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Sinds 2013 zetelde Luc onafgebroken in de gemeenteraad van Tielt-Winge. Daar liet hij 
zich opmerken als een gedreven gemeenteraadslid dat niet graag binnen de krijtlijnen 
van de politiek bleef, maar liever over de partijgrenzen heen zaken realiseerde. In de 
gemeenteraad waren er weinigen die zich inhoudelijk met Luc konden meten. Tijdens  
de besprekingen van de begroting waren er slechts twee verkozenen die het dossier 
echt begrepen: de voormalige schepen van Financiën en Luc De Kerf. 

Naast zijn sterke tussenkomsten zorgde Luc dikwijls voor de nodige humor en  
relativering. Hij tikte op een amusante manier de schepenen op de vingers als ze 
politieke spelletjes speelden of nietszeggende uitspraken deden. 

Namens de voltallige N-VA-ploeg willen wij Luc van ganser harte danken voor  
zijn jarenlange inzet en alles wat hij als mandataris en lijsttrekker heeft gedaan  
voor onze afdeling. Het ga u goed, Luc!

Jo Smekens
Afdelingsvoorzitter

Tom Werner
Fractievoorzitter

Bedankt, Luc!
Na een loopbaan van meer dan zes jaar als gemeenteraadslid 
neemt Luc De Kerf afscheid van de Tielt-Wingse politiek.  
Op de gemeenteraad van juni kondigde Luc aan dat hij  
samen met zijn gezin verhuist uit Tielt-Winge. Bijgevolg legt  
hij zijn mandaat als gemeenteraadslid neer. Jongerenvoorzitster 
Marthe Caeyers volgt Luc op.

Inschrijven via tielt-winge@n-va.be
Leden en nieuwe leden: volwassenen: 10 euro - kinderen: 5 euro

Niet-leden: volwassenen 18 euro - kinderen: 10 euro
’t Jongensschool
Blerebergstraat 4, Tielt-Winge

20 oktober
10 tot 14 uur

N-VA Tielt-Winge
BRUNCH
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Tielt-Winge weigert aan te sluiten bij BE-Alert
Voor de zomer stelde N-VA-fractievoorzitter Tom Werner het gemeentebestuur voor om in te  
tekenen op BE-Alert. Via dat systeem kan de overheid u meteen verwittigen bij een noodsituatie. 
De meerderheid stemde helaas tegen het voorstel. 

De federale regering lanceerde  
BE-Alert als systeem voor crisis-
communicatie. Met BE-Alert kan de 
overheid u in geval van nood verwitti-
gen via sms, telefoon, e-mail en sociale 
media. BE-Alert kan gebruikt worden 
bij stroomuitval, noodweer, onge-
vallen en in het meest ernstige geval 
bij terreurdaden. Sinds de invoering 
tekenden al meer dan 200 gemeente- 
besturen in op BE-Alert. Aan alle 
gouverneurs en burgemeesters die een 
BE-Alert-overeenkomst hebben onder-
tekend, wordt een bijkomend kanaal 
ter beschikking gesteld: Alert-sms. Dat 
kanaal geeft de burgemeester als hoofd 
van de lokale politie een extra middel 
in handen om in een noodsituatie snel 
en direct te kunnen communiceren 
met zijn inwoners.

Investeren in uw veiligheid
“In noodsituaties is het verwittigen van 
de bevolking van vitaal belang. Wie 
gewaarschuwd is, kan de juiste reflexen 
aan de dag leggen en de specifieke 
aanbevelingen opvolgen. Door aan te 
sluiten bij BE-Alert kunnen we de  

veiligheid van onze bevolking ver-
beteren”, stelde Tom Werner tijdens 
de gemeenteraad. Maar toch wees 
de meerderheid het voorstel af. Als 
tegenargument schoof de burgemeester 
onder meer de kostprijs naar voren. 
Een abonnement kost de gemeente 
jaarlijks 1 100 euro en daarnaast is er 
een eenmalige instapkost van 100 euro. 
“In januari riep deze meerderheid een 
extra gemeenteraad samen voor de 
stemming van één punt. De politieke 
vergoedingen voor die ene vergade-
ring hebben de belastingbetaler 2 700 
euro gekost. Het is onbegrijpelijk dat 
dit bestuur enerzijds geld uitgeeft aan 
onnodige politieke vergoedingen, maar 
anderzijds weigert te investeren in de 
veiligheid van zijn burgers”, stelt Tom 
Werner.

U kan zich wel individueel aansluiten 
bij BE-Alert. De inschrijving en de 
ontvangst van alarmberichten zijn 
gratis. “We roepen iedereen dan  
ook op om zich te registreren via 
www.be-alert.be”, besluit Tom  
Werner.

N-VA vraagt meer aandacht voor trage wegen
Trage wegen zijn niet enkel een handige doorsteek voor wandelaars en fietsers, ze dragen ook bij 
tot de charme en het karakter van onze streek. Jammer genoeg zijn veel trage wegen in de loop der 
jaren overwoekerd of zelfs verdwenen. Het gemeentebestuur schenkt er nauwelijks aandacht aan en 
schaft ze een voor een af.

“Sinds het begin van dit jaar heeft het gemeentebestuur al meer 
dan tien trage wegen in onze gemeente afgeschaft. In plaats van 
ze een voor een af te schaffen, wil de N-VA onze trage wegen 
opwaarderen”, stelt fractievoorzitter Tom Werner. 

Sinds kort werd het nieuwe Vlaamse decreet Buurtwegen  
gelanceerd. Dat geeft gemeenten meer mogelijkheden om  
trage wegen in te passen in hun gemeentelijk beleid rond  
ruimtegebruik, mobiliteit en toerisme. “Er is dus zeker een  
toekomst voor onze trage wegen”, besluit Tom Werner.
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Gouverneur tikt gemeentebestuur  
op de vingers na klacht N-VA
Tijdens de herdenkingsceremonie van Wapenstilstand op 11 november 2018 weigerde het schepencollege van 
Tielt-Winge om de Vlaamse Leeuw te laten spelen. N-VA Tielt-Winge diende daarop klacht in bij gouverneur 
De Witte. De gouverneur geeft de N-VA nu gelijk en tikt het gemeentebestuur op de vingers. “Wij zijn tevreden 
met deze uitspraak. Hopelijk brengt het gemeentebestuur voortaan respect op voor alle gesneuvelden”, stelt 
fractievoorzitter Tom Werner.

Bij de herdenking van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 2018 
weigerde het college van burgemeester en schepenen de Vlaamse Leeuw te laten spelen. Daarop 
dienden N-VA-raadsleden Tom Werner en Luc De Kerf een klacht in bij de gouverneur. Het 
spelen van het Vlaamse volkslied is immers verplicht bij dergelijke herdenkingen. “Daarnaast 
getuigt de weigering van het college om tijdens de plechtigheid de Vlaamse Leeuw te spelen van 
erg weinig respect voor de gesneuvelde Vlamingen en de Vlaamsgezinden”, aldus Tom Werner.

Burgemeester ontloopt verantwoordelijkheid
De burgemeester communiceerde in januari 2019 dat de klacht van de N-VA ongegrond was. 
“De burgemeester trachtte zijn wettelijke verplichtingen te ontlopen door te doen alsof de  
vaderlandslievende verenigingen de organisatoren van de herdenking waren”, stelt Tom Werner. 

Regels respecteren
De gouverneur geeft de N-VA nu gelijk en tikt het gemeentebestuur op de vingers. In zijn brief 
aan het schepencollege schrijft hij dat er geen twijfel bestaat over de rol van het gemeente- 
bestuur. Gouverneur De Witte verzoekt het gemeentebestuur om in de toekomst de regels  
te respecteren en adviseert het college om tijdens de 11 novemberherdenking het Vlaamse 
volkslied te spelen.

Respect voor oorlogsslachtoffers
Fractievoorzitter Tom Werner reageert tevreden op de uitspraak van de gouverneur. “Dat  
de gouverneur het schepencollege op zijn wettelijke verplichtingen wijst, is een goede zaak.  
Het is echter treurig dat wij de burgemeester wettelijk moeten dwingen om respect op te  
brengen voor oorlogsslachtoffers”, besluit hij.

  “De weigering om tijdens de 
herdenking van Wapenstilstand 
de Vlaamse Leeuw te spelen 
getuigt van weinig respect voor 
de gesneuvelde Vlamingen”, aldus 
fractievoorzitter Tom Werner.

Herdenking 
Wapenstilstand

Marthe Caeyers legt eed af als gemeenteraadslid
Tijdens de gemeenteraad van 19 september legde Marthe Caeyers de eed af als gemeenteraadslid. Ze volgt 
Luc De Kerf op, die naar een andere gemeente verhuist. 

Marthe is geboren en getogen in Tielt-Winge en studeert rechten 
aan de UHasselt. “Mijn interesse in de politiek begon al te kriebelen 
in het middelbaar, waar ik me heb ingezet voor verschillende 
jeugdorganisaties. Zo ben ik lid geweest van de Vlaamse Scholieren- 
koepel en het Europees Jeugdparlement. Sinds een jaar ben ik ook 
actief als voorzitter van Jong N-VA Tielt-Winge.”

Jong en gedreven
Fractievoorzitter Tom Werner is tevreden met de komst van zijn 
nieuwste raadslid. “Onze fractie krijgt met Marthe versterking 
van een gedreven jonge vrouw die zich inzet voor de jeugd van 
Tielt-Winge. Ik kijk ernaar uit om met haar samen te werken aan 
een betere gemeente”, aldus Tom Werner, die tot nu toe het jongste 
raadslid van de gemeente was. De N-VA is met voorsprong de  
jongste fractie met twee twintigers. Daarnaast telt de N-VA als 
enige partij in de gemeenteraad evenveel mannen als vrouwen.

  Fractievoorzitter Tom Werner en kersvers gemeenteraadslid 
Marthe Caeyers.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


