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Edito

1000 brooddozen
voor onze Tieltse scholen

Beste inwoner,
Het was een druk voorjaar in onze
stad en onze deelgemeenten.
Tielt leeft, en hoe !
Het weekend van vrijdag 7 tot en
met zondag 9 juli brengen we weer
de Europafeesten naar u toe, met
optredens van onder meer 10cc en
Soulsister. Het volledige programma
vind je op www.tieltzomert.be.
Intussen vorderen de werken aan
de ringlaan. In samenspraak met
het Vlaams gewest gaan we voor
gescheiden fietspaden. Ook op onze
eigen gemeentewegen zetten we
maximaal in op meer comfort voor de
fietser.
In januari mochten we onze nieuwe
schepen van jeugd en milieu, Robben
Huyghelier verwelkomen. Je leest
meer over hem verderop in dit
nummer.
Dit voorjaar gingen de volkstuintjes
open en mochten we de eerste
groenten van eigen kweek
verwelkomen. Een verkiezingsbelofte
die we hebben weten waar te maken
in samenspraak met Velt en de
Tieltse Bouwmaatschappij.
Intussen staat de grote vakantie voor
de deur. Met een sp.a-schepen op de
bevoegdheid kinderopvang hebben
we werk gemaakt van een verruimd
aanbod aan vakantieopvang voor
iedereen. Voor het tweede jaar op een
rij voorzien we nu ook enkele weken
vakantieopvang in Schuiferskapelle.
Verder kan je de ganse vakantie door
nog steeds terecht bij Tanneke, bij de
speelpleinwerking Poco Loco en bij
onze kleutersportkampen.
Laat de zomer maar komen!

Simon Bekaert - Eerste schepen
simon.bekaert@tielt.be

We willen het gebruik van aluminium
folie en plastic wegwerpzakjes
terugdringen.
Op initiatief van schepen van leef
milieu Robben Huyghelier (sp.a)
leveren we Tieltse brooddozen aan
scholen die met hun klassen actief
werken rond afvalreductie. Elke
leerling kan zo een gratis brooddoos
krijgen.
Scholen die aantonen dat zij in het
schooljaar 2016-2017 actief werken
rond afvalreductie kregen van het
stadsbestuur brooddozen voor hun
leerlingen.
De volgende scholen hebben al op
het project ingetekend:
De Dorpsparel in Schuiferskapelle
Vrije basisschool Het Spoor in Tielt
Vrije basisschool de Wijzer in Aar
sele en in Kanegem
Campus De Reynaert in Tielt

Het Sint-Jozefsinstituut in Tielt
Dit is goed voor 1000 brooddozen.
We bieden de scholen ook aan om
een bezoek te brengen aan het
IVIO-containerpark op Tielt Zuid. Je
bent nooit te jong om te leren recy
cleren. Na afloop van zo’n bezoek
krijgt elke leerling ook een brood
doos van IVIO.
> MEER INFO
robben.huyghelier@tielt.be

CAMBIO AUTODELEN
VAN START IN TIELT

Autodelen is gemakkelijk, voordelig
én milieuvriendelijk!
Schepen van Mobiliteit Guido Mehuys
trekt het project. Sinds 2 juni staan de
eerste twee deelauto’s in Tielt.
Cambio parkeert letterlijk twee
wagens in Tielt. Met een Cambiokaart heb je toegang tot die wagens
en kan je die gebruiken waar en
wanneer je wil. Je betaalt enkel als

je een auto gebruikt en Cambio staat
in voor onderhoud, herstellingen,
verzekering…
Je haalt de wagen af op de Lakenmarkt
en zet hem op diezelfde standplaats
terug bij het einde van je rit.
> Meer INFO
guido.mehuys@tielt.be
Surf ook naar www.cambio.be

v.u. Micheline Gourlandt, sp.a Tielt, Ieperstraat 67, 8700 Tielt

Nieuwe academies
Onze kunst- en muziekacademies
zijn aan uitbreiding toe.
Een uitbreiding naast de huidige
muziekacademie is momenteel niet
mogelijk, nu de stad geen eigenaar
is van de aanpalende grond.
Tussen het stadsbestuur en de Tielt
se Bouwmaatschappij zijn de nodige
overleggesprekken gestart om in de
Ieperstraat op het toegangsgebied
naar de collegesite een nieuwbouw
op te trekken, naast Huis Mulle De

Terschueren. Het gebied reikt van de
Ieperstraat tot aan de huidige paters
parking. Op die manier zouden we aan
de toekomstige site ook een belang
rijke gemeenschapsfunctie kunnen
geven en werken we kernversterkend.
Schepen van cultuur en academies
Guido Mehuys (sp.a) ging ondertus
sen met de directeurs en enkele leer
krachten al op bezoek naar de nieuwe
academies in Ieper, Lokeren en Ronse
om ideeën op te doen voor een nieuw
bouwproject.

In beeld:

> Meer INFO
guido.mehuys@tielt.be

Volkstuintjes groot succes
Op initiatief van voorzitter Simon
Bekaert stelt de Tieltse Bouwmaat
schappij langs de Wingensesteenweg
een stuk grond voor 44 moestuintjes
ter beschikking van Velt, en zorgden
we voor logistieke ondersteuning.
> Meer weten
simon .bekaert@tielt.be

Gemeenschappelijke
tuinberging
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1 mei koers voor niet-aangeslotenen

>
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Voorjaar 2017 in beeld
Zwerfvuilactie 2017
Robben Huyghelier, schepen
van groen met de voorzitter
van de milieuraad.
>

>

Ook dit voorjaar organiseerden we met de
sportdienst een succesvolle avond
pyjamazwemmen voor de Tieltse jeugd

>

Start dames
wielerklassieker
Dwars door
Vlaanderen

Gezinsvriendelijke wijken en buurten hebben nood aan speelruimte

SPEELPLEINEN VOOR
KINDEREN

In 2016 hebben we heel wat pleintjes
vernieuwd.
Dit jaar zetten we ons actieplan
verder. We vervangen niet alleen
verouderde toestellen, maar richten
ook nieuwe speelpleinen op.
We investeren in de herinrichting van
de groenzone van de Drie Wilgen van
Schuiferskapelle in functie van sport
en jeugd. De groenaanleg is vorige
maand uitgevoerd, en de overige
werken zijn intussen ook gestart.

We vernieuwen het speelplein voor de
wijk op de groenzone tussen de Mgr.
Christiaensstraat en de Keidamstraat.
Voor de levering en plaatsing van de
speeltoestellen van doen we beroep
op de firma Eibe.
We investeren in een nieuw speelplein
voor de wijk op de groenzone langs
de Magdalena Huysstraat en de
Wulfstraat. Het pleintje is vlot
bereikbaar via de Wittestraat, en via
de voetdoorsteek met de aftakking
van de Kasteelstraat. Er komt een
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netschommel, een toestel met
verschillende klimmogelijkheden
en een glijbaan. Voor de levering en
plaatsing van de speeltoestellen doen
we beroep op de firma Proludic.
Samen verstevigen we de
aantrekkingskracht voor jonge
gezinnen in Tielt.

#MEER WETEN ?
robben.huyghelier@tielt.be
simon.bekaert@tielt.be
guido.mehuys@tielt.be

In de kijker:

Willy Den Baes
15 mooie jaren was Willy Den Baes koersdirecteur van het
Kampioenschap van Tielt ‘Memorial Stefaan Huyghelier’.
Dit jaar gaf hij die fakkel door.
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Bij wielerminnend Tielt is Willy geen
onbekende. Sinds 1992 zit hij in het
bestuur van ‘de Omloop van
het Hoogserlei’ en sinds 1996
ook bij ‘het Vliegend Wiel’, de
organisatoren van ‘De Grote Prijs
Frans De Sloover’.
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In 2002 stond Willy mee aan het doopvont
van het huidige 1-mei kampioenschap
van Tielt. Hij nam er de functie van
koersdirecteur op zich, maar bracht ook
heel wat medewerkers aan én regelde
alles m.b.t. de seingevers. Een hele
klus dus…
Willy is elektricien van opleiding en

werkte bij Siemens, maar vele Tielte
naren zullen hem nog herinneren van
café “ ’t Zwijntje” in de Sint-Janstraat.
Samen met zijn echtgenote, Christine
Santens, baatte hij dit café uit van
1987 tot 1992 en het is daar dat hij de
koersmicrobe te pakken kreeg. Samen
met Guido Baesens organiseerde hij er
o.a. het Belgisch kampioenschap voor
brandweerlieden en het toenmalige
‘Kampioenschap van Tielt’.
Geert Arteel nam de functie van
koersdirecteur over, maar het Textiel
huis, sp.a Tielt en de vele bevriende
verenigingen zijn Willy erkentelijk
voor alles wat hij voor het ‘1 mei-

kampioenschap van Tielt – memorial
Stefaan Huyghelier’ betekende.
Helemaal afscheid nemen van deze
koers doet Willy echter nog niet. We
zien hem nog jaarlijks terug op de 1-mei
koers als official.

TIELT ROLT RODE LOPER UIT
VOOR FIETSERS
De voorbije twee jaar hebben we het
aantal fietsvoorzieningen uitgebreid, en
het aantal zones 30 verruimd.
In maart 2017 namen we opnieuw
diverse fietsvriendelijke maatregelen.
Bij de aanleg van nieuwe wegenissen

kiezen we waar mogelijk telkens
resoluut voor apart liggende fietspaden.

plan om meer ruimte aan fietsers en
voetgangers te laten in onze stad.

Waar de weg te smal is brengen we
fietssuggestiestroken aan.
De beslissingen kaderen in ons actie

MEER INFO
schepen van mobiliteit
guido.mehuys@tielt.be

VEILIGERE FIETSPADEN

RINGLAAN VOOR WERKEN

RINGLAAN NA WERKEN

Sportinvesteringen 2017
Sport is niet alleen gezond, maar
brengt ook mensen samen.
In de vorige spots kondigden we de
sportinvesteringen voor de komende
twee jaar aan.
De afgelopen maanden zorgden we
al voor nieuwe afsluitingen en de
vervanging van ballenvangers voor
Dosko Kanegem, de vervanging
van de ballenvanger en bijkomende
verlichting voor KFC Aarsele, de
opwaardering van het Tieltse conditiecentrum met de oplevering van
herstellingswerken en extra gevelbe
kleding.
Verder investeerden we in een zonne
weringssysteem voor de sporthal De
Ponte. Door zonlichtweerkaatsing op
de muren te weren, wordt de badmintoncompetitie en -recreatie comfor
tabeler. Voor de organisatie van de

Vlaamse kampioenschappen judo, de
balletvoorstellingen, de gymvoorstellingen, de blacklightbadminton
en andere evenementen en competi
ties kan de zaal voortaan probleem
loos volledig verduisterd worden.
De volgende drie grote werken op de
Tieltse sportterreinen vangen bin
nenkort aan:
- Aanleg van pisteverlichting voor de
joggers en lopers, met drukknop en
timer langs de piste. Zodat lopers
en joggers voortaan ook na valavond op een voldoende verlichte
piste kunnen lopen.
- Vervangen van de voetbalverlichting door LED-verlichting
- Aanleg van een splinternieuw
discus- en speerwerpveld op het
tussenterrein .

Schepen van sport

Simon Bekaert

SPEEL- EN SPORTTERREINEN VOOR
SCHUIFERSKAPELLE
De groenzone van de Drie Wilgen
ondergaat een gedaantever
wisseling. We legden afgelopen
maand een nieuw tennis- en
basketterrein aan, een Elzenbosje
en vlonderpad. Het Elzenbosje
is intussen al aangeplant met
meer dan 80 boompjes. Het
nieuwe tennisplein en basketveld
is deze maand aangelegd. De
speeltoestellen zijn besteld.
In de Brouwerijstraat vernieuwen
we het speelplein met een klim–
piramide.

> Meer weten?
Schepen van Sport Simon Bekaert:
simon.bekaert@tielt.be
Schepen van jeugd Robben Huyghelier:
robben.huyghelier@tielt.be
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Huis van
het kind
Onder impuls van toenmalig OCMW-voorzitter Guido Mehuys (sp.a)
werd vanaf 2013 werk gemaakt van een structurele aanpak van kin
derarmoede. Dit resulteerde in een eerste fase in de ‘Ontmoetings
ruimte Luna di Tanneke’ in samenwerking met het Sociaal Huis,
het stadsbestuur, Kind en Gezin en tal van andere partners. Tegelijk
vatten we de gespreken aan om het “Huis van het kind’ op de rails
te zetten. Vandaag zien we hiervan het resultaat. Voortaan kunnen
ouders in Tielt met de meest uiteenlopende vragen rond kinderen
terecht in het Sociaal Huis bij het Huis van het Kind. Het huis van het
kind is een erkend samenwerkingsverband tussen alle mogelijke
verenigingen en partners, van het centrum voor leerlingenbegelei
ding tot activiteitencentrum De Rinkel.
MEER WETEN OVER ONS SOCIAAL BELEID?
Neem contact op met onze OCMW-raadsleden Birger De Coninck
en Soetkin Kesteloot.
> birger.de.coninck@telenet.be
> soetkinkesteloot@gmail.com
PAGINA
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NIEUWE JEUGDLOKALEN
Met sp.a op de bevoegdheid van jeugd
maken we aanzienlijke budgetten vrij
voor de nieuwe jeugdlokalen in ons
centrum. Het nieuwe ontwerp is rond.
Schepen van jeugd Robben
Huyghelier (sp.a): “Bij het ontwerp
hielden we rekening met de wensen
en dromen van de jeugdverenigingen.
Naast de KSA, de Chiro en de Toren
valk krijgt ook de jeugddienst een
plaats in het gebouw.”
Alle lokalen zijn van buitenaf bereik
baar, zodat de jeugdverenigingen niet
telkens door een centrale hal moeten
lopen.
We zorgen er ook voor dat het gebouw
in de toekomst nog kan uitbreiden.
We bouwen de nieuwe jeugdlokalen
aan het Generaal Maczekplein naast
het zwembad.
> Meer weten?
robben.huyghelier@tielt.be

Herbestemming 100 hectaren
in Tielt definitief goedgekeurd
“Deze afbakening is de blauwdruk van
hoe Tielt er de volgende decennia zal
gaan uitzien”, stelt schepen van Ruim
telijke Ordening Simon Bekaert (sp.a).

Kanegemstraat tot aan het kruispunt
met de Boekboomstraat. Met deze uit
breiding stellen we onze toekomstige
tewerkstelling en welvaart veilig.

Het pakket bevat vier bindende uitvoe
ringsplannen waarmee we meer dan
100 hectare Tielts grondgebied een
nieuwe bestemming geven.

Tenslotte zetten we het industriegebied
Huffesele om van milieubelastende
industrie naar kmo-gebied. Deze zone
ligt aan de rand van de Tieltse stads
kern, langs de Meulebeeksesteenweg.
De nog niet-ingevulde gronden zijn
voortaan voor kleinere kmo’s bestemd
en niet langer voor industrie. Hiermee
ontnemen we de milieubelastende in
dustrie de kansen om zich nog in dit
gebied te komen vestigen. Tegelijk
voorzien we een aanzienlijke woon- en
groenstrookbuffering tussen de aftak
king van de Kasteelstraat en de toe
komstige kmo-zone Abeelstraat.

In het gebied over de spoorweg her
bestemmen we 20 hectaren wei
landen naar bosgronden. Nog meer
groen komt er in het gebied tussen
de Gruuthusestraat, Zuiderring en
Spoorweg, dat we omvormen tot een
landschapspark, als uitloper van het
beschermde Poelberggebied.
Tegenover dat nieuwe landschaps
park en 20 hectare stadsrandbos staat
ook een uitbreiding van industriezone
noord. We herbestemmen meer dan
42 hectare landbouwgrond naar in
dustriegrond. Het gaat om het gebied
tussen de Ruiseleedsesteenweg en de

Door de goedkeuring van de provin
cie in februari 2017 zijn deze bestem
mingswijzigingen definitief en juri
disch bindend.

PAGINA
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> Meer weten?
Schepen van ruimtelijke ordening en
provincieraadslid Simon Bekaert
simon.bekaert@tielt.be
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zaterdag 26 augustus

PARKFEEST 2017
Op zaterdag 26 augustus 2017 slaat progressief
Tielt weer de handen in elkaar voor het jaarlijks
parkfeest Green On Red,
in het stadspark Patersbos in Tielt.
Met doorlopend muziekoptredens, zomerterras,
een grimmestand, springkasteel, een make-over
stand van de dames en heer van het kapsalon- en
schoonheidsinstituut Morpho, en goochelanimatie
met Dircus Nostalgie.

3,6 %

3,6%, dat is het werkloosheidscijfer
voor Tielt. Hiermee is onze werk
loosheidsgraad gedaald tot de
laagste van Vlaanderen.
Bovendien trekken we nieuwe
bedrijven naar Tielt met de uit
breiding van industriezone Noord.
In februari keurde de provincieraad
deze uitbreiding samen met stad
goed. Hiermee garanderen we
ook naar de toekomst toe onze
hoge tewerkstellingsgraad en onze
welvaart.
MEER WETEN
Schepen van werkgelegenheid
robben.huyghelier@tielt.be
en provincieraadslid
simon.bekaert@tielt.be

TOEGAN
GRATISG
LINE-UP
van 16u00 tot 24u00
OLSAN FIESTOVIC
ORCHESTRA
FLO
MUSCLES & BONES
THE HEAVENLY KINGS
DE WILFRIEDS
BEDLAM IN BELGIUM

Investeren in een veiligere
Kasteelstraat
In de Kasteelstraat aan de
oversteekplaats die het nieuwe
wandelpad van de Joris
Lannoowijk met de Kasteelstraat
en verbindt, voorzien we een
aanpassing van de weg om de
snelheid te verminderen
en de veiligheid van
overstekende kinderen
en fietsers te verhogen.
We voorzien een
middengeleider met
tussenhaven voor de
zebrapadgebruikers
en een weg
versmalling.

Het zebrapad wordt verder
aangeduid met een waar
schuwingsbord. Ter hoogte van
deze oversteek wordt het fietspad
afgescheiden van de rijbaan.
Dit zal een verkeersremmend
effect hebben op de auto’s,
en de veiligheid voor de
voetgangers en fietsers
verhogen.
Het wegenisontwerp
is af, en de
aannemer wordt nu
middels openbare
aanbesteding
aangesteld.

ROBBEN HUYGHELIER

schepen van jeugd, natuur en groen en
vrijwilligerswerk

VZW DE
VOLHARDING
Met middenveldorganisatie VZW
De Volharding geven we het rijke
Tieltse verenigings- en sportleven
een financieel steuntje in de rug.
Steunt jou vereniging ook op de
belangeloze inzet van vrijwilligers, en kan ook jou organisatie
zich vinden in een progressief en
ruimdenkend Tielt? Aarzel niet, en
neem contact met ons op.

John Van Hollebeke,
Penningmeester vzw De Volharding
john.vanhollebeke@skynet.be
0473 85 18 70

Bij het begin van de nieuwe bestuurs
periode werd afgesproken dat Margot
Baekelandt de eerste vier jaar als
schepen voor haar rekening zou ne
men, en Robben de laatste twee jaar.
Robben was in 2013 nieuw in de Tielt
se politiek, en kon zich de voorbije vier
jaar inwerken als gemeenteraadslid.
Robben Huyghelier is 24 jaar en zoon
van Stefaan Huyghelier (+ 2012) en
Mieke Neirinck. Hij is de broer van
Arne (28), Anne (27), Bartel (26), Irene
(23) en Marte (21).
Na humane wetenschappen te heb
ben gevolgd aan De Bron, behaalde
Robben met succes zijn diploma on
derwijzer aan de Vives Hogeschool in
Tielt. Hij geeft vandaag les in de lage
re school Sint-Elooi in Wingene.
Robben is voetballer bij KFC Aarsele
en zet zich volop in voor het voetbal
verenigingsleven.
In januari nam hij de schepenfakkel
over van Margot.

Margot nam haar bevoegdheden zeer
ter harte, en zette haar honderd pro
cent in voor leefmilieu, groenonder
houd en jeugd. Niet alleen de meer
derheid maar ook de oppositie had
lovende woorden voor Margot op de
gemeenteraad van januari.
Margot blijft zich als gemeenteraads–
lid inzetten voor onze stad.
Met de komst van Robben verjongt
het bestuur.

OPENING CAFÉ TEXTIELHUIS
Op de Markt openden recent twee
nieuwe horecazaken.
En op 2 april opende café het Textiel
huis in de Ieperstraat met nieuwe
uitbaatster Anja Deblauwe.
De openingsavond was meteen
een schot in de roos met een hoge
opkomst en een vol café.
Veel succes, Anja & Co !

Anja Deblauwe
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In de kijker

Vic Verbrugge volgt als fractieleider alle gemeen
teraadsdossier van nabij op. Naast de politiek is hij
voorzitter van de hengelclub ‘De Molenlandvissers,
en zet zich bijzonder in voor het 1-mei koerscomité.
Vic Verbrugge
Gemeenteraadslid, fractieleider
0478 66 42 85
vic.verbrugge@telenet.be

Soetkin Kesteloot
OCMW-raadslid
0473 46 68 69
soetkinkesteloot@
gmail.com

Birger De Coninck
OCMW-raadslid
0473 84 16 83
birger.de.coninck@
telenet.be

John Van Hollebeke
Gemeenteraadslid,
voorzitter sp.a Tielt
0473 85 18 70
john.vanhollebeke@
skynet.be

Margot Baekelandt
Schepen jan. 2013-2017,
Gemeenteraadslid
0479 64 35 81
baekelandt.margot@
skynet.be

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.
0476 24 16 51
micheline.gourlandt@
gmail.com

Nick Colman woont sinds
kort in Tielt, maar zijn
roots blijven in Aarsele.
Sinds het begin van deze
legislatuur vertegenwoor
digt hij Aarsele in huis
vestingsmaatschappij
Helpt Elkander.
0498 65 50 14
nick_colman@hotmail.com

