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Een jaar geleden ging de nieuwe bestuursmeerderheid, gevormd door sp.a-groen en N-VA/Open VLD 
van start. In opdracht van Het Nieuwsblad voerde het onderzoeksbureau IVOX in alle Vlaamse steden 
een onderzoek uit om na te gaan hoe het momenteel zit met de tevredenheid van de inwoners over de 
burgemeester en het bestuur en of diverse vragen en noden in de gemeente voldoende worden aange-
pakt.
Het resultaat voor Tielt is duidelijk. Na één jaar beleid blijken de inwoners allesbehalve tevreden! Zowel 
de burgemeester als de bestuursmeerderheid halen de laagste score van de regio. Ook de aanpak van 
diverse belangrijke beleidsthema’s wordt negatief beoordeeld.
Enkele resultaten vindt u op de laatste bladzijde.

Resultaat bevraging Het Nieuwsblad: Groot-Tieltenaar geeft  
bestuursmeerderheid een duidelijke onvoldoende

Voorwoordje 
We zijn nu reeds anderhalf  jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen waarin CD&V 
met 12 zetels op 25 in de oppositie be-
landde. Anderhalf  jaar waarin de CD&V-
fractie met constructieve voorstellen op 
de gemeenteraad het beleid mee probeert 
te sturen. Denken we maar aan de vraag 
tot invoering van een armoedetoets, een 
bewegwijzerde parkeerroute, het gratis 
gebruik van het containerpark, een webcam 
aan het containerpark tegen wachttijden, 
de invoering van een sneeuwtelefoon, 
oplaadpunten voor elektrische fietsen in de 
deelgemeenten, leenfietsen aan het station, 
camera’s en betere fietsstallingen aan het 
station, camera’s met nummerplaatherken-
ning in de bedrijventerreinen, speeltoestel-
len op groenzones, … 

De gemeenteraad van december waarin de 
meerderheid hun meerjarenplanning en 
hun belastingsverhogingen goedkeurde, 
duurde maar liefst 5 uur door de bijko-
mende voorstellen en opmerkingen van de 
CD&V-fractie. CD&V heeft dus heel wat 
te vertellen. Onze voorstellen vindt u op 
onze website www.tielt.cdenv.be
Maar een oppositiepartij heeft ook de taak 
de meerderheid en het schepencollege te 
controleren. CD&V waakt over de cor-
recte samenstelling en behandeling van 
de adviesraden, de belangen van de kleine 
spaarder of  van wie het even moeilijk 
heeft. CD&V gaat na of  iedereen gelijk 
behandeld wordt en betrokken wordt bij de 
beleidsbeslissingen. CD&V waakt erover 
dat verkiezingsbeloften (zoals geen belas-
tingsverhogingen) niet gebroken worden.

Helaas krijgt de CD&V-fractie bij de hui-
dige (krappe) meerderheid weinig gehoor. 
Ook de Tieltenaar blijkt echter volgens 
de recente bevraging van Het Nieuwsblad 
allesbehalve tevreden over het nieuwe 
bestuur (zie laatste pagina). Maar CD&V 
werkt hard verder voor een hartverwar-
mend en sociaal Tielt waarin iedereen mee-
telt en iedereen betrokken wordt. U ook?

Vincent Byttebier
Voorzitter 

gemeenteraads-
fractie 

CD&V Tielt
info@vincentbyt-

tebier.be
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CD&V-voorstellen uit de gemeenteraad

Vlaams minister Hilde Crevits investeert fors in Tielt

Fietsuitleenpunt aan  
het station
Tielt was in het verleden één van de pio-
niers voor het realiseren van fietsknoop-
punten en het uitbouwen van ontmoe-
tingscentra met fietsverhuur zoals Huis 
Mulle de Terschueren en de Poelbergsite. 
Op de gemeenteraad van 5 december 
stelde Joris Uyttenhove voor om samen 
met de NMBS-holding en de koepel van 
Fietspunten een fietsuitleenpunt te starten 
aan het Tieltse station en in te tekenen op 
het project Blue-Bike. 
Het project wordt reeds toegepast in 
Deinze en Dendermonde en laat toe 
om, met een jaarabonnement van 10 
euro, het jaar rond, elke dag, in elk van 
de zestig steden, een fiets ter beschikking 
te krijgen. Zo kunnen we het openbaar 
vervoer aanvullen met fietsverkeer voor 
kleinere afstanden, bv. naar school, werk 
of  gewoon naar het centrum.

Gratis nieuwjaarsreceptie  
stad Tielt
De traditionele nieuwjaarsreceptie voor 
het stadspersoneel, verenigingen en be-
sturen op vrijdagavond 3 januari werd af-

geschaft. De nieuwjaarsreceptie voor alle 
Tieltenaars vond uiteindelijk wel plaats 
met voor elke Tieltenaar 2 gratis drank-
jes. De nieuwjaarsreceptie is - volgens 
ons - een moment waarop alle Tieltenaars 
uitgenodigd worden om elkaar op een 
gezellige en ongedwongen manier de 
beste wensen over te maken en waarop 
het stadsbestuur aan alle Tieltenaars een 
gratis receptie aanbiedt.

Maandelijkse gemeenteraad?
Het schepencollege besliste op eigen 
houtje om de gemeenteraden van 
februari, mei en augustus niet te laten 
doorgaan wat de wettelijke verplichting 
van minstens 10 gemeenteraden per jaar 
in gevaar brengt. CD&V kloeg reeds 
eerder aan dat de meerderheid het bedrag 
waaronder het schepencollege zelf  kan 
beslissen verhoogde van 12.500 euro 
naar maar liefst 67.000 euro! Het gaat 
niet op dat de meerderheid eerst zo veel 
mogelijk bevoegdheden wegtrekt van de 
gemeenteraad naar het schepencollege en 
vervolgens de maandelijkse gemeenteraad 
afschaft omdat er te weinig agendapunten 
zijn vanuit de meerderheid!

Groot onderhoud Noorderring 
in Tielt in 2015 voor 3,6 mil-
joen euro
Op het richtinggevend meerjarenpro-
gramma van AWV 2014-2016 wordt 
voor Tielt 3,6 miljoen euro gepland voor 
een grote structurele onderhoudsbeurt 
op de Noorderring rond Tielt. Er komt 
een nieuwe geluidsarmere bovenlaag en 

kapotte betonplaten worden vervangen. 
Zo wordt de geluidsoverlast voor de 
omwonenden sterk verminderd. 

7 miljoen euro voor vrijliggen-
de fietspaden Deinsesteenweg 
Voor de aanleg van enkelrichtings-
fietspaden langs beide zijden langs de 
Deinsesteenweg (N35) is een maand 

geleden een gunstig advies verleend 
op de Regionale Mobiliteitscommissie. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer en 
het stadsbestuur van Tielt kunnen nu 
binnenkort een samenwerkingsovereen-
komst ondertekenen voor het verdere 
verloop van het dossier. Vlaanderen zal 
voor deze fietspaden bijna 7 miljoen 
euro investeren. 

Stand van zaken zuidwestelijke ring rond Tielt
Het politiek akkoord in 2012 tussen 
de burgemeesters van Tielt en Pittem 
over de zuidwestelijke tangent tussen 
de Meulebeeksesteenweg en de Pit-
temsesteenweg op het grondgebied van 
Pittem en Tielt kende door het resultaat 
van de gemeenteraadsverkiezingen spij-
tig genoeg geen verder vervolg. Voor 

dit project werd al heel wat onderzoek 
gedaan. Zo werden er al verschillende 
intensiteits- en kruispunttellingen 
gehouden. Momenteel ligt de procedure 
(voorlopig?) stil door gebrek aan over-
leg tussen Tielt en Pittem. CD&V Tielt 
was goed op weg in het overleg, maar 
kan alleen maar constateren dat er se-

dert oktober 2012 geen enkel initiatief  
meer is genomen voor deze tangent.
CD&V vraagt dat Tielt zo vlug moge-
lijk opnieuw overlegt met Pittem om de 
lopende procedures verder te zetten en 
het draagvlak te vergroten. CD&V is 
bereid om hier samen met de meerder-
heid aan deel te nemen. 

Rond Moederdag en de Internationale 
Dag van het Gezin organiseert V&M 
jaarlijks de ‘Zij Blij-dag’, omdat wij 
opkomen voor een betere combina-
tie van gezin, zorg en arbeid. Op de 
Boerenmarkt deelde de Tieltse afdeling 
flyers uit met een aantal voorstellen 
voor een betere combinatie van zorg, 
gezin en arbeid. 

Vrouw en 
maatschappij 

actief in 
CD&V Tielt!

Vrouw & Maatschappij (V&M) 
is de politieke vrouwenbewe-
ging van CD&V en werd in 1976 
opgericht onder impuls van 
Miet Smet. V&M komt met eigen 
standpunten en acties naar 
buiten.
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- Vanwaar je gedrevenheid voor het 
vrijwilligersleven?
Ik heb mij van jongsafaan ten dienste 
gesteld van verenigingen. Als vrijwil-
liger ben ik daar geleidelijk aan inge-
rold, ook uit idealisme. Ik ben nu al 
27 jaar penningmeester van Femma, 
het vroegere KAV. Verder ben ik ook 
actief  bij Okra, Kind en Gezin en ben 
ik bestuurslid van kaartclub De Poel-
bergvrienden en de wijkwerking van 
de Europawijk. Wij bezorgen hier elk 
jaar zo’n 350 plantjes ten voordele van 
‘Kom Op Tegen Kanker’.

- Hoe ben je in de politiek geraakt?
Via de KAV zat ik in het Forum van 
het ACW en op hun vraag heb ik mij in 
2000 voor het eerst kandidaat gesteld 
voor CD&V. De eerste keer was ik 
niet verkozen, ondertussen ben ik nu 
al 8 jaar gemeenteraadslid. Ik wil het 
ACW steunen en mij voorstellen als het 
gezicht van de vrijwilliger.

- Wat is je ervaring na jaren Tieltse poli-
tiek?
Politiek is boeiend, je bent als verko-
zene veel meer op de hoogte van het 
reilen en zeilen in je gemeente. Aan 
politiek doe je uit idealisme. Ik wil mij 
blijven inzetten voor de vrijwilligers, 
voor de verenigingen, voor de senioren. 

In de huidige samenleving is er veel te 
weinig aandacht voor de senioren. Na 
één jaar van oppositie zie ik de situatie 
somber in, we worden niet au serieux 
genomen, ze proberen ons belachelijk 
te maken,… maar het kan weer keren.

- Hoe ziet een doorsnee dag eruit?
In de voormiddag lees ik steeds mijn 
krant, daarna boodschappen, het huis-
houden, koken, zorgen voor oma... De 
namiddagen worden ofwel ingenomen 
door de vrijwilligersactiviteiten of  in-
dien onze agenda leeg is, door wande-
len en fietsen. ‘s Avonds ga ik veelal 
nog naar een vergadering.

Even voorstellen: 
Gemeenteraadslid Roza Dedeurwaerder: 
een gebeten vrijwilliger

Paspoort:
- Tielt °17-02-1949
- gehuwd met Roland Spiessens
- 3 kinderen, 6 kleinkinderen
- Contact :Gross Geraulaan 8, 8700 Tielt
- Tel: 051/40 45 51 
- roza.dedeurwaerder@skynet.be

Wat is…
- Het mooiste plekje in Tielt? Naast 40 jaar lang wonen op de Europawijk hou 

ik ook wel van de omgeving van de Poelberg.
- Je mooiste herinnering aan Tielt? Mijn jeugdjaren in de Holdestraat die toen 

nog een grintweg “te lande” was en bij Ronceval waar we in de winter gingen 
‘slieren’ op de wal.

- Het mooiste seizoen? Toch wel de zomer, ik hou van de warmte, de lange 
dagen.

- Je favoriete gerecht? Ik kook heel graag en hou van alles met vis.
- Je favoriete uitstap? Reizen, andere landen bezoeken, we gaan heel graag naar 

de Moezelstreek, maar ook Noorwegen staat op ons verlanglijstje.

Op 25 november vond de Internationa-
le Dag voor de Uitbanning van Geweld 
tegen vrouwen plaats. De witte lintjes-
campagne is een internationale actie 
tegen geweld op vrouwen afkomstig 
uit Canada. Elk jaar dragen we dan een 
wit lintje om de aandacht te vestigen op 
geweld tegen vrouwen.

Roza is al zo’n 40 jaar lang 
gedreven bezig met haar gezin, 
haar vele vrijwilligersactivitei-
ten en haar vele verenigingen.
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Uit het gemeenterapport van Het Nieuwsblad 

HOE TEVREDEN BENT U OVER... 

Bron: het gemeenterapport van Het Nieuwsblad 

“De kleine criminaliteit en 
overlast, de grote leegstand en 
het zwaar verkeer in het 
centrum, het zit de inwoners 
van Tielt hoog. Ze zijn dan ook 
hard voor het nieuwe 
gemeentebestuur.” 


