
VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: JO SMEKENS, BOEKHOUTSTRAAT 37, 3390 TIELT-WINGE

 tielt-winge@n-va.be I  www.n-va.be/tielt-winge I april 2019 I nr. 1

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

TIELT-WINGE LANGS MOT EN WINGE

Tom Werner nieuwe fractievoorzitter N-VA (p. 2) Jong N-VA werkt verder (p. 2)

N-VA Tielt-Winge kiest  
nieuw afdelingsbestuur

In februari kozen de N-VA-leden van Tielt-Winge een nieuw afdelingsbestuur voor de volgende drie jaar.  
Jo Smekens werd verkozen als voorzitter. Hij volgt Tom Werner op, die fractievoorzitter wordt in de  
gemeenteraad. Jo zal worden bijgestaan door Eddy Vanderstukken, die ondervoorzitter wordt. Samen  
met het bestuur ondersteunen zij de N-VA-mandatarissen.

Jo is de trotse vader van vier kinderen en werkt al meer dan 
achttien jaar als opvoeder in MFC Windekind in Leuven. Hij 
volgt de lokale politiek al een aantal jaar en zette zich onder 
meer in voor de realisatie van de nieuwe Chirolokalen van Tielt.

Sterke ploeg
“We hebben een sterke ploeg mandatarissen, maar onze afdeling 
heeft nog veel groeipotentieel. We willen nog meer aanwezig 
zijn in het sociale weefsel van de gemeente en uitgroeien tot dé 
volkspartij van Tielt-Winge”, zegt Jo. Naast mandatarissen Tom 
Werner, Luc De Kerf, Jessy Cobbaert, Jo Smekens en Frederik 

Vranken maken ook Marleen Van den Bosch, Eddy Vanderstuk-
ken, Guido Corbesier, Marcel Smekens en Jan Lemmens deel uit 
van het nieuwe afdelingsbestuur.

“We willen de komende jaren professiona-
liseren en uitbreiden. Als we allemaal een 
duidelijk doel voor ogen hebben, kunnen we 
de nodige bergen verzetten. Ten slotte wil ik 
graag nog Tom bedanken voor al het werk  
dat hij gedaan heeft voor onze afdeling”,  
besluit de nieuwe voorzitter.

N-VA-mandatarissen leggen 
de eed af
Op 2 januari legden vier N-VA’ers de eed af als gemeenteraadslid. Zij zullen de 
komende zes jaar een kritische, maar constructieve oppositie voeren. Naast 
de vier gemeenteraadsleden legde ook Frederik Vranken de eed af. Hij zal de 
N-VA vertegenwoordigen in het bijzonder comité voor de sociale dienst.Frederik Vranken, Luc De Kerf, Jessy  

Cobbaert, Tom Werner en Jo Smekens.

Jo Smekens, voorzitter
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Heb je interesse om deel te nemen? Word dan snel lid via 
www.jongnva.be of contacteer ons via jong@n-va.be  
of onze Facebookpagina.

Tom Werner nieuwe fractievoorzitter N-VA
Tom Werner is sinds januari de nieuwe fractievoorzitter van N-VA Tielt-Winge in de gemeenteraad.  
Dat heeft het lokale afdelingsbestuur beslist. De fractie bestaat uit vijf mandatarissen. Tom Werner,  
Luc De Kerf, Jessy Cobbaert en Jo Smekens vertegenwoordigen de N-VA in de gemeenteraad. Daarnaast 
zetelt Frederik Vranken in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Hoewel Tom de jongste verkozene in Tielt-Winge is, heeft hij al 
de nodige politieke ervaring opgedaan. Hij was jarenlang voor-
zitter van Jong N-VA en N-VA Tielt-Winge en zetelde tijdens de 
vorige legislatuur als OCMW-raadslid. Daarnaast werkt hij in 
het Vlaams Parlement als fractiemedewerker voor de N-VA. “Na 
drie jaar voorzitter te zijn geweest van N-VA Tielt-Winge, geef 
ik de fakkel nu door aan Jo Smekens. Ik wens hem veel succes 
met het bestuur van de afdeling. Ikzelf ga mij toeleggen op het 
politieke werk in de gemeenteraad.”

Meerderheid mist kans om te besparen
De huidige meerderheid van Open Vld en CD&V heeft helaas 
niet gekozen voor de maatregelen die onze gemeente nodig 
heeft. In plaats van te besparen op politieke vergoedingen, 
kiezen deze partijen voor het maximaal aantal wettelijk toegela-
ten uitvoerende mandatarissen. “Had men één schepen minder 
aangesteld, had men meer dan 250 000 euro kunnen besparen 
op politieke vergoedingen”, weet Tom Werner. “Dat geld had 
men kunnen gebruiken om te investeren in onze verenigingen of 
om de schulden van de gemeente af te bouwen. Helaas heeft de 
meerderheid andere prioriteiten.”

Constructieve oppositie
“Wij zullen garant staan voor een constructieve oppositie. We 
zullen slecht beleid aanklagen en goede maatregelen ondersteu-
nen. Daarnaast willen we regelmatig zelf voorstellen op tafel leg-
gen om van Tielt-Winge een betere gemeente te maken”, besluit 
de fractievoorzitter. 

Jong N-VA werkt verder
Jong N-VA Tielt-Winge is actief sinds 2011, en dat als enige politieke vereniging voor jongeren in  
Tielt-Winge. Onder leiding van voorzitter Marthe Caeyers en ondervoorzitter Amadeo Vanhaverbeke  
organiseren onze jongeren regelmatig activiteiten.

“Uiteraard is Tielt-Winge geen eiland”, zegt voorzitter  
Marthe Caeyers. “Onze afdeling maakt samen met 29 andere  
afdelingen deel uit van Jong N-VA Arrondissement Leuven. 
Die samenwerking brengt jongeren uit heel Oost-Brabant  
samen.” Jong N-VA organiseerde in het verleden al  
verschillende succesvolle activiteiten in alle hoeken van  
ons arrondissement. 

Onze voormalige jongerenvoorzitter Tom Werner is als  
jongerenverantwoordelijke van het arrondissement belast  
met de werking van Jong N-VA. Hij zorgt voor een werking 
met ruimte voor vorming, politieke acties en ontspanning. 

Tom Werner
Fractievoorzitter
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Nieuw provinciebestuur bespaart ruim  
4,5 miljoen op politieke werking
Provinciale afslankingsmaatregelingen leveren de provincie Vlaams-Brabant een jaarlijkse besparing op 
van ruim 750 000 euro. Tijdens de volledige bestuursperiode van 2019 tot 2024 betekent dat een bezuiniging 
van meer dan 4,5 miljoen euro.

Met de inkrimping van de subsidies aan de partijen met 15 procent 
realiseert de provincie een jaarlijkse besparing van 77 400 euro. Wat 
de vergoedingen aan raadsleden betreft wordt er voor 2019 532 500 
euro ingeschreven in plaats van 680 767 euro vorig jaar, een bespa-
ring van 149 267 euro.
Minder raadsleden, commissies en gedeputeerden
Ook de halvering van het aantal raadsleden, van 72 naar 36, het aan-
tal raadscommissies, van 8 naar 4, en het aantal gedeputeerden, van 
6 naar 4, mist haar effect niet. De afslanking levert een besparing 
van 256 228 euro op. 

“Opgeteld zorgt de afslanking van de provincie Vlaams-Brabant 
en haar politieke werking dit jaar al voor een directe besparing van 
752 895 euro. Gespreid over de hele legislatuur komt dit neer op een 
totaal van 4,5 miljoen euro”, aldus gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens
Gedeputeerde
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Wist je dat …
  tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad bleek dat de meerderheid geen ontvankelijke voordrachtsakte voor een 
kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst indiende? Vreemd, want al de dag na de verkiezingen verna-
men we via sociale media wie er schepen zou worden. Om de voordrachtsakte in te dienen had de meerderheid meer dan tien 
weken de tijd. Volgens de meerderheid ging het om een “administratief probleem”. Of toch wat onenigheid? Als een voordrachts- 
akte indienen al tien weken duurt, zijn we toch benieuwd naar de snelheid van werken van deze nieuwe meerderheid.

  de meerderheid een aantal weken later dan weer heel snel te werk ging? Op de agenda van de gemeenteraad stond de afschaffing 
van twee buurtwegen geagendeerd. Maar de dag vóór die gemeenteraad kon iedereen in een artikel van de burgemeester al lezen 
dat de gemeenteraad groen licht had gegeven voor een openbaar onderzoek daarover. Dat de burgemeester communiceert over 
een beslissing van de gemeenteraad nog voor die is samengekomen, is ongehoord.

Uw kandidaten op 26 mei

Theo Francken
Lijsttrekker Kamer

Ben Weyts
Lijsttrekker  
Vlaams Parlement
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Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. 
Ook in Vlaams-Brabant. 

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


