
Op de gemeenteraad van 1 februari 
2018 vroegen wij als CD&V opnieuw 
de onmiddellijke stopzetting van het 
doven van de straatverlichting 
’s nachts. 

Ondanks de berichten in de media dat de 
huidige meerderheid hun beslissing van het 
’s nachts doven van de straatverlichting zou 
intrekken, stemden zij allen tegen ons 
voorstel voor onmiddellijke intrekking.
 
Zoals verwacht veroorzaakt het doven van de 
straatverlichting ’s nachts een onveiligheids-
gevoel bij burgers en is het verkeersonveilig 

voor de zwakke weggebruikers. Fietsers en 
voetgangers moeten ’s nachts na een avondje 
uit, een activiteit van een vereniging of een 
sportactiviteit door pikdonkere straten naar 
huis.

Onze lange termijnvisie: bij elke heraanleg 
van een weg vervangt men de bestaande 
straatverlichting door dimbare LED-
verlichting. Samen met Eandis werkt men 
een plan uit voor het plaatsen van dimbare 
en hierdoor ook energiezuinige LED-
verlichting in groot Tielt.

Lees de tussenkomsten op www.tielt2018.be

COLOFON
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 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@tielt2018.be
www.tielt2018.be

Cartoons: Hans Vanneste
Foto: Luk Declerck

in  Tielt - Aarsele - Kanegem 
- Schuiferskapelle
www.tielt2018.be
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Tielt, Aarsele, Kanegem en 
Schuiferskapelle, samen voor 
de weg vooruit.

De bestuursperiode loopt stilaan op 
haar einde. We kijken terug op wat 
voorbij is, maar zien meer dan ooit uit 
naar wat komen zal. Recent stelden we  
onze lijsttrekker Luc Vannieuwenhuyze 
en een aantal nieuwe kandidaten voor. 
 
Op basis van de resultaten van onze 
bevraging bij de inwoners en de insteek 
vanuit de diverse open werkgroepen, 
zijn we volop bezig met de uitwerking 
van ons verkiezingsprogramma voor de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen of wenst 
u mee te werken aan de weg vooruit, 
aarzel dan niet ons te contacteren. 

Klaas Carrette 
Voorzitter CD&V Tielt 

WIST JE DAT ... 

DE COLLEGESITE

ONDERHOUD WEGEN 

DOVEN STRAATVERLICHTING  

ONMIDDELLIJKE STOPZETTING VAN HET 
DOVEN VAN DE STRAATVERLICHTING



De weg vooruit: vooruit met het 
dossier rond de Collegesite, de 
jeugdlokalen, het CC Gildhof, de 
Zuidwestelijke ring, de academies, 
de Neringenstraat, het herstellen 
van de centrum- en landbouw-
wegen, het groenonderhoud, ... 

Wist je dat wij als CD&V 
Tielt...

Onderhoud wegen
Het onderhoud van onze wegen is al langer 
dan vandaag een pijnpunt doorheen deze 
bestuursperiode. Niet enkel zijn veel van 
onze landelijke wegen in slechte staat, 
maar ook verschillende centrumstraten 
zijn door een gebrek aan onderhoud een 
dagelijkse gesel voor passerende (brom-) 
fietsers en automobilisten. 
Voorbeelden zijn de Kortrijkstraat, de 
Patersdreef, het Hulstplein, de 
Plantinstraat, enz.
Onze fractie vraagt dat er dringend werk 
gemaakt wordt van een degelijk 
onderhoud van de Tieltse centrumstraten 
met de Kortrijkstraat op kop!

• deelgenomen hebben aan de Kom op  
tegen kanker-loop op 10 maart; 
• op hetzelfde moment ons geëngageerd 
hebben voor de zwerfvuilactie in Tielt; 
• herhaaldelijk vroegen en nog altijd 
vragen naar een deftig onderhoud van 
gebouwen en wegen;  
• duurzaamheid verkiezen boven goed-
kope en vlugge oplossingen (m.a.w. beter 
degelijk hout voor de jeugdlokalen dan 
een vlugge levering);
• na 3 jaar sluiting, uitkijken naar een 
vernieuwd CCG, maar we vinden het spijtig 
dat door het organiseren van een tussen- 
tijdse opening (net voor de verkiezingen), 
veel tijd en  geld verloren gaat; 
• het betreuren dat de werken aan de 
Neringenstraat ruim 1 jaar uitgesteld 
werden door verkeerde procedures, maar 
we kijken vol verlangen uit naar een veilige 

verbinding tussen Kanegem en Aarsele en 
dat ook de Sint-Amandstraat stil ligt door 
verkeerde procedure  van 't stadsbestuur; 
• elk huis in Tielt bezocht hebben met de 
Grote Gemeentelijke Bevraging en overal 
vriendelijk ontvangen werden en ook met 
de mening van de bevolking gaan rekening 
houden; 
• de actie op de boerenmarkt van Vrouw en 
Maatschappij begin mei succes kende;
•  ervoor gezorgd hebben dat er een overleg 
mogelijk was betreffende de locatie van de 
boerenmarkt; 
• deze bestuursperiode zelf maar liefst 135 
agendapunten met voorstellen hebben 
geagendeerd op de gemeenteraad;
• de vrijgekomen ruimte op de Tiltexsite  
Vanmaele nog steeds als ideale oplossing 
zien voor de lokalenproblematiek en de 
uitbreiding van de academies.

De recente discussies over het dossier van de 
Collegesite heeft ons naast het feit dat de 
Tieltse bestuursmeerderheid volledig 
overhoop ligt, ook duidelijk gemaakt dat er 
nog een en ander dient bijgewerkt te worden 
aan het dossier zelf. Het blijft afwachten of 
de procedure volledig juist werd gevoerd. De 
waarschuwingsnota van de gemeentelijke 
administratie over de bevoegdheids-
verdeling van de gemeenteraad en het 
schepencollege en over de financiële 
gevolgen en risico’s van de stad, werd door 
het schepencollege doelbewust uit het 
dossier gestemd. 
Ondertussen zijn nog steeds niet alle 
noodzakelijke eigendommen verworven 
om het project te realiseren. De huizenrij 
langs de Kortrijkstraat moet nog bijkomend 
aangekocht worden en er is nog geen 
toegang tot de site mogelijk via de 
Ieperstraat waar de eigenlijke inrit tot de 
ondergrondse parking is voorzien. Het 
project is technisch nog helemaal niet 
mogelijk. 
Bij de eerste ontwerpen steken een aantal 
goede ideeën die CD&V zeker kan 
ondersteunen (ruime ondergrondse 
parking in centrum, winkels met grotere 
oppervlakte, winkel-wandelboulevard, 
nieuwe woongelegenheden). 

Helaas zijn er ook minder goede zaken die 
nog aangepast moeten worden. Het blijft 
een commercieel en dichtbebouwd 
betonproject. Zo zit de mobiliteit in en rond 
de site nog niet goed en is het bijzonder 
jammer dat er van deze historische kans 
geen gebruik wordt gemaakt om ons klein 
stadspark uit te breiden en meer groen te 
voorzien. Dat moet beter! CD&V vraagt:
1. DUIDELIJKHEID zodat er in de volgende 
bestuursperiode geen miserie meer is met 
juridische procedurediscussies. 
2. DRAAGVLAK waarbij eerst een bevraging 
en aftoetsing komt en niet - zoals voorzien - 
pas achteraf na de definitieve gunnings-
beslissing van dit immense project van meer 
dan 70 miljoen euro. 
3. VOORUITGANG: CD&V heeft de afgelopen 
5 jaar meermaals de bezorgdheid geuit dat 
dit project niet vooruit gaat. 
Vlak voor de verkiezingen duwt  een deel van 
het schepencollege plots een 
gunningsbeslissing door om een 
goednieuwsshow te creëren alhoewel dit 
project nog niet kan gerealiseerd worden. 
CD&V wenst de huidige procedure verder te 
zetten mits enkele aanpassingen voor meer 
groen en een betere mobiliteit. Voor de 
verdere uitwerking is absoluut een hechte 
en sterke ploeg nodig die echt samenwerkt. 

Het stadsbestuur dient in elk geval zelf het 

goede voorbeeld te geven.

Geen hinderende 
obstakels meer op 
voetpaden
Het stadsbestuur moet, in het belang van 
de zwakke weggebruiker en de voetganger 
in het algemeen, de richtlijnen van de 
overheid inzake toegankelijkheid van 
voetpaden steeds in acht nemen en mag 
geen hinderende obstakels op voetpaden 
dulden. Het stadsbestuur dient in elk geval 
hierbij steeds zelf het goede voorbeeld te 
geven. Deze maatregel kost geen geld, 
enkel blijvende aandacht is noodzakelijk. 

DUIDELIJKHEID, DRAAGVLAK & VOOR-
UITGANG NODIG VOOR COLLEGESITE




