoner 
nu prioriteit op de chronologie van 
inschrijving.

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Klaas Carrette
0473 83 62 26
(klaas.carrette@belgacom.net)
www.tielt.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CdenvTielt

in  TIELT - AARSELE - KANEGEM - 
SCHUIFERSKAPELLE
            Tielt.cdenv.be
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We ontvingen al heel wat 
interessante bemerkingen en 
voorstellen via onze bevraging.

Nog tot juli 2017 doorkruisen we 
groot Tielt met onze bevraging om 
van de inwoners te vernemen hoe we 
in de toekomst Tielt mooier, beter en 
aangenamer kunnen maken. 
Misschien kwamen we in de voorbije 
maanden al bij u langs en mochten 
we van u een ingevulde bevraging 
ontvangen.

Alle bekomen bemerkingen en 
voorstellen worden verwerkt en 
meegenomen in onze beleids-
voorstellen en ons toekomstig 
beleidsprogramma. Dit programma 
bereiden we voor in verschillende 
werkgroepen per beleidsdomein 
gecoördineerd door een mandataris.
Wil je meewerken in één of meerdere 
werkgroepen? Contacteer een van 
onze raadsleden of mail via 
info@tielt.cdenv.be.

Maak kennis met CD&V-voorzitter 
Klaas Carrette (p. 2)

Tielt verdient beter (p. 3)

Een beeld van onze activiteiten (p. 4)

Voorstellen uit gemeenteraad (p. 4)

Een beeld van 
onze activiteiten

ENKELE VOORSTELLEN UIT GEMEENTE- 
EN OCMW-RAAD



"Ondanks mijn drukke 
bezigheden probeer ik driemaal 
per week met collega's te gaan 
joggen en kan je me vaak achter 
de kookpotten vinden. Ik haal 
veel plezier uit het koken voor 
familie en vrienden."

Maak kennis met CD&V-
voorzitter Klaas Carrette
37 jaar  -  2 kinderen - informaticus - voorzitter 

bewonersplatform - gemeenteraadslid

Busje komt niet zo!
CD&V vernam dat er in Tielt een 
proefproject liep waarbij de afbouw van de 
dienstverlening van de belbus van de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 
getest werd.
Aangezien de belbus een veel gebruikt en 
belangrijk vervoersmiddel is, ijverde CD&V 
voor het behoud van de haltes, reistijden 
op vaste tijdstippen en dagen en zo kort 
mogelijke ritten.

Onze inspanningen misten hun doel niet: 
de haltes en de verbindingen met het 
openbaar vervoer worden ook in onze 
deelgemeenten behouden!

Klaas is  de zoon van Robbie Carrette en 
Marika Leenknecht. Samen met zijn vrouw 
Lore (32), zoon Warre (5) en dochter Tiele 
(3) woont hij in Schuiferskapelle.

Professioneel is hij actief als ICT- 
teamleader bij Mohawk (Unilin) in 
Wielsbeke. Vanuit zijn actieve inbreng in 
het verenigingsleven als bondsleider van 
KSA Schuiferskapelle en coördinator van 
het bewonersplatform in Schuiferskapelle 
is hij in de Tieltse politiek gerold.

Waarom doe je aan politiek?
Ik ben iemand die altijd voor de groep en 
het groter geheel gaat. Ik wil mijn 
engagementen vanuit Schuiferskapelle en 
Tielt verder zetten op een ander niveau, 
om iets te veranderen waardoor het goed 
leven is in Tielt en haar deelgemeenten.

Wat wil je als CD&V-voorzitter bereiken?
Volgend jaar staan er opnieuw 
verkiezingen voor de deur en hopen we 
opnieuw in de meerderheid te zetelen. 
Anderzijds blijft het bouwen aan een 
sterke lokale centrum partij een uitdaging. 

Met welke thema's ben je bezig?
Samen met Jasminka Poppe trek ik de 
werkgroep jeugd, maar hou ik me ook 
bezig met mobiliteit, digitalisering, 
armoede, gezinnen en Schuiferskapelle. 

Op welke manier zet je je in voor 
Schuiferskapelle?
Als voorzitter van het bewonersplatform 
actief deelnemen aan het dorpsleven, de 
junikermis en de jaarlijkse dorpsfeesten en 
het verdedigen van de belangen van ons 
dorp. 

Bovendien wordt er ook amper overleg 
gepleegd met de buurtbewoners en worden 
de adviesorganen niet betrokken. 
Reeds in 2014 dienden de 
jeugdverenigingen hun lokalen te verlaten 
omdat hierin niet langer zou geïnvesteerd 
worden. Meer dan een jaar later besliste de 
meerderheid om nieuwe jeugdlokalen in het 
stadspark te bouwen en een deel van het 
groen op te offeren.  Enkele maanden later 
werd toch geopteerd voor de nieuwe locatie 
in Tuin De Brabandere. Na een uitgetekend 
plan werd beslist om een nieuwe architect 
aan te stellen. Nodeloos driedubbele kosten 
dus. 
Zelfde verhaal bij de academies: eerst zou er 
een extra verdieping komen, dan een 
nieuwbouw op de voormalige Sint-
Pieterschool en nu misschien op de 
Collegesite... Maar we staan nog geen stap 
verder. 
Zowel bij de inplanting van de jeugdlokalen 
als bij de noodzakelijke uitbreiding van de 
academies veranderde het stadsbestuur 
voortdurend van mening.

Ook inzake mobiliteit: er rijdt nog steeds  
zwaar en doorgaand verkeer door het 
centrum, het dossier van de zuidwestelijke 
tangent ligt opnieuw volledig stil,  ...

In de Gruuthusestraat-Bedevaartstraat 
werd  eerst éénrichtingsverkeer voorgesteld 
waarna dit op een rommelige buurt-
vergadering werd afgeschaft. Een half jaar 
later wordt het éénrichtingsverkeer toch 

terug ingevoerd in de Gruuthusestraat. De 
werken in de Bedevaarstraat begonnen 
zonder beslissing en visie op een veilige 
inrichting. 
We zagen grote bewegwijzeringsborden 
naar de parkings maar maatregelen voor 
veiliger fietsverkeer zijn onbestaande. 
Ook op de Collegesite zal er deze 
bestuursperiode nog geen steen verlegd 
worden. En het cultuurleven in Tielt heeft na 
3 jaar sluiting van het Cultuurcentrum 
Gildhof, ondanks een peperdure pop-
uplocatie en vele schadevergoedingen, nog 
steeds geen zicht op beterschap. 
Tielt verdient beter! 

Het kruispunt op de Wingensesteenweg met 

de Ringlaan kent soms lange files.

Verkeersinfarct op de 
Wingensesteenweg
Ten gevolge van de omleidingen bij de 
werken aan de Noorderring werd er 
sterke verkeershinder vastgesteld in 
de Wingensesteenweg. 

Omdat deze situatie voor de bewoners 
niet langer leefbaar is en voor de 
handelszaken financieel onhoudbaar 
was, stelde CD&V voor om de lichten 
van de ringlaan aan te passen voor 
een vlottere doorstroming.

Vanuit zijn actieve inbreng in het dorpsleven van Schuiferskapelle is Klaas in de Tieltse politiek gerold. Hij is naast lokale CD&V-

afdelingsvoorzitter ook gemeenteraadslid en voorzitter van het bewonersplatform te Schuiferskapelle.

TIELT VERDIENT BETER
Geen visie, geen vooruitgang. CD&V kloeg al regelmatig aan dat er geen 
vooruitgang is in belangrijke Tieltse dossiers door onderlinge discussies 
binnen de meerderheid. Zowel op het vlak van mobiliteit, cultuur, economie, 
wegenonderhoud als belangrijke investeringen laat Tielt kansen liggen.

“De Tieltse bevolking mag 
niet het slachtoffer 

worden van de 
meningsverschillen en de 
besluiteloosheid van de 
bestuursmeerderheid"
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