
U koos vier jaar geleden de N-VA in het bestuur van uw gemeente. Dat blijft niet
zonder resultaat.

De meldingskaart werd ingevoerd. Daarmee beschikken de inwoners over een
direct contactmiddel tussen hen en de beleidsvoerders.

De vernieuwing van de gemeentelijke website is een succes. Dat dit medium
steeds belangrijker wordt merken we aan het aantal digitale bezoekers dat in 2009
driemaal hoger lag dan het jaar voordien.  

Jaren geleden voerde de plaatselijke Volksunie actie tegen de (gemeentelijke)
stortplaats op de Houwaartse berg. Gedurende verschillende legislaturen stortte
de gemeente daar afval en grond. Nu werd dit terrein uiteindelijk gesaneerd. 

Er werd een onthaalbeleid ingesteld voor nieuwe inwoners. Zo kunnen zij 
kennismaken met onze gemeente en al haar troeven.  

Als schepen van Jeugd zat Marcel Smekens ook niet stil. Hij pakte de geluids-
overlast aan van jeugdhuis Den Uitlaat, de vakantiewerking  werd geoptimali-
seerd en de uitleendienst werd uitgebreid en beter gestructureerd. Bovendien
kreeg de groeiende KLJ-groep van Meensel een groter lokaal in het vrijgekomen
bibliotheekfiliaal.  

De N-VA bracht in de vorige legislatuur de slechte toestand van de Lubbeekstraat
op de agenda. Nu werd in samenwerking met Lubbeek de Lubbeekstraat aange-
pakt.

De N-VA droeg ook meer dan consequent haar steentje bij in de opmaak van het
ruimtelijke structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. In de toekomst
zal dat de talrijke sport- en jeugdverenigingen ten goede komen.

Tot slot wordt, vaak onder impuls van de N-VA, het gemeentebeleid afgetoetst in
grotere kring. Mensen die het politieke reilen en zeilen binnen de gemeente van
nabij volgen zitten geregeld mee aan
tafel om dossiers te bespreken en aan
te pakken. Een goed gemeentebeleid
is niet enkel een zaak van het sche-
pencollege en gemeenteraad alleen! 

Marleen Van Den Bosch, 
OCMW-raadslid en 

Marcel Smekens, 
voorzitter N-VA Tielt-Winge 

en schepen van Jeugd.

Nog nooit werd een Vlaamse partij
zo beschimpt en verguisd als de 
N-VA tijdens de afgelopen weken
en maanden. Vanuit linkse hoek
klinken bijna dagelijks oproepen
van vakbonden en middenveldor-
ganisaties om zich af te keren van
de N-VA! De partij lijkt wel de
baarlijke duivel en met haar ook
haar 30 % kiezers. 

NOODOPROEP 
VOOR ZELFBEHOUD
Denkt men nu echt dat de Vlaming
dom is? Denken de heren De
Leeuw en Cortebeeckx dat het volk
stemadvies van hen nodig heeft?
Denkt men nu echt dat de Vlaming
raad nodig heeft van 200 Vlaamse
kunstenaars en anderen uit de cul-
turele wereld? Dit lijkt ons eerder
een noodoproep voor zelfbehoud,
de schrik om niet langer de vette
postjes en de soms buitensporige
subsidies te behouden. 

ALGEMEEN BELANG 
OF EIGENBELANG?
Welk belang dienen zij overigens?
Het algemeen of het eigenbelang?
Is dit de taak van vakbonden,
middenveldorganisaties en de
cuturele wereld? Dat ze kritisch
zijn, dat vinden we niet erg, maar
30 % van de Vlamingen beschim-
pen en bespotten gaat volgens ons
veel te ver. Hoe lang gaat men hier
nog mee door? Is dit hun antwoord
op de vraag naar verandering van 
13 juni? 

N-VA Tielt-Winge

Beschimpt 
en verguisd!

Tielt-Winge
Ja a r ga ng  2  •  N r. 1 - n ov e m b er  2 0 1 0  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

N-VA maakt het verschil! 

V.U. Marcel Smekens
Reststraat 98
3390 Tielt-Winge
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De verkeersonveiligheid in de gemeente neemt
toe. Overdreven snelheid, inhalen waar het niet

kan, parkeren op voet- en fietspaden zijn maar enke-
le signalen dat het de spuigaten uitloopt. De N-VA
wil met gerichte voorstellen paal en perk stellen aan
een aantal wantoestanden. 

Daarom doet de afdeling enkele concrete en snel te
realiseren voorstellen:

� Een snelheidsbeperking van 50 km/u  op het
hele grondgebied van de gemeente. Er wordt
hierover al jaren gepraat. Tijd om het ook effec-
tief in te voeren. 

� Meer sensibilisering rond de 30 km/u-regel aan
de schoolomgevingen. Ouders en
voorbijrijdende bestuurders dienen
gesensibiliseerd te worden dat er in
en rond de schoolomgevingen niet
harder mag gereden worden bij het
begin en het einde van de schooltijd.
Een doelgerichte actie dringt zich op.
Dat gebeurt best met een artikel in
het gemeenteblad en een infofolder

aan huis. Politieagenten die ’s ochtends aan de
schoolpoorten post vatten, moeten kunnen
optreden. 

� Meer en gerichtere snelheidscontroles.  Er
bevinden zich in het verkeer nog te veel hard-
leerse chauffeurs die men niet bereikt met sensi-
bilisering. Deze moeten het dan maar voelen.  

� Meer controle op het parkeren van de wagen op
voet– en fietspaden of andere plaatsen waar het
totaal niet hoort. 

� Er moet ook opgetreden kunnen worden tegen
mensen en bedrijven die om één of andere
reden voet– en fietspaden beschadigen of vuil
achterlaten.

De N-VA zal hier de komende weken en maanden
werk van maken binnen de meerderheid.  Zo kan
op relatief korte termijn de veiligheid in onze
dorpskernen toenemen. 

Philip Vanhelmont, N-VA-bestuurslid: 
“De N-VA doet enkele concrete voorstellen om 
de verkeersveiligheid van onze gemeente 
drastisch te verhogen.”

N-VA ijvert voor 
meer verkeersveiligheid!  

Een geslaagde avond
Op donderdag 21 oktober organiseerde de N-VA-afdeling Tielt-Winge een algemene leden-
en sympathisantenvergadering.  Na een eerste ontmoeting luisterden de geïnteresseerden
naar de toelichting van schepen en voorzitter Marcel Smekens over het gevoerde gemeente-
beleid en de uitdagingen voor de toekomst. Kamerlid Theo Francken lichtte de nationale
politieke actualiteit toe. Verder werd er tussen pot en pint verder kennisgemaakt.

N-VA-Kamerlid Theo Francken 
kwam op de ledenvergadering tekst en uitleg geven 

bij de nationale politieke actualiteit.

Het nieuwe jeugdbeleidsplan werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van oktober. Het
plan bevat enkele nieuwe ideeën. Zo zal er een link gelegd worden tussen jeugd en cultuur,

door bijvoorbeeld optredens van stand-up comedians in de jeugdhuizen te organiseren.
Tevens wordt ook de ondersteuning voor kampsubsidies en kadervorming gevoelig opge-

trokken om tegemoet te komen aan nieuwe vragen en verzuchtingen van de jeugdvereni-
gingen. Tot slot is het de ambitie van het gemeentebestuur om op termijn voor elke jeugdver-

eniging een degelijk lokaal te hebben. Via het gebouwenfonds kunnen er extra inspanningen
geleverd worden om jeugdlokalen veiliger en een stuk comfortabeler te maken.

Eind 2013 zal dit jeugdbeleidsplan geëvalueerd worden. Langs deze weg wil schepen
Marcel Smekens ook de stuurgroep bedanken die er in geslaagd is dit jeugdbeleids-

plan mee vorm te geven.

N-VA-schepen van Jeugd Marcel Smekens: “We maken er werk van om 
elke jeugdvereniging op termijn een degelijk lokaal te bieden.”

Nieuwe jeugdbeleidsplan goedgekeurd
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Enkele cijfers om te onthouden

12 vergadering waren er vorig jaar van de gemeen-
teraad. En die waren goed voor 497 pagina’s notulen.

1 791 pagina’s notulen was het resultaat van 52
bijeenkomsten van het schepencollege in 2009.

2 646 nieuwe boeken zijn in 2009 aangekocht
voor de bibliotheek.

8 720 inwoners zijn lid van de bibliotheek.

56 758 boeken werden er vorig jaar uitgeleend.

2 016 bezoekers gingen in 2009 naar 13 voorstel-
ling in GC De Maere.

4 542 mensen bezochten vorig jaar de gemeente-
lijke website. Dat is tot drie keer meer dan voorheen.

553 verschillende kinderen maakten vorig jaar
gebruik van de BKO.

599 meldingskaarten werden er in 2009 ingevuld
en doorgestuurd naar de gemeente.

26 steenuilen kunnen rustig slapen dankzij de 
evenveel kasten die geplaatst werden.

400 mensen schreven zich in in de stedelijke
muziekacademie.

149 stedenbouwkundige aanvragen en 29 verka-
velingaanvragen werden er vorig jaar ingediend.

IK KOM BIJ U LANGS

ZATERDAG 4 DECEMBER 2010

Op uitnodiging van 
Vlaamse Kring Tielt-Winge

Inschrijven ten laatste op 28 november bij:

� Jef Smekens
0479 28 67 41 
jef.smekens@hotmail.com

� Bea Van Goidsenhoven
016 63 58 78
bea_elsen@hotmail.com

� Oscar Timmermans
016 63 54 53
oscar.timmermans@telenet.be
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen,
met tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resul-
taten doet een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in Kamer
en Senaat. Wij stellen de gekozenen uit onze provincie graag aan u voor.

�

� LIEVE MAES
°1960 - Zaventem
Alleenstaand
Lieve Maes is al een carrière lang actief bij een
internationale computerfirma, waar zij de
jongste vijf jaar werkte als wereldwijde speci-
alist in procesbeschrijvingen, training en kwa-

liteitscontrole. Lokaal is zij ook  actief in de kerkraad  en vanuit
d ie invalshoek  betrokken bij het behoud en de bescherming
van het lokale erfgoed .
Gedreven, Analyserend, Teamspeler, 
Wereldreiziger, Quizzer

� DANNY PIETERS
°1956 - Leuven
Met Danny Pieters brengt de N-VA een 
gigantische brok  kennis en ervaring 
in de Senaat. Deze hoogleraar sociale-
zekerheidsrecht was reeds federaal volksver-
tegenwoordiger voor de VU en een van de

stichters van de N-VA. Dit jaar nog werd hij benoemd tot voor-
zitter van de Raad van Bestuur van de VDAB.  Danny Pieters
werd ondertussen aangeduid  als voorziter van de Senaat.

Rechtlijnig, Sociaal bewogen, Academicus

� BEN WEYTS
°1970 - Beersel
Gehuwd met Marijke
Verboven, vader van
Gust en sinds 9 juni
2010 ook van Floor 
Ben Weyts werd  pas in

2009 jaar parlementslid . Toch behoorde
hij volgens De Morgen en De Standaard
na nog geen anderhalf jaar al tot de
allerbeste parlementsleden. 
Hij voelt zich in de communautaire 
dossiers als een vis in het water. 
Flamingant, Degelijk, Rechtlijnig,
Eeuwige glimlach.

� NADIA SMINATE
°1981 - Londerzeel
Gehuwd, geen kinderen
Nadia Sminate werd  in
2006 verkozen tot
gemeenteraadslid  in
Londerzeel, en ook  in

de nationale politiek  heeft ze al mooie
resultaten behaald . Ze werkte als de
rechterhand van minister Philippe
Muyters. Met die bagage zal ze nu in de
Kamer uw belangen verdedigen.
Gedreven, Sociaal, Rechtvaardig,
Leergierig, Recht door zee

� KRISTIEN VAN
VAERENBERGH
°1978 - Lennik
Samenwonend en toe-
komstige mama 
Het sterke verk iezings-
resultaat van de N-VA

bracht ook  Kristien Van Vaerenbergh
naar de Kamer. Deze advocate aan de
balie van Brussel zette reeds in 2009
haar eerste politieke stappen door te
kandideren voor het Vlaamse Parlement. 
Doorbijter, Nieuwsgierig, Integer,
Rechtschapen, Bescheiden

� ELS DEMOL
°1958 - Herent
Gehuwd en mama van
zes kinderen (Tim, Elke,
Hans, Nele, Stijn en Kobe)
Els Demol is mama van
een groot gezin en woon-

de van 1980 tot 1992 in Ierland, Venezuela,
Australië, Egypte en Griekenland voor het
werk van haar man. Toen haar kinderen wat
groter werden, stapte ze in de politiek.  In
2001 werd ze gemeenteraadslid en in 2007
schepen in Herent.
Positieve realist,Vriendelijk, Geëngageerd,
Gedreven, Verantwoordelijk

� THEO FRANCKEN
°1978 - Lubbeek
Gehuwd met An
Peeters, papa van 
dochter Erin 
Theo Francken mag dan
wel een van onze jong-

ste nieuwe Kamerleden zijn, aan politie-
ke ervaring heeft hij geen gebrek . Deze
adjunct-kabinetschef van Vlaams
minister Geert Bourgeois hield  
zich vooral bezig met inburgering en de
Vlaamse Rand en was tot voor kort 
provinciaal voorzitter van N-VA
Vlaams-Brabant en Brussel.
Gedreven, Creatief, Jong maar ervaren,
Rechtlijnig 

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN UIT DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
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