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Tijd voor een revalidatieplan na corona
Beste Tielt-Wingenaar,

Sta ons toe een welgemeend woord van 
dank te richten aan de zorgverleners, winkel- 
bedienden, het gemeentelijk personeel, de 
vrijwilligers en iedereen die zich tijdens de 
coronacrisis heeft ingezet. Helaas moest de 
N-VA vaststellen dat het gemeentebestuur 
een gelijkaardige inzet niet aan de dag 
heeft gelegd de laatste maanden.

Actie gemeentebestuur blijft uit
Tijdens de gemeenteraad van 28 mei bleek 
dat het gemeentebestuur niet weet hoe het 
de crisis moet aanpakken of welke concrete 
maatregelen het moet nemen om stappen 
voorwaarts te zetten. Als antwoord op de 
verschillende vragen van onze gemeente- 
raadsleden verwees men steeds naar de 

beslissingen van de hogere overheden. 
Ondanks de oproep van de N-VA lijkt de 
meerderheid zelf geen actie te willen onder-
nemen om de crisis aan te pakken.

Visie voor de toekomst
“Van een gecoördineerde aanpak en 
een duidelijk toekomstplan hebben we 
jammer genoeg nog niet veel gemerkt in 
onze gemeente”, stelt fractievoorzitter 
Tom Werner. Sinds april vroeg de N-VA 
om een duidelijk plan van aanpak voor 
Tielt-Winge tijdens en na de coronacrisis. 
“Vele andere gemeenten slagen er duidelijk 
wel in om de nodige maatregelen te nemen 
voor de getroffen inwoners, verenigingen 
en lokale handelaars. In Tielt-Winge is de 
huidige meerderheid helaas niet in staat 
om hetzelfde te doen.”

N-VA blijft voorstellen lanceren
Tijdens de gemeenteraad van 28 mei riep 
de N-VA op om de nodige maatregelen te 
nemen. Dat pleidooi werd door enkelen 
helaas afgedaan als paniekzaaierij. “Het 
is onbegrijpelijk dat sommigen de ernst 
van het coronavirus minimaliseren. Wij 
roepen de burgemeester en de meerder-
heid op om hun verantwoordelijkheid op 
te nemen. Daarnaast zal de N-VA haar 
eigen voorstellen blijven lanceren”, stelt 
Tom Werner. Zo stelde die laatste voor om 
een noodfonds voor verenigingen op te 
richten en riep gemeenteraadslid Marthe 
Caeyers op om de inwoners te betrekken 
bij de aanpak van de coronacrisis via de 
adviesraden.

Het gemeentebestuur mag dan jammer genoeg geen maatregelen nemen in deze moeilijke tijden, de Vlaamse Regering zorgt 
daarentegen wel voor de nodige steun voor Tielt-Winge. 

•  Zo investeert ze 59.215 euro in de vrije basisschool ’t Hagekind in Tielt. Dat geld zal geïnvesteerd worden in een  
nieuwbouw, de uitbreiding van de hoofdvestiging met extra klassen en een polyvalente zaal. 

•  Daarnaast voorziet Vlaanderen een premie voor ondernemers die hun zaak door  
de coronamaatregelen moesten sluiten. Maar liefst 148 Tielt-Wingse handelaars en 
middenstanders deden een beroep op de hinderpremie van de Vlaamse Regering.  
In totaal werd zo’n 953.600 euro uitgekeerd aan de handelaars en ondernemers van 
Tielt-Winge. 

•  Ook de meest kwetsbare inwoners van Tielt-Winge krijgen steun van Vlaanderen. 
De Vlaamse Regering voorziet 27.498 euro om het sociaal beleid in onze gemeente te 
versterken.

•  Ten slotte trekt de Vlaamse Regering middelen uit om lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die inkomsten 
verloren zagen gaan door de coronacrisis, te ondersteunen. Het coronavirus hakte immers hard in op het verenigings-
leven. De eetfestijnen en activiteiten die lokale verenigingen in normale omstandigheden de nodige zuurstof geven 
om hun uitgaven te bekostigen, vielen weg. De Vlaamse Regering voorziet 138.712 euro voor de verenigingen van 
Tielt-Winge om dit verlies op te vangen.

Vlaamse steun voor onze scholen, handelaars en verenigingen
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Nil volentibus arduum
“Nil volentibus arduum” of niets is moeilijk voor hen die willen. Met die  
woorden nam Marcel Smekens in december 2012 afscheid van de gemeente-
raad. Hij had er dan achttien jaar als gemeenteraadslid en zes jaar als schepen 
opzitten. Bovendien mocht hij ook de start van de provincie Vlaams-Brabant 
van kortbij meemaken en zette hij die zelfs mee in de steigers door twaalf jaar 
provincieraadslid te zijn.

Op zaterdag 11 april, Stille Zaterdag, bij het opkomen van een mooie lentezon, 
verloor Marcel de strijd tegen kanker. Ondanks zijn ziekte volgde hij de  
gemeentepolitiek op de voet en was hij nog steeds een actief bestuurslid binnen 
onze N-VA-ploeg. De dag na een gemeenteraad belde hij me dikwijls op, soms 
zelfs vanuit het ziekenhuis, met de vraag hoe het geweest was.

We gaan zeker zijn afscheidswoorden niet vergeten, want “de wil” is bij ons, N-VA Tielt-Winge, nog steeds groot. We werken verder 
zoals u al jaren van ons gewoon bent, want om ook te eindigen met Marcels woorden: “Politiek is uiteindelijk gewoon doen wat het 
beste is voor de mensen van onze gemeente en is zeker en vast een levenshouding!”

Jo Smekens 
Voorzitter N-VA Tielt-Winge

Kerken- en pastorieplan
Geen blanco cheque voor 
plan van meerderheid
In april keurde de gemeenteraad van Tielt-Winge de  
principiële beslissing rond het kerken- en pastorieplan goed. 
Het plan zou voorzien in een herbestemming van drie kerken 
en vijf pastorijen. De N-VA keurde de beslissing niet goed. 
“Onze partij vreest dat deze beslissing nefast zal zijn voor  
het religieus erfgoed van Tielt-Winge en de vrijwilligers  
die zich dagelijks inzetten in de parochiale werking”, stelt 
fractievoorzitter Tom Werner.

Het gemeentebestuur slaagde er tijdens de vorige bestuurs- 
periode niet in om een kerkenbeleidsplan op te stellen. Het 
erfgoed van de gemeente was immers geen prioriteit. Dat werd 
pijnlijk duidelijk toen in mei 2018 de toenmalige liberale schepen 
van onroerend erfgoed bijna 180.000 euro aan Vlaamse  
restauratiesubsidies voor de kerk van Meensel misliep doordat 
ze er drie jaar lang niet in geslaagd was om een plan op te stellen. 
Als gevolg moesten de broodnodige renovatiewerken aan de 
Sint-Mattheuskerk worden uitgesteld.

Geen budget, geen subsidies
De beslissing van april 2020 voorziet de herbestemming van  
de Sint-Mattheuskerk in Meensel, Sint-Denijs in Houwaart  
en Sint-Martinus in Tielt. In hun beslissing stellen de meerder-
heidspartijen dat de herbestemming van die kerken en de  
restauratie van de overige kerken gesubsidieerd zullen  
worden. De meerderheid heeft echter geen budget voorzien in 
haar begroting en de deadline van eind januari om subsidies aan 
te vragen heeft men gemist. Het bestuur heeft daarnaast geen 

concreet plan over hoe men de herbestemming wil aanpakken. 
In de beslissing staat enkel dat men de zaak over een aantal jaren 
zal evalueren.

N-VA wil volwaardig en haalbaar plan
De N-VA pleit voor een volwaardig kerken- en pastorieplan 
waarbij het bestuur in samenwerking met gespecialiseerde  
actoren onderzoekt welke herbestemmingen eventueel mogelijk 
zijn en hoe men dit concreet kan aanpakken. Daarnaast wil de 
N-VA gebruikmaken van de middelen die ter beschikking wor-
den gesteld door de hogere overheden om het project te finan-
cieren. “In de begroting is er momenteel geen budget voorzien 
voor dit project en de gemeente heeft geen aanvraag ingediend 
om subsidies te bekomen. Ik zie niet goed in hoe men dit plan 
wil financieren. De meerderheid vraagt een blanco cheque en die 
willen en kunnen we niet geven. Het erfgoed van onze gemeente 
en de vele vrijwilligers verdienen beter”, besluit Tom Werner.

 Marcel Smekens verloor in april de strijd tegen kanker. 

 “Het erfgoed van onze gemeente en de vele vrijwilligers verdienen 
beter”, stelt fractievoorzitter Tom Werner.
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Zorg dragen voor wie  
het nodig heeft
Zorg dragen voor de zwakkeren in de samenleving blijft 
een belangrijk punt voor de N-VA. Sinds deze bestuurs- 
periode is het bijzonder comité voor de sociale dienst 
daarvoor verantwoordelijk. Frederik Vranken uit Tielt 
legde na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor de 
N-VA de eed af als raadslid in dat comité. 

In dit comité worden beslissingen genomen over indivi-
duele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en 
maatschappelijke integratie. De raad beslist onder meer 
over het toekennen van een leeflonen, voedselpakketten en 
het verlenen van financiële ondersteuning. Daarnaast kan 
het comité advies geven aan het college, het vast bureau, 
de gemeenteraad en de OCMW-raad over het gemeente- of 
OCMW-beleid. 

Rechten en plichten
Frederik ziet erop toe dat de visie van de N-VA wordt uit-
gedragen. “Begeleiding dient op maat te zijn, de activering 
naar werk en zelfredzaamheid moeten worden aangemoe-
digd, de rechten maar ook de plichten moeten duidelijk zijn, 
het aanleren van de Nederlandse taal in combinatie met het 
volgen van een inburgeringstraject is primordiaal voor een 
goede integratie, armoede moet worden teruggedrongen ...”

“De rode draad bij dit alles 
is om hen die het moeilijk 
hebben te ondersteunen, om 
het pad te effenen zodat zij 
de touwtjes weer in handen 
kunnen nemen en een sociale 
en economische meerwaarde 
kunnen vormen in en voor de 
samenleving. Een samenleving 
die met deze steun een onmis-
kenbare solidariteit toont.”

Is Tielt-Winge klaar voor de zomer?
Periodes waarin geen neerslag valt komen steeds vaker voor. Het KMI communiceerde in april dat 2020 toen al op de lijst stond  
van jaren met langdurige droogte. De problematiek van droogte in combinatie met hittegolven zal ook in Tielt-Winge voor de  
nodige problemen zorgen deze zomer. Tijdens de gemeenteraad van mei riep fractievoorzitter Tom Werner de schepen van  
Milieu op om maatregelen te nemen. 

“Onze gemeente heeft nood aan een droogteplan. Er is een men-
taliteitswijziging nodig omtrent de manier waarop we omgaan 
met water”, stelt Werner. “Bij iedere serieuze regenbui bestond de 
kans dat bepaalde straten opnieuw onder water zouden komen te 
staan. In het verleden heeft het gemeentebestuur te veel gefocust 
op het zo snel mogelijk laten afvloeien van water. Wij pleiten 
voor een ander beleid waarbij we water trachten op te vangen 
en te verzamelen in tijden van zware regenval. Deze voorraden 
kunnen vervolgens benut worden in tijden van droogte.” 

Samenwerken
Om dit te realiseren moet onze gemeente de handen ineenslaan 
met haar buurgemeenten, de hogere overheden en haar eigen 
inwoners. Onze gemeenteraadsleden waren alvast verheugd om 
te horen dat de schepen van Milieu positief reageerde op dit 
pleidooi.

Watergevoelige zones beschermen
De N-VA wil werk maken van het herstel van de natuurlijke 
landschappen om beter gewapend te zijn tegen droogte en hitte-
golven. De partij pleit voor het beschermen van watergevoelige 
zones en waardevolle natuurlijke gebieden. Daarnaast roept de 
N-VA op om schaduwbomen aan te planten.

“Bomen zijn de meest natuurlijke en effectieve manier om hitte 

tegen te gaan. Het aanplanten van bomen langs paden, weides en 
velden komt dieren, teelten en mensen ten goede. Weidedieren 
en wandelaars kunnen in de schaduw verkoeling zoeken tegen 
de hitte. Bomen aan de rand van een perceel en boomgroepen in 
de open ruimte kunnen tevens fungeren als windbrekers. Bomen 
en houtkanten zetten dieren en teelten uit de wind en kunnen 
winderosie tegengaan”, besluit Tom Werner.

 Frederik Vranken vertegen-
woordigt de N-VA in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. 

 De N-VA wil werk maken van het herstel van de natuurlijke land-
schappen om beter gewapend te zijn tegen droogte en hittegolven.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


