
Kredietcrisis, financiële crisis, economische crisis, institutionele crisis…. 
De ene crisis na de andere duikt op. We worden er steeds meer mee geconfron-

teerd en we voelen het hoe langer hoe meer in onze portemonnee. Om hier door-
heen te geraken wordt het nemen van de juiste beslissingen op het juiste niveau
meer dan ooit essentieel: Europa, Vlaanderen en de steden en gemeenten zijn vol-
gens N-VA de belangrijkste beslissingsniveaus. 
Zo dragen we bijvoorbeeld op lokaal vlak in Tielt-Winge ons steentje bij aan de rea-
lisatie van ons ambitieus verkiezingsprogramma van 2006.  Door onze alerte aan-
wezigheid zowel in de OCMW-raad als in het schepencollege zullen we er op toe-
zien dat dit programma correct uitgevoerd wordt.

Het federale niveau is nu wel definitief uitgeteld! Wie de laatste paar jaar niet op
Mars leefde, merkte op dat belangrijke dossiers ofwel geblokkeerd werden door
onze Waalse broeders ofwel dat er in beide landsdelen volledig anders over gedacht
werd. Helaas was de CD&V top zo naïef om te denken dat de communautaire dia-
loog nog kans op slagen had… Een grotere zelfstandigheid voor Vlaanderen is niet
alleen gewenst, maar wordt steeds meer noodzakelijk.
In juni hebben we de kans N-VA te belonen voor haar consequente houding tijdens
de voorbije twee jaren. Er worden twee belangrijke verkiezingen gehouden voor het
Vlaams en europees parlement. We treden in het Hageland aan met een enthousi-
aste ploeg. Zowel gedreven jongeren als getrouwen van de Volksunieperiode staan
klaar om N-VA verder op de kaart te zetten. Schenk daarom uw vertrouwen aan de
kandidaten van lijst nr. 5 !

Onze N-VA kandidaat voor de
Vlaamse Verkiezingen

Marcel Smekens, 63 jaar, gepensioneerd. Gehuwd met
Celine Willems en vader van Els, Leen en Jo. Fiere opa

van 7 kleinkinderen. Geboren en getogen in Tielt.  Was
actief in Chiro, catechese,  Davidsfonds, toneelvereniging,

oudercomité… Was 18 jaar een gewaardeerd
gemeenteraadslid en sinds 2007 schepen van

ondermeer informatie, jeugd, gezin en senioren.
Bovendien was hij gedurende de

12 eerste jaren van de nieuwe
provincie Vlaams-Brabant een
gedreven 
en aandachtig 

provincieraadslid.

N-VA schepen 
Marcel Smekens, 

N-VA OCMW-raadslid 
Marleen Van den Bosch

en het N-VA 
afdelingsbestuur 

nodigen U uit:
Zaterdag 30 mei  2009

In  zaal 
Nut en Vreugd Tielt 

(Rillaarseweg 23a)
Vanaf 17u

Uiteraard zijn er ook 
uitgebreide vleesschotels!

Alles aan 
democratische prijs.

Welkom!

Kaas- en
wijnavond

Tielt-Winge
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Betrouwbaar en betrokken

V.U. Marcel Smekens
Reststraat 98     3390 Tielt.

LANGS MOT
EN WINGE

Afdeling Tielt, Winge, Houwaart 
en Meensel-Kiezegem.
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Begin 2007 nam het kartel CD&V/N-VA  met
SPa het roer over in onze gemeente. Na een

legislatuur met VLD en CD&V in het bestuur was
het tijd voor verandering. Ondermeer door de inter-
ne meningsverschillen werden heel wat beslissin-
gen uitgesteld, en ging er kostbare tijd verloren… Is
er nu wel iets veranderd?  JA! Daarom enkele voor-
beelden:

Meldingskaarten: Begin 2007 werd er gestart met dit
systeem. Elk probleem binnen de gemeente dat door
een burger gemeld wordt, van welke aard dan ook,
krijgt via deze kaart een volgnummer. Vervolgens
wordt het door de bevoegde dienst onderzocht op
ontvankelijkheid. Eens dit gebeurd is krijgt de
betrokken dienst, na goedkeuring van het schepen-
college, de opdracht het euvel te verhelpen. De mel-
der wordt, in de mate van het mogelijke, verwittigd
van de beslissing. Zo kwamen er zowel in 2007 als
in 2008 ruim 550 meldingen binnen! Enkel op deze
manier kan de burger concreet opvolgen of aan het
probleem ja dan neen verholpen wordt en wanneer
er iets gedaan wordt.     

Structuurplan: Dit “oud“dossier werd reeds opge-

start op het einde van de jaren 90 !!! Vroeger moest
de adviesraad GECORO ( gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening) smeken om informatie te krij-
gen, nu kregen ze wél uitvoerige informatie.
Sommige burgers - blijkbaar alleen diegenen die
over DE goede partijkaart beschikten - kregen wel
inzage. Daarentegen kregen anderen, wiens eigen-
dom wel in aanmerking kwam, zelfs na aandringen
géén informatie. Ondanks het feit dat schepenen
met de nodige informatie in hun auto rondreden…
Nu werd er een druk bezochte algemene informa-
tieavond georganiseerd.   

Informatieavonden: Ook op het vlak van echte
inspraak veranderde er heel wat. Eén belangrijke
wijziging is de mogelijkheid van inwoners om mon-
delinge vragen te stellen op de gemeenteraad. Het
comité van Kraasbeek maakte hiervan al gebruik.
Verder kregen verenigingen inspraak over het
gebruik van de keuken van “’t Jongensschool”.
Vergeten we vooral niet de infomomenten voor de
bewoners van o.m. de St.Barbarastraat, de
Stekstraat… Ook heel wat inwoners waren naar het
gemeenschapscentrum afgezakt voor de informatie-
avond rond de waterzuiveringinstallatie in Winge. 

Van zaterdag 11 juli tot en met zondag 27 september.
Inschrijven in café “ BERG EN DAL” Blerebergstraat  te Tielt-Winge

iedere dag vanaf 12 uur.
(Woensdag gesloten)

Deelname 6 euro.   
Aard: Gewone vragen  en foto’s.

Prijsuitreiking op zaterdag 3 oktober om 15 uur, in “ ’t Jongensschool”,
Blerebergstraat 3390 TIELT-WINGE

P R A C H T I G E  P R I J Z E N

Organisatie: Vlaamse Kring Tielt-Winge  met medewerking van T.T.K

Een ander beleid in Tielt-Winge !

PERIODEZOEKTOCHT TE TIELT-WINGE !!!
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Vlamingen moeten NIET rekenen op  “open” VLD!

Op vraag van een aantal burgemeesters rond de
rand van Brussel nam de Tielt-Wingse gemeente-

raad kennis van een resolutie over de niet-splitsing
van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de uitvoe-
ring van het arrest van het Grondwettelijk Hof. Wie
dacht dat alle Tielt-Wingse partijen dit zonder meer
zouden ondersteunen kwam bedrogen uit. De “open”
VLD moest weten welke illustere ziel dit had geagen-
deerd en vond zelfs de agendering ongehoord!
Volgens hen werd er beroep gedaan  op de kuddegeest
en partijdiscipline om met zachte hand de raadsleden
te dwingen een standpunt in te nemen en het docu-
ment te ondertekenen. Het zou ook geen gemeentelijke
bevoegdheid zijn… Toen onze N-VA schepen opmerk-
te dat de vraag ondermeer kwam van de OpenVLD-
burgemeester van Lennik stokte de discussie.
Uiteindelijk werd de resolutie enkel ondertekend door

de CD&V/ N-VA fractie. De andere fracties vertikten
het. Of de gewezen Spiritisten daar blij mee zijn, is zeer
de vraag. Onze schepen M. Smekens herinnerde Open
VLD aan een aantal in het verleden door hen “gepush-
te” moties, waarbij de gemeente eveneens  weinig
betrokken partij was… (herinner u de motie over water
als mensenrecht, realisatie RegioNet, decennium voor
een cultuur van vrede…)

Toen begin 2008 de vernieuwde “’t Jongens-
school” ingehuldigd werd stoorde de fractieleider

van “open VLD” zich aan het feit dat de officiële vlag
van Vlaanderen het podium sierde. Blijkbaar vergat hij
dat cultuur al jaren een Vlaamse bevoegdheid is en het
juist Vlaanderen is dat ons cultuurbeleid ten volle
ondersteunt.
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Onze stem laten horen in de wereld? 
Dat doen we met de 
Europese megafoon en niet 
met de Belgische microfoon.

Een Vlaamse 
toekomst 
ligt in Europa!

Bart De Wever
Lijstduwer 
Europa

Frieda Brepoels
Lijsttrekker 
Europa
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Mark Demesmaeker
Lijsttrekker 
Vlaams Parlement

Voor meer concrete voordelen kijk op
www.sterkervlaanderen.be

België is niet in staat ons uit de crisis te halen.
Er is geen geld meer voor. De oorzaak?
Franstalig België heeft een totaal ander idee
over goed bestuur waardoor dit land in een
bestuurlijk moeras is terechtgekomen. 
Vlaanderen doet nu al zijn best om de econo-
mische crisis verstandig aan te pakken. Het is
echter dweilen met de kraan open als de
Belgische regering niets verandert aan de toren-
hoge problemen in dit land. 
Met een sterker Vlaanderen klimmen we sneller
uit het dal. De N-VA wil werk maken van een
krachtig economisch herstel, een hogere kinder-
bijslag, een betaalbare hospitalisatieverzeke-
ring en goedkopere energie. 

Bel naar 02 219 49 30 of mail naar info@n-va.be 
voor het volledige programma van de N-VA
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