
V.U. Philip Vanhelmont
Keulestraat 10A
3390 Tielt-Winge

01/03 - 17/03 
Iedereen burgemeestertoer 

(alle informatie: 
zie artikel hiernaast)

Meer info: 
luc.dekerf@n-va.be 

17/03 - 20 uur
Solavond Vlaamse Kring  in zaal 

‘’t Jongensschool’ in Tielt
Meer info: 

jef.smekens@n-va.be  

12/05 - vanaf 17 uur
Jaarlijkse kaas-en wijnavond in 

zaal Nut en Vreugd in Tielt
Meer info: 

marcel.smekens@n-va.be  

06/10 - 20 uur
Jaarlijkse familiequiz in zaal 

‘’t Jongensschool’ in Tielt
Meer info: 

marcel.smekens@n-va.be 

14/10 
Gemeente- en 

provincieraadsverkiezingen.

Meer info over deze activiteiten 
leest u in de volgende nieuwsbrief 

of kan je vinden op de website 
van de afdeling.
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Laat u horen!
Agenda 2012

Langs Mot en Winge

Vorige maand kon u via  ons krantje en onze site deelnemen aan een bevraging 
rond het gemeentebeleid van de afgelopen vijf jaar. Op deze bevraging kwamen 

heel wat reacties. Hiervoor willen wij u heel graag bedanken. Hieruit blijkt des 
te meer dat de inwoners wel degelijk betrokken willen zijn bij het gemeentelijke 
beleid. Velen hebben reeds de ‘durf’ gehad om hun stem te laten horen. Het blijkt 
ook dat er heel veel mensen toe zijn aan een positieve verandering. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er bij het tweede luik van de bevraging, dat u hier kan 
vinden, nog meer mensen zijn die hun stem willen laten horen.

KneLpunten
Uit de resultaten van de eerste bevraging bleek toch dat u als inwoner van Tielt-
Winge met heel wat knelpunten geconfronteerd wordt. 

De N-VA doet een aantal voorstellen om een oplossing te bieden aan deze obstakels. 
U vindt deze op bladzijde 3. Wij nodigen graag iedereen uit om zijn/haar mening te 
geven over deze voorstellen. 

Iedereen BurgeMeestertoer
In ons vorig krantje kon u ook lezen dat de N-VA elke deelgemeente wil 
aandoen om de resultaten van deze bevraging te bespreken, te discussiëren over 
knelpunten en voorstellen daaromtrent te formuleren. Onder de noemer ‘Iedereen 
Burgemeestertoer’ zal de N-VA de eerste twee weken van maart de baan opgaan 
om met u in contact te komen. Hou zeker een van volgende data vrij:

Houwaart: donderdag 22/03 om 20 uur in (locatie nog te bepalen)
Sint-Joris Winge: dinsdag 06/03 om 20 uur in het Chiroheem naast 
GC De Maere 
Meensel/Kiezegem: maandag 12 maart om 20 uur in het 
ontmoetingscentrum
Tielt: zaterdag 17 maart om 18 uur in zaal ‘’t Jongensschool’ 

 

     durf te KoMen  

     Meer info vindt u op www.n-va.be/tielt-winge 
 

Luc De Kerf 
Campagneverantwoordelijke

Keulestraat 76
0472 12 07 49



n  Het project “zuiveringsinstallatie” langs de Rillaarseweg aan de Motte wordt door Aquafin herbekeken.  Dit dossier 
startte reeds in 2002. Ook toen al bestond het plan om de loop van de Motte te verleggen. Met alle gevolgen vandien; de 
vrees bestaat dat er nog meer wateroverlast zal komen na de bouw van de waterzuivering op die plaats. Na de terechte 
bezwaren gemaakt door de buurtbewoners gaf het college een negatief advies voor de milieuvergunning. Reeds op de 
gemeenteraad van 11 april 2002 had ons N-VA-gemeenteraadslid Marcel Smekens hieromtrent al bemerkingen en was de 
enige die tegen stemde! Hij heeft deze houding consequent doorgezet in het college! 

n  Ook de milieuvergunning voor de nieuwe bussenstelplaats van De Lijn langs de N2 kreeg een negatief 
advies. Door het aantal bussen van 24 naar 44 te brengen bestaat de vrees voor verhoogde concentratie van 
fijn stof. Bovendien zal er extra geluids- en lichthinder zijn en zal ook het risico tot bodemverontreiniging 
toenemen.  

n  De provincie bracht aan de waterloop De Grote Motte een proefopstelling aan met een stalen geraamte 
en schotbalken. De gemeente werd laattijdig op de hoogte gebracht en de beheerder ervan (de 

Watering De Motbeek) werd niet geraadpleegd. Blijkbaar lappen sommige gedeputeerden hun eigen 
reglementen aan hun laars. Of zou dit met de nakende verkiezingen te maken hebben?

Uit de gemeente

Op de eindejaarsdrink van N-VA Tielt-Winge werden 
er rond de lijstvorming enkele beslissingen genomen. 

Lijsttrekker wordt huidig voorzitter Philip Vanhelmont. 
Hij is 41 jaar en was vele jaren actief binnen de Volksunie 
in Tienen en het arrondissement Leuven. Philip woont 
sedert een vijftal jaar in onze gemeente en is gekend als 
een doorzetter met dossierkennis. We stelen hem enkele 
vraagjes.

Philip, je bent de lijsttrekker voor N-VA. 
Hoe voelt dit aan?
Het is natuurlijk een eer om Marcel Smekens te kunnen 
opvolgen. Zowel als politieker en als mens is Marcel een 
uniek persoon. Hij heeft steeds zijn politiek engagement 
gekoppeld aan een sociaal engagement en is volgens mijn 
mening een van de weinige politici die nog oog heeft voor 
het algemeen belang. 

Je bent relatief onbekend binnen de gemeente? 
Is dat geen handicap? 
De N-VA kiest resoluut voor de kaart van verandering en 
vernieuwing. Dus is dit eerder een extra troef. De mensen 
willen ook in onze gemeente verandering. Dagdagelijkse 
contacten die ik heb bewijzen dit. De N-VA belichaamt 
uitstekend deze drang naar verandering. 

Je hebt als voorzitter de afgelopen jaren het beleid mee 
gevolgd. Hoe kijk je op de afgelopen jaren terug? 
Er zijn heel wat positieve zaken gebeurd. Denk maar 
aan de verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen die 
uitgewerkt zijn, de nieuwe BKO, enzovoort. Maar er zijn 
nog heel wat zaken die een dringend antwoord vragen. 
Die vergen, nu meer dan ooit, politieke moed. Knopen 

dienen eindelijk 
eens doorgehakt te 
worden. Die items 
nemen we dan 
ook mee op in ons 
programma.

De campagne werd 
in december op 
gang getrokken? 
Is dat niet wat te 
vroeg? 
Nee, integendeel 
zelfs. We willen 
in eerste instantie ons oor te luisteren leggen bij de 
inwoners van onze gemeente. Daarom hebben we een 
bevraging in drieluik opgesteld.  Met deze bevraging en 
de deelresultaten ervan willen we ook de verschillende 
deelgemeenten langs gaan om met de inwoners  van 
gedachte te kunnen wisselen. Het geeft ons ook de 
mogelijkheid om iedereen  onze mogelijke oplossingen 
voor te stellen of om er samen te definiëren. Dit moet 
resulteren in ons uiteindelijke N-VA-programma voor de 
verkiezingen. Omdat dit allemaal veel planning  vraagt, 
zijn we er tijdig aan begonnen.

Met welk resultaat zal u als lijsttrekker en voorzitter 
tevreden zijn op 14 oktober?
We blijven bescheiden en dagdromen niet. Ik denk dat 
het in elke gemeente moeilijk is om te voorspellen hoe 
de N-VA lokaal zal scoren.  Maar we hopen natuurlijk 
op enkele verkozenen om ons programma vanuit een 
meerderheid of oppositie te verwezenlijken en te wegen 

Philip VANHELMONT
Voorzitter/lijstrekker 2012

Keulestraat 10A
016/843689

0476/282154
philip.vanhelmont@n-va.be

Marcel SMEKENS
Schepen van Jeugd, Senioren, Informatie 
Lijstduwer 2012
Reststraat 98 
0479 30 28 26
marcel.smekens@n-va.be 

Philip Vanhelmont,
lijsttrekker



Tweede deel bevraging: Iedereen burgemeester 

Algemene tevredenheid over Tielt-Winge

U hebt massaal geantwoord op de bevraging die wij deden in het krantje van december 2011 
waarvoor onze dank! Als mogelijke antwoorden op zaken die uit deze bevraging kwamen 

stelden we als bestuur een tiental stellingen  op die we aan u voorleggen. Deze kunnen, bij een 
algemene goedkeuring, deel uitmaken van ons programma voor de verkiezingen. We willen 
deze stellingen ook voorleggen tijdens onze vergaderingen van onze ‘Iedereen burgemeester 
-toer’.  Veel plezier! 

Carl Lapiere
Verantwoordelijke werkgroep “PROGRAMMA”

Rillaarseweg 7
3390 Tielt – Winge

0478 88 41 19
carl.lapiere@n-va.be

Gelieve in het vakje van uw voorkeur een kruisje te zetten.
1 = onbelangrijk   2 = eerder onbelangrijk   3 = geen mening   4 = eerder belangrijk  5 = zeer belangrijk

 
10 steLLIngen Waar de n-va over nadenKt

1. De N-VA wil werk maken van een duidelijk financieel beleid in de gemeente 
doorbij het begin van de legislatuur een financiële doorlichting te houden 
omtrent de financiële situatie van de gemeente.

2. De N-VA wil werk maken van een betere dienstverlening voor de bevolking, 
dit door het invoeren van een duidelijk loketsysteem en transparantie in de 
procedures.

3. De N-VA wil werk maken van verkeersveiligheid en denkt  o.a. aan een 
algemene zone 50 voor gans het grondgebied m.u.v. de schoolomgevingen 
en de N-wegen. 

4. De N-VA pleit ervoor dat ook het OCMW de tering naar de nering zet en een 
algemene evaluatie houdt van de dienstverlening die ze aanbiedt voor er 
nieuwe projecten van start gaan. 

5. Senioren dienen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven wonen
De N-VA wil een seniorenbeleid dat hier op gericht is.

6. De N-VA wil van toerisme een sterke troef maken voor de gemeente.
7. Kleine ongemakken en overlast (in de eerste plaats sluikstorten, -stoken, 

lawaaioverlast) worden volgens de N-VA het best aangepakt met administratieve 
sancties eer het gerecht haar werk dient te doen. Daarom pleiten we voor 
de uitbreiding en een correcte, effectieve toepassing van het GAS reglement. 
(gemeentelijke administratieve sancties).

8. De N-VA is voorstander van een lokaal bedrijventerrein (ambachtenzone) en wil 
een duidelijke en economisch verstandige beslissing nemen hieromtrent. 
De beslissing moet genomen worden op basis van correcte feiten en cijfers. 
(Behoefte en locatie).

9. De N-VA wil zoveel mogelijk de lokale economie en handelaars stimuleren en helpen
door het opstarten van een gemeentelijk loket ‘lokale economie’ en het aantal 
procedures tot een minimum beperken, en te vereenvoudigen waar mogelijk.

10. De N-VA wil de huidige belastingschalen behouden. Wanneer er meer geld nodig 
is dient vooral naar de uitgavenzijde gekeken te worden.

ja   nee 1      2     3     4      5
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Terug te bezorgen aan:       
• Philip Vanhelmont - Keulestraat 10A - philip.vanhelmont@n-va.be     
• Marcel Smekens - Reststraat 98 - marcel.smekens@n-va.be     
• Bea Van Goidsenhoven / Paul Elsen - Oude Tiensebaan 24 - bea.elsen@n-va.be 
• Eddy Vanderstukken / Marleen Van den Bosch - Leuvensesteenweg 249 - eddy.vanderstukken@n-va.be
• Carl Lapiere - Rillaarseweg 7 - carl.lapiere@n-va.be       
• Luc De Kerf - Keulestraat 76 - luc.dekerf@n-va.be       
• Henny Vanden Eynde - Rillaarseweg 7 - henny.vandeneynde@n-va.be     
• Oscar Timmermans - Bergstraat 13 - oscar.timmermans@n-va.be    
• Jef Smekens - Kerkhofstraat 3 3110 Rotselaar - jef.smekens@n-va.be

graag InLeveren tegen 31 Maart 2012 !

    Je kan de enquête 
ook online invullen op 

www.n-va.be/tielt-winge



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:       /       /

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

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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Vlaamse begroting is de enige in evenwicht

N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.” 

Federale begroting 
krijgt rode kaart

Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ont-
sporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infra-
structuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”

“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams vice-
ministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen 
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.

✔ Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
✔ Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
✔ Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
✔ Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
✔ Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
✔ Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
✔ Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op 
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord
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