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TIELT

Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kan 
gebruiken om de wereld te veranderen (Nelson 
Mandela).  

Onderwijs is voor Tielt een belangrijke motor 
die onze stad in beweging zet. De grote 
concentratie aan scholen, van kleuter- tot hoger 
onderwijs brengen een dynamiek op gang die 
van onschatbare waarde is.  Dat het onderwijs 
voor grote uitdagingen staat is duidelijk. Dat 
het onderwijs in een veranderende wereld mee 
moet evolueren eveneens. 

Minister van Onderwijs Hilde Crevits erkent 
die uitdagingen en wil dit samen met alle 
actoren aanpakken.  Het is van groot belang 
dat alle krachten in het Tieltse onderwijsveld 
gebundeld kunnen worden en daar draagt 
CD&V Tielt graag een steentje toe bij. We willen 
gestalte geven aan dit overleg en organiseren 
hiervoor een ‘Tieltse onderwijsavond’ met 
Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits, 
schooldirecties, leerkrachten, leerlingen, 
ouders en alle betrokkenen. 

Wat zijn de sterktes van ons onderwijs? Wat 
kan verbeteren? Wat zijn de specifieke noden 
en welke bijsturingen kunnen ons onderwijs 
in Tielt versterken. Hoe dagen we de betere 
leerlingen voldoende uit en hoe gaan we 
te werk met kinderen die meer zorg nodig 
hebben?

Christophe Verstraete
Voorzitter CD&V Tielt

Namens de werkgroep Onderwijs 

OP DE SOFA MET 
HILDE CREVITS
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Moderator: Rudi Ailliet
Iedereen van harte welkom
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Maandag  
30 | 11 | 2015

19.30 uur 

Cultuurcentrum Gildhof Tielt

GOED GEZIND 
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Gewezen voorzitter van de leer-
lingenraad, gewezen lid van 
de schoolraad, sedert 2012 lid 
van Raad van Bestuur van de 
Jeugdraad (nu waarnemend 
lid), CD&V-Jongeren voorzitter, 
OCMW-raadslid ... met andere 
woorden: een bezige bij.

Wat is je eerste politieke ervaring? 

Mijn interesse voor politiek werd jaren 
geleden opgewekt door thuis op TV, sa-
men met mijn vader, de Zevende Dag te 
volgen. In 2012 nam ik voor het eerst 
deel aan de gemeenteraadsverkiezingen; 
ik was onmiddellijk gebeten door de mi-
crobe, de verkiezingen en het hele proces 
daarrond vond ik heel interessant.  Nu 
ben ik zelfs zover dat ik mij volledig voor 
politiek wil inzetten, ik ben er dagelijks 
mee bezig.  Mijn ervaringen kan ik ook 
meenemen naar school en vice versa.
Het is sterker dan een echte hobby, ik 
kan het niet meer loslaten.  Ondertussen 
heb ik ook ontdekt dat politiek eigenlijk 
een familiemicrobe is.

Door mijn OCMW-mandaat sta ik stil 
bij wat er leeft in Tielt, wat de noden 

zijn; je krijgt een realistisch beeld van 
Tielt als kleine samenleving.

Wat zijn je politieke klemtonen?

Ik wil jongeren warm maken voor poli-
tiek; voor velen is het een ver-van-mijn- 
bedshow, politiek wordt jammer genoeg 
nog te veel als saai ervaren.
Ik wil op termijn graag iets bereiken met 
Tielt, zoals bv. een jeugdhuis.  
Jeugd, cultuur en armoedebestrijding 
zijn hoofdthema’s voor mij.   Als jong-
erenvoorzitter wil ik zoveel mogelijk za-
ken op de politieke agenda krijgen van 
onze stad.

Hoe ziet een doorsnee dag eruit?

Als studente is dit tijdens de dag naar 
de les, ’s avonds volgt er meestal nog 
een vergadering van CD&V, OCMW, 
Jeugdraad, jongerenwerking ...  Maar ik 
ga bijvoorbeeld ook graag eens naar een 
politiek debat zoals recent “1 jaar Mi-
chel” in de Vooruit te Gent of help graag 
mee om nationale congressen te organi-
seren.  Ik proef graag een beetje van alles, 
ben met van alles bezig.  En in het week-
end ontspan ik graag met weliswaar ook 
politiek,  concert, vrienden, tennis of een  

voetbalmatch van Club Brugge meepik-
ken in het Jan Breydelstadion.

Wat is?

Mooiste plekje in Tielt: voor het Speel-
bos (Ringlaan) maak ik graag reclame.
Mooiste seizoen: elk seizoen heeft z’n 
eigenheid.
Favoriet gerecht: dat mag dat al eens puree 
met gehaktballetjes  in tomatensaus  zijn.  
Muziekkeuze: in de auto luis-
ter ik naar Radio2, Studio Brussel 
of Joe FM. Dus van alles een beetje.  
Favoriet muziekconcert: zonder twijfel  
Simple Minds.
Favoriete sport: als kind tennis op com-
petitieniveau gespeeld. Onlangs kreeg ik 
de microbe weer te pakken.

Liever …

• een wijntje dan een biertje, door toe-
doen van mijn vriend die sommelier 
is, 

• de kust, want die ligt vlakbij, 
• een abonnement op Club Brugge 

dan ..., 
• een film dan een boek, een portie 

drama mag wel eens.

Paspoort

Tielt °1994 
studente Maatschappelijke Advi-
sering 
voorzitter JONGCD&V Tielt 

Contact

Pieter Simonsstraat 10,  
8700 Tielt  
jasminkapoppe@hotmail.com 
Tel: +32 498 81 16 92

OCMW-raadslid Jasminka Poppe
Jong en dynamisch!



TIELT“Torhout en Diksmuide waren de 
reisdoelen van onze uitstappen. 
Telkens werden ruim 35 Tieltse CD&V-
senioren heel hartelijk ontvangen door 
de burgemeester en hun diensten. ”

Wens je er ook bij te zijn, neem 
contact op met Anne-Marie Bogaert 
(0476 33 53 02) of met Michiel Van 
Daele (Voorzitter). 

Joris Uyttenhove

Huwen of samenwonen?

Op donderdag 15 oktober organiseerde 
Jong CD&V Tielt een info-avond rond 
‘samenwonen of huwen’. Notaris Stijn 
Verhamme uit Tielt verzorgde een boei-
ende presentatie. 

Nieuwe afsluiting op Dierdonk

Dankzij de tussenkomst van CD&V- 
raadslid Joris Vande Vyvere werd de om-
heining van het voetbalveld op de wijk 
Dierdonk hersteld.

Nieuwe parkeerautomaten:  een 
dure en onnodige investering van 
maar liefst 155000 euro!

Heeft u ze ook al opgemerkt in het 
straatbeeld? Hoewel de bestaande 
parkeerautomaten nog niet ‘versleten’ 
waren en aldus nog jaren dienst konden 
doen, kocht de bestuursmeerderheid 
nieuwe toestellen aan. Een onbegrijpelijke 
keuze in budgettair moeilijke tijden 
waarin andere en méér noodzakelijker 
investeringen zich aandienen.

Tennisterreinen in Schuiferska-
pelle opgekuist. 

Na een tussenkomst van raadslid Klaas 
Carrette op de gemeenteraad van juni 
werd het tennisterrein te Schuiferskapel-
le door de stadsdiensten grondig opge-
kuist. Enkele buurtbewoners organiseer-
den er deze zomer een tennisinitiatie en 
op 3 oktober werd de finale gespeeld van 
de 1ste “Schuiferskapelle Open”. Mi-
chiel Vyncke versloeg Augustijn Kindt 
in 3 sets.

Jaarrekening 2014 van stad Tielt 

In 2014 lag Tielt politiek stil door interne twisten en een heleboel mandaten-
wisselingen. Nieuwe schepenen moesten zich opnieuw inwerken. Zelfs 
het nationaal niveau moest vorig jaar in Tielt tussenkomen om de brokken 
te lijmen. Dit zien we nu duidelijk in de afgesloten rekening van 2014. 

Ten opzichte van het goedgekeurde budget van 2014 is er uiteindelijk een overschot 
van 1,27 miljoen euro. Dit betekent dus dat men 1,27 miljoen euro over heeft op 
het bedrag waarmee het schepencollege plande om iets mee te doen. Dit is dus 
geen bewuste besparing zoals we op sommige begrotingsposten wel kunnen zien.  

• Dit zien we aan het beperkt aantal agendapunten op de gemeenteraad tijdens 
het afgelopen jaar.

• Dit merken we aan heel veel dossiers die stil lagen of  waar er maar beperk-
te vooruitgang werd geboekt, zoals bijvoorbeeld bij de nieuwe jeugdlokalen, 
het parkeerbeleidsplan, de collegesite, de renovatie van het cultuurcentrum, 
het zeer gebrekkige onderhoud van het stedelijk wegennet, de aanleg van de 
zuidwestelijke tangent of  het alternatief, gepaste huisvesting voor de stedelijke 
academies …

• Bovendien werden er van de 2,98 miljoen euro geplande investeringen in 2014 
slechts 927000 € uitgevoerd. 

In 2014 werd bovendien ook de verhoging van de retributies en de belastingen 
(aanvullende personenbelasting van 7 naar 7,3 % en opcentiemen onroerende voor-
heffing van 1 250 naar 1 400) en de afschaffing van heel veel premies voor de eerste 

keer in rekening gebracht.
Als conclusie stellen we dat het meevallend financieel resultaat alleen 
te danken is aan een minimale realisatie van beloofde projecten.



4

CD&V Tielt verzet zich tegen het nieuwe project op het terrein van de voormalige 
Tiltex-site tussen de Bruggestraat en het Generaal Maczekplein dat de bouw van 
maar liefst 89 assistentiewoningen, 10 appartementen en 2 handelsruimten 
voorziet. De hele site wordt volgebouwd met 4 hoge bouwblokken die meer dan 
86 % van de totale oppervlakte van deze site beslaan.

Gemiste kans voor stedelijke academies

Het zou een historisch gemiste kans beteke-
nen om van deze site nu niet (deels) gebruik 
te maken om zowel de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord als de Stedelijke 
Kunstacademie uit te breiden en te centra-
liseren. De ruim meer dan 2 000 leerlingen 
van de Tieltse academies die momenteel op 
heel wat verschillende locaties in Tielt les die-
nen te volgen, verdienen betere lokalen. Een 
dergelijk omvangrijk project hoort niet thuis 
in het Tieltse centrum. De 2 handelsruim-
ten langs het Maczekplein liggen niet in de 
winkelstraat en de woonruimte met 10 ap-
partementen langs een evenementenzone als 
het Gen. Maczekplein en de Europahal zal 
ongetwijfeld tot conflictsituaties leiden die we 
beter kunnen vermijden. 

Bovendien voorziet het project slechts 43 par-
keermogelijkheden wat de parkeerruimte in 
de Bruggestraat en het Maczekplein zwaar zal 
belasten.

Voorstel CD&V Tielt

CD&V Tielt is niet gekant tegen assistentie-
woningen en enkele winkelruimtes aan de 
kant van de Bruggestraat. De academie dient 
uitgebreid in de richting van de tuin De Bra-
bandere waardoor ook deze beter benut kan 
worden. De centralisering en koppeling van 
beide academies op de huidige  locatie biedt 
heel wat mogelijkheden naar efficiëntie toe 
zoals bijv. bij het toezicht, het secretariaat en 
een gezamenlijk gebruik van lokalen. Tussen-
in kan ruimte voor groen voorzien worden.

CD&V Tielt betreurt gemiste kans op noodzakelijke uitbreiding 
Tieltse academies door megalomaan betonproject op Tiltex-
site tussen Bruggestraat en Generaal Maczekplein

KERSTMARKT 2015 
 
Uiteraard vindt u op de 
jaarlijkse kerstmarkt 
opnieuw de (JONG)CD&V-
stand.

Bij afgifte van deze bon krijgt 
u er op zaterdag 12 december 
tussen 16 en 20 uur een gratis 
consumptie. 
 
Iedereen van harte welkom.

Iedereen welkom op 
de nieuwjaarsbrunch 

van CD&V Tielt
zondag  24 januari 2016 om 9 uur

zaal JOC, Gen. Maczekplein 7, Tielt 
(achterkant Europahal)
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Kaarten aan € 5 kan je krijgen  
bij onze mandatarissen of  

via info@tielt.cdenv.be.


