
Zoals u wellicht vernam via de nationale pers hernieuwt de N-VA tijdens de
maanden februari en maart haar interne besturen in alle geledingen van de 

partij. Ook in Tielt-Winge  werden op vrijdag 18 februari lokale bestuursverkiezingen
georganiseerd. 

De leden verkozen Philip Vanhelmont als afdelingsvoorzitter. Philip Vanhelmont
(40 jaar) heeft zijn sporen reeds verdiend in de toenmalige VU en later bij Spirit. Mar-
leen Van den Bosch werd tot ondervoorzitter verkozen. Marleen is tevens OCMW-
raadslid. De andere bestuursleden die rechtstreeks door de leden werden verkozen
zijn: schepen Marcel Smekens (penningmeester en ledenverantwoordelijke), Bea
Van Goidsenhoven (secretaris ), Eddy Vanderstukken (verantwoordelijke jonge-
ren), Paul Elsen en Jef Smekens (verantwoordelijken organisatie), en Henny Van-
den Eynde (bestuurslid).

Het bestuur streeft drie doelstellingen na:
 Nieuwe gemotiveerde mensen aanspreken. De komende maanden zullen we er

alles aan doen om nieuwe mensen die zich aandienen te bezoeken, aan te spreken
en met hen in dialoog te gaan. 

 Lokaal verankeren. Met Marcel bewijst de N-VA dag in dag uit dat het in staat is
om lokaal mee te besturen. Ook hier maken we het verschil. In die lijn willen we
ook na 2012 verder werken. 

 Een klankbord voor mandatarissen. Het bestuur zal in eerste instantie ook een
politiek klankbord zijn voor onze schepen en OCMW-raadslid om op deze manier
de nodige feedback te geven. 

Tot slot wil de kersverse voorzitter Marcel Smekens 
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de afdeling. 
Marcel blijft uiteraard ook in het nieuwe bestuur belang-
rijk en kan zich nu volledig toeleggen op zijn functie als
schepen ! 

Philip Vanhelmont, 
voorzitter N-VA Tielt-Winge

Rillaarseweg 17/05
0476 28 21 54

philip.vanhelmont@n-va.be

Na de vorige gemeenteraads-
verkiezingen stapte de N-VA in de
gemeente voor het eerst in haar 
bestaan mee in een bestuursmeer-
derheid. De N-VA, en eerder de
Volksunie, had in de gemeente ja-
renlang gewerkt vanuit de opposi-
tie, vanuit een underdogpositie.
Met acties, pamfletten en een huis-
aan-huisblad trachtte ze niet alleen
het beleid van de meerderheid kri-
tisch te benaderen, maar nam ze
ook eigen standpunten in. Er werd
op een positieve manier aan poli-
tiek gedaan. 

Met het credo “We zijn niet ak-
koord, en zo zouden wij het doen“
werd kenbaar gemaakt waar de VU
destijds en nu de N-VA voor staat.
Jammer genoeg zien we dit niet
meer bij elke partij. Het is tegen-
woordig meer en meer de mode de
politieke tegenstander met de
grond gelijk te maken, te overbluf-
fen en zelfs te vernederen. Het gaat
niet meer over politieke inhoud en
ideeën, laat staan over voorstellen.
Het gaat steeds vaker de persoon-
lijke toer op, of over punten en
komma’s, klachten indienen en ge-
lijk krijgen, over het wel of niet cor-
rect volgen van regeltjes en
procedures. 

De N-VA betreurt deze evolutie. Wij
zullen hier nooit aan meedoen. Wij
gaan wél voor inhoud, ideeën en
standpunten. De N-VA zal nu en in
de toekomst blijven gaan voor een
politiek vanuit een positieve inge-
steldheid en met respect voor ie-
ders standpunt, idee of opinie! 

Politiek bedrijven! 

Tielt-Winge
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Een nieuw bestuur!

V.U. Philip Vanhelmont
Rillaarseweg 17/05
3390 Tielt-Winge



Enkele jaren geleden bengelde de gemeente Tielt–
Winge achteraan als het om dienstverlening aan

de bevolking ging. Ondertussen werden er door toe-
doen van N-VA-schepen Marcel Smekens al enkele
stappen gezet die een nieuwe richting aangeven. Zo
werd werk gemaakt van de vernieuwde gemeente-
lijke infosite met E-loket, alsook van de meldings-
kaarten waar inwoners rechtstreeks bepaalde zaken
kunnen doorgeven. Ook het gemeentelijk infoblad
wordt steevast tweemaandelijks in alle brievenbus-
sen van de gemeente gepost. 

RENOVATIE GEMEENTEHUIS
Met de renovatie van het gemeentehuis, een dossier
waar de N-VA van in het begin voor ijverde en mee
opvolgde, wordt een volgende fase aangevat om
naar een nieuwe stijl van dienstverlening te gaan. De
N-VA is er immers van overtuigd dat een betere
dienstverlening begint bij een betere accommodatie
en fysieke ruimte om te werken. 

Waar mensen kort bijeen gepakt zitten, waar sanitair
soms te wensen over laat en waar nauwelijks ruimte
is om dossiers behoorlijk te klasseren kan men niet

naar behoren werken. De N-VA is ver-
heugd dat hier eindelijk werk van 
gemaakt zal worden. Eens deze
moeilijke fase voorbij is, kan men in-

houdelijk gaan werken wat onthaal,
procedures en dienstverlening in

het algemeen betreft. 

Marcel Smekens, 
N-VA-schepen van Informatie

We kunnen natuurlijk niet achterblijven. Ook de 
N-VA zal vanaf einde maart beschikken over een lo-
kale webstek. Naast leuke nieuwtjes, foto’s en ach-
tergrondinformatie zal u er ook alles kunnen
vernemen over onze ideeën en standpunten. Ook

over onze campagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2012 zal u er veel kunnen vernemen. Dus
vanaf eind maart: 
www.n-va.be/tielt-winge-holsbeek.be
Ga zeker een kijkje nemen.

Op naar een betere 

dienstverlening

Een stek op het web

Busje komt zo!

De N-VA ijverde al lang voor de 
renovatie van het gemeentehuis.

Vanaf nu kunnen ouderen of minder mobiele inwoners van onze gemeente
gebruik maken van een aangepast busje om naar activiteiten van het dien-
stencentrum Zonnedries te gaan.

Marleen Van den Bosch, N-VA-OCMW-raadslid legt uit: “Vorig jaar besliste
de N-VA samen met de andere meerderheidspartijen binnen het OCMW om
senioren of minder mobiele inwoners van de gemeente naar het dienstencen-
trum Zonnedries te brengen met eigen vervoer. Zo kunnen ze meer betrokken worden bij de verschillende 
activiteiten en kunnen zij ook beroep doen op het sociaal restaurant voor een warme maaltijd.”

Henny Van den Eynde, personeelslid van het dienstencentrum gaat verder: “Na een telefonische afspraak
wordt de senior in kwestie opgepikt door iemand van het personeel. De vergoeding die de senior hiervoor 
betaalt wordt laag gehouden. Toch wordt er een kleine compensatie gevraagd.”
In tegenstelling tot wat sommige andere politieke partijen beweren wil de N-VA wel degelijk meewerken aan
een sociale politiek voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving en dit op alle niveaus. 

KAAS- EN WIJNAVOND N-VA
21 mei 2011
Zaal Nut & Vreugd, Rillaarseweg
Vanaf 17.00 uur
Keuze tussen kaas - of vleesschotel 

Marleen Van den Bosch en
Henny Van den Eynde

Xavier.Lesenne
Markering
tielt-winge.be (Géén holsbeek !!!)

Xavier.Lesenne
Lijn
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FREYA VANDENBOSSCHE SNOEIT
Onder impuls van N-VA-schepen Marcel Smekens
wordt er een bezwaarschrift ingediend bij minister van
Wonen Freya Vandenbossche (sp.a). Het schepencollege
wil met de buurgemeenten Bekkevoort, Glabbeek en
Kortenaken de overkoepelende werking Hartje Hage-
land rond wonen ook de komende drie jaar verder zet-
ten. De minister besliste echter om, ondanks eerder
gemaakte afspraken, de werkingssubsidie te schrappen. 

Dat betekent dat elke gemeente meer geld zal moeten
voorzien om de werking te garanderen. Voor Tielt–
Winge betekent dit een meerkost van een kleine 9 000
euro. En dan durft de minister zeggen dat wonen voor
haar prioriteit nummer 1 is? Uiteindelijk ging iedereen
met Marcel akkoord om een bezwaarschrift in te die-
nen.

WIJKWERKING 
Elke wijk kan voor een
straatfeest, een BBQ of
een ander ludiek eve-
nement dat de mensen
weer bij elkaar brengt
100 euro ontvangen als
tussenkomst voor ge-
maakte kosten. De N-
VA juicht dit toe maar
vindt wel dat dit een

gemiste kans is om echt structureel samen te werken
met die wijken en buurten die in onze gemeente een ac-
tieve rol spelen. De N-VA had deze subsidie liever ge-
zien binnen de geest van het gemeentedecreet dat
wijkwerking breder wil ondersteunen met wederzijdse
rechten en plichten. Maar misschien is dit een volgende
stap?

AANWERVINGEN JEUGDDIENST
Binnen de jeugddienst werd eindelijk werk gemaakt
van de vervanging van de jeugdconsulente die met 
bevallingsverlof is. Er werd voor deze dienst een half-
tijdse administratieve kracht aangeworven. Op deze
manier wil Marcel Smekens als schepen van Jeugd be-
wijzen dat de werking en uitbouw van een goed draai-
ende jeugddienst binnen de gemeente belangrijk is met
het oog op de toekomst en de uitbouw van een jonge,
dynamische gemeente. 

TEKENACADEMIE HOUWAART 
In september 2010 opende de tekenacademie haar deu-
ren in Houwaart. Dit kon na de sluiting van het plaat-
selijk bibliotheekfiliaal. Er
schreven meer dan 40
kinderen in. Volgens onze
N-VA-vertegenwoordiger
in de bibliotheekraad, 
Bea Van Goidsenhoven,
zorgde de sluiting van de
twee  bibliotheekfilialen
(Houwaart en Meensel-
Kiezegem) nauwelijks
voor minder boekontle-
ners. Het aantal uitleningen in 2010 steeg met bijna 
5 000 en ging van 56 758 naar 61 515. Een mooi resul-
taat voor onze vernieuwde bibliotheek!

DE LIJN IN TIELT 
Nogal wat bewoners van de Dorps-, Rest-, Beurt- en
Voortstraat klagen terecht over de gebrekkige dienst-
verlening overdag van De Lijn. Op vraag van het sche-
pencollege werd dit besproken met mensen van de
maatschappij, in aanwezigheid van Francy Peeters, 
directeur De Lijn Vlaams – Brabant. 

Om budgettaire redenen
kon De Lijn echter niet in-
gaan op onze vraag om
daar ook overdag bussen
te laten rijden, zoals vroe-
ger wel het geval was.
Wel werd er overeenge-
komen om een infoverga-
dering te organiseren
rond de belbus. In tegen-
stelling tot de bewoners in de andere deelgemeenten is
deze dienstverlening in dit gedeelte van Tielt vrijwel
onbekend. De SAR (seniorenadviesraad) waarvoor
onze N-VA-schepen bevoegd is sprong mee op de kar. 

Deze infonamiddag vindt plaats op maandag 11 april.
Een medewerker van De Lijn zal daar de mogelijkhe-
den van de belbus toelichten. Voor Houwaart was De
Lijn wel akkoord om de schoolbus richting Aarschot
langs het ‘oud gemeentehuis’ te laten rijden.  Daarmee
is in Houwaart het probleem voor de schoolgaande
jeugd opgelost.
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GEZOCHT: NIEUW BLOED!
Maakt niet uit of het A, B, AB, of O is … als het maar positief is!

De N-VA wil de komende maanden verder de rangen versterken en nieuwe men-
sen aanspreken. Hebt u vragen, bedenkingen, interesse, …  aarzel niet en neem
zeker contact op. We zijn steeds bereid om te luisteren, elkaar te ontmoeten, el-
kaar te vinden. 
Heb je interesse om in de toekomst mee te werken voor de lokale gemeenschap,
uw straat, wijk of buurt? Twijfel niet en laat iets weten. Alle bestuursleden zijn
bereid een woordje uitleg te geven over onze werking, onze visie en standpunten. 



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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


