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Inschrijven is niet nodig.

Zaal Sint-Denijs 
Houwaert,  
Haldertstraat 11

ZATERDAG
13 mei 2017

Vanaf 17 uur

Petanquebaan in Houwaart: een lijdensweg! p. 2 Project pastorie Meensel naar af? p. 3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

tielt-winge@n-va.be

Petanquebaan in Houwaart: een lijdensweg!
Na jaren aandringen door verschillende verenigingen ziet het er naar uit dat er mogelijk ook in Houwaart 
een petanquebaan komt. Alleen blijft de vraag: waar en wanneer?

Sinds 2014 vroeg de plaatselijke KWB-afdeling om twee petan-
quebanen aan te leggen op gemeentelijke grond. Het college ging 
eerst niet akkoord. De mensen van Houwaart werden door-
gestuurd naar de petanquebanen in de andere deelgemeenten. 
Op een volgende concrete vraag om banen aan te leggen en te 
bekostigen antwoordde het college in februari 2015 negatief. 
In maart 2016 stuurden verschillende lokale verenigingen een 
brief naar de kerkfabriek met de vraag om banen te mogen 
aanleggen naast de pastorie. De verenigingen waren zelfs bereid 
om dit zelf te realiseren en te betalen. De kerkfabriek zou geen 
machtiging hebben om een beslissing te nemen. Men raadde de 
aanvragers zelfs aan zich te wenden tot het aartsbisdom en de 
gouverneur. 

Op 23 augustus 2016 kwam een afvaardiging van de scouts naar 
het college met de vraag om een speelplein met eventueel een 
petanquebaan aan te leggen op het gemeentelijk terrein. Op 29 
november besloot het schepencollege om een eenmalige premie 
van 2000 euro te geven voor de inrichting van het terrein. 

Naar verluidt is er echter momenteel nog niets uitbetaald. 
Blijkbaar ontbreken er de nodige bewijsdocumenten. Om het 
terrein zelf in te richten zoals in de andere deelgemeenten is er 
volgens Open Vld/sp.a evenwel onvoldoende geld voorzien in de 
gemeentekas. 

De N-VA vraagt zich af waarom de gemeente niet zelf het 
initiatief neemt om, zoals in de andere deelgemeenten, ook hier 
petanquebanen aan te leggen? Komt het nu echt op een paar  
100 euro aan? Waarom worden Houwaartse gepensioneerden en 
– verenigingen gedurende drie jaar genegeerd?

 De N-VA zal alles doen om ook in Houwaart 
de mensen te laten petanquen. De dorpskern 
van Houwaart is immers een mooie en ideale 
plaats. De aanleg van zo’n baan zal boven-
dien de samenhorigheid en de gezelligheid in 
het dorp bevorderen. Dat moet toch de be-
kommernis zijn van de politiek!

Jong N-VA vernieuwt digitaal
Vanaf nu kan je de acties en activiteiten van Jong N-VA Tielt-Winge op de voet volgen via hun  
vernieuwde website. De website is interactiever geworden, met veel aandacht voor de sociale media.

Jong N-VA combineert politieke vorming, actie en ontspanning in een  
vriendschappelijke sfeer. Als lid van Jong N-VA ben je bovendien automatisch 
én gratis lid van N-VA. Voor slechts 5 euro krijg je het driemaandelijkse  
magazine Ronduit!, word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten en 
kan je deelnemen aan onze activiteiten. De voordelen van het lidmaatschap 
zijn legio: een gratis abonnement op het Nieuw-Vlaams Magazine, uitnodi-
gingen voor alle N-VA-activiteiten, kortingen op politieke boeken, …

 Ben je jonger dan 30 jaar en wil je aansluiten bij de jongerenwerking van N-VA, 
neem dan zeker eens een kijkje op deze nieuwe website: https://tielt-winge.jongnva.be. 
Volg hen zeker ook op facebook via ‘Jong N-VA Tielt-Winge’!
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Project pastorie Meensel naar af?
In april 2016 keurde de gemeenteraad het bestek goed 
voor de verbouwing van de pastorie Meensel tot mul-
tifunctioneel toeristisch centrum. Ondertussen blijkt 
dat er wel plannen zijn, maar geen geld.

De totaalprijs van de renovatie werd geraamd op 400.000 euro, 
waarbij de gemeente op nogal wat subsidies hoopte. Maar 
voorgestelde subsidiekanalen als Koning Boudewijnstichting en 
Nationale Loterij bleken snel ongeschikt. Een plattelandsproject 
2016 in het Hageland was dan weer niet realistisch omwille van 
de uiterste indieningsdatum. Ook het budget 2016 van Toeris-
me Vlaams-Brabant bleek aanzienlijk verminderd te zijn, van 
meer dan 900.000 euro in 2015 naar 179.000 euro in 2016. Vrij 
snel werd duidelijk dat het overgrote gedeelte door de gemeente 
moest gedragen worden maar in het investeringsbudget 2016 
was niets voorzien.

Omdat de pastorie in een beschermd dorpsgezicht ligt, moest er 
een bindend advies gevraagd worden aan Onroerend Erfgoed 
voor een stedenbouwkundige vergunning.

In plaats van de totale aanpak koos men dan maar voor de 
‘binnenkant’. Niettegenstaande dit alles lanceerde men toch 
de procedure en schreef men vijf firma’s aan voor de opmaak 
van dit bouwkundig project. Omwille van de (te) korte indie-
ningstermijn diende geen enkele firma een dossier in. Het sche-
pencollege verlengde dan maar die termijn en uiteindelijk kwam 
er 1 (één) dossier binnen.

In juni 2016 besliste het college om toch door te gaan met dit 
dossier maar alles uit te stellen tot het ogenblik dat er voldoende 
financiële middelen zijn.

 De N-VA kreeg andermaal gelijk bij haar opmerkingen die het 
vorig jaar maakte. Het blijkt duidelijk dat deze Open Vld/sp.a-meer-
derheid een toeristische visie op langere termijn mist. Investeren 
zonder zeer concrete plannen en zonder duidelijkheid over eventu-
ele subsidies getuigt niet van goed beleid. Meensel-Kiezegem en 
elke andere deelgemeente verdienen specifieke aandacht! Maar 
eerst met Europees geld een toeristisch centrum uitwerken in en 
rond Huize Hageland en dan onder andere de toeristische dienst 
verhuizen is geknoei met geld van de gemeenschap!

N-VA in actie!
Op de koude wintermorgen van 31 december 2016 stonden 
enkele N-VA-bestuursleden in Houwaart klaar in een verwarm-
de tent om de nieuwjaarszangertjes en hun ouders te steunen 
met een warme kop chocomelk en een wafel. De tent kreeg 
meer dan 100 bezoekers over de vloer. Een zeer mooie opkomst 
ondanks het gure weer. Met deze actie wil N-VA bijdragen aan 
de traditie van de nieuwjaarszangers. Heb je onze actie gemist 
of was je zoals een plaatselijke schepen te laat? Geen nood, op 
de laatste dag van 2017 staan wij opnieuw op post. Tot dan!

Wist je dat ...
  men tijdens de raadszittingen de deur van de raadzaal moet openzetten omwille van de warmte?
  het in de Driesstraat nog een tijdje zal duren vooraleer er duidelijkheid komt voor de hulpdiensten?
  op zaterdag 15 mei op Radio 2 bij Ruben Van Gucht in de weekwatchers het gemeentebeleid serieus belachelijk werd gemaakt met 

het vernieuwd en onduidelijk verkeersbeleid?
  de N-VA de wateroverlast na de werken van Aquafin in de St. Annastraat aankaartte en eindelijk de achterliggende 

beek werd geruimd? 
  je in Tielt van de een naar de andere wegomleiding gestuurd wordt?
  men tegelijkertijd op verschillende plaatsen met openbare werken bezig is en er nauwelijks communicatie is? 
  de nodige restauratie werken aan de pastorie in de St.Annastraat eindelijk gestart zijn?



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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