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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

TIELT-WINGE LANGS MOT EN WINGE

Beste Tielt-Wingenaar,

Het jaar is bijna ten einde en een nieuw jaar 
staat voor de deur. 2019 was een bewogen 
jaar voor N-VA Tielt-Winge. In september 
moesten we met pijn in het hart afscheid 
nemen van onze gewezen kopman Luc 
De Kerf, die naar een andere gemeente 
verhuisde. In zijn plaats deed voormalig 
Jong N-VA-voorzitter Marthe Caeyers haar 
intrede in de gemeenteraad. Daarmee 
investeerde de N-VA volop in de verjonging 
van haar ploeg. 

Ons sterke team bewees het afgelopen  
jaar dat het uw stem meer dan waard is. 
Meermaals legden onze gemeenteraads-
leden de meerderheid het vuur aan de 
schenen. Een meerderheid die op de avond 
van de verkiezingen al gekozen had voor het 
maximale aantal schepenmandaten, maar 
een jaar na de verkiezingen nog steeds 
geen beleidsplan kon voorleggen. Het is 
helaas duidelijk waar de prioriteiten van 
deze meerderheid liggen. Onze mandatarissen 
in de gemeenteraad zullen daarentegen 
garant blijven staan voor een constructieve 
politiek. We verzetten ons tegen slechte 
beslissingen en ondersteunen goede initia-
tieven. Dat is hoe de N-VA aan politiek doet. 

Namens het bestuur van N-VA Tielt-Winge 
wens ik u een vrolijk kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar!

Jo Smekens, afdelingsvoorzitter

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Tielt-Winge krijgt ruim 2 miljoen 
euro extra investeringsbudget 
dankzij Vlaamse Regering
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de 
komende jaren in totaal 1,33 miljard euro 
extra middelen om te investeren in hun 
gemeente. Voor Tielt-Winge betekent dat 
concreet meer dan 2,2 miljoen euro. Dat is 
het gevolg van het Vlaamse regeerakkoord: 
de Vlaamse overheid komt tussen in de  
gemeentelijke pensioenfactuur én geeft de 
gemeente extra budget omwille van haar 
open ruimte. Dat vernam fractievoorzitter 
Tom Werner van Vlaams minister van  
Financiën Matthias Diependaele.

De Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, 
zodat ze de komende jaren sterk kunnen blijven investeren. Financieel staan 
veel steden en gemeenten er niet goed voor, waaronder Tielt-Winge. De Vlaamse 
Regering komt hen te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen. 

Gemeente beter maken
“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Tielt-Winge ging 
tijdens de gemeenteraad het debat aan over de besteding van de extra financiële 
middelen. We hebben ervoor gepleit om maatregelen te nemen die tegemoet- 
komen aan de vele noden van onze gemeente en haar inwoners”, aldus Tom 
Werner. 

“N-VA Tielt-Winge wil dat het gemeentebestuur met deze bijkomende Vlaamse 
financiering bij voorkeur investeert in het 
aanleggen van fietspaden, het verbeteren van 
de veiligheid, het beschermen van de natuur 
en de open ruimte en het ondersteunen van 
ons lokaal erfgoed”, besluit de fractievoorzitter.

Tom Werner, fractievoorzitter  
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Allessia Claes vertegenwoordigt het Hageland in het 
Vlaams Parlement
Allessia Claes uit Scherpenheuvel-Zichem behaalde bij de parlementsverkiezingen in mei een mooie score 
van 10 260 voorkeurstemmen. Dat leverde de Hagelandse politica een zitje in het Vlaams Parlement op.

Allessia Claes zal zich de komende jaren inzetten in de commissies 
Werk, Wonen en Dierenwelzijn. Daarnaast zal ze een ondersteu-
nende rol spelen in de commissies Welzijn en Landbouw. Allessia 
is blij dat ze zich op die domeinen kan toeleggen: “In het Vlaamse 
regeerakkoord staan stevige maatregelen die meer mensen aan 
het werk moeten helpen. Zo voeren we een jobbonus in. Want wie 
een lager loon heeft, moet voelen dat werken loont. Ook voor het 
woonbeleid hebben we heel wat in petto: we gaan voor een stevige 
renovatie van het sociale woningpatrimonium en zorgen voor 
extra investeringen. Verder wil ik van de strijd tegen dieren- 
mishandeling een topprioriteit maken.”

Voluit voor het Hageland
Allessia Claes wil zich ook sterk inzetten voor Vlaams-Brabant en 
het Hageland, in het bijzonder voor de uitdagingen op het vlak van 
erfgoed en mobiliteit: “Als parlementslid wil ik ijveren voor verdere 
investeringen in een veilige en vlotte mobiliteit in onze regio.”

Parking gemeentehuis: 
veel duurder dan voorzien, 
maar nog niet klaar
Tijdens de gemeenteraad van oktober bleek dat de aanleg van 
de parking rond het gemeentehuis meer dan de helft meer kost 
dan voorzien. Gemeenteraadslid Jo Smekens was duidelijk: 
“De meerderheid legt wel mooi uit waar deze meerkosten van-
daan komen, maar die cijfers doen er eigenlijk niet toe. Als de 
uiteindelijke kosten zoveel verschillen van het vooropgestelde 
budget, heb je gewoon vooraf je huiswerk niet gemaakt.”

“Als de meerderheid op deze manier verdergaat, zullen de  
financiële gevolgen voor de gemeente niet te overzien zijn”, 
waarschuwt Jo Smekens. De N-VA roept het bestuur dan ook 
op om voortaan de kostprijs van de openbare werken wel in de 
gaten te houden.

Nog niet klaar
Tot overmaat van ramp is de parking nog niet eens af. Er werd 
uiteindelijk een mooie parking aangelegd voor minder mobielen, 
maar er is geen pad om van die parking veilig het gemeentehuis 
te bereiken. Ook de fietsenstalling (de facto een afgedankt  
bushokje) is met de fiets niet bereikbaar.

Verantwoord omspringen met uw belastinggeld
Om de kosten te beperken, besloot de meerderheid om de 
bijkomende werken in eigen beheer te laten uitvoeren. Maar die 
bijkomende werken moeten uiteraard ook bekostigd worden. 
“Daardoor zouden de uiteindelijke meerkosten wel eens boven 
de 60 procent kunnen uitkomen. Verantwoord omspringen met 
het geld van de mensen is blijkbaar niet aan de meerderheid 
besteed”, besluit Jo. 

  “Er werd een mooie mindermobielenparking aangelegd, maar 
een pad van de parking naar het gemeentehuis ontbreekt nog”, 
stelt gemeenteraadslid Jo Smekens vast.

Hebt u vragen voor Allessia? Stuur dan een e-mail naar allessia.claes@n-va.be
Of volg Allessia: 

 www.facebook.com/claesallessia    @allessiaclaes    allessia.claes

In het Vlaams Parlement 
zal ik ijveren voor  
verdere investeringen  
in een veilige en  
vlotte mobiliteit in  
onze regio.”
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N-VA herdenkt Tielt-Wingse oorlogsslachtoffers 
Tijdens de herdenkingsceremonie van Wapenstilstand vorig jaar weigerde het schepencollege van Tielt-Winge om de 
Vlaamse Leeuw te laten spelen. De N-VA diende daarop klacht in bij de gouverneur, die de N-VA gelijk gaf en de meerder-
heid opriep om voortaan respect op te brengen voor álle gesneuvelden. Maar toen fractievoorzitter Tom Werner tijdens 
de gemeenteraad van oktober vroeg om de Vlaamse Leeuw deze keer wel te laten spelen op 11 november, werd duidelijk 
dat de burgemeester opnieuw weigerde om respect op te brengen voor alle oorlogsslachtoffers. N-VA Tielt-Winge woonde 
de officiële herdenking daarom niet bij, maar verzamelde nadien samen met enkele leden aan het monument. 

Op de tonen van het Vlaamse volkslied legde ons 
bestuur een krans neer aan het monument voor 
de oorlogsslachtoffers die voor deze meerderheid 
blijkbaar van geen tel zijn. “Respect opbrengen 
voor oorlogsslachtoffers is een taak die iedere 
bestuurder ter harte zou moeten nemen. Onze 
burgemeester wringt zich echter in alle mogelijke 
bochten om dat niet te moeten doen. Hij weigerde  
om de gesneuvelden van de Prinses Irene Brigade in  
Sint-Joris-Winge uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken en 
doet dat opnieuw met de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. 
De houding van de burgemeester is werkelijk onbegrijpelijk”, 
stelt Tom Werner.

Er is echter ook goed nieuws te melden. Voor het eerst werd  
tijdens de kerkelijke herdenking de Vlaamse Leeuw gespeeld 
naast de andere volksliederen. De N-VA wil de kerkelijke organisatoren uitdrukkelijk bedanken voor hun keuze om álle  
oorlogsslachtoffers van onze gemeente te herdenken.

  Paul Elsen en Tom Werner namen het Vredeslicht 
mee in ontvangst in Aken.

Vredeslicht in Tielt-Winge
Het Vredeslicht bestaat al meer dan 30 jaar in de Duitstalige landen. Sinds enkele jaren is het initiatief ook in Vlaanderen in 
opmars. Ieder jaar wordt in de aanloop naar Kerstmis een vuur aangestoken in de Geboortekerk van Christus in Bethlehem. 
Vervolgens wordt het Vredeslicht via Tel Aviv verspreid naar Oostenrijk en de andere Christelijke landen. Het gebeuren kan  
worden vergeleken met de olympische vlam. Op 15 december trok een delegatie van Tielt-Winge naar de Duitse stad Aken om 
het Vredeslicht in ontvangst te nemen. 

De Tielt-Wingse delegatie telde ook twee N-VA'ers: fractie-
voorzitter Tom Werner en gewezen bestuurslid Paul Elsen. Het 
Vredeslicht werd tijdens een officiële aankomst aan Museum44 
in Meensel overhandigd aan leden van het gemeentebestuur. Dat 
gebeurde in aanwezigheid van veel verenigingen en inwoners 
van onze gemeente.

“We willen de organisatoren van harte proficiat wensen met dit 
initiatief. Hopelijk kan het Vredeslicht in Tielt-Winge uitgroeien 
tot een nieuwe kersttraditie”, zegt Tom Werner.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


