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Bestuursakkoord stad Tielt 2019-2024 
 
 
Tielt is als “stad op de hoogte” een open stad waar alle betrokkenen nauw en constructief 
met elkaar samenwerken. Respect en hoffelijkheid voor elkaar is ons leidmotief.  
 
We beheren de stadsfinanciën als een goede huisvader. Als dynamische stad spelen we in op 
hedendaagse vragen, noden en bezorgdheden die in de Tieltse leefgemeenschap opduiken. 
 
We werken aan de toekomst en het welbevinden van onze huidige en toekomstige burgers. 
Dit betekent onder meer dat het milieuaspect wordt meegenomen in alle beleidskeuzes.  
 
We maken van Tielt een moderne stad waarbij communicatie met en inspraak van de inwoner 
van Groot-Tielt centraal staan. Alle communicatiekanalen (inclusief digitale) worden in een 
duidelijk communicatieplan onder de loep genomen. We gaan hierbij op zoek naar 
meerwaarde voor zowel de inwoner, de bezoeker, de gebruiker van de openbare diensten als 
de handelaar en ondernemer. We vergeten hierbij de mensen niet die niet mee zijn in de 
digitale omwenteling en zorgen steeds voor een alternatief. In Kanegem en Schuiferskapelle 
voorzien we een digitaal infobord. 
 
Inspraak krijgt een nieuwe dimensie en we vertrekken hierbij van een wederzijds respect en 
engagement. Adviesorganen worden tijdig betrokken in de opbouw van dossiers en niet 
louter geïnformeerd in een eindfase. We houden rekening met de prioriteiten van onze 
stadsgenoten voor de opmaak van het meerjarenplan.  
 
We analyseren onze dienstverlening om flexibeler en meer vraaggestuurd te kunnen werken. 
We bouwen een e-loket uit om de burger waar wettelijk mogelijk tijd- en ruimteonafhankelijk 
te kunnen bedienen. Klachten en opmerkingen van de inwoners worden nauw op de voet 
gevolgd door middel van een sluitende klachtenbehandeling en online monitoring. 
 
 
MOBILITEIT, VERKEER EN FIETSBELEID 
 
Voor een vlottere en veiligere mobiliteit in Tielt werken we aan een betere ontsluiting van 
Tielt, leefbare centra, veilige fietsverbindingen en toegankelijke voetpaden.  
 
Het zwaar en doorgaand verkeer moet uit het centrum van onze stad worden geweerd. We 
starten het overleg met Pittem en Meulebeke en met het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) opnieuw op voor de aanleg van de zuidwestelijke tangent, het laatste stukje van de 
ring rond Tielt. De zuidwestelijke tangent is zowel voor de ontsluiting van Tielt als voor de 
verkeersveiligheid in het centrum heel belangrijk.  

Het centrum van Tielt wordt doorkruist met gewestwegen met doorgaand verkeer langs de 
verschillende scholen. Bij een overeenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer over de 
ontsluiting van Tielt wensen we de gewestwegen door het centrum geleidelijk aan over te 
nemen van het Vlaams Gewest om deze wegen verkeersveiliger te maken en veilige 
fietsverbindingen aan te leggen.  
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We maken werk van de herinrichting van de centrumstraten om de verkeersleefbaarheid en 
-veiligheid en de bereikbaarheid in het centrum en de schoolomgevingen te verbeteren. In 
afwachting hiervan nemen we tijdelijke maatregelen om het niet-bestemmingsvrachtverkeer 
uit het centrum te houden. 
 
We pleiten verder voor een betere doorstroming op de Noorderring met een slimmere 
verkeerslichtenregeling waarbij nog dynamischer ingespeeld wordt op het aanwezige verkeer. 
We dienen een subsidiedossier in om een fiets- en voetgangersbrug of -tunnel te bouwen 
over/onder de Noorderring voor een veilige oversteek van fietsers en voetgangers en om de 
doorstroming op de Noorderring te verbeteren. 

We weren het sluip- en doorgaand verkeer uit de woonkernen. We streven naar een 
autoluwer centrum en meten de afname van de verkeersdruk. 

We streven naar meer éénheid en gelijkheid in de woonkernen met minder verkeersborden. 
We harmoniseren de verschillende snelheidsregimes in het centrum. We streven ernaar om 
de snelheidsregimes duidelijker af te laten lezen door de inrichting van de wegen. 

We zorgen voor een goede coördinatie en communicatie bij wegenwerken. De staat van de 
wegen wordt regelmatig gecontroleerd en het onderhoud van het wegdek gebeurt tijdig en 
volgens een planmatige aanpak. We maken werk van de heraanleg van de Neringenstraat. 
We dringen bij AWV aan op de dringende heraanleg van de Deinsesteenweg met vrijliggende 
fietspaden.  
 
Via het concept van de nieuwe vervoersregio Midwest streven we voor het openbaar vervoer 
naar betere verbindingen met de deel- en buurgemeenten.  
 
Samen met Infrabel en AWV werken we aan een reorganisatie en opwaardering van het 
stationsplein als centraal mobiliteitspunt in Tielt waar elke vervoersmodus aanwezig is en op 
elkaar afgestemd is. We werken mee aan een oplossing voor een veilige spoorwegovergang 
en een toegankelijker stationsgebouw met faciliteiten en voldoende parkeergelegenheid voor 
de pendelaars.  
 
We voeren een duurzaam parkeerbeleid. Wie wel in het centrum wil zijn, kan vlot parkeren 
op de beschikbare centrumparkings die maximaal worden benut. We voorzien een 
ondergrondse centrumparking onder het nieuwe project op de Collegesite die voor iedereen 
vlot bereikbaar is. In de winkelstraten wordt het kortparkeren verder gestimuleerd, worden 
fietsstallingen voorzien en worden er voldoende laad- en loszones voorzien. 

In samenwerking met een gespecialiseerd studiebureau maken we een verkeersplan op basis 
van het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, vervolgens openbaar vervoer en ten slotte 
personenwagens). We geven zo meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Daarbij wordt ook 
onderzoek verricht naar de reële parkeerbehoefte in het stadscentrum. We nemen de nodige 
maatregelen om de parkeercapaciteit af te stemmen op de reële behoefte. 

We voeren een actief fietsbeleid waarbij we ijveren voor een sterke stimulering van het 
fietsverkeer en bescherming van de zwakke weggebruikers. Fietsen naar school, naar het werk 
of naar de winkel kan maar aangemoedigd worden bij veilige en aantrekkelijke routes en bij 
een goede luchtkwaliteit.  
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We werken aan een fietsplan waarbij zowel maatregelen op korte termijn als op lange termijn 
in gang worden gezet ter bevordering van het fietsen. We realiseren snelle oplossingen 
(drempels wegnemen, verkeerd geplaatste paaltjes verwijderen, smalle fietsstroken 
verbreden, zachte ondergrond verharden) en verbindingen tussen alternatieve fietspaden en 
doorsteken voor fietsers en voetgangers. We brengen de ontbrekende schakels in kaart en 
voorzien in oplossingen. 
 
We werken aan fietsvriendelijkere schoolomgevingen. In overleg onderzoeken we de 
mogelijke invoering, waar inpasbaar, van schoolstraten die verkeersvrij zijn bij het begin en 
het einde van de schooldag. Ook voorzien we fietsstraten waarbij de fietsers voorrang hebben 
in de centrumstraten waar geen fietspad is voorzien. 
 
We werken verder aan betere fietsverbindingen tussen deelgemeenten en buurgemeenten 
en maken de fietsverbindingen in de centrumstraten veiliger.  
 
We voorzien meer en veilige fietsstallingen in de centra en aan het station en promoten actief 
het fietsgebruik. Naast een fietsroutekaart voor scholieren voorzien we ook een app met 
veilige fietsroutes. 

We verbeteren de toegankelijkheid van onze voetpaden via een systematische heraanleg. We 
dulden geen hinderende obstakels op voetpaden. We pakken prioritair de schoolomgevingen 
aan waar we indien mogelijk kiss-and-ride zones voorzien. 

We sensibiliseren alle weggebruikers om verkeersregels te kennen en na te leven met respect 
en in hoffelijkheid met elkaar.  
 
In Aarsele evalueren we de verkeerscirculatie en de parkeerfaciliteiten en sturen we bij waar 
nodig. 
 
We voorzien een overdekte fietsenstalling met oplaadpunt(en) in Kanegem en 
Schuiferskapelle. We proberen extra parkeerruimte te voorzien aan het voetbalveld in 
Schuiferskapelle en aan het kerkhof in Kanegem.  
 
 
VEILIGHEID 
 
Veiligheid is een belangrijke bekommernis. Onveiligheid en problemen moeten kordater 
worden aangepakt. Bij klachten dienen PV’s effectief te worden opgesteld. Hierdoor krijgen 
we een beter zicht op de problematieken in onze stad en kunnen we hier beter op inspelen.  
De politie is zichtbaar aanwezig in onze centra om zowel het veiligheidsgevoel en de preventie 
te verhogen als de verkeerssituaties beter te controleren en te sturen. 
 
De wijkagenten zijn het eerste aanspreekpunt in hun buurt en nemen een meer duidelijke en 
zichtbare rol op.  

Via het GAS-reglement pakken we foutief parkeren en kleine overlast aan.  



CD&V Tielt  Iedereen Tielt  Groen Tielt 

 

4 
 

Om de sociale- en verkeersveiligheid te verhogen, wordt de openbare verlichting ’s nachts  
gefaseerd en via LED-verlichting opnieuw aangesloten. Hiertoe starten we meteen overleg 
met Fluvius. 
 
We ondersteunen de ambulancedienst in Tielt zodat de aanwezigheid van deze dienst in Tielt 
gewaarborgd blijft. 
 
We realiseren een nieuwe brandweerkazerne die uitgerust is met moderne accommodatie en 
technieken zodat onze brandweerhelden hun veiligheidsopdracht professioneel kunnen 
uitvoeren. 
 
 
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 
 
We voorzien in onze stad meer ruimte voor ondernemen en handel, voor wonen en voor 
groen. 
 
De nood aan bijkomende ruimte voor bedrijven wordt ingevuld door de uitbreiding van 
industriezone Noord, de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Huffesele en een 
lokale bedrijvenzone Aarsele. 
 
Naast de bestaande woonuitbreidingen (Zuid, Monteval-Zuiderring, Driesstraat-Felix 
D’Hoopstraat) wil het stadsbestuur met de Collegesite ook inzetten op wooninbreiding. Open 
ruimte in het buitengebied wordt immers steeds schaarser en moet beschermd worden. 
 
We leggen vast waar er meergezinswoningen kunnen gebouwd worden in de woonkernen 
van Groot-Tielt en uit hoeveel bouwlagen die mogen bestaan in een gabarietenplan, zo 
beschermen we eensgezinswoningen. Verder stellen we paal en perk aan huisjesmelkerij. 
 
Leegstand en verkrotting pakken we actief aan. We proberen zoveel mogelijk eigenaars te 
stimuleren om hun pand te activeren en te renoveren via onder meer de woonwinkel, het 
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor en de Tieltse Bouwmaatschappij. Wanneer deze aanpak 
echter niet haalbaar is, beroepen  we ons op het sociaal beheersrecht. 
 
In 2019 laten we een bouwmeesterscan uitvoeren.  
 
We creëren bijkomende duurzame sociale woningen om aan de vraag te voldoen in de 
woonuitbreidingsgebieden tussen de Wingensesteenweg en de Schuiferskapelsesteenweg 
en tussen de Baudeloostraat en de Pastorijstraat in Aarsele. We maken deze wijken duurzaam 
en klimaatneutraal. Daarbij zorgen we voor een mix aan sociale koopwoningen, gewone 
koopwoningen en sociale huurwoningen en bij de inplanning houden we rekening met een 
richtlijn van 75 m² groen per woning. Om de sociale mixiteit optimaal te bereiken, zetten we 
ook in op kleinschalige wooninbreidingsprojecten sociaal wonen.  
  
We voeren een renovatiepremie in die twee doelstellingen wil bereiken: het verbeteren van 
de woonkwaliteit, ook voor ouderen, en de duurzaamheid van woningen. 
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BUURTWERKING 
 
We ondersteunen wijkwerkingen in eigen buurt of wijk. We werken een buurtgericht beleid 
uit waarbij gedragen wijkwerkingen mee verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor 
netheid en waar zorg voor elkaar opnieuw belangrijk wordt. We ondersteunen activiteiten die 
de sociale cohesie verhogen en geven de wijkwerkingen inspraak op infrastructurele 
aanpassingen en investeringen.  
 
In Aarsele en Kanegem richten we een bewonersplatform op naar het voorbeeld van 
Schuiferskapelle.  
 
In Kanegem gaan we voor een grondige en snelle renovatie van de parochiezaal zodat 
activiteiten in de eigen buurt mogelijk blijven.  
 
In Schuiferskapelle zoeken we in overleg naar een structurele oplossing voor de Dorpsparel, 
de verenigingen en de buurtwerkingen, zodat ze opnieuw een eigen stekje hebben voor hun 
activiteiten. 

 
OUDERENBELEID 
 
De vergrijzing en het ouderenbeleid worden in beleidsteksten maar al te vaak herleid tot een 
probleem. Voor de duidelijkheid, het is een goede zaak dat steeds meer mensen ouder 
worden. Het brengt weliswaar uitdaging met zich mee, ook voor de lokale overheid. Het lokale 
bestuur dient een cruciale rol op te nemen in het aanbieden, organiseren, faciliteren en 
coördineren van residentiële en semi-residentiële zorg en van de thuiszorg. Het behoud en 
de versterking van kwalitatieve en betaalbare ouderenvoorzieningen is een absolute 
prioriteit. 
 
Belangrijkste investeringen in dit domein worden de bouw van een nieuw 
dagverzorgingscentrum, het voorzien van extra betaalbare assistentiewoningen en van 
plaatsen kortverblijf, al dan niet in de vorm van een combinatie van dag- en nachtopvang en 
de bouw van een nieuw dienstencentrum op de collegesite. Verder bouwen we een betere 
ondersteuning van de mantel- en thuiszorg uit om mensen zo lang mogelijk de kans te bieden 
thuis te blijven wonen.  
 
Ook zetten we in op zorgnabijheid. We bouwen een mobiel dienstencentrum uit dat de 
deelgemeenten aandoet. We zetten in op wijkwerking waarbij zorg een belangrijke 
component wordt. 
 
Ook hier geldt dat adviesorganen dienen te worden opgewaardeerd. De Tieltse 
Ouderenadviesraad wordt betrokken in de verwezenlijking van bovenstaande realisaties en 
verder wordt een adviesorgaan van bewoners en familieleden in het leven geroepen voor de 
zorgvereniging zodat het beleid meer vraaggestuurd kan werken. 
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JEUGD EN KINDEROPVANG 
 
Ook jongeren en kinderen verdienen onze aandacht. De toekomst is immers jong.  
 
We bouwen het Huis van het Kind uit tot een betrouwbaar aanspreekpunt voor alle vragen 
met betrekking tot gezinsondersteuning. Onze speciale aandacht gaat uit naar alleenstaande 
ouders. 
 
We nemen als lokale overheid een regierol op bij de kinderopvang. We zetten de 
ondersteuningsfunctie van kinderopvang in de verf om zo de economische, de sociale en de 
pedagogische meerwaarde van kinderopvang optimaal te verzilveren.  
 
We maken van Tielt een speelvriendelijke stad. De aanvragen voor speelstraten worden 
flexibeler, we creëren een speelweefselplan zodat dicht bij elke gezinswijk een speeloase te 
vinden is. We bouwen een speelotheek uit en zetten in op speelpleinwerking zowel in Tielt als 
in de deelgemeenten. Verder voeren we de financiële en logistieke ondersteuning van de 
jeugdverenigingen op.  
 
In Kanegem voorzien we nieuwe jeugdlokalen en het KSA-lokaal van Schuiferskapelle krijgt 
een opknapbeurt. In Aarsele zorgen we voor extra speelgelegenheid.  
 
Ook denken we aan de tieners en de jongvolwassenen en ontspannings- en 
ontmoetingskansen voor hen. We spelen op een relatief laagdrempelige manier in op de 
nieuwe vrijetijdstrends. We bekijken samen met de jeugd hoe we werk kunnen maken van 
een jeugdhuis. Het engagement en de bereidheid hier werk van te maken van de jeugd zelf is 
hier uiteraard wel een voorwaarde voor. 
 
We zetten in op drugpreventiecampagnes.  
 
We stimuleren samenwerkingsinitiatieven met de landbouwsector voor de uitbouw van 
volwaardige zorgboerderijen en/of een kinderboerderij.  
 
In Schuiferskapelle breiden we het aanbod speeltoestellen en de vakantieopvang uit. We 
onderzoeken de mogelijkheden voor buitenschoolse kinderopvang. 
 
 
GEZONDHEID 
 
Verder zetten we in op de gezondheid van onze bewoners. Gezondheid is immers voor 
iedereen belangrijk. Als overheid die het dichtst bij de inwoners staat, willen we acties 
stimuleren die gezonde patronen promoten.   
 
 
SOCIAAL BELEID 
 
Wat betreft het sociale luik wil de meerderheid van Tielt een open stad met rechten, plichten 
en kansen maken. We stimuleren arbeid waar mogelijk en zorgen voor passend maatwerk of 
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begeleiding waar dit niet kan. Nieuwkomers krijgen kansen maar ook de daarbij horende 
verplichtingen. De sport-, cultuur- en jeugdinfrastructuur maken we voor iedereen 
toegankelijk. Onze speciale aandacht gaat naar het doorbreken van generatiearmoede en 
hieraan gekoppelde begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen. We geven mensen in 
armoede een stem en werken een vraaggestuurd sociaal beleid uit.  
 
 
LANDBOUW  
 
We zorgen voor een systematisch onderhoud en herstel van de landelijke wegen en passen 
waar mogelijk deze wegen aan aan de moderne landbouwapparatuur via uitvoegstroken en 
asverbredingen. We blijven de landbouwers ondersteunen om via de korte keten te verkopen 
en we stimuleren de consumenten om rechtstreeks bij de boer te kopen. 
 
We behouden de open ruimte en promoten en ondersteunen de landbouwers bij het 
aanvragen van beheersovereenkomsten in functie van natuur, milieu en landschap. We geven 
waar mogelijk verdere uitvoering aan het erosiebestrijdingsplan. 
We staan in voor efficiënt beheerde bermen en beken, dit met respect voor natuur maar 
waarbij de veiligheid van de weggebruiker primeert. 
 
We laten landbouwbedrijven mee evolueren binnen een natuurlijk proces van 
schaalvergroting, dit echter binnen de grenzen van wat maatschappelijk en ecologisch 
aanvaardbaar is. De kritische last van de bedrijven wordt afgetoetst aan de draagkracht van 
de omgeving. Door het gebruik van de beste beschikbare technieken te stimuleren, reduceren 
we de milieudruk en de impact op de nabije omgeving. 
 
 
MILIEU EN NATUUR 
 
We zetten in op een beter onderhoud van het openbaar groen en op netheid. Een nette 
omgeving zorgt voor een veiligheidsgevoel en nodigt uit om net te houden. 
 
We inventariseren de waardevolle binnentuinen en het privaat groen in onze stad. Deze 
inventaris wordt een instrument voor het vergunningsbeleid van de stad, waarbij als doel 
gesteld wordt om de waardevolle binnentuinen en privaat groen maximaal te beschermen bij 
aanvragen voor vastgoedprojecten. We ontwikkelen het stadsrandbos, dit met respect voor 
de landbouw. We voeren hiervoor een actief beleid door jaarlijks te investeren in het stadsbos. 
We ontwikkelen een landschapspark aan Tielt Zuid. We werken aan een bij- en 
vlindervriendelijke stad.  
 
Bij elk openbaar werk hebben we aandacht voor de integratie van de bestaande natuur en het 
beperken van de verharding.  
 
Er wordt voortgebouwd op de groene structuur van het stadspark en er komt een 
hoogkwalitatieve open ruimte met plaats voor ontmoeting. Verder hebben we met de 
realisatie van de collegesite de nodige aandacht voor klimaat- en milieubewust bouwen. 
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Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen onderschrijven we de evolutie naar 
klimaatneutrale doelstellingen.  
 
We blijven inzetten op de sterilisatie of castratie en het chippen van straatkatten. 
 
We geven als stad het voorbeeld en maken gebruik van dierproefvrije en biologisch 
afbreekbare schoonmaakproducten.  
 
We ondersteunen initiatieven van ‘t West-Vlaams hart om het landschap te beschermen en 
op te waarderen.   
 
Tielt is een stad ‘op de hoogte’ en daarom sluiten we onze ogen niet voor de 
klimaatverandering. We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover toekomstige 
generaties. Samen met inwoners en ondernemers wil het stadsbestuur een ambitieus 
klimaatplan realiseren via het Internationale Burgemeestersconvenant 2030 dat de stad mee 
ondertekende. Dit convenant stelt tot doel om de CO2-uitstoot met 40 % te verminderen 
tegen 2030.  
 
De ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn echter enkel haalbaar als ook de bedrijven en 

inwoners zich hierin engageren. 

Met de renovatiepremie willen we inwoners ondersteunen die de omslag maken naar 
hernieuwbare energie en energie besparen. Daarnaast kunnen inwoners nog een stap verder 
gaan: we geven iedereen de kans om via een coöperatieve vennootschap te investeren in 
windmolens op de uitbreidingszone van industrie Noord. Zo genieten inwoners op termijn 
ook mee in de opbrengst van hernieuwbare energie. In overleg met de West-Vlaamse 
Intercommunale gaan we binnen de eerste helft van de bestuursperiode op zoek naar een 
coöperatieve vennootschap die dit project kan realiseren. Voor de bedrijven bekijken we hoe 
we de drijfkrachtbelasting kunnen hervormen naar een belasting die oog heeft voor de 
ecologische inspanningen van het bedrijf. 
 
We maken aansluiting met onze mondiale raad die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
hoog in het vaandel draagt. Ook het humanitaire aspect van de mondiale raad wordt niet uit 
het oog verloren. 
 
Zowel voor de bestaande gebouwen die stad Tielt beheert als voor nieuwe openbare 

gebouwen gaan we na welke investeringen in hernieuwbare energie mogelijk en wenselijk 

zijn.   

 
Om problemen te vermijden bij periodes van zowel aanhoudende droogte als wateroverlast 
maken we een brongericht waterplan op. Inspanningen om bijkomende ecologische 
ingerichte waterbekkens te realiseren, gescheiden riolering aan te leggen en oppervlaktes te 
ontharden waar mogelijk, maken deel uit van dit geïntegreerde waterplan. 
 
Met een doordacht beleid zorgen we voor het voorkomen, verwerken én opruimen van ons 
afval. We dringen voedselverspilling terug door bestaande en nieuwe projecten logistiek te 
ondersteunen. Stad Tielt gaat voor een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid. We 
ondersteunen en stimuleren de deeleconomie. 
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We zorgen ervoor dat de Groot-Tieltenaar met zijn organisch afval in compostpaviljoenen 
terecht kan. We onderzoeken samen met de partners van IVIO in hoever we de huisvuilzakken 
kunnen vervangen door een containersysteem waarbij het principe is dat de vervuiler betaalt. 
We  vervangen waar mogelijk de bestaande glasbollen door ondergrondse glasbollen. We 
hebben aandacht voor netheid en pakken zwerfvuil kordaat aan door controles en sancties. 
We behouden de groencontainers in de  deelgemeenten. 
 
 
LOKALE ECONOMIE 
 
We versterken het winkelgebeuren in Groot-Tielt en werken een strategie uit om het 
handelsaanbod te verbreden. We herbekijken het huidige winkelgebied en zorgen ervoor dat 
het een samenhangend geheel vormt met de collegesite. Met de ontwikkeling van de 
collegesite zetten we een grote stap vooruit om méér winkelbeleving te creëren in Tielt. De 
Markt, de Bruggestraat en de driehoek Kortrijkstraat - Ieperstraat - collegesite maakt winkelen 
in Tielt aantrekkelijker. Met de realisatie van een groene as wordt het project een 
evenwichtige combinatie van wonen, winkelen en aangename vrijetijdsbelevenis. Hierbij 
houden wij rekening met de leefbaarheid en de mobiliteit.  
 
Leegstaande handelspanden vermijden we kost wat kost: naast de taks op leegstand 
stimuleren we ook starters om zich in een leegstaand pand te vestigen of er een pop-up 
winkel- of horecazaak op te starten. 
 
Dagelijkse inkopen moet elke inwoner van Groot-Tielt vlot en dichtbij huis kunnen doen. 
Buurtwinkels zijn daarom een onmisbare schakel in de lokale economie en worden positief 
onthaald. 
 
We voeren een ondernemersvriendelijk beleid en verenigen handelaars en ondernemers in 
werkgroepen (horeca, handel, bedrijventerreinen) zodat er makkelijker afspraken kunnen 
gemaakt worden over evenementen en openbare werken. De Raad voor lokale economie 
krijgt meer ruimte om initiatieven te ontwikkelen die het ondernemerschap en de lokale 
economie in Tielt moeten stimuleren. Vanuit de stadsdiensten worden initiatieven 
gestimuleerd, ondersteund en opgevolgd door een ambtenaar lokale economie. 
 
De nood aan bijkomende ruimte voor bedrijven wordt ingevuld door de uitbreiding van 
industriezone Noord, de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Huffesele en een 
lokale bedrijvenzone Aarsele. Verder maken we werk van goed industrieterrein-
management, ook op het vlak van milieu- en energiedoelstellingen, en onderzoeken we waar 
er vrachtwagenparkings op de terreinen mogelijk zijn. Dat komt de verkeersveiligheid op de 
Ringlaan en in de wijken ten goede. Ook een goed beheer van de bedrijventerreinen op vlak 
van signalisatie, onderhoud, veiligheid en inbraakpreventie zijn noodzakelijk. 
 
Wij introduceren Shop&Go-parkeerplaatsen. Dit zijn parkeerplaatsen om snel een boodschap 
te doen of iets op te halen. Je hebt geen parkeerschijf of parkeerticket nodig. Parkeersensoren 
registreren het uur van aankomst en vertrek. Zo weet de parkeerwachter of je je aan de 
maximum parkeerduur houdt.  
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Duidelijke bewegwijzering van de parkeermogelijkheden, comfortabele fietsstallingen en 
goed aangeduide laad- en loszones zijn een absolute noodzaak. Een aantrekkelijke en nette 
stad draagt bij tot een aangename winkelbeleving. 
 
We willen onze functie als centrumstad benadrukken. Wij werken een citymarketingplan uit, 
een stappenplan met aandachtspunten voor hoe wij ons als winkelstad kunnen profileren. 
 
 
VRIJE TIJD 
 
Finaal willen we de inwoner van Groot-Tielt en de bezoeker onze fijne stad optimaal laten 
beleven.  
 
We vergeten hierbij het belang niet van onze vele verenigingen die het socio-cultureel aanbod 
maken tot wat het is. We breiden het vrijwilligerspunt uit naar alle sectoren. We zorgen voor 
een betere ondersteuning en voorzien hiervoor meer vergader- en repetitieruimte door 
inventarisatie van de accommodatie en intelligent meervoudig gebruik met een eenvoudig 
digitaal reservatiesysteem. We verhogen de financiële en logistieke ondersteuning. We  
zetten samenwerkingsverbanden op tussen de stedelijke evenementen en programmaties om 
tot kruisbestuiving te komen. We ondersteunen maximaal de samenwerking tussen 
verenigingen. Ook hier geven we de adviesraden opnieuw de kans hun taak volwaardig uit te 
oefenen. 
 
 
ONDERWIJS 
 
We promoten Tielt verder als scholenstad en plegen geregeld overleg met alle 
scholen(groepen). We zoeken verder naar samenwerkingsverbanden om de arbeidskrapte 
tegen te gaan. Verder zijn we als lokale overheid een steunende en flankerende partner voor 
onze onderwijsinstellingen. 
 
Voor het deeltijds kunstonderwijs, werken we - na het ongunstig advies van de Vlaamse 
onderwijsinspectie over de huisvesting van de academies in 2016 en 2017 - aan een 
dringende oplossing. We streven naar een uitbreiding en centralisatie op de Tiltex-site 
tegenover de Europahal. We creëren daarbij een open verbinding naar de Tuin 
De Brabandere. 
 
 
CULTUUR 
 
Op cultureel vlak zetten we Tielt als betrouwbare partner opnieuw op de kaart met een puik 
afgewerkte theaterzaal en een evenwichtig programma. We werken verder aan de renovatie 
van het CC Gildhof als modern en toegankelijk cultuurcentrum. De activiteiten van de 
verenigingen worden meegenomen in de programmatie van het CC Gildhof. We waken over 
een evenwichtige bezetting van de Europahal. Ook waken we over een evenwichtige verdeling 
van de grote jaarlijkse culturele activiteiten en wisselen af tussen Cuesta, Trotwaar en een 
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familiefestival. We opteren voor een goede mix van ons cultuuraanbod zodat elke Tieltenaar 
de weg naar ons cultureel centrum vindt. 
 
Verder voorzien we tentoonstellingsruimtes in onder andere de Poelberg en Mulle de 
Terschueren om creatief talent te stimuleren en verzamelaars de kans te bieden te exposeren. 
Voor de afgestudeerden van de Kunstacademie die buiten lesverband hun talent verder willen 
ontwikkelen in groepsverband voorzien we een kunstenaarsatelier met huursysteem. 
 
We introduceren een digitaal ticketingsysteem  voor het Cultuurcentrum Gildhof. 
 
 
BIBLIOTHEEK 
 
We blijven zorgen voor een hedendaags aanbod in onze bib. Ook activiteiten worden verder 
ondersteund zodat de bib nog meer dan vroeger een ontmoetingsplaats wordt. De bib moet 
meer worden dan een plaats waar je boeken ontleent en moet nog echt een belevingsruimte 
worden in het hart van onze stad.  
 
 
ERFGOED 
 
We engageren ons om het erfgoed te behouden. Op gebied van funerair erfgoed wordt het 
werk dat reeds verricht is, verder gezet.  
 
 
KERKEN 
 
De dialoog met het centraal kerkbestuur wordt opnieuw opgestart om tot een kerkenplan te 
komen waarbij behoud van architecturaal patrimonium en herbestemming besproken 
worden. 
 
 
EVENEMENTEN 
 
We blijven streven naar een aanbod voor klein en groot zodat iedereen zijn gading kan vinden 
in het evenementenaanbod. Ook bij de organisatie van deze evenementen zetten we in op 
samenwerking en ondersteuning. 
 
 
TOERISME EN JUMELAGES 
 
Wat oorspronkelijk begon na WO II als eerste stap tot toenadering en samenwerking, is meer 
60 jaar later uitgegroeid tot een beweging die gemeenten verbindt in verschillende Europese 
landen. Deze Europese identiteit van onze stad blazen we nieuw leven in. We versterken de 
contacten met onze zustersteden en pogen door vernieuwde initiatieven de Tieltse inwoners 
dichter bij de Europese gedachte te betrekken. Hierbij vergeten wij onze talrijke Tieltse 
verenigingen niet.  
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De ligging van Tielt is alvast een troef: pal in het midden van de driehoek Gent-Kortrijk-Brugge. 
Tielt behoort tot de toeristische regio het Brugse Ommeland, maar ook deLeiestreek ligt op 
een boogscheut. 
 
Onze troeven verwerken wij in aantrekkelijke groepsarrangementen die een totaal beleving 
vormen. Midden ons marktplein staat onze Hallentoren met zijn campanilletoren, een 
UNESCO-erfgoed. De markante verhalen van Olivier De Duivel, Tanneke Sconinck en de baljuw 
spreken tot de verbeelding. Wij hebben een aantrekkelijk aanbod van bedrijven die de moeite 
waard zijn om een bezoekje te brengen: een wijngoed, een struisvogelboerderij, een 
brouwerij ... We betrekken hierbij de horeca, vragen de medewerking van bedrijven voor een  
bedrijfsbezoek, bieden fiets- en wandelroutes aan. Een dagje ‘Tieltelen’ wordt een belevenis. 
 
We herwaarderen Mulle de Terschueren. Een stadsapp wordt ontwikkeld om alle 
wandelingen, fietstochten en evenementen te promoten. 
 
 
SPORT 
 
Een degelijk en structureel onderhoud van onze sportinfrastructuur van zowel gebouwen, als 
binnen- als buitenterreinen zijn prioritair. Deze  sportinfrastructuren vertegenwoordigen een 
groot kapitaal en een belangrijke maatschappelijke en sociale functie om mensen aan te 
zetten om te sporten. Dit vergt belangrijke inspanningen inzake onderhoud, renovatie en 
aanpassing aan de hedendaagse eisen. We renoveren en benoveren waar nodig. 
 
Wat betreft het zwembad moet de aanzet gegeven worden. We onderzoeken de 
mogelijkheden naar renovatie of nieuwbouw, al dan niet in samenwerking met 
buurgemeenten of private partners. 
 
Door een digitaal reservatiesysteem maken we sporten nog iets makkelijker.  
 
Hoewel onze stad talrijke sportverenigingen telt, moeten we openstaan voor innovatie en 
zetten we in op nieuwe sporten.  We denken hierbij aan padel, een racketsport met 
ingrediënten uit o.a. tennis en squash en toegankelijk voor alle leeftijden. Een ideale sport om 
te spelen met vrienden, familie of collega’s. Verder voorzien we een fitnesscirkel die mensen 
toelaat op een halfuurtje aan sport te doen terwijl hun kind dat ook doet. De ondersteuning 
van de sportclubs voor een kwaliteitsvolle sportparticipatie zijn een prioriteit. 
 
Watewy blijft een belangrijke rol spelen in het Tieltse sportgebeuren en we updaten hier de 
invulling ervan. 
 
We bekijken hoe we een aanbod aan G-sport kunnen uitwerken in samenwerking met de 
sportverenigingen. 
 
Leegstaande sportzalen van scholen tijdens de avonduren moeten vermeden worden. 
Schoolsportinfrastructuur kan ook naar een bredere lokale gemeenschap worden 
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opengesteld waarbij lokale verenigingen conciërgefuncties vervullen. Overleg met de 
schoolbesturen en het opstellen van een plan zijn hier aan de orde. 
 
In een snel veranderende wereld liggen kansen om de sportinfrastructuur nog beter af te 
stemmen op de hedendaagse noden. De demografische evolutie zorgt tevens voor wijzigende 
behoeften inzake sportinfrastructuur. De vergrijzing verhoogt de vraag naar bepaalde 
infrastructuren zoals gymhallen, fietsroutes en petanquebanen. Ook dit verdient onze 
aandacht. 
 
 
TOT SLOT … 
 
Een legislatuur duurt lang. Het is moeilijk te voorspellen welke uitdagingen zich bijkomend 
nog zullen opwerpen. In elk geval verbinden CD&V, Iedereen Tielt en Groen zich ertoe samen, 
loyaal en transparant te werken voor het algemeen belang van de inwoner van Groot-Tielt.   
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Engageren zich om dit bestuursakkoord naar vermogen uit te voeren, 
 
 
Namens CD&V Tielt 
 
 
 
 
 
Christophe Capoen      Klaas Carrette 
Fractieleider       Voorzitter 
 
 
Namens Iedereen Tielt 
 
 
 
 
 
Bart Biebuyck       Claude Taelman 
Fractieleider       Voorzitter 
 
 
Namens Groen Tielt 
 
 
 
 
 
An Vanden Bussche      Filip De Bruyne 
Fractieleider       Voorzitter 


