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www.n-va.be/tielt-winge

Er is de laatste tijd heel wat te doen rond de renovatie van de 
oude Pastorie in Tielt. De meerderheidspartijen Open Vld en 
sp.a kijken vooral richting Vlaanderen en de Vlaamse minis-
ter om het project te financieren. 

Dit zal ook in de toekomst zo gebeuren. Navraag bij de bevoegde dien-
sten leert ons dat het dossier is goedgekeurd maar dat het wachten is 
op de financiële middelen. Men heeft jaarlijks een bepaald budget voor 
dergelijke renovatieprojecten en men werkt volgens het principe ‘first in, 
first out’. Deze regels moeten door iedereen gerespecteerd worden.

DRINGENDE WERKEN KUNNEN STARTEN
Maar zeggen dat de gemeente niets kan doen om het gebouw niet in 
zijn geheel te laten vervallen is de waarheid geweld aandoen. Zowel de 
Vlaamse overheid als de inspectie Onroerend Erfgoed adviseerden het 
gemeentebestuur om al dringende werken uit te voeren. Dit kan. In een 
schrijven 28 april 2015 laat de dienst Erfgoed weten dat het gemeentebe-
stuur door de minister van Onroerend Erfgoed op de hoogte werd ge-
bracht dat deze dringende werken al kunnen starten met al een deel van 
de premie. Dit kan gaan van 20 % tot 50 %. Zelfs deze dienst vraagt zich 
af waarom het college van deze mogelijkheid geen gebruik wil maken.

In het verleden voorzag de gemeente al middelen. Zowel door de huidige 
meerderheid als door de vorige. Als we de jaarrekening van de kerkfa-
briek er bij nemen stellen we vast dat er al voor 113.548,36 euro uitgaven 
gedaan werden voor ontwerpen, onderzoeken en stabiliteit. Er werden 
ook al voor 72.054,01 middelen overgemaakt. Wil de gemeente deze 
investeringen teniet doen door zo lang te talmen? 

KOP IN HET ZAND
Voor ons is het klaar en duidelijk. 
Deze politieke meerderheid wil deze 
renovatie niet. Deze past niet in hun 
plannen. Om zichzelf in te dekken 
schuiven ze de schuld natuurlijk 
weer af op de hogere overheid. Niets 
nieuws onder de zon op dat vlak. 
Hun gekende strategie. Voor de N-VA 
is dit de kop in het zand steken.

Meerderheid wil Pastorie  
van Tielt blijkbaar niet renoveren

Langs Mot en Winge

Philip Vanhelmont
Gemeenteraadslid

De maat is vol!
Tijdens de aanloop naar de ge-
meenteraad van mei was voor de 
N-VA de maat meer dan vol. 

Nog voor de gemeenteraad 
slaagde Open Vld erin om pun-
ten die nog besproken moesten 
worden in de raad, naar buiten 
te brengen. Dat is voor de N-VA 
de spreekwoordelijke druppel, 
na maanden en jaren geterg van 
de oppositie door de meerder-
heidspartijen. Deze meerderheid 
maakt weer eens de rol van de 
oppositie onmogelijk. 
 
We konden dit niet langer over 
ons heen laten gaan. Onze 
mandatarissen, zowel in de 
gemeente raad als in de OCMW-
raad, nemen steeds hun ver-
antwoordelijkheid en hun job 
ter harte. Maar soms is te veel 
gewoonweg te veel. Ondanks 
eerder gemaakte afspraken kan 
Open Vld het niet laten alles in 
de openbaarheid te brengen nog 
voor de gemeenteraad zich kon 
uitspreken.  
 
Dat men zelfs de onwettelijkheid 
niet schuwt, deert deze dicta-
toriale meerderheid niet. Over 
het laatste punt leest u verder in 
dit blad meer. De N-VA zal rond 
deze punten dan ook klacht 
neer leggen bij de gouverneur. 
Iemand moet dit doen stoppen! 
Voor de N-VA is de maat vol.  

Guido Corbesier 
Voorzitter
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Wist je dat …

N-VA dient klacht in tegen bestuursmeerderheid

In het begin van de legislatuur stelde OCMW-raadslid 
Carl Lapiere vast dat het OCMW veel euro’s aan zieken-
huisfacturen betaalde. Dit voor cliënten die zware ingre-
pen moesten ondergaan en niet de bestaansmiddelen heb-
ben om deze te betalen. Het is de taak van het OCMW en 
de solidariteit van de gemeenschap die ervoor zorgen dat 
deze mensen de nodige zorgen kunnen bekomen.

Carl Lapiere was echter niet tevreden met deze ad-hoc tus-
senkomsten van het OCMW en zocht naar een meer struc-
turele hulp, waarbij zowel de cliënten als het OCMW baat 
hebben. Hij stelde voor om voor iedere cliënt na te gaan of 
hij/zij een hospitalisatieverzekering heeft en zo nodig om 
samen met hen op zoek te gaan naar de juiste verzekering 
op hun maat. Het voorstel ging zelf zover om als de cliënt 
de middelen niet heeft om het zelf bij te passen.

Op deze manier wordt de cliënt beschermd en vermindert 
het aantal ziekenhuisfacturen waarbij het OCMW moet 
bijspringen.

Het voorstel wordt nu toegepast en bij ieder dossier dat 
opgestart wordt, wordt nu afgetoetst of een hospitalisa-
tieverzekering nodig is. Indien ja, wordt de beste formule 
gezocht.

N-VA Tielt-Winge is blij dat ze met haar actieve deelname 
aan de OCMW-raad het beleid vanuit de oppositie mee 
richting kan geven en iedereen er beter van wordt. Daar-
om doen we tenslotte aan politiek. Wij alleszins toch. 

N-VA-beleidsvoorstel bespaart vele euro’s voor het OCMW

Op dinsdag 19 mei begonnen de inschrijvingen voor de Grabbelpas, de Swappas en de speel
pleinwerking van de jeugddienst voor de maanden juli en augustus. Vreemd was dat men
sen die inschreven al meteen een factuur kregen met de onkosten voor die inschrijvingen 
terwijl deze tarieven nog moeten goedgekeurd worden tijdens de gemeenteraad van 21 mei. 

Dat is een loopje nemen met onze democratie. Ook voor de inschrijvingen voor de sport
weken met Pasen werd de gemeenteraad al straal genegeerd. Toen stonden de tarieven al in 
het gemeentelijk infoblad vermeld voor ze op de gemeenteraad besproken konden worden. 

In het eerste jaar van de legislatuur was dit ook schering en inslag. Tijdens de vergaderin
gen van de residuaire commissie, de zowat de werking van de gemeenteraad regelt, werden 
hierrond in vertrouwen afspraken gemaakt. Wij stellen vast dat noch met de Open Vld, 
noch met de sp.a hierover serieuze afspraken kunnen gemaakt worden. 

De NVA laat zich niet zomaar buitenspel zetten. Onze fractie zal stappen ondernemen bij de gouverneur om dit 
gebrek aan  respect voor de gemeenteraad en de lokale democratie aan te klagen en zal klacht neerleggen tegen 
deze praktijken die men in enkel in dictatoriale regimes tegenkomt. 

•  Onze N-VA-fractie de enige is in de gemeenteraad waarvan alle raadsleden regelmatig goed voorbereid en op 
een positieve manier tussenkomen in de gemeenteraad?

•  Er bij sommige raadsleden van de meerderheid bedenkelijk werd gekeken toen de schepen van Jeugd uitpakte 
met het verhaal dat ESJEEWEE de garantie krijgt om 10 jaar de speelgronden te gebruiken?

•  De ontleningen en het aantal schoolbezoeken dalen in onze bibliotheek, ondanks of dankzij de verhoogde  
lidgelden?

•  De gemeenteraad geregeld moet beslissen over zaken die al verschenen in het gemeentelijk infoblad?

•  Dat de gemeente zeer vaag antwoordde op de opmerkingen van de gouverneur over de aanpassing aan het 
meerjarenplan 2014-2019?

Na jaren aandringen van onze  
N-VA-vertegenwoordiger in de ARTO  
(toeristische raad) is de verwaarloosde  
zitbank op de flanken van de Houwaartse  
berg eindelijk vervangen!

Carl Lapiere

Luc De Kerf
Gemeenteraadslid

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal 
van voordelen! 

Je stem telt mee 
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel 
direct de politieke opstelling van de N-VA. 

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden 
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele natio-
nale, arrondissementele én lokale activiteiten van de N-VA.  
Een debatavond, een moment van politieke actie of een  
gezellig samenzijn … 

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine 
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine. 24 bladzijden 
politiek nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews en een exclusieve kijk 
achter de schermen van de N-VA. 

Jong en N-VA? 
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen Jong N-VA. Studie- en  
vormingsdagen, politieke acties, trips naar het buitenland, … de agenda van  
Jong N-VA is behoorlijk gevuld.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


