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Beste Tielt-Wingenaar,

N-VA wil eenzaamheid bestrijden

We beleven moeilijke tijden,
COVID-19 blijft genadeloos toeslaan. De feestdagen staan voor
de deur. Het wordt een Kerstmis
en oudjaar zoals we die nog nooit
meemaakten. Het zal voor velen
een zware winter worden. Zorg
goed voor uzelf en voor elkaar.

We zijn steeds meer verbonden met elkaar, of zo lijkt het toch, en toch zijn we steeds
eenzamer. Eenzaamheid heeft verschillende gezichten en komt bij alle leeftijdscategorieën
voor. Daarenboven is het nog vaak een taboe. We praten er niet graag over, zeker niet als
het ons zelf overkomt. “De bestrijding van eenzaamheid is een verantwoordelijkheid van
iedereen, van elke burger. Om mensen uit hun isolement te halen, heb je sociaal contact,
andere mensen, een warme gemeenschap nodig. Het beleid kan daar wel degelijk bij
helpen”, stelt fractievoorzitter Tom Werner.

Ons team bewees het afgelopen
jaar wederom dat het uw stem
waard is. Meermaals legden onze
gemeenteraadsleden de meerderheid het vuur aan de schenen. Een
meerderheid die op verschillende
momenten tekortschoot bij het
aanpakken van de coronacrisis.
Het nalaten zomerscholen te
organiseren voor kinderen met
leerachterstand, het wegstemmen
van het noodfonds voor verenigingen en het openhouden van de
Vlooybergtoren zijn slechts enkele
voorbeelden.

De N-VA spoort het gemeentebestuur via
een adviesnota in het bijzonder comité voor
de sociale dienst (BCSD) aan om samen een
beleidsplan uit te werken voor de bestrijding
van eenzaamheid en sociaal isolement.
De adviesnota werd goedgekeurd door het
BCSD. “Ook in Tielt-Winge leven mensen
in eenzaamheid. Als bestuursniveau dat het
dichtst bij de mensen staat moet de gemeente
van de bestrijding van eenzaamheid en
sociaal isolement een kerntaak maken. We
zijn dan ook verheugd dat alle partijen de
handen ineen willen slaan om eenzaamheid
te bestrijden in onze gemeente”, zeggen
N-VA-mandatarissen Tom Werner en
Frederik Vranken.

Wij blijven als N-VA echter waken
over het beleid. Met een kritische
blik, maar steeds constructief. Voelt
u zich geroepen om constructief
mee te werken aan een beter
Tielt-Winge? Aarzel dan zeker niet
om contact met ons op te nemen!
Namens het bestuur van N-VA
Tielt-Winge wens ik u een vrolijk
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Jo Smekens
Afdelingsvoorzitter

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn
echter vaak verborgen kwalen in onze
samenleving en door de coronacrisis zijn deze
problemen toegenomen. “De N-VA pleit voor
sensibilisering, samenwerking met lokale
vrijwilligers en verenigingen en de oprichting van een lokaal meldpunt. Daarnaast

Raadslid van het bijzonder comité voor de
sociale dienst Frederik Vranken en fractievoorzitter Tom Werner.
zijn er tal van initiatieven op hoger niveau
waarop mensen een beroep kunnen doen”,
aldus BCSD-raadslid Frederik Vranken.

Wij geven u nog graag een aantal gegevens mee:

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 december.
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Tijd voor een tragewegenplan
Vele gemeenten besteden de laatste jaren aandacht aan trage wegen. Dat zijn buurtwegen, bospaden, jaagpaden en andere
verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer. In Tielt-Winge laat dit beleid echter te wensen over. “Sinds de start van de
legislatuur heeft deze meerderheid meer dan twintig trage wegen afgeschaft terwijl er nog geen letter van het tragewegenplan
op papier staat”, zegt fractievoorzitter Tom Werner.
Het Vlaamse Gemeentewegendecreet geeft gemeenten de autonomie om een beleid uit te werken voor hun trage wegen. “Via
een beleidsplan kan de gemeente het netwerk van trage wegen
niet enkel onderhouden, maar ook versterken en zelfs uitbreiden. De huidige mobiliteitsproblematiek vraagt immers om een
oplossing voor de trage weggebruiker. Hoe minder die zich langs
drukke wegen moet bewegen, hoe minder kans op ongevallen.
De buurtwegen hebben verder een belangrijke rol te vervullen
op het vlak van recreatie en toerisme. Ze verdienen daarom de
nodige bescherming en een verdere uitbouw”, stelt Tom Werner.

Trage wegen gaan verloren

“Onze trage wegen verdienen de nodige bescherming en een
verdere uitbouw, maar het gemeentebestuur doet niets”, stelt fractievoorzitter Tom Werner.

Het opstellen van een beleidsplan blijkt echter geen prioriteit
voor de meerderheidspartijen. Het gemeentebestuur heeft bijna
twee jaar na de start van de legislatuur nog geen tragewegenplan
op tafel weten te leggen. De N-VA pleit er al sinds 2019 voor
om een tragewegenplan op te maken. Tielt-Winge is momenteel meer dan twintig trage wegen armer dan bij de start van
de legislatuur en de meerderheid heeft nog geen inspanningen
gedaan om een beleidsplan op te stellen.

N-VA eist volwaardig
kerkenbeleid
Sinds september denken verschillende werkgroepen met
vrijwilligers na over de toekomst van de kerkgebouwen van
Meensel, Houwaart, Kiezegem en Sint-Martinus in Tielt.
Dat het bestuur de vrijwilligers aan het werk zet voor het een
kerkenbeleidsplan heeft opgesteld, is echter onverantwoord.
“De N-VA heeft altijd gepleit om samen met de lokale gemeenschappen de toekomst van de kerkgebouwen uit te werken. Dat
men de input van vrijwilligers vraagt, is dus op zich een goede
zaak. Maar het bestuur zou eerst moeten zorgen dat er een
plan op tafel ligt”, stelt fractievoorzitter Tom Werner.
Werner vergelijkt het kerkenbeleid met het bouwen van een huis.
“Wanneer je een huis bouwt kun je advies vragen over hoe je de
kamers zou kunnen inrichten. Maar dat is weinig zinvol zolang
er geen bouwplan voor het huis als geheel bestaat. Het bestuur
heeft dit dossier fundamenteel verkeerd aangepakt. Men had in
de eerste plaats moeten bestuderen welke kerken het best een
nieuwe bestemming krijgen op basis van een draagvlakonderzoek. In plaats daarvan heeft men op voorhand een politiek
akkoord gemaakt en vervolgens pas een beroep gedaan op vrijwilligers. Deze beslissing is nefast voor ons religieus erfgoed.”

Overleg en subsidies
De N-VA pleit voor een volwaardig kerkenbeleidsplan waarbij
het bestuur in samenwerking met lokale gemeenschappen en
gespecialiseerde actoren onderzoekt welke herbestemmingen

tielt-winge@n-va.be

“De houding van het gemeentebestuur is nefast voor ons religieus
erfgoed”, zegt fractievoorzitter Tom Werner.
mogelijk zijn en hoe men dit concreet kan aanpakken. Daarnaast
wil de N-VA gebruikmaken van de middelen die de hogere overheden ter beschikking stellen om het project te financieren.

Werk vrijwilligers mag niet verloren gaan
“Door het gebrek aan een goedgekeurd kerkenbeleidsplan, een
langeretermijnvisie en de nodige financiële middelen zal het
bestuur geen van de voorstellen van de vrijwilligers in de
praktijk kunnen realiseren. De N-VA zal binnen de stuurgroep
van de gemeente ijveren voor het opstellen van een volwaardig
kerkenbeleidsplan, zodat het werk van de vrijwilligers tenminste
niet voor niets hoeft te zijn”, besluit Werner.
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Tielt-Winge niet langer diervriendelijke gemeente
In november maakte de provincie Vlaams-Brabant bekend welke gemeenten de ‘Beginselverklaring Diervriendelijke Gemeente’
hebben ondertekend. Daarmee kunnen gemeentebesturen aangeven dat ze zich willen inzetten om hun gemeente diervriendelijk te maken en ontvangen zij het label ‘Diervriendelijke Gemeente’. Tielt-Winge weigerde hier echter aan mee te werken en dus
verliest de gemeente haar label. “De beslissing van de burgemeester is slecht nieuws voor iedere dierenvriend in onze gemeente”,
stelt fractievoorzitter Tom Werner.
In 2019 voerde de provincie Vlaams-Brabant een strenger label
‘Diervriendelijke Gemeente’ in. Gemeenten moeten jaarlijks
hun inspanningen voor het dierenwelzijn aan de provincie
rapporteren. Bij een negatieve evaluatie kan een gemeente haar
label verliezen. Een gemeente moet budget en een aanspreekpunt voor dierenwelzijn voorzien. Andere voorbeelden zijn
dat een gemeente geen kermiskramen met pony’s meer mag
vergunnen en dat er een handhavingsbeleid moet zijn om
overtredingen op het onverdoofd slachten tegen te gaan.

Burgemeester wil geen inspanningen meer leveren voor
dierenwelzijn
Gemeenteraadslid Werner vroeg aan gedeputeerde voor
Dierenwelzijn Bart Nevens (N-VA) waarom Tielt-Winge zijn
label verliest. Uit zijn antwoord blijkt dat de burgemeester al
in 2019 aan de provincie heeft laten weten dat het college geen
inspanningen wenste te leveren om het label te behouden.
De burgemeester liet weten dat men het label mocht komen
ophalen. In 2009 werd de ‘Beginselverklaring Diervriendelijke
Gemeente’ nog unaniem aanvaard door de toenmalige gemeenteraad. Tielt-Winge was daarmee de eerste gemeente uit de regio
die de verklaring ondertekende.

N-VA wil volwaardig dierenwelzijnsbeleid
“In 2009 wenste het toenmalige bestuur een voorloper te zijn op

“Dat de burgemeester weigert te werken aan een diervriendelijke
gemeente, is slecht nieuws voor iedere dierenvriend”, aldus fractievoorzitter Tom Werner.
het vlak van dierenwelzijn, maar van die houding blijft vandaag
niets over. Buiten enkele losstaande beslissingen is er van
dierenwelzijnsbeleid geen sprake meer. Dat is nefast voor
iedereen die dierenwelzijn een warm hart toedraagt. Wij willen
dat het gemeentebestuur de ‘Beginselverklaring Diervriendelijke
Gemeente’ opnieuw ondertekent en daarnaast werk maakt van
een volwaardig beleidsplan Dierenwelzijn”, besluit Tom Werner.

182.000 euro voor
schoolsport in BS De Winge
De coronacrisis treft elke sector en ook sportend Vlaanderen
heeft eronder geleden. De werken van verschillende sportinfrastructuurprojecten lagen lange tijd stil, waaronder het
schoolsportproject van BS De Winge. De Vlaamse Regering
verlengde daarom de deadline voor de realisatie van het
project in Sint-Joris Winge met één jaar. Daardoor kan het
project van BS De Winge rekenen op een Vlaamse projectsubsidie van 182.000 euro.
Het project in Sint-Joris Winge werd geselecteerd in 2019. Het
gaat om een investering in verschillende zaken zoals de plaatsing van een personenlift om de toegankelijkheid voor mensen
met een beperking te verbeteren, een interactiegymnasium, de
renovatie van het sanitair, de plaatsing van een AED-toestel aan
de buitenzijde van de sporthal, de plaatsing van toegangsdeuren
met een badgesysteem en de aankoop van sportmateriaal.

Positief perspectief
“Voor de kinderen en verenigingen van Winge is de sporthal van

Gemeenteraadslid Jessy Cobbaert is blij dat de realisatie van het
sportinfrastructuurproject in Sint-Joris Winge niet in het gedrang komt.
groot belang. Dankzij de beslissing van de Vlaamse Regering
komt de realisatie van het sportinfrastructuurproject in
Sint-Joris Winge niet in het gedrang en zal de projectindiener
zijn subsidie kunnen behouden”, zegt gemeenteraadslid Jessy
Cobbaert. “Wij zijn blij dat de minister onze gemeente in dit
dossier een positief perspectief heeft kunnen bieden.”

www.n-va.be/tielt-winge
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

