
Zowel de activiteiten voor de jeugd 
als voor de volwassenen kennen een 
goede opkomst. Tijdens de laatste zo-
mervakantie draaide de kinderopvang 
en de vakantiewerking op volle toeren.
Er was dan ook nood aan een gemeen-
schapshuis om al deze activiteiten en 
verenigingen onderdak te bieden. De 
Tieltse Bouwmaatschappij bouwde 
daarvoor een ruime accommodatie. 
Het stadsbestuur maakte het gebouw 
gebruiksklaar en zorgde voor de 

meubilering. De officiële opening was 
een echte feestdag waarop de voorzit-
ter van de bouwmaatschappij en eerste 
schepen Luc Vannieuwenhuyze de 
sleutels overhandigde aan burgemees-
ter Michiel Van Daele. De plechtigheid 
werd afgesloten met een drink waarop 
de wijkbewoners en de beleidsmensen 
elkaar nog beter leerden kennen en 
waarderen.
De wijk Dierdonk kan dit huis nu ver-
der gebruiken en tot leven brengen!  

Wijk Dierdonk opent 
nieuw buurthuis
De bewoners van de nieuwe en vitale wijk Dierdonk slaagden er de laat-
ste jaren met succes in om een druk gemeenschapsleven te ontwikkelen. 
De inspanningen van de vele vrijwilligers van de wijk en de steun van het 
stadsbestuur zorgden ervoor dat deze wijk als voorbeeld mag dienen voor 
heel wat andere woonkernen. 

Tielt stond deze zomer weer bol van 
de activiteiten: Tieltse Europafees-
ten, muzikale en culinaire nachten 
en aperitieven, Films op het Plein, 
talloze wijk- en buurtfeesten, … 
Tielt leeft! Honderden wandelaars 
en fietsers, op zoek naar een ant-
woord in één of andere zoektocht, 
kleurden onze stad.

En er wordt naarstig voortgewerkt. 
Verscheidene straten en pleinen 
werden onder handen genomen, 
waardoor Tielt alweer enkele blikvan-
gers rijker wordt: de state-of-the-art 
topsporthal, de Hulststraat en het 
Rameplein, de Poelbergsite, de bouw 
van de Kringwinkel, de dorpskern van 
Schuiferskapelle, enz. Nieuwe projec-
ten staan in de steigers, maar het zou 
niet slecht zijn om nu even tot rust te 
komen. Onze mooie markt moet het 
bruisende hart van onze stad zijn, een 
oase van ontspanning, ontmoeting en 
handel en zeker ook een fijne plaats 
om te wonen. We moeten van onze 
stad een aantrekkelijk, uitnodigend 
beeld scheppen. Het stadsbestuur zal 
een referendum organiseren om een 
duidelijk beeld te krijgen van wat u 
van onze Markt wil maken. Daarna 
moeten we de rangen sluiten en samen 
de gekozen wegen verdedigen. Enkel 
een positieve ambiance in een veilige 
omgeving trekt mensen aan. CD&V 
timmert voort om onze stad op een 
verdiende plaats te positioneren in 
een jungle van aanbod. Economisch 
aanbod. Cultureel aanbod. Sociaal 
aanbod. Sportief aanbod. Samen staan 
we sterker.

Christophe Verstraete

Voorzitter CD&V Tielt

www.tielt.cdenv.be

WoorDje van de voorzitter
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Als raadslid werd mij gevraagd ons 
OCMW te vertegenwoordigen op pro-
vinciaal en regionaal vlak in het SEL. 
Deze letterpuzzel staat voor Samen-
werkingsinitiatief Eerste Lijnsge-
zondheidszorg. Onze provincie werd 
verdeeld in vier deelgebieden en Tielt 
werd opgenomen in de SEL Midden 
West-Vlaanderen met het regionaal 
contactpunt in Roeselare. 
Op de stichtingsvergadering werd 
reeds vastgesteld dat dergelijke grote 
regio’s moeilijk werkbaar zouden zijn 
en werden kleinere LAS-eenheden ge-
vormd. De OCMW-raad Tielt ging er-
mee akkoord het Lokaal Antennepunt 
van de Sel te trekken voor de gemeen-
ten Tielt, Wingene, Pittem, Meulebeke, 

Oostrozebeke en Ruiselede. 
Ons sociaal huis in de Deken Darras-
laan 17 is het aanspreekpunt voor het 
netwerk eerstelijnsgezondheidszorg en 
verleent informatie aan de gebruikers 
en mantelzorgers.
Wij maken ons sterk dat wij, met onze 
beide professionele personeelsleden, 
je kunnen helpen om de weg te vinden 
naar de gepaste zorg en hulp.
Vanuit dit huis brengen wij alle part-
ners samen om via overleg, de beste 
zorg te garanderen voor elke zorgbe-
hoevende, in welke situatie dan ook. 
Naast de OCMW’s van onze zorgre-
gio zijn ook de diensten gezinszorg, 
diensten voor thuisverpleegkundigen, 
diensten maatschappelijk werk, huis-

artsen, mantelzorgverenigingen, psy-
chiatrische thuiszorg, oppasdiensten, 
dagverzorgingscentra en woonzorgcen-
tra... onze partners. Het is dan ook de 
opdracht van het lokaal antennepunt 
Tielt om via overleg deze diensten te 
gaan coördineren.
Het Sociaal Huis staat dan ook da-
gelijks open voor elke vraag omtrent 
thuiszorg en eerstelijnsgezondheids-
zorg. Wij streven er naar om de 
professionele hulpverleners en de 
vrijwilligers en mantelzorgers samen 
te brengen om zich over de eigen op-
dracht te bezinnen.
De OCMW-raad Tielt wil dit samen-
werkingsinitiatief nog beter bekend-
maken zodat iedereen de weg vindt 
naar de juiste hulpverlening.
Contact: LAS - Tielt (lokaal Anten-
nepunt Tielt Sel) Sociaal Huis Deken 
Darraslaan 17 - Tel: 051 42 79 10  
E-mail: sociaalhuis@ocmwtielt.be
www.ocmwtielt.be

joris Uyttenhove,

oCMW-raadslid

SOCIAAL

Het sociaal huis, 
een gastvrije kamer 

met ontelbare open deuren
Ben jij ook iemand die echt niet meer de weg vindt tussen al die verschil-
lende diensten en sociale instellingen die zichzelf met de gekste letterna-
men benoemen? Het wordt inderdaad een echte doolhof van afkortingen 
en logo’s waarachter de aard van de dienstverlening nog moeilijk te 
ontdekken is. Met deze bijdrage wil ik graag enkele minderbekende 
diensten van ons SOCIAAL HUIS voorstellen.

Op 9 oktober was er een ongewone 
drukte in het station van Tielt. CD&V-
Tielt stapte de trein op richting hoofd-
stad Brussel. 
Op uitnodiging van federaal volks-
vertegenwoordiger Nathalie Muylle 
maakten we kennis met de werking en 
de gebouwen van Kamer en Senaat. 
Na een leerrijke inleiding verkenden 
wij het Paleis der Natiën en namen wij 

plaats in de vergaderzalen van onze 
volksvertegenwoordigers en senatoren.

CD&V-TIELT bezoekt Federaal Parlement



5jaargang 10 - nr. 6 - november - december 2010

We vernieuwden de nutsvoorzienin-
gen en legden een gescheiden riole-
ringssysteem aan en we besteedden 
aandacht aan een mooie aanleg met 
de aanplanting van groen. Met deze 
realisatie loopt de inhaalbeweging op 

het vlak van de Tieltse stadskernver-
nieuwing ten einde. Enkele weken 
geleden ging een info- en overlegver-
gadering door met de bewoners van de 
Kortrijkstraat en de Bruggestraat. Ook 
hier dringen zich verfraaiingswerken 

op om de voetpaden, de versleten nuts-
voorzieningen en de openbare verlich-
ting te vernieuwen. Op basis van de 
opmerkingen uit de vergadering wordt 
nu een tweede werkplan opgemaakt.
Tielt beschikt zo over een prachtig 
historisch - en winkelcentrum. Nu 
werken we verder aan de aanpak van 
het centrum van Aarsele. Ook hier 
krijgen de plannen meer en meer vorm 
en worden de opmerkingen uit de be-
wonersvergadering meegenomen.

Marc Seynaeve,

Schepen

OPENBARE WERKEN

Historisch centrum in het nieuw
Na de heraanleg van de omgeving van de Sint-Pieterskerk en de Markt 
werden ook het Rameplein en de Hulststraat in het kader van de stads-
kernvernieuwing grondig aangepakt.

Tielts gemeenteraadslid Vincent 
Byttebier nam op 13 juni 2010 voor 
de eerste keer deel aan een nationale 
verkiezingscampagne. Hij haalde maar 
liefst 8.969 voorkeurstemmen op de 
CD&V-lijst voor de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers in de kieskring 
West-Vlaanderen. Bovendien kreeg 
hij onmiddellijk 1610 stemmen in 
eigen kanton Tielt en scoorde daarmee 
het best van alle Tieltse kandidaten. 
CD&V blijft in Tielt met 28,78% ver-
uit de grootste partij na 13 juni.
Vincent is 35 jaar jong en papa van 
twee dochtertjes. Naast gemeente-
raadslid is Vincent momenteel ook 
voorzitter van de Verkeerscommissie 
in de stad Tielt. De voorbije 6 jaar 
heeft Vincent Byttebier als voorzitter 
met een grote gedrevenheid de CD&V-
afdeling van Tielt geleid. Als licentiaat 

in de rechten werkt Vincent sinds 2007 
als raadgever mobiliteit op het kabinet 
van Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Hilde Crevits.
Vincent Byttebier: “Ik ben heel blij 
met dit sterk resultaat en wil dan ook 

alle kiezers en iedereen die meege-
holpen heeft aan de korte maar hevige 
campagne heel erg bedanken. Het is 
ongetwijfeld een blijk van waardering 
voor mijn inzet en gedrevenheid in de 
politiek en voor de stad Tielt.“ 

Vincent Byttebier dankt zijn 8969 kiezers

Bedankt 
kiezers!
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Nu het huis ietwat leeg lijkt kan de 
moeder-huishoudster zich met nog 
meer plezier inzetten voor anderen en 
plant zij graag een uitstapje in groep. 
Op de vraag hoe zij op de CD&V-lijst 
beland is, komt spontaan het antwoord 
dat dit maar een volgende stap was in 
haar jarenlange inzet voor het ACW-
Tielt. Zij heeft er in het verleden steeds 
de noden en de wensen van de werk-
nemers verdedigd. Niettegenstaande 
zij de rangen van de senioren heeft 
vervoegd, blijft zij ten zeerste sociaal 
geëngageerd. 
De groep senioren, en dan in het bij-
zonder de groep mindervaliden, mogen 
op haar inzet rekenen. De mobiliteit 
van deze bevolkingsgroep die heel 
dikwijls (ongewild) moeilijkheden on-
dervindt door het ondoordacht plaatsen 
van reclameborden op het voetpad is 
voor Roza een belangrijk item. Met 
rolwagens en kinderwagens is het een 
uitdaging om veilig te gaan winkelen.
Op onze vraag waarmee ons gemeen-

teraadslid verder de week vult, krijgen 
wij een serie vrijwilligerswerk opge-
somd met KAV, ACW, VZW De Gilde, 
Kind en Preventie, OKRA, de Tieltse 
Welzijnswerking en de buurtwerking 
van de Europawijk. Zij wordt ook ten 
zeerste gewaardeerd als gastvrouw 
naast Roland in het ‘Gildeke’.
De verkeersveiligheid in onze stad is 

voor Roza de prioriteit als gemeente-
raadslid. Zij is ten zeerste verontrust 
als zij de kinderen, studenten en de 
zwakke weggebruikers ziet laveren 
tussen het zware vrachtvervoer dat toch 
nog teveel ons centrum doorkruist. 
Daarnaast blijft zij echt bekommerd 
voor de toekomst voor elkeen, ook de 
sociaal zwakkere: “Iedereen moet toch 

zien dat het voor een deel van onze 
gemeenschap niet meer mogelijk is om 
te genieten van een betaalbare pint of 
koffie door de steeds stijgende prijzen.” 
Nu nog de vraag stellen wat zij het 
liefst zou willen doen in haar ‘ vrije tijd 
‘ is  eigenlijk zeer gedurfd en een deel 
misplaatst en toch...  Heel spontaan 
vernemen wij dat zij het best en het 

meest kan genieten van een gewoon 
uitje met het gezin en de kleinkinderen. 
Maar even spontaan volgt dan: “Ge-
noeg gepraat over mezelf, hoe is het 
met je vrouw...?”
Roza, een gemeenteraadslid, geïnteres-
seerd en bekommerd om elk-ander.   

EVEN VOORSTELLEN

Gemeenteraadslid roza Dedeurwaerder
Roza Spiessens-Dedeurwaerder 
voorstellen is voor de meeste van 
onze lezers eigenlijk overbodig want 
zij is een bezige bij die je overal met 
optimisme en blijvende werklust te-
gen het lijf loopt. Zij is gehuwd met 
de even actieve Roland Spiessens. 
Beiden zijn de ouders van drie ge-
huwde kinderen die samen zorgden 
voor zes kleinkinderen. 
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Wenst u lid te worden van CD&V 
Tielt, surf dan naar www.tielt.cdenv.be 
en klik op “word lid” of neem contact 
op met ledenverantwoordelijke Karen 
Braekevelt [karenbraekevelt@hotmail.
com], Bedevaartstraat 54A, Tielt of via 
info@tielt.cdenv.be. Zij helpt u graag 
verder om alle formaliteiten in orde te 
brengen.

Naam:       

Voornaam:

Straat en nr.:

Postcode en deelgemeente:

Geboortedatum:     M / V

Wenst u meer info, neem gerust contact op met een bestuurslid van CD&V.

Hoe lid worden van CD&V?



