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Wat maakt u goed 
gezind in onze 

gemeente?
De CD&V-raadsleden 

maken er graag
werk van!

Voorwoordje
Het is zomer. Na een lange winter doet de 

warmte deugd. Ook politiek was er de voorbije 
maanden een kil klimaat. Maar de warmte die 
we kregen van de Tieltenaar deed ons goed na 
de koude douche van 14 oktober. 

Met vernieuwde kracht zal CD&V, nu 
vanuit de oppositie, het reilen en zeilen 
in onze stad gadeslaan en bijsturen 
waar mogelijk. Een meerjarenplan 
heeft het nieuwe bestuur pas tegen 
eind dit jaar. Tielt vliegt dus op 
automatische piloot. Deze regen-

boogcoalitie weet nog niet waar 
ze met onze stad naartoe wil. 

Tielt ligt niet KO in de touwen. Tielt staat niet stil. 
Tielt is niet failliet. Tielt is niet slechter af  dan an-
dere steden en gemeenten. Dit is nochtans wat de 
meerderheid u wil laten geloven. CD&V zal blijven 
ijveren om de dynamiek in onze stad te behouden. 
Verdere waardering van uw vereniging. Verder wer-
ken aan een veilige en aangename buurt. Verdere 
strijd tegen armoede.  
Met Innesto wil CD&V de veranderingen in onze 
maatschappij detecteren en met concrete voorstel-
len de koe bij de horens vatten om ook de komen-
de generaties sterker te maken. We luisteren graag 
naar uw verhaal en zijn één en al oor naar wat u 
goedgezind maakt. 

Christophe Verstraete
voorzitter CD&V Tielt
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Neem gerust contact met ons op !

Roos Bovijn-Tack
Nagelstraat 6
roos.tack@molenland.be
0472/ 75 25 97

Sandra 
Nemegheer-Declerck
Putterijstraat 12
sandra.declerck
@telenet.be
0485/ 71 30 77

Joris Uyttenhove
Pontweg 32
j.uyttenhove@kawanda.be
0473/ 86 03 80

Luc Vannieuwenhuyze
Hondstraat 110
luc.vannieuwenhuyze@
west-vlaanderen.be
0494/ 90 91 02

Vincent Byttebier
Holdestraat 31 
info@vincentbyttebier.be
0497/ 26 25 60
Fractievoorzitter

Klaas Carrette
Kronkelbeekstraat 1
klaas.carrette@
belgacom.net
0473/ 83 62 26

Karen Braekevelt
Papenholwegel 57
karenbraekevelt@

hotmail.com
0477/ 69 98 73

Roza Spiessens-
Dedeurwaerder

Gross Geraulaan 8
roza.dedeurwaerder

@skynet.be
051/ 40 45 51

Joris Vande Vyvere
Bosakkerstraat 69

joris.vandevyvere@
telenet.be

0497/ 88 08 51

Christine De Poorter-
Dehaemers

Ter Kouter 27
christine.dehaemers@

telenet.be
0497/ 45 82 22

Hedwig Verdoodt
Meikestraat 5

hedwig.verdoodt@
skynet.be

0496/ 36 86 76

Christophe Capoen
Gross Geraulaan 24

info@
christophecapoen.be

0473/ 57 14 08

De CD&V-raadsleden

Koken kost geld, dus moeten jaarlijks 
een aantal gemeentebelastingen door de 
gemeenteraad worden goedgekeurd. 

In de vorige bestuursperiode had de 
oppositie, bestaande uit sp.a en Open-
VLD, telkens kritiek op de goedkeuring 
van de algemene milieubelasting en de 
belastingen op niet-bebouwde percelen, 
drijfkracht, afgifte van administratieve 
stukken, aanvragen van milieuvergun-
ningen, afgifte van conformiteitsat-
testen, terrassen en het gebruik van het 
openbaar domein. 

Jarenlang was de kritiek te horen dat 
deze belastingen vanuit financieel oog-
punt niet noodzakelijk waren, het echte 
‘pestbelastingen’ waren, deze belastin-
gen meer kostten dan ze opbrachten,… 
Kortom, weg ermee!

In de gemeenteraad van december 
vorig jaar bij de bespreking van de ge-
meentebelastingen voor het aanslagjaar 
2013 stelde de CD&V-meerderheid dan 
ook voor om de genoemde belastingen 
niet meer goed te keuren. Inderdaad, 
weg ermee!

Maar wat bleek nu? Tot onze grote 
verwondering voerde de bestuursmeer-
derheid alle genoemde belastingen in 
januari van dit jaar opnieuw in. Een 
beslissing die in schril contrast staat 
met hun woorden en pleidooien tijdens 
de vorige bestuursperiode! Waren het 
nu toch geen zinloze pestbelastingen?

Een beslissing die de geloofwaardigheid 
van de huidige bestuursmeerderheid 
volledig onderuit haalt!

Jarenlang 
aangevochten 
belastingen door 
meerderheid 
opnieuw 
ingevoerd
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Realisaties CD&V-meerderheid
Eind vorig jaar en dit voorjaar werden nog een aantal projecten 
afgewerkt die door de CD&V-beleidsploeg op de sporen werden 
gezet. We plaatsen ze even in de kijker!

Realisatie CD&V-meerderheid: 
De Ponte
De sport- en topturnhal ‘ De Ponte’, 
de Kringwinkel en het Sociaal Huis, de 
nieuwe infrastructuur voor het Initiatief  
voor buitenschoolse opvang ‘Tanneke’, 
de metamorfose van het Tieltse stads-
centrum, de zuidoostelijke ring, … dit 
zijn maar enkele van de vele projecten 
die de CD&V-ploeg in de vorige be-
stuursperiode voor u heeft gerealiseerd. 

Realisatie CD&V-meerderheid: 
ontsluiting ringbaanparking
Eind 2011 besloot CD&V de ring-
baanparking beter te ontsluiten via een 
nieuw aan te leggen afslag iets voorbij 
het kruispunt met de Bruggestraat. Wie 

de afslag neemt, zo voorzag het con-
cept, komt op een rotonde die uitweg 
geeft naar de parking, de Europahal en 
de Kapellestraat. Na de bouwvergun-
ning en de opmaak van de bestekken 
kon vorig jaar de uitvoering starten. De 
afslag is nu afgewerkt.
Naast de betere ontsluiting van de ring-
baanparking pakten we ook de optimali-
satie van de parkeermogelijkheden rond 
de sportsite en het zwembad aan met 
vele nieuwe parkeerplaatsen tot gevolg.
Samen met de vroeger aangelegde 
fiets- en voetgangersdoorsteek tussen 
voetbalveld en sporthal, maken deze 
realisaties de site functioneler en zorgen 
ze voor een vlottere ontsluiting van het 
centrum.

Realisatie CD&V-meerderheid: 
aanleg Baudeloostraat en Wa-
terstraat
De CD&V-meerderheid, in overleg met 
de bewoners van Aarsele, plande de 
voorbije legislatuur de dorpskernver-
nieuwing van Aarsele. Deze plannen re-

sulteren in een grondige renovatie van 
de dorpskern. In de gemeenteraadszit-
ting van september 2011 keurden we 
een eerste ontwerp en bestek in het 
kader van deze dorpskernvernieuwing 
goed, met name de heraanleg van de 
Waterstraat en Baudeloostraat (vak 
Aarselestraat-Pastorijstraat). Eind vorig 
jaar waren deze werken tot eenieders 
voldoening uitgevoerd. 

Realisatie CD&V-meerderheid: 
natuurlijk speelterrein en 
Finse piste in groenzone Ring-
laan
De wens van de jeugdraad en de 
jeugdverenigingen voor een natuurlijk 
speelterrein in de groenzone tussen de 
Fonteinestraat en de Burggraaf  Vande 
Vyverelaan werd eind vorig jaar werke-
lijkheid. De subsidies van de Vlaamse 
overheid deed de CD&V-ploeg beslis-
sen om in deze zone ook een Finse 
piste aan te leggen. We stellen vast dat 
reeds heel wat sporters de weg naar 
deze looppiste vonden.

Fiets mee met 
JoNgCD&V
JONGCD&V Tielt organiseert op 18 
augustus 2013 een fietssneukeltocht en 
BBQ voor leden en sympathisanten. 
Vooraf  inschrijven is verplicht. Meer 
info en inschrijven via 0474/ 66 79 90 
(na 18 u) of  via mail op dominique.
wambeke@skynet.be.
Van harte welkom!

Innesto bij CD&V Tielt
Met het Project Innesto wil CD&V antwoorden formuleren 
op de vraag ‘hoe kunnen we de mensen in een veranderende 

wereld opnieuw zekerheid geven? 

Iedereen is welkom op ons congres op woensdag 19 juni om 
20 uur met Roel Deseyn (federaal volksvertegenwoordiger) 

en Luc Vannieuwenhuyze (provincieraadslid)

Zaal ‘t Gildeke, Oude Stationstraat 8,  8700  Tielt
U geeft mee de richting aan.
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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
Carine De Smul, Secretaris
(info@tielt.cdenv.be)
www.tielt.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Wat maakt u 
goed gezind in 

onze gemeente?

#goedgezind

CD&V-voorstellen uit de gemeenteraad
groenzone inkleden 
CD&V pleitte bij de goedkeuring van de 
basisovereenkomst voor de verkaveling 
langs de Joris Lannoostraat 7 februari 
2013 om de verkavelaar te verplichten 
de groenzone in te kleden met enkele 
zitbanken, enkele eenvoudige speeltoe-
stellen en wat vuilnisbakken. Zo creëer 
je een verpozingsplaats voor senioren, 
kinderen en recreatieve wandelaars en 
dient de stad deze kosten niet op zich te 
nemen. De schepen van wonen keurde 
dit voorstel af.

Armoedetoets
CD&V wenst de invoering van een ‘ar-
moedetoets’ bij elke beleidsbeslissing van 
de stad Tielt (21 maart 2013), waarmee 

getoetst wordt of  armoede (in de brede 
betekenis) op een integrale en structurele 
wijze wordt aangepakt.
De kansarmoede-index, waarmee de 
evolutie van kansarmoede bij gezinnen 
met jonge kinderen opgevolgd wordt, 
bedroeg voor Tielt in 2011 10,3 %, wat 
in vergelijking met 2010 een stijging is 
van 2,6 %. Kansarmoede is een toestand 
waarbij mensen beknot worden in hun 
kansen bij onderwijs, arbeid en huisves-
ting en heeft dus betrekking op verschil-
lende levensdomeinen. 
Het bestrijden van armoede moet ook 
in Tielt een belangrijke uitdaging zijn. 
Een ‘armoedetoets’ kan de impact van 
nieuwe beslissingen binnen het kader 
van armoede meten en meteen mogelijke 

negatieve gevolgen voor mensen die in 
armoede leven, beperken of  wegwerken. 
De nieuwe meerderheid keurde dit voor-
stel echter af.

Inventaris Tielts wegennet
CD&V vraagt een inventaris van de win-
terschade en de toestand van het Tieltse 
wegennet (25 april 2013). De bescha-
digde wegdekken dienen zo vlug mogelijk 
hersteld te worden om verdere averij te 
voorkomen. Ook de grote schadegevallen 
en wegen die meer structurele ingrepen 
vragen, dienen opgelijst te worden. Via 
een algemene inventaris van de toestand 
van alle Tieltse gemeentewegen kan het 
stadsbestuur een objectief  investerings-
plan opmaken.

Dienstencentrum ’t Vijverhof geopend
op vrijdag 19 april werd het dienstencentrum ‘t Vijverhof in de 
Kortrijkstraat officieel geopend door het oCMW. Voortaan ver-
vangt deze volledig hernieuwde infrastructuur het dienstencen-
trum Beukenhove. Een prachtig onderdak voor vele ouderen met 
tal van nieuwe mogelijkheden.

De beslissing tot aankoop van ‘t Vij-
verhof  werd genomen door de CD&V-
meerderheid in de vorige legislatuur. 
Na maandenlange voorbereidingen 
en besprekingen met de VZW Deca-
nale Werken, die eigenaar was van de 
gebouwen, kon de onroerende ruil 
met het dienstencentrum Beukenhove 
doorgaan. Hierdoor werd het OCMW 

eigenaar van ’t Vijverhof  en kon een 
grondig renovatieplan worden opge-
maakt. Het gebouw werd ook voorzien 
van een lift zodat de bovenverdieping 
toegankelijk werd voor personen met 
een beperking. 

Merkwaardig dat de huidige bestuurs-
ploeg nu wel durft te pronken met deze 

nieuwe locatie en spreekt van een goede 
investering en ideale locatie terwijl zij in 
2011 de principiële beslissing tot aan-
koop van ’t Vijverhof  niet goedkeurde.


