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TIELT

In naam van CD&V Tielt wens 
ik u eerst en vooral een ge-
zond en succesvol 2016. Een 
nieuw jaar waarin ik met de 
steun van onze talrijke leden 
en vooral veel goesting de 
functie van afdelingsvoorzit-
ter heb opgenomen. Het is 
mijn ambitie om CD&V Tielt, 
gesteund door een enthou-
siaste nieuwe ploeg, klaar te 
stomen voor de naderende 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018.

Halfweg de bestuursperiode 
blikken we terug op wat voor-
bij is, maar kijken we meer dan 
ooit uit naar wat nog moet ko-
men. En er moet nog veel ko-
men... Ondanks een heleboel 
aangekondigde prioritaire en 

niet-prioritaire beleidsdoel-
stellingen geraakt Tielt maar 
moeizaam vooruit. Moeizaam 
zoals een pop-upploeg zon-
der visie en dat zorgt ervoor 
dat er geen oplossingen voor 
de lange termijn worden aan-
gereikt. De collegesite, het 
cultuurcentrum, de jeugdloka-
len en het centrumverkeer sle-
pen we nu toch al even mee.

Dankzij onze talrijke en in-
tense contacten met verschil-
lende Tieltse bewegingen en 
verenigingen proberen we 
steeds opnieuw een gezonde 
oppositie te voeren en con-
structieve voorstellen naar de 
meerderheid te doen. U ver-
neemt er meer over in deze 
CD&V Direct.

Heeft u vragen of opmerkin-
gen of wenst u mee te wer-
ken aan de toekomst van Tielt, 
aarzel niet mij te contacteren.

Klaas Carrette
Voorzitter CD&V Tielt  

info@tielt.cdenv.be

GOED GEZIND 

ONDERWEG



“Enige vorm van verlichting op de 
atletiekpiste achter de sporthal - 
ook als er geen activiteit van een 
sportvereniging is - blijft wenselijk. 
Dan kan elke recreatieve loper 
of jogger steeds van deze Tieltse 
sportaccommodatie gebruik 
maken.”

Hilde Decoene

Herstellingen slijtage aan ge-
meentelijke infrastuctuur

Op 1 oktober bepleitte Klaas Carrette 
dat het stadsbestuur vlugger slijtage aan 
gemeentelijke infrastructuur (zoals bijv. 
podiumelementen) herstelt zodat onze 
verenigingen niet moeten opdraaien voor 
de kosten bij uiteindelijke breuken... 

Meer info: klaas.carrette@belgacom.net

ZWARE NALATIGHEID VAN TIELTS 
STADSBESTUUR IN ASBESTDOSSIER 
CULTUURCENTRUM GILDHOF
Dat er in het CC Gildhof - net zoals in vele oude Tieltse gebouwen - asbest 
zat, was al lang geweten maar vaste en onbeschadigde asbestplaten vor-
men geen gevaar. Het huidige stadsbestuur besliste echter om de plan-
nen van de nieuwbouw te laten varen en het huidige Gildhof volledig te 
renoveren. Daarbij werd ook een grondige studie besteld over het aanwe-
zige asbest in het gebouw. De resultaten van het onderzoek van mei 2014 
maakten pijnlijk duidelijk dat er wel heel veel asbest in het gebouw aan-
wezig was (dak, onderdak, isolatieleidingen, valse plafonds,…). Van mei 
2014 tot november 2015 (anderhalf jaar dus) werd echter niets met deze 
resultaten van dit grondige asbestonderzoek aangevangen. Integendeel, 
er werd beslist om eerst het sanitair, de inkomhal en het schrijnwerk te 
vernieuwen. Totdat het personeel voor hun gezondheid begon te vrezen 
na het zien van enkele gebroken asbestplaten. Na de gevraagde luchtme-
tingen diende het gebouw volledig gesloten te worden. 

Het stadsbestuur is hier dan ook heel nalatig geweest. Deze plotselinge 
sluiting middenin het cultuurseizoen had kunnen vermeden worden. Net 
zoals de enorme extra kosten voor schadevergoedingen of de bouw van 
een tijdelijke en peperdure cultuurplaats in de loodsen langs de Deinse-
steenweg. Bovendien werden zelfs de leden van de raad van bestuur van 
het Gildhof op de bestuursvergadering de avond voor de plotse sluiting 
niet op de hoogte gebracht van de resultaten van de asbestmeting wat 
ruikt naar een doofpotoperatie. Het stadsbestuur telt hier dan ook een 
zware verantwoordelijkheid voor de gevolgen en kosten van hun nalatig-
heid. 

Camera aan ingang zwembad

Om de veiligheid en controle in het 
zwembad te vergroten, stelde Hedwig 
Verdoodt voor om een camera in de in-
komhal te hangen om diefstallen in de 
kleedhokjes tegen te gaan.

Niet doven van straatverlichting

Tegen de beslissing van het stadsbestuur 
in om de openbare verlichting ’s nachts 
te doven tussen 23 uur en 5 uur stelde 
Hedwig Verdoodt voor om de openbare 
verlichting ’s nachts te dimmen of te wer-
ken met besparende LED-verlichting zo-
dat de verkeers- en sociale veiligheid toch 
gegarandeerd blijft.

CD&V TIELT SLOOT 2015 AF MET ENKELE 
SUCCESVOLLE ACTIVITEITEN ...

Onderwijs is voor Tielt een belangrijke motor die onze stad in beweging zet. Op onze onderwijsbab-
bel op 30 november mochten we maar liefst een 200-tal geïnteresseerden verwelkomen voor enkele 
panelgesprekken over de uitdagingen in het onderwijs met vertegenwoordigers van schooldirecties, 
leerkrachten, leerlingen en ouders.



“Graag een blijvend overleg en 
evaluatie over de locatie - met 
bijhorende parkeerproblemen - van 
de zaterdagse boerenmarkt bij 
land- en tuinbouwers/leveranciers 
en bij klanten/kopers, zodat de 
Tieltse boerenmarkt opnieuw kan 
bloeien.”

Joris Vande Vyvere

Fiets- en voetgangersbrug 
over Noorderring

Vincent Byttebier pleitte op de gemeen-
teraad van 29 oktober voor een fiets- en 
voetgangersbrug over de Noorderring 
zodat voetgangers en fietsers veilig de 
Noorderring kunnen oversteken. 
Zo wordt ’t Hoogserlei, de sport- en 
jeugdaccomodatie op de Watewy en 
Sint-Paulus en het Speelbos beter en vei-
liger verbonden met het centrum van de 
stad.

Geen rondpunt op de Pont-
weg aub!

Bij de riolerings- en wegeniswerken in 
de Pontweg koos het stadsbestuur op  29 
oktober helaas voor de aanleg van een 
rotonde aan het kruispunt aan het be-
lastingskantoor. CD&V is sterk gekant 
tegen een rotonde omdat daar heel veel 
fietsers rijden van en naar de sporthal en 
-terreinen en studies uitwijzen dat het 
aantal fietsongevallen met meer dan de 
helft stijgt op rotondes binnen de be-
bouwde kom.

CD&V Tielt op de kerstmarkt

GRONDRUIL TILTEXSITE VOOR 
UITBREIDING ACADEMIES
Voor de noodzakelijke uitbreiding van de stedelijke academies stelde 
Vincent Byttebier een gehele of gedeeltelijke ruil voor van het terrein van 
de Tiltex-site langs het Generaal Maczekplein met de site van de voorma-
lige Sint-Godelieve- en Sint-Pietersschool tussen de Peperstraat en Kerk-
straat, die wel eigendom is van de stad Tielt.

Door deze grondruil hoeven geen nieuwe financiële middelen voorzien te 
worden voor de verwerving van het perceel. “Op de Godelievesite kunnen 
assistentiewoningen komen en de academies kunnen uitbreiden op de 
Tiltex-site.”

meer info: info@vincentbyttebier.be

ZWARE NALATIGHEID VAN TIELTS 
STADSBESTUUR IN ASBESTDOSSIER 
CULTUURCENTRUM GILDHOF

... EN START 2016 ALVAST MET EEN 
(VER)NIEUW(D)E, ENTHOUSIASTE PLOEG

Carine De Smul in OCMW-
raad

Sinds november 2015 zetelt 
afdelingssecretaris Carine De 
Smul in de OCMW-raad in op-

volging van raadslid Georges Van-
overbeke. Carine is beroepshalve 
werkzaam bij CM Roeselare-Tielt.

V.l.n.r: Uittredend voorzitter Christophe Verstraete, fractievoorzitter Vincent Byttebier, voorzitter 
Klaas Carrette, Michiel Van Daele (CD&V-senioren), Jasminka Poppe (JONGCD&V), Anne-Marie 
Geeroms (Vrouw en Maatschappij) en Luc Vannieuwenhuyze (gemeente- en provincieraadslid)

Op de nieuwjaarsreceptie werd Klaas Carrette verkozen als nieuwe voorzitter van CD&V Tielt, terwijl 
Michiel Van Daele (voorzitter CD&V-senioren), Jasminka Poppe (voorzitter JONG CD&V) en Anne-
Marie Geeroms (voorzitter Vrouw & Maatschappij) hun engagement vernieuwden.



De grote tussentijdse evaluatie van Het Nieuwsblad 
van elk bestuur in de regio toonde voor Tielt heel dui-
delijke cijfers. De evaluatie gebeurt op basis van de 
resultaten van het onderzoeksbureau iVox die Het 
Nieuwsblad ook in Tielt deed uitvoeren. 

In vergelijking met het vorig CD&V-bestuur daalde de 
tevredenheid over het huidig stadsbestuur van 6,7 
naar 5,6. De tevredenheid over de burgemeester daal-
de zelfs nog dieper tot 4,8 op 10. Maar liefst 42 % van 
de Tieltenaren vindt dat het huidig stadsbestuur het 
slechter doet dan het vorige CD&V-bestuur. 

De inspanningen die het stadsbestuur leverde zorgt 
voor betere resultaten op een aantal vlakken. Toch 
gaat de tevredenheid van de Tieltse burger er voor 
bijna alle sociale onderwerpen sterk op achteruit. 
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