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TIELT-WINGE Langs Mot en Winge

  

www.n-va.be/tielt-winge

  

GESPREKSAVOND

Met  
Peter De Roover
Ex-voorzitter Vlaamse 
Volksbeweging
Kamerlid N-VA

N-VA Tielt-Winge nodigt u uit op de 
vierde editie van haar gespreks-
avond. Gastspreker is Peter De 
Roover, voormalig voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging en huidig 
N-VA-Kamerlid.

Wanneer:  
vrijdag 4 december, 2015, 20 uur

Waar? 
Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, 
3390 Tielt-Winge (Houwaart)

Heeft u vragen over de huidige 
politieke situatie? Stel ze dan zeker 
die avond!

Meer info: Philip Vanhelmont  
(0476 28 21 54)

www.n-va.be/tielt-winge

Omdat beelden meer zeggen dan 
woorden … 
Zoals u wel weet dateren de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2012. Sinds 1 januari 2013 
wordt de gemeente bestuurd door 
een meerderheid van sp.a en Open 
Vld. Dit na zes jaar bestuur waar ook 
de N-VA deel van uitmaakte. 

Na drie jaar is het de gewoonte om een 
eerste stand van zaken op te maken. 
Wij zouden u een waslijst kunnen 
geven van alle retributies die naar 
omhoog zijn gegaan. Maar dat zou ons 
te ver leiden. We zouden ook een lijst 
kunnen maken van wat deze meerder-
heid allemaal geschrapt heeft: budget-
ten voor buurtfeesten, samenwerking 
met andere gemeenten op het vlak 
van cultuur, afschaffing van gemeen-
telijke vzw’s, adviesraden monddood 
gemaakt, enzovoort. 

BESPARINGSDRANG
Wij zouden het kunnen hebben over 
de besparingsdrang van deze meer-
derheid en over de naakte ontslagen 
die werden doorgevoerd. Dit naast tal-
loze onzinnige besparingen. Vooral op 
projecten gerealiseerd door de vorige 
meerderheid. 

Wij zouden het kunnen hebben over 
het labiele beleid van dit gemeente-
bestuur. Eerst was er geen prioritair 
beleid in het meerjarenplan. Dan drie 
prioritaire doelstellingen, weliswaar 
zonder budget, waarvan twee opge-
legd door de hogere overheid. Na een 
klein jaar werd één doelstelling op-

nieuw afgevoerd, net datgene wat men 
als lokaal bestuur zelf wou realiseren. 

We zouden het ook kunnen hebben 
over alle dossiers die Open Vld tijdens 
de vorige legislatuur bekampte zoals 
de realisatie van de Vlooybergtoren 
en de renovatie van het gemeentehuis, 
maar waar ze nu fier mee uitpakken 
alsof het hun eigen realisaties zijn.

BEELDEN SPREKEN VOOR ZICH
Neen, beste inwoner. Van het huidige 
politieke beleid wordt niemand blij. 
Om onze stellingen kracht bij te zetten 
willen wij u het verschil in beleid aan-
tonen aan de hand van foto’s. Immers, 
woorden kunnen verdraaid worden of 
uit de context getrokken. Maar beelden 
spreken voor zich.  Het zijn bewijzen. 

Van 2006 tot 2012 bestuurde de N-VA 
mee. U kan zien welk beleid en welke 
beslissingen er genomen werden. On-
danks onze opgedrongen oppositierol 
proberen we onze mooie gemeente 
mee te sturen. 

U merkt zeker het verschil. 

Guido Corbesier 
Voorzitter N-VA 
Tielt- Winge

Philip Vanhelmont 
Gemeenteraadslid 
Tielt-Winge
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www.n-va.be/tielt-wingetielt-winge@n-va.be

  Er was een duidelijk jeugdbe-
leid en de jeugdinfrastructuur 
werd aangepakt. De bouw van 
een nieuw Chiroheem werd 
mee ondersteund.

  De wegen werden aangepakt 
en een stuk verkeersveiliger 
gemaakt. Met duidelijke fiets-
paden en mooie infrastructuur, 
afgestemd op de omgeving.

  Het toeristisch beleid kreeg 
nieuwe zuurstof. De uitkijktoren 
werd vervangen door de Vlooy-
bergtrap, het decor van menig 
tv-programma en ondertussen 
wijd en zijd bekend!

  Verenigingen kunnen nu hun 
activiteiten in gans de ge-
meente kenbaar maken dankzij 
het installeren van aankondi-
gingspanelen.

  Het probleem van de kinderop-
vang in Tielt werd aangepakt.

  Het gemeentehuis werd grondig 
gemoderniseerd en uitgebreid. 
Dit om u allen een betere 
dienstverlening in een moder-
ner kader te kunnen aanbieden.

  Het toeristisch beleid blinkt uit 
in slordigheid, vervallen borden, 
niet onderhouden wandelpaden 
enzovoort. Oh ja, een schepen 
gaf ooit als antwoord tijdens 
de gemeenteraad dat de paden 
zichzelf wel zouden onderhou-
den!

  De problematiek van de straat-
namen en huisnummers op 
de grens met buurtgemeenten 

zoals in de Driesstraat ging 
in 2014 opgelost zijn. We zijn 
echter twee jaar verder …

  Kan het verval groter? 
Geef onze gemeente zijn fier-
heid terug!!

  Een mooi zicht binnen de 
dorpskern van Tielt …. 

  Een GAS-boete als je niet het 
juiste huisnummerplaatje aan 
uw deur hangt. Toevallig blauw.

  Het beleid rond verkeers-
veiligheid van de huidige 
meerderheid blinkt uit door 
ondoordachte wegmarkeringen. 
Zo moesten autobestuurders 
wekenlang een verboden straat 
inrijden om naar de sporthal 
te gaan en tijdens de werken 
aan de Rillaarseweg moet men 
spookrijden om de handelaars 
of school te kunnen bereiken.

Toen de N-VA meebestuurde Huidige meerderheid

 





 

 

 







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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


