
"Hartelijk dank aan alle gezinnen 
die de bevraging invulden en 
die bijkomende opmerkingen en 
voorstellen  noteerden."

Top 5 van investeringen

Als u het geld van de stad zelf 
zou mogen uitgeven, dan zou u 
volgens onze bevraging meer 
geld besteden aan:
1. Fietspaden en betere
     fietsvoorzieningen
2. Betere wegeninfrastructuur
3. Verkeersveilige inrichting
     van de wegen
4. Voorzieningen voor ouderen
5. Netheid van de stad

CD&V Tielt vraagt dynamischere verkeerslichten en een 
fietsers- en voetgangersbrug aan de Noorderring

Sinds de werken op de Ringlaan zien we dikwijls ellenlange files in verschillende richtingen 
aan de verkeerslichten. Bovendien vluchten autobestuurders het stadscentrum in of zoeken 
kleinere gemeentewegen op. Dit leidt tot heel wat gevaarlijke situaties.
De verkeerssituatie heeft meerdere oorzaken. De lichten  zijn niet optimaal afgesteld. Sommige 
fases kennen heel korte doorrijtijden. Het aantal 
voorsorteerstroken aan de verkeerslichten is 
verminderd en er zijn aparte groenfases voor 
fietsers ook als die niet aanwezig zijn.
De belangrijkste oplossing voor het 
doorstromingsprobleem is een 
verkeerslichtenregeling waarbij dynamisch 
ingespeeld wordt op het aanwezige verkeer via 
informatie van de detectoren op de 
kruispunten. Slimmere verkeerslichten voor 
een vlottere doorstroming dus. En met een 
drukknop kunnen wachtende voetgangers en 
fietsers vlot oversteken.
Naast een betere inrichting van de kruispunten 
dient het sluipverkeer in de centrumstraten van 
de stad geweerd te worden. 
CD&V Tielt wenst ook een fiets- en 
voetgangersbrug over de Noorderring voor een 
veilige oversteek van de zwakke weggebruikers. 
Hiervoor kunnen we 100% subsidiëring krijgen 
van de Vlaamse Overheid. Hierdoor zullen ook 
minder groenfases nodig zijn bij de kruispunten.

ACTIE NODIG VOOR 
BETERE DOORSTROMING 
OP RINGLAAN

CD&V wenst u een voorspoedig en gezond 2018!
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Klaas Carrette
(klaas.carrette@belgacom.net)
tielt.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CdenvTielt/

in Tielt-Aarsele-Kanegem-
Schuiferskapelle
tielt.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Tielt-Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle    DECEMBER 2017
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Om van u als inwoner van Groot Tielt uw 
mening te kennen over de huidige gang 
van zaken en te vernemen hoe we Tielt, 
Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle 
beter, mooier, aangenamer … kunnen 
maken,  hield CD&V Tielt een jaar lang  
een grootscheepse bevraging. 

Alle gegevens zijn verwerkt. De 
bekomen resultaten dienen als basis 
voor onze huidige beleidsvoorstellen 
en ons verkiezingsprogramma.

Ontdek de belangrijkste resulaten op 
pagina 3!

Grote gemeentelijke 
bevraging

Luc Vannieuwenhuyze

2018 wordt een belangrijk jaar voor het 
bestuur van Tielt. Op 14 oktober zijn er 
immers nieuwe verkiezingen voor een 
nieuwe bestuursploeg in Tielt. 
Ook CD&V Tielt bereidt zich voor. CD&V geeft 
zich steeds ingezet voor Tielt en de 
deelgemeenten. Na 6 jaar langs  aan de zijlijn 
toe te moeten kijken, wenst CD&V terug in 
de meerderheid om Tielt vooruit te helpen. 

Wil je ook meewerken aan ons programma 
of zelf verantwoordelijkheid op te nemen als 
kandidaat bij de verkiezingen, geef ons een 
seintje en wij komen langs voor een goede 
babbel. Als centrumbeweging wil CD&V 
verder werken aan een stad waar het 
aangenaam is om te wonen, te werken en te 
leven. Doe mee want iedereen telt mee!

Luc Vannieuwenhuyze en CD&V Tielt wensen 

u een gelukkig nieuwjaar!
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Vele  bestuurders raken gefrustreerd door de 

ellenlange files aan de kruispunten op de Ring.



Een bloembak vol frisse kruiden die de 
buurtbewoners zelf onderhouden en 
waarmee ze lekker kunnen 
kokkerellen. In Zomergem vind je sinds 
deze zomer kruidentuintjes in plaats 
van bloemen in de bloembakken van 
de badplaats.   

Jaarlijks plant de groendienst duizenden 
bloemen die de straat kleur geven. Maar wat 
als we nu iets zou planten dat zowel mooi als 
nuttig is, dacht schepen van 
Groenvoorzieningen Jan Deblieck (CD&V). 
“Alle inwoners mogen vrij gebruik maken van 
de kruiden. Er wordt wel gevraagd aan de 
gebruikers om de plantjes niet volledig te 
verwijderen zodat iedereen een lange tijd van 

de kruiden kan genieten.”
“Het zorgt niet alleen voor dynamiek in de 
wijk, het brengt ook kleur en leven in de 
straat”, Jan Deblieck, Zomergem.

In ‘Deel 1: Uw buurt: een verkeers-
vriendelijke, veilige en mooie woon-
omgeving’ stelt 66 % van de 
bevraagden ontevreden te zijn over de 
fietspaden. Opvallend is dat 30 % wijst 
op een totaal gebrek aan fietspaden 
(laagste score). De helft van de 
bevraagden voelt zich onveilig in het 
verkeer als voetganger of fietser.
 
De meerderheid van de bevraagden voelt zich 
veilig in hun buurt. Gevaarlijke hindernissen 
op het trottoir en het niet ijs- en sneeuwvrij 
houden van de wegen blijkt dan toch voor 36 
% een onveiligheidsgevoel te veroorzaken. 
Opvallend is de ontevredenheid over de staat 
van de trottoirs. 

73 % geeft aan dat er voldoende groen en 
open ruimte is in hun buurt, maar 1/3de wijst 
toch op het gebrekkig onderhoud van het 
aanwezige groen, de grachten en bermen en 
de staat van de straten. 

80 % van de bevraagden geeft aan dat er 
voldoende straatverlichting is in de buurt en 
73 % vindt dat er voldoende opstaphaltes zijn 
in de nabijheid van hun woning. 
1 op 3 bevraagden wijst op een gebrek aan 
speellocaties in de buurt en vraagt meer 
zitbanken.

Meer info over de uitgebreide bevraging en de 
presentatie van de resultaten vindt u op 
www.tielt.cdenv.be

Hoe mogen we je voorstellen aan Tielt?
Opgegroeid op een landbouwbedrijf heeft 
mijn interesse in het landelijke voorgoed 
bepaald.  Sinds mijn 16 jaar ben ik actief in de 
KLJ en toen ik mijn ouderlijk huis in Egem 
inruilde voor Aarsele (2008) sloot ik mij aan bij 
de Landelijke Gilde. Sinds een paar jaar ben 
ik ook bestuurslid in Landelijke Gilde Aarsele.  
Mijn tweelingbroer nam enkele jaren later het 
bedrijf thuis over.

Waren liggen je politieke interesses?
Ik heb een brede waaier aan interesses : Naast 
interesse voor het landelijke, deel ik de 
bezorgdheden van de deelgemeenten. 
Vanuit mijn mandaat als OCMW raadslid 
(sinds 2012) staat ouderenzorg bovenaan op 
mijn lijst waarbij ik de term “oud” heel breed 
probeer te zien; dit gaat van betere 
ouderenzorg als dagopvang, kortverblijf,...tot 
een aanbod maken voor de actieve 55+.
Tussen 2012 en 2014 was ik ook voorzitter van 
Jong CD&V. Een jongeren afdeling waarmee 
we een aantal succesvolle activiteiten 
georganiseerd hebben zoals onder andere 
onze gezinsfietstocht, …

Hoe ziet een doordeweekse dag eruit?
Ik ben eigenlijk een duizendpoot voor wie de 
dag eigenlijk 48 uur zou moeten bevatten.  Na 
het ontbijt vertrek ik elke morgen naar het 
Sint-Andriesziekenhuis in Tielt waar ik als 

boekhouder werk.  s’Avonds maak ik tijd voor 
mijn bijberoep als administratieve hulp voor 
zelfstandigen en bedrijven.  En natuurlijk ook 
voor mijn mandaat in de OCMWraad.  Ik ben 
dus veel uithuis maar dat vind ik leuk want zo 
heb ik veel sociale contacten.  Daarnaast 
moet ik natuurlijk ook nog een huishouden 
runnen.

Hoe ontspan jij je?
Heel veel hobby’s heb ik niet, maar op 
donderdagavond en op zondagvoormiddag 
probeer ik tijd vrij te maken om met onze 
ploeg van Landelijke Gilde Aarsele te gaan 
fietsen.
Wat is?
Favoriet seizoen : de zomer : warmte, zon, 
lange avonden,...
Favoriet gerecht : dat heb ik eigenlijk niet 
maar ik ben wel een dessertman.  Ik heb 7 jaar 
bakkersopleiding gevolgd in Ter Groene 
Poorte.  Pas daarna volgde ik een 
graduaatsopleiding boekhouden.  Taarten 
bakken is dus meer mijn ding…
Favoriete muziek : een beetje all round, maar 
toch lichte voorkeur voor dansmuziek, en 
muziek uit de jaren 70.
Favoriete streek : onze belgische kust en als 
ik een badplaats moet kiezen, dan verkies ik 
Nieuwpoort.
Liever...
Verder lust ik liever een goed wijntje dan een 

MAAK KENNIS MET
DOMINIQUE WAMBEKE

OCMW-
RAADSLID
37 jaar - Aarselenaar

Boekhouder Sint-
Andriesziekenhuis 
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Heb jij zin om actief mee te werken?
Wil jij meewerken aan een betere samenleving en meebeslissen in 
het beleid in Tielt? Laat het ons weten via info@tielt.cdenv.be 

GROTE GEMEENTELIJKE 
BEVRAGING: DE 
RESULTATEN
Tielt wil meer aandacht voor zwakke weggebruikers, 
fietspaden en kortverblijf voor ouderen

"Het contact met de burgers was heel positief"

Inne startte mee 
een voedselteam op

Is het mogelijk om biologisch geteelde 
seizoensgroenten uit de streek 
rechtstreeks van de producent op mijn 
bord te krijgen, wilde Inne weten. Ze 
ging op zoek en startte mee het 
voedselteam ‘Vitaal’ op. 

 “Ik weet graag waar het voedsel dat ik eet 
vandaan komt en vooral hoe het 
geproduceerd wordt. En ik was blijkbaar niet 
de enige in mijn buurt met die vraag. Met 
enkele enthousiaste buren kwamen we bij 
Voedselteam vzw terecht die ons hielp met 
de opstart van ons voedselteam ‘Vitaal’ in 
Zomergem”, aldus Inne.

 “De bestellingen gebeuren online. Eén keer 
per week brengen boeren en producenten uit 
de streek hun producten naar ons depot, een 
oud winkeltje in het centrum. Daar kunnen 
mensen die lid zijn van ons  voedselteam hun 
bestelling komen ophalen”, vertelt Patrick 
die als depotverantwoordelijke een beurtrol 
organiseert om het depot open te houden.

Zowel de buurtbewoners als producenten 
zijn enorm tevreden. “We genieten van 
gezonde voeding en de lokale 
streekeconomie wordt ondersteund”.

 www.voedselteam.be
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Tijdens het Actiecafé zochten we actief naar 

oplossingen op korte en lange termijn




