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Hilde Decoene en Lieve Vandevelde
nieuw in gemeenteraad

Er is al veel te doen geweest over het 
noodplan voor een dreigend stroom-
tekort deze winter. In het afschakel-
plan, dat bepaalt waar de stroom 
wordt uitgeschakeld, krijgt Tielt het 
zwaar te verduren. Gaat het licht uit? 
Valt Tielt stil? Als stadsbestuur heb je 
op dit plan geen invloed.
Dat veel andere zaken ook zijn stil-
gevallen kunnen we wél op het conto 
van de regenboogcoalitie schrijven. 
Diverse grote projecten zijn geblok-
keerd door visies die ver uit elkaar 
liggen binnen dit bestuur van SP.a/
Groen, N-VA en Open VLD.
Waarom werd er de voorbije 2 jaar 
geen actie ondernomen m.b.t. de Zui-
derring? Het stadsontwikkelingspro-
ject Collegesite geraakt niet vooruit 
door veto’s en vetes. De meerderheid 
rolde al vechtend over de straatste-

nen over het parkeerbeleidsplan.
De Rinkel, een sociale organisatie 
voor mensen in moeilijke psycho-so-
ciale situaties, kreeg te horen dat ze 
hun huisvesting moeten verlaten. De 
jeugdbewegingen dienen hun loka-
len te verlaten zonder een definitieve 
oplossing.
Met het kerkbestuur is er nog altijd 
geen goedgekeurde begroting.
De Foyer de Scène in CC Gildhof zit 
zonder uitbater, omdat het bestuur 
er niet in slaagt een concessie af te 
sluiten. De bibliotheken in Schuifers-
kapelle en Kanegem werden geslo-
ten. In IBO Tanneke worden kinderen 
niet meer naar academie of sportclub 
gebracht, ondanks sterk verhoogde 
prijzen. Er was eerder al de botsing 
van de burgemeester met de brand-
weer.

Onvoorstelbaar dat de bonte coali-
tie met amper 1 zetel op overschot 
startte zonder bestuursakkoord. 
Onwerkbaar, maar een verklaring 
waarom het beleid met haken en 
ogen samenhangt. Dat de burge-
meester haar ploeg niet in de hand 
heeft, bleek toen interne ruzies lei-
den tot een gemeenteraad die niet 
normaal kon doorgaan. Dit bestuur 
werd daarop door hun partijtop on-
der nationale curatele geplaatst, kop-
stukken moesten in Tielt de brokken 
lijmen.
Beste stadsbestuur, dat de stroom 
straks kan uitvallen willen we u niet 
verwijten. Maar dat uw gebrek aan 
gelijklopende visies ervoor zorgt dat 
de dynamiek uit onze stad verdwijnt, 
verwijten we u wel.  Onze stad ver-
dient beter!

Christophe Verstraete
Voorzitter CD&V Tielt

Tielt valt stil

Op 23 september legden Lieve Vande-
velde en Hilde Decoene de eed af  als 
nieuw gemeenteraadslid. Zij vervingen 
Karen Braekevelt en Sandra Nemegheer-
Declerck.
Wegens haar verhuis naar Pittem kon 
Karen Braekevelt haar mandaat niet ver-
derzetten. Met voormalig schepen Lieve 
Vandevelde krijgt ze een zeer ervaren 
opvolger.
Sandra Declerck kon haar mandaat per-
soonlijk moeilijk combineren met haar 
professionele loopbaan met vele avondac-
tiviteiten en de zorg om haar gezin. San-
dra werd opgevolgd door OCMW-raadslid 
Hilde Decoene.
CD&V dankt Karen en Sandra voor alle 
inspanningen en wenst Lieve en Hilde 
veel succes met hun nieuw engagement!



Een cultuurcentrum zonder foyer 
is als een café zonder bier

Even voorstellen: kersvers gemeenteraadslid Hilde Decoene 

Muziek en cultuur op de boterham!

Op 12 september sloot de concessie-
houder van Foyer De Scène zijn deuren. 
CD&V dankt de uitbaters voor hun 
toegewijde inspanningen tijdens  4 mooie 
jaren. Spijtig genoeg konden zij niet verder 
werken in Foyer De Scène, die zij zelf  heb-
ben heringericht en bemeubeld. De nieuwe 
concessie die het stadsbestuur heeft uitge-
schreven, bleek voor niemand financieel 
haalbaar. Het is heel spijtig dat er niet 
vooraf  met de huidige uitbaters is overlegd 
over een vernieuwde samenwerking.

Weer maar eens blijkt dat het stadsbestuur 
geen overleg heeft gepleegd met de be-
trokken personen. Ook in het toebedelen 
van de concessies voor stedelijke cafetaria 
blijft Tielt stilstaan. Het stadsbestuur kiest 

ervoor om nu zelf  eigen stadspersoneel in 
te zetten om de Foyer open te houden bij 
eigen activiteiten. In de plaats dat de Foyer 

inkomsten voor de stad meebrengt, zal 
de uitbating nu geld kosten. Waar zijn die 
zogenaamde besparingen?

- Hoe ben je in het Tieltse geworteld 
geraakt?
Als jonge leerkracht engageerde ik mij 
in de lokale gemeenschap. Mijn voor-
liefde voor muziek en cultuur in de 
brede zin van het woord kan ik uit-
dragen als moeder van 2 dansende en 
musicerende dochters, als lid van het 
koor Cantiga, als zingend lid en on-
dervoorzitter van Kamerkoor Ultreya, 
als bestuurslid van Musicalgezelschap 
Mathea, als lid van de Cultuurraad en 
lid van de Raad van Bestuur van het 
Cultuurcentrum Gildhof.

- Wat is je ervaring als kersverse poli-
tica?  
Deze nieuwe, onbekende wereld vind ik 
wel boeiend.  Het is een wereld van veel 
water bij de wijn doen, overleg plegen, 
compromissen sluiten, netwerken.  
Maar nu ik begonnen ben, voel ik mij 
gebeten, ook al is het een druk leven. Ik 
woon niet alleen recepties bij, maar ik 
doe ook heel wat werk achter de scher-
men, zoek mijn weg in de wetgeving, 
studeer dossiers in, neem mee beslis-
singen die voor veel mensen een grote 
impact hebben.

- Wat is je leidraad in de politiek?
In de OCMW-raad kom ik in contact 
met algemene zaken en beleidsnota’s. 
In het Bijzonder Comité Sociale Dienst 
werk ik dan rond concrete dossiers. Dit 
echte werk vind ik uitermate boeiend.  
Door dit OCMW-mandaat leerde ik 
het sociale beleid in Tielt kennen. Als 
nieuw gemeenteraadslid wil ik mij ver-
der engageren voor onderwijs en voor 
mijn grote liefde cultuur en de cultuur-
verenigingen. Ik hoop dat er voldoende 
aandacht komt voor de culturele ac-
commodatie en meer ruimte voor de 
verenigingen. 

- Hoe ziet je doorsnee dag eruit?
Na mijn werkdag kook ik - of  mijn 
man - telkens vers. Daarna starten repe-
tities, bestuursvergaderingen, OCMW-

Hilde vond 28 jaar geleden haar stek in Tielt en bouwde hier haar 
loopbaan uit, eerst als leerkracht aan het Handelsinstituut Regina 
Pacis, later als stafmedewerker bij de Tieltse Scholengemeen-
schap Molenland.
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Start dienstverlening Openbaar 
Aangepast Vervoer in regio Tielt

Wat is…
Mooiste plekje in Tielt: Paterspark met zicht op Mulle de Terschueren.
Favoriet gerecht: ben een alleseter, maar heb een speciale band met “toatjespap”.
Favoriete bezigheid: alles wat met (Tieltse) muziek te maken heeft.
Favoriete muziek beluisteren: Simply Red, maar ik sta open voor heel wat genres.
Favoriete muziek beoefenen: zowel profaan als liturgische, maar naar mijn rol in 
de Sound of  Music in januari 2015 kijk ik wel uit.

Paspoort
Afkomstig van Rumbeke °19 februari 1963 - gehuwd met Luk Declerck - mama 
van Romanie (22 jaar) en Leonie (19 jaar)

Contact
Grote Hulststraat 43, 8700 Tielt
T 051 40 13 90 of  0494 15 91 38
hilde_decoene@telenet.be

Het gaat om rolstoelpatiënten of  mensen 
met een zware beperking die zich niet 
van halte tot halte met de bussen van De 
Lijn kunnen verplaatsen. Zij worden thuis 
opgehaald en begeleid tot de plaats van 
bestemming.

Vanaf  15 mei startte MOBAR de dienstver-
lening in de regio Tielt. Personen met een 
mobiliteitsbeperking kunnen bij MOBAR 
elke dag meerijden van 6.30 tot 23 uur, ook 
op zon- en feestdagen. De begeleider kan 
gratis meerijden. Als gebruiker betaal je bij 
MOBAR een instapgeld van € 2 en € 1 per 

beladen kilometer.

Het reserveren van een rit kan telefonisch 
via het telefoonnummer 09 216 20 67. 
Dit kan elke werkdag van 8.30 tot 12 
uur en van 13 uur tot 16.30 of  via e-mail 
info@mobar.eu. Reserveren doe je mini-
maal 2 werkdagen vooraf.

Vincent Byttebier heeft als raadgever van 

Vlaams minister Hilde Crevits het nieuwe 
reglementair kader voor de compensatie 
van aangepast vervoer van deur tot deur 
mee begeleid: “MOBAR biedt in de regio 
Roeselare-Tielt betrouwbaar vervoer voor 
mindermobiele mensen. Deze extra zorg-
verlening zorgt ervoor dat heel wat mensen 
met een zware mobiliteitsbeperking zich 
vlotter kunnen verplaatsen.”

Toenmalig Vlaams minister van 
Mobiliteit Hilde Crevits heeft 
begin 2014 voor het vervoers-
gebied Roeselare-Tielt MOBAR 
vzw aangeduid als vervoerder 
die de volgende 5 jaar aange-
past vervoer van deur tot deur 
zal aanbieden voor personen 
met een handicap of een ern-
stig beperkte mobiliteit. 
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vergaderingen. Met 2 dochters op kot 
zijn ook de weekends goed gevuld.  Het 
is een druk maar gezellig leven.
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CD&V-voorstellen uit Tieltse
gemeenteraad

CD&V betreurt sluiting biblio-
theekposten Schuiferskapelle 
en Kanegem 
Klaas Carrette en Roos Tack betreuren 
naast de afbouw van de dienstverlening 
vooral dat de Kapelse en Kanegemse 
dorpsraad nooit werden aangesproken 
en dat de groep van ontleners niet 
werden bevraagd, en dat niet werd 
onderzocht of  een eventuele uitbrei-
ding in plaats van een inkrimping een 
oplossing kan bieden.

Camerabewaking op industrieterreinen
Hedwig Verdoodt stelde op 24 april voor om in samenwerking met de ondernemers 
camerabewaking met nummerplaatherkenning te plaatsen in de industriezones van Tielt. 
Camera’s verhogen naast het afschrikkend effect en de veiligheid in onze industriezones 
ook de kans om criminele feiten zoals inbraken en diefstallen op te helderen.

Motie treinverbinding De 
Panne-Brussel
Het nieuwe vervoersplan van de NMBS 
voert eind 2014 een nieuwe treinregeling 
voor de spoorlijn De Panne-Brussel in 
die de reistijd op deze lijn met 30 minuten 
verlengt. De reizigers van Tielt naar Brussel 
dienen voortaan in Gent over te stappen 
voor een snellere reistijd. Enkel tijdens 
de piekuren zijn er 2 snelle rechtstreekse 
verbindingen. De CD&V-fractie legde een 
motie voor een betere treinverbinding aan 
de gemeenteraad voor. De raad keurde de 
motie unaniem goed.

Een gedragen parkeerbeleids-
plan vergt eerst overleg
Vincent Byttebier vroeg op 3 juli om eerst 
met de belangrijkste actoren zoals scholen, 
bedrijven, instellingen,… die parkeerdruk 
veroorzaken, samen te zitten om een lan-
getermijnvisie op het parkeerbeleid in het 
centrum van Tielt uit te werken. Zo dient 
niet achteraf  te blijken dat de scholen niet 
achter het ontwerpplan staan.

Eerst beslissing over 
jeugdlokalen en dan pas 
verhuizen
Het stadsbestuur besliste dat de 
jeugdverenigingen uit de jeugdloka-
len van de Ontvangerstraat dienden 
te verhuizen naar de verkeersonvei-
lige Peperstraat nadat het dak vorig 
jaar niet werd hersteld. Klaas Car-
rette stelde dat het logischer was om 
- behalve de 2 verste lokalen tegen 
het stadspark -  de huidige lokalen 
verder te gebruiken totdat er een 
definitieve oplossing en timing is.

Vrije tijdsvervoer IBO Tanneke 
op woensdag moet blijven!
Op de raad van 3 juli stelde Christophe 
Capoen zich niet akkoord dat op 1 sep-
tember IBO Tanneke stopte met het vrije 
tijdsvervoer op woensdagnamiddag. Kin-
deren zullen niet meer met het busje naar 
sportclub, dans, muziek- of  tekenacademie 
worden gebracht. CD&V vindt dat elk 
kind recht heeft op vrije tijdsbesteding, ook 
kinderen waarvan de (groot)ouders gaan 
werken.

Oprichting techniekclub in 
Tielt
Op de raad van 24 april stelde Vincent Byt-
tebier de oprichting van een Techniekclub 
in Tielt voor met als doel om 10-12-jarigen 
in hun vrije tijd de kans te bieden om zinvol 
en op niveau bezig te zijn met wetenschap-
pen en techniek. Deze is ondertussen 
effectief  van start gegaan.

Hedwig Verdoodt

Vincent 
Byttebier

Klaas Carrette


