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Veilig thuis in een welvarend Tielt-Winge
Op 14 oktober trekken we naar de stembus. Deze legislatuur is voorbij 
en in die zes jaar heeft de N-VA vanuit de oppositie hard gewerkt. 
Dat werpt nu zijn vruchten af. Zo hebben we een mooi programma 
geschreven voor Tielt-Winge en een sterke lijst samengesteld: een team 
van competente en ambitieuze mensen, dat klaar is om de fakkel in 
Tielt-Winge over te nemen.

Onze zes sterkhouders zijn niet van de 
minste. Lijsttrekker Luc De Kerf (51) uit 
Tielt heeft zes jaar ervaring als gemeente- 
raadslid. Hij werkt als commercieel 
verantwoordelijke voor de Benelux bij 
een verzekeringsmaatschappij. Op 2 
staat Jessy Cobbaert (37) uit Winge. Zij 
werkt als medisch afgevaardigde voor 
een farmaceutisch bedrijf. Tom Werner 
(28) uit Kraasbeek staat op plaats 3. Hij 
is sinds 2016 OCMW-raadslid en werkt 
als fractiemedewerker voor de N-VA in 
het Vlaams Parlement. Tom is tevens als 
enige Tielt-Wingenaar kandidaat voor de 
provincieraad vanop plaats 13. Op plaats 
4 vinden we een topdame terug: Marthe 
Caeyers (20) uit Tielt. Zij is studente in de 
Rechten en deed al politieke ervaring op 
in de Vlaamse Scholierenkoepel en het 
Euopees Jeugd Parlement. Zij staat tevens 
aan het hoofd van Jong N-VA. De top 5 

wordt vervolledigd door Jan Lemmens 
(63) uit Meensel-Kiezegem. Hij werkt 
als systeemontwerper in de micro-elek-
tronica. Lijstduwer is gemeenteraadslid 
Marleen Van den Bosch (60). Zij is bij 
velen bekend vanwege haar engagement 
bij verschillende verenigingen.

Naast deze sterkhouders staan er nog  
15 interessante kandidaten op de lijst.  
U kan iedereen leren kennen op  
www.n-va.be/tielt-winge

Op 14 oktober beslist u wie de komende 
zes jaar onze gemeente zal besturen. U 
kan kiezen voor verandering, voor een 
betere gemeente waar we bewust en 
actief inzetten op burgerparticipatie. Een 
gemeente waar we afscheid nemen van de 
oude politieke cultuur. Een Tielt-Winge 
waar politici op zichzelf besparen in 

plaats van de belastingen te verhogen. 
Een Tielt-Winge waar verenigingen en 
zelfstandigen gesteund worden door hun 
bestuur. Een Tielt-Winge waar inwoners 
waar krijgen voor hun belastinggeld. Dit 
is het Tielt-Winge waar de N-VA voor 
staat. Tijd voor verandering!

Theo Francken en lijsttrekker 
Luc De Kerf
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Veilig thuis in een welvarend Tielt-Winge

Veilig en Vlot 
•  Via ANPR-camera’s op de invalswegen en buurtinformatie- 

netwerken willen we inbraken en vandalisme tegengaan.

•  Autoluwe schoolomgevingen en meer aandacht voor de zwakke 
weggebruikers. Wegenaanleg en -inrichting moeten aangepast 
aan de gebruikers, de voorrangsregels en de maximaal toegelaten 
snelheid.

•  Zorgverleners moeten overal vlot kunnen parkeren met een zorg-
kaart, zodat zij snel en efficiënt de nodige zorg kunnen geven aan 
hun partiënten.

Verantwoord
•  Inwoners, organisaties en ondernemingen meer 

inspraak geven via adviesraden en participatiemo-
menten.

•  Gemeentelijke infrastructuur maximaal benutten.

•  Een digitaal platform voor het contact tussen burger 
en overheid.

•  Een uurregeling van onder meer het gemeentehuis, 
de bibliotheek en de kinderopvang optimaliseren.

Vrije tijd en Natuur
•  Betere ondersteuning van en samenwerking met 

de verenigingen in Tielt-Winge.

•  Zorg dragen voor ons erfgoed, tradities én het 
sociaal weefsel.

•  Een wervend toeristisch beleid waarbij 
beleven en genieten centraal staan.

•  Het landelijke karakter van onze gemeente  
behouden en een pioniersrol spelen op het vlak 
van duurzaamheid.

In Tielt-Winge wordt er nog steeds gestemd 
met potlood en papier. Steun ons door  
op 14 oktober de bolletjes van al onze 
kandidaten rood te kleuren.
Kunt u niet naar het stembureau?  
Vraag aan onze kandidaten meer info  
over stemmen met een volmacht.

Veilig. Verantwoord. Vlaams. Dat zijn de drie thema’s waar N-VA Tielt-Winge werk 
van maakt. Zodat u zich thuis voelt in een welvarend Tielt-Winge.



3

Veilig thuis in een welvarend Tielt-Winge

Een sterke ploeg voor Tielt-Winge

12. BRUYNINCKX Noëlla1. DE KERF Luc

17. DE MAEYER Diane6. BERLANGER Birgit 

13. LEUNIS Stefan2. COBBAERT Jessy

18. DE KEYZER Paul7. VRANKEN Frederik

14. DIERCKX Griet3. WERNER Tom

19. DE CONINCK Hilde8. COSTROP Claudine

15. MERTENS Tinne4. CAEYERS Marthe

20. SMEKENS Jo9. CORBESIER Guido

16. VAN BEEK Jannes5. LEMMENS Jan

21. VAN DEN BOSCH Marleen10. MAMMOLITO Andreas

11. DE KERF Iebsen

DE KERF  
Luc
51 jaar 
Commercieel 
verantwoordelijke

1

COBBAERT 
Jessy
37 jaar 
Medisch afgevaardigde

2

WERNER  
Tom
28 jaar 
Fractiemedewerker 
Vlaams Parlement

3

CAEYERS 
Marthe
20 jaar 
Student rechten

4

LEMMENS  
Jan
63 jaar 
Systeemontwerper 
micro-elektronica

BERLANGER 
Birgit
46 jaar 
Verpleegkundige

5 6
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“Een slankere provincie, die efficiënt wordt 
beheerd en meer ondersteuning biedt aan de 
gemeenten: daar zet ik me voor in.

Bart Nevens 
Parlementslid
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Vlaams-Brabant in goede banen.

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk. 
Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA 
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig 
om de toekomst van onze regio veilig te stellen. 

De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog 
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze 
troef koesteren. 

De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar 
een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met 
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale 
blik op dit thema.

Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak 
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren 
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt 
immers niet aan de gemeentegrenzen. 

Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

1.  Bart Nevens 
 Kortenberg

2.  Lucia Dewolfs 
 Tienen

3.  Diederik Dunon 
 Aarschot

4.  Kristof Polfliet 
 Leuven

5.  Hilde Kaspers 
 Diest

6.  Patrick Lippens 
 Lubbeek

7.  Lut Kint 
 Tervuren

8.  Greet Van Camp 
 Keerbergen

9.  Greta Vanermen 
 Landen

10.  Liselore Fuchs 
 Hoegaarden

11.  Daniël Willems 
 Kortenaken

12.  Dirk Vandueren 
 Oud-Heverlee

13.  Tom Werner 
 Tielt-Winge

14.  Allessia Claes 
 Scherpenheuvel-Zichem

15.  Tine Eerlingen 
 Leuven

16.  Theo Francken 
 Lubbeek
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Theo Francken
Staatssecretaris 
Lijstduwer


