
Verbod 
zwaar 
vervoer

Kinder- en 
vakantie-
opvang  
uitgebreid

Buurt-
feesten 
verdrie-
voudigd

Onder impuls 
van sp.a. 
Tielt verbod 
doorgaand 
zwaar vervoer 
door centrum 
Tielt

sp.a. Tielt 
houdt woord. 
Opvang voor 
elk kind. Geen 
wachtlijsten 
meer.

Dankzij ons nieuw 
ondersteunings– 
reglement steeg 
het aantal buurt-
feesten in Tielt 
spectaculair.
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Gezins- en 
kindvriendelijk Tielt. 
Samen bouwen we 
aan de toekomst 

www.spatielt.be

Samen met Velt 
zorgen we in 2017 
voor een aanbod 
aan moestuintjes 
voor  
geïnteresseerde 
inwoners
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Volks-
tuintjes 
voor Tielt

DECEMBER 2016

#TIELT



Sinds 26 september 2016 verbieden 
we het zwaar verkeer door het cen-
trum van Tielt.

Eerste schepen Simon Bekaert en 
schepen van mobiliteit Guido Mehuys 
hielpen ‘s morgens mee met de plaat-
sing van de verbodsborden langs de 
invalswegen.
Ondermeer de Deken Darraslaan, de 
Sint-Michielstraat, de Stationsstraat, 
de Oude Stationstraat, de  Bedevaart-
straat en Gruuthusestraat zijn voort-

aan verboden voor doorgaand vracht-
verkeer. 

Ook de vrachtwagens die nu nog via de 
gewestweg Felix D’Hoopstraat en Gro-
te Hulststraat naar bedrijventerrein 
Huffesele rijden willen we de door-
gang ontzeggen. Daarom zijn we druk 
bezig met de verbreding van de Sint-
Amandstraat als alternatieve route.

> Meer INFO
guido.mehuys@tielt.be

Met de huisvestingsmaatschappij heb-
ben we op twee jaar tijd 11 hectaren 
bijgekocht. We bouwen volop, niet 
alleen voor de sociale huurder maar 
ook voor de middenklasse. We staan 
met de huisvestingsmaatschappij nu 
in de top 50 van grootste investeerders 
uit West-Vlaanderen, vóór Deceuninck 
Plastics. 

We ontwikkelen niet alleen sociale 
huur, en sociale seniorenflats, maar 
voortaan ook  koopwoningen, beschei-
den woningen, en betaalbare bouw-
gronden.

Voor de bestaande huurhuizen startten 
we een sterk renovatieprogramma. 

Tegelijk zetten we voor de privésector 
12 hectaren woonuitbreidingsgebied 
om naar bouwgrond.  

> Meer weten? 
Voorzitter van de Tieltse  
Bouw maat schap pij Simon Bekaert 
simon.bekaert@tielt.be

Met de politie hebben we de con-
trole-afspraken gemaakt voor het 
zwaar vervoerverbod. We zorgden 
tegelijk voor extra waarschuwings-
borden aan de invalswegen. In 2017 
plannen we de aankoop van ANPR-
camera’s voor de in valswegen naar 
ons centrum. 

Dat zijn permanent draaiende 
camera’s met automatische 
nummer  plaatherkenning. In een 
eerste fase vatten we hiermee alle 
chauffeurs die door ons centrum 
rijden zonder autoverzekering of 
keuringsbewijs. In een 
tweede fase, na up-
date van de software, 
worden hiermee ook 
inbreuken op het zwaar 
vervoerverbod auto-
matisch  vastgesteld.
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Beste inwoner,

Op alle beleidsdomeinen die 
onder de bevoegdheid van sp.a.-
schepenen vallen leggen we mooie 
resultaten voor.

We hebben de kinderopvang 
uitgebreid. We zorgden voor nieuwe 
speeltoestellen in de stad. De 
volkstuintjes krijgen vorm en tegen 
maart volgend jaar herbestemmen 
we 15 hectaren landbouwgrond 
naar bosaanplantingsgebied. We 
bouwen volop, niet alleen voor de 
sociale huurder maar ook voor de 
middenklasse. We gaan naar een 
record van 300 bouwaanvragen 
per jaar. We vaardigden een  
verordening tegen huisjesmelkerij 
uit. We zorgden voor een nieuwe 
sportvloer in de sporthal, en 
energiebesparende investeringen 
in het zwembad.  Het centrum van 
Aarsele zit binnenkort in het nieuw. 
Het aantal straat- en buurtfeesten 
is door ons ondersteuningsbeleid 
op één jaar tijd verdrievoudigd. 
De nieuwe Carrefoursite is een 
groot succes. We voerden een 
verbod in op zwaar doorgaand 
verkeer door ons stadscentrum. We 
hebben de onveilige bussen uit de 
Kortrijkstraat gekregen. 

Samen bouwen we aan de 
toekomst. 

Veel leesgenot en prettig eindejaar!

Simon Bekaert
Eerste schepen
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Verbod 
zwaar 
verkeer door 
centrum

Inzet op betaalbaar wonen verdubbeld

Handhaving verbod 
zwaar vervoer

bouw nieuwe senioren
appartementen in centrum 
Tielt binnenkort van start

Iedereen heeft recht op menswaardig 
wonen. Op initiatief van sp.a. vaardigde 
de gemeenteraad met unanimiteit een 
verordening uit tegen huisjesmelkerij.  
Schepen van stedenbouw en woonbeleid 
Simon Bekaert werkte de verordening 
uit. 

VERORDENING TEGEN 
HUISJESMELKERIJ

EEN INITIATIEF VAN SP.A. TIELT 

#geen zwaarvervoer door centrum 



In het centrum breiden 
we de zone 30 uit, weren 
we het zwaar verkeer, en 
plannen een fietsstraat. 
Maar daar stopt het niet. 
We werken aan een uit-
gebreid fietsbeleidsplan 
2016-2024 voor Tielt. 

Op initiatief van sp.a. Tielt 
rijden er sinds 4 april geen 
gevaarlijke lijnbussen meer 
in het smalle eerste deel 
van onze winkelstraat. De 
bussen rijden voortaan via 
het Rameplein en de Markt. 
Hierdoor ruilen scholieren 
de bushalte langs de Grote 
Hulststraat vaker in voor de 
veiligere bushaven op het 
Rameplein.  

Nieuwe speeltoestellen

FIETSPLAN 2016-2024
DENK MEE

Tielt een kind- en gezinsvriendelijke stad! We zorgden 
voor nieuwe speeltoestellen in het Patersbos, op de  
Watewy,  wijk Dierdonk en wijk Ten Broucken. 

> Meer weten? 
schepen van jeugd 
Margot Baekelandt 
margot.baekelandt@tielt.be 
of Robben Huyghelier
robben.huyghelier@gmail.com

Het aantal verkeersonge-
vallen met gewonden in 
Tielt daalde vorig jaar met 
meer dan 17%. Dat blijkt uit 
de cijfers van de politie-
zone.

Guido Mehuys, schepen van 
mobiliteit en politieraadslid 
Simon Bekaert: “In 2014 
waren er 87 verkeers– 
ongevallen met gewonden 
op grondgebied Tielt, in 
2015 zijn dit er 72. Dit is een 
daling met 17,2 %.”

Nieuwe speeltoestellen in het Patersbos. V.l.n.r.: John Van Hollebeke, 
Simon Bekaert, Margot Baekelandt, Vic Verbrugge, Guido Mehuys
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Uitbreiding speelplein Watewy voor de allerkleinstenNieuw speelplein Dierdonk

minder 
verkeers-
ongevallen

17%

Wil je hieraan mee-
werken? Stuur een  
mail naar

guido.mehuys@tielt.be

#MEEWERKEN?

Bussen weg uit de 
Kortrijkstraat

Schepen van Mobiliteit 
Guido Mehuys



RAP OP 
STAP
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Door het grote succes zetten we dit project ook de komende jaren verder

Vorig jaar rolden we het project van 
babyboekjes uit in Tielt. Sindsdien 
krijgen alle kinderen die zes maanden 
oud zijn bij hun controlebezoek aan Kind 
& Gezien een boekenpakket met daarin 
twee boekjes en een begeleidende 
folder.

“Voor de financiering klopten we aan bij de 
provincie.”, aldus provincieraadslid 
Simon Bekaert. Het project wordt 
gedragen door de stadsbibliotheek, 

de provincie en Kind &Gezin.

Schepen van cultuur en sociale zaken 
Guido Mehuys en provincieraadslid 
Simon Bekaert be–
vestigen dat door het 
grote succes dit project 
ook de komende jaren 
zal  worden verder 
gezet.

www.boekbabys.be

Het nieuw sociaal reis-
bureau Rap op Stap helpt 
mensen en gezinnen met 
een klein budget toch op 
reis. Het reisbureau is 
een organisatie van De 
Kloef in de Bruggestraat, 
en wordt ondersteund 
door schepen van sociale 
zaken Guido Mehuys.

www.rapopstap.be

Het zwembad in Tielt slokte jaarlijks 
meer dan 200.000 euro belastingsgeld 
op aan energiekosten.
Daarom voerden we voor 85.000 € 
aan investeringsmaatregelen uit om 
de energie van het zwembad zuiniger 
te maken.  De helft hiervan kregen 
we terug betaald van de provincie 
West-Vlaanderen. Binnen de twee jaar 
verdienen we onze investering al terug 
door lagere energiefacturen.

Veel gezinnen zijn op zoek naar een 
plek om te bouwen in Tielt. Schepen 
van stedenbouw Simon Bekaert: “Ons 
activeringsbeleid en het aansnijden 
van de nieuwe bouwgronden werpt zijn 
vruchten af.  We gaan naar een record 
van 300 bouwaanvragen per jaar.”

Op initiatief van haar voorzitter Simon 
Bekaert stelt de Tieltse Bouwmaatschappij 
langs de Wingensesteenweg een stuk 
grond voor 44 moestuintjes ter beschikking 
van Velt. Iedere Tieltenaar kan hier op 
intekenen. Velt was al lang op zoek naar 
gronden. Met de Tieltse bouwmaatschappij 
stellen we gratis een stuk grond tot 
hun beschikking. Met het stadsbestuur 
geven we een financiële en logistieke 
ondersteuning.

Voorleesboekjes groot succes

Volkstuintjes

Energiezuinig 
zwembad

In 2014 startte de nieuwe vakantie-
werking poco loco. Drie jaar op een rij 
is dit een succesverhaal.

sp.a. Tielt en haar schepen van jeugd 
Margot Baekelandt maakten hun 
belofte waar: geen wachtlijsten meer. 
Voortaan is er voor elk kind vakantie-
opvang.
Uit de tevredenheidsenquête van de 
jeugddienst blijkt bovendien 95% van 
de ouders tevreden te zijn van de 
werking.

Kinder en vakantie  
opvang uitgebreid

van de ouders 
zijn tevreden

95%
Schepen van Jeugd
Margot Baekelandt

300 BOUW AAN VRAGEN 
PER JAAR



Er komen steeds meer jonge gezin-
nen wonen in Schuiferskapelle. 
Daarom zijn we dit jaar in club 77 ook 
zomeropvang gestart voor kinderen 
tot 12 jaar.

Schepen van jeugd Margot 
Baekelandt: “De eerste twee 
weken van juli en de laatste 
twee weken van augustus 
konden de kinderen in Club 

77 terecht voor opvang met heel wat 
animatie. Gezien het succes zetten 
we ons vakantieopvangproject ook de 
volgende jaren voort.”

De Tieltse Bouwmaatschap-
pij stelt haar handelspand in de 
Bruggestraat ter beschikking van 
het begeleidingscentrum Mivalti 
voor het project Artotheek.

De Artotheek is een toon- en uit-
leenplek van kunst gemaakt door 
bewoners van het centrum en de 
kunstacademie.  

Op de foto ondermeer: 
Guido Mehuys, schepen van 
cultuur en Simon Bekaert, 
voorzitter van de Tieltse 
Bouwmaatschappij.

Voortaan ook 
zomeropvang 
voor Schuifers
kapelle
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In september sloten we met de NMBS 
een overeenkomst af om de vroegere 
spoorwegbedding open te stellen. 

In samenwerking met natuurvereni-
ging de Torenvalk plannen we een  he-

raanleg en openstelling voor wande-
laars en mountainebikers. We dienden 
een projectaanvraag in bij het Fiets-
fonds voor  subsidies voor de aanleg 
van een fietspad over de bedding. 
Dit zal zorgen voor een veilige en aan-

gename uitweg uit de stad richting 
Meulebeke. Langs dit pad wijzigen we 
bovendien de grondbestemming van 
landbouw naar bos.

Nieuw fietspad langs oude  
spoorwegbedding naar Meulebeke 09
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ARTOTHEEK 
OPENT HAAR DEUREN

Naar jaarlijkse traditie coördineerde 
John Van Hollebeke ook dit jaar de 
mazoutactie. In samenwerking met 
‘Samen Sterker’  wisten we een 
lagere mazoutprijs te bedingen.

> Meer info
 john.vanhollebeke@skynet.be
0473 85 18 70

Groeps- 
aankoop 
Mazoutactie

Dankzij ons ondersteuningsbeleid is het aantal straat- en buurfeesten op 
één jaar tijd verdrievoudigd.
We voorzien 125 euro voor wie een barbecue, buurtfeest of andere activiteit 
organiseert voor alle inwoners uit de straat. 
Het subsidiebedrag is bescheiden, maar het resultaat is indrukwekkend. 
Het aantal aanvragen steeg  op één jaar tijd van 8 naar 25 feesten.

Buurtfeesten verdrievoudigd



TERUGBLIK

Parkfeest Green on RedSlachtverkeer weg uit Hondstraat

10 11

Het centrum van Aarsele zit binnen-
kort in het nieuw. De volgende fase 
ging van start. We pakken op dit 
moment het kerkplein aan.
 
Onze Aarseelse mandatarissen 
Robben Huyghelier en Nick Colman 
houden de vinger aan de pols.

Op initiatief van provincieraadslid 
Simon Bekaert, zette het provincie-
bestuur het licht op groen voor de 
aanleg van een alternatieve weg voor 
het slachthuis om zo het slachtverkeer 
uit de Hondstraat te weren. 

Sinds mei 2016 is de nieuwe weg 
aangelegd en in gebruik. 

Green on Red is het jaarlijkse parkfeest van de kartelpartners sp.a. en Groen.
Dit jaar konden we weer genieten van een sterk editie, met bijzondere dank aan de trekkers van de organisatie 
Birger De Coninck en Micheline Gourlandt.

Dorpskern
vernieuwing  
Aarsele

Op 18 september maakten we 
wandelaars en fietsers baas in 
onze stad. Met randanimatie op 
de markt en in de straten  lieten 
we zien hoe ons centrum een 
belevenis wordt zonder auto’s. 
Op het Mazcekplein konden ou-
ders en kinderen genieten van 
een kindertheaterfestival.

AUTOLOZE 
ZONDAG

RODENEUZENDAG
Ook wij deden mee aan de Rode-
Neuzen-dag en verkochten heerlijke 
cuberdons. De opbrengst ging naar de 
Rode-Neuzen-Actie t.v.v. opvang voor 
jongeren met psychische problemen.

‘De Tieltse begraafplaats had een grijze 
uitstraling’, zegt schepen van Begraafplaatsen 
Margot Baekelandt. ‘Stap voor stap vormen we 
dit nu om naar een groen kerkhof met meer 
biodiversiteit.”

Het verbod op pesticiden dat aan alle gemeenten 
vanaf 2015 werd opgelegd, betekent dat we de 
inrichting van de begraafplaatsen moesten 
herdenken. We gaan gefaseerd naar een 
groenere herinrichting.

Alle paden met kiezelstenen vervangen we door 
grindpaden met gras en bestaande percelen 
leggen we opnieuw aan met bodembedekkers 
en andere planten. De groendienst plantte 
intussen al 4.500 planten.

STEDELIJK BEGRAAFPLAATS 
OPGEFLEURD



12 In de kijker

Robben Huyghelier en 
Nick Colman zijn uw 
aanspreekpunt voor Aar-
sele. Robben is het jongste 
gemeenteraadslid en actief 
bij KFC Aarsele.  Nick 
Colman vertegenwoor-
digd Aarsele in huisves-
tingsmaatschappij Helpt 
Elkander. 

robben.huyghelier@gmail.com  
nick_colman@hotmail.com

Micheline Gourlandt is uw 
aanspreekpunt voor Kane-
gem. Micheline zetelt in de 
gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening 
en in de raad van bestuur 
van het cultureel centrum. 

micheline.gourlandt@
gmail.com

Lynn Verstraete, ons 
jongste bestuurslid, is de 
nieuwe penningmeester 
van sp.a. Tielt. 

lynn.verstraete@me.com

Na een korte periode van 
moederschapsverlof is 
Soetkin Kesteloot weer 
helemaal terug. Samen 
met Birger De Coninck 
zetelt zij in de OCMW-raad. 

soetkinkesteloot@gmail.
com

Schepen van Sport Simon 
Bekaert kondigt belangrijke 
investeringen aan voor de 
buitensporters in 2017, en 
wist hiervoor de nodige bud-
getten vast te leggen:

In het centrum van Tielt 
ver vangen we de versleten 
looppiste. We installeren 
bovendien grondverlichting 
rondom zodat lopers en 
joggers voortaan ook na val-
avond kunnen lopen. Op het  
middenterrein vervangen we 
de grote lichten door ener-
giezuinigere ledverlichting.

In Schuiferskapelle voor-
zien we een multisport-
terrein voor mini-voetbal, 
basket en tennis. Er zijn de 

voorbije drie jaar in Schui-
ferskapelle heel wat jonge 
gezinnen bijgekomen, en de 
vraag naar buitensportacco-
modatie is gestegen.

In Aarsele zorgen we voor 
extra voetbalverlichting voor 

KFC Aarsele. In het centrum 
overkappen we de nieuw 
geplande petanquevelden.

Voor Dosko Kanegem voor-
zien we in 2017 een extra 
schuilhok voor het publiek. 
In 2017 gaan we ook  naar 

een definitieve goedkeuring 
van het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan voor deze site, 
wat de deur opent naar 
toekomstige sport- en voet-
balinvesteringen.

INVESTEREN IN SPORT IN 2017

Simon Bekaert
Schepen van Sport
simon.bekaert@tielt.be


