
We zetten onze  
schouders onder Tielt 
KANDIDATENFOLDER

Tielt is van ons allemaal
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Beste inwoner
Op 14 oktober 2018 trekken we naar de 
verkiezingen. 

Bent u ook trots op onze stad? Vindt u het ook belangrijk 

dat we onze identiteit koesteren, het verkeer veiliger 

maken, de lucht gezonder, het wonen betaalbaar? Een stad 

die haar senioren in ere houdt en een aantrekkingspool is 

voor jonge gezinnen? 

Dan bent u het ongetwijfeld met ons eens dat we een 

stadsbestuur nodig hebben dat deze visie deelt. 

Een bestuur dat investeert in meer en veilige fietspaden, in 

betaalbaar wonen, in gezondere lucht. En dat overtuigd is 

van het belang van een rijk sport-,cultuur- en 

verenigingsleven. 

Onze ploeg heeft volop ideeën om in deze veranderende 

tijden een goed en gezond leven te bieden aan alle 

Tieltenaars, in een veilige, groene en prettige omgeving.

Om deze ambities waar te maken, staan 27 dynamische 

kandidaten voor u klaar. Samen kunnen we Tielt 

duurzamer, socialer en welvarender maken.

Simon Bekaert 
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De financiële 
puinhopen 
opgeruimd

Toen we in 2013 tot de 

nieuwe meerderheid toe-

traden, erfden we een schuld 

van meer dan 43 miljoen 

euro. Een financiële molen-

steen rond de toekomst van 

Tielt. We zijn er in geslaagd 

de financiën weer op orde te 

krijgen, en toch de nodige 

realisaties door te voeren en 

onze stempel te drukken. 

Tegelijk wisten we de 

gemeentebelastingen lager  

te houden dan de ons 

omringende gemeenten. 

We gaan er voor dat iedereen in 

onze mooie stad op prettige 

wijze kan wonen, werken en 

leven. Met sociale verbonden

heid, extra groen, gedimde 

nachtverlichting, veilige 

fietspaden en schoolom

gevingen. Een stad ook waar 

wonen terug betaalbaar wordt 

voor jonge gezinnen, singles en 

ouderen. Want Tielt is van ons 

allemaal.

We maken het 
verschil

De voorbije bestuursperiode 

hebben onze mandatarissen 

hard gewerkt. We hebben de 

wachtlijsten in kinder- en 

vakantieopvang weggewerkt, 

bouwgronden geactiveerd,  

het aantal speelpleintjes 

verdubbeld, gescheiden 

fietspaden aangelegd, komaf 

gemaakt met huisjesmelkerij, 

sportinfrastructuur vernieuwd, 

geïnvesteerd in de dorpskern-

vernieuwing van Aarsele, 

speel- en sport terreinen en 

Elsenbos in Schuiferskapelle, 

volkstuintjes en bloemen-

weides, nieuwe jeugdlokalen  

in Tielt,…

Een verkeers
leefbaar Tielt

We ijveren voor een één-

gemaakt zone 30 in het 

centrum, het invoeren van 

schoolstraten en het weren 

van de laatste verkeersas 

van zwaar vervoer uit het 

centrum. Vrachtwagens en 

zware landbouwvoertuigen 

horen niet in het centrum 

van Tielt en de deelge - 

meenten. De investering in 

gescheiden fietspaden 

willen we opdrijven,  

het jaar rond.

… en breid het uit

Het gewestplan stond jarenlang 

de ontwikkeling van een 

stadsrandbos in de weg. Door de 

inzet van schepen van ruimtelijke 

ordening Simon Bekaert werd dit 

voorjaar op het gewestplan 15 

hectaren herbestemd naar 

bosgebied. Net over het station en 

langs de spoorweg. Een juridisch 

huzarenstukje. Nu we dat hebben 

doorgedrukt, ligt de weg vrij om 

tot bebossing over te gaan in 

samenwerking met natuurpunt. 

Ook voor het patersbos willen we 

een uitbreiding.

Behoud het 
waardevol groen 
in onze 
binnenstad…

Projectontwikkelaars zetten 

druk om ook het laatste 

waardevol groen in het 

centrum van Tielt te rooien 

voor beton en appartements-

bouw. De grote stadsbomen 

zijn nochtans belangrijk voor 

de groen beleving in ons 

centrum, en zijn cruciaal voor 

gezondere lucht. Ze 

absorberen CO2, filteren 

vervuiling, houden de 

gemiddelde temperatuur 

lager bij hittegolf, zijn een 

habitat voor vogels en 

planten. Wij gaan voor een 

groenindex en behoud van 

waardevol groen.

Neem een 
duik in 
onze 
ideeën
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Een betaalbare 
woning, de eerste 
steen van een thuis

Om jonge gezinnen aan te trekken, 

breiden we het woning aanbod uit. 

Dit voorjaar zorgden we voor 

omzetting van maar liefst 7 hectaren 

weiland naar bouwgrond tussen 

Bedevaartstraat en Abeelstraat. 

Gekoppeld aan de ontwikkeling van 

een stadspark van 5 hectaren met 

wandel- en fietspaden, en een 

geboortebos in samenwerking met 

de gezins bond. Ook voor de 

bescheiden middenklasse zetten we 

in op betaalbaar wonen. Naast 

sociale huur ontwikkelen we nu ook 

sociale koopwoningen. 

Woonkwaliteit en strijd 
tegen huisjesmelkerij

Met een door ons ingevoerde 

verordening inzake woon kwaliteit zijn 

we erin geslaagd de wildgroei aan 

kamer woningen en de huisjesmelkerij 

een halt toe te roepen. Ook met de 

invoering van conformiteits attesten 

huurt het sociaal ver huurkantoor 

voortaan alleen maar woningen in die 

voldoen aan de woonkwaliteit. Maar 

het werk is nog niet af. Met energie-

scans willen we het woonpatri-

monium opwaarderen. 

Vervang nacht doving 
door gedimde LED
verlichting

Wij willen af van de volledige nacht-

doving. Dit kan zonder te raken aan het 

milieu. Klassieke lampen verbruiken 

gedimd bijna net zoveel als je wanneer 

je ze niet dimt. Dat is de reden waarom 

Eandis de klassieke lampen ’s nachts 

volledig dooft. LED-lampen hebben 

twee grote voordelen: ze verbruiken 

sowieso veel minder en daarbovenop 

levert een dimpercentage van 50% 

effectief een besparing van 50% op! 

Met ons plan geen onverlichte straten 

meer en ook geen overbodig verbruik.

Investeren in jeugd en 
verenigingsleven

De voorbije jaren zorgden we in Tielt 

voor een quasi verdubbeling van het 

aantal speelpleintjes. Op dit moment 

bouwen we volop aan de nieuwe 

jeugdlokalen in Tielt. In Aarsele willen 

we in 2019 een groot speelplein 

aanleggen. Voor Kanegem hebben we 

een masterplan voor de vernieuwing 

en uitbreiding van de parochiezaal en 

nieuwe jeugdlokalen. Rekening 

houdend met de opmerkingen van 

bewoners, willen we ook hier in 2019 

de nodige budgetten voor vastleggen 

en de bouw starten.
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”Tielt is van  
ons allemaal”

Bezield door Tielt 

LIJSTTREKKER 

Simon is een geboren en getogen Tieltenaar. Hij is gehuwd en 

vader van twee jonge dochtertjes Laura (3) en Anna (1).

Simon is vandaag schepen van ruimtelijke ordening, steden-

bouw, woonbeleid, milieuvergunningen en sport. Als provincie-

raadslid wist hij de voorbije jaren bovendien aan zienlijke 

budgetten van West-Vlaanderen naar Tielt toe te leiden.

Simon 
Bekaert

1

40 jaar

Eerste schepen

Advocaat

0478 20 28 39

simon.bekaert@tielt.be

www.simonbekaert.be
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Samen zorgen voor Tielt

Guido Mehuys is huisarts en schepen in stad Tielt. Als gewezen 

voorzitter van atletiekclub AV Molenland is hij nog steeds gekend 

in het sportieve verenigingsleven. Guido zet zich in het bijzonder 

in voor sociale zaken en ouderenzorg. Hij is tevens voorzitter 

van het onlangs opgestarte sociale tewerkstellingsproject VZW 

Troev in regio Tielt.

Margot is loketbediende bij het ziekenfonds Bond Moyson. 

Margot is actief in Turnkring Atlas. De voorbije legislatuur was  

ze 4 jaar schepen van jeugd, kinderopvang, tewerkstelling en 

sociale economie, van 2013 tot en met 2016. Met deze 

verkiezingen gaat ze opnieuw de uitdaging aan. 

Guido 
Mehuys

Margot 
Baekelandt

32

64 jaar

Schepen 

Huisarts 

Grote Hulststraat 49, 8700 Tielt

051 40 21 31

guido.mehuys@tielt.be

58 jaar

Gemeenteraadslid

Kleine Weg 8, 8700 Tielt

051 40 50 57 

baekelandt.margot@skynet.be
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Robben is schepen van jeugd en leefmilieu. Robben woont in 

Aarsele en is onderwijzer in de lagere school Sint-Elooi in 

Wingene. Hij is jeugdtrainer bij voetbalclub KFC Aarsele.

Micheline is accountmanager. Ze is secretaris van sp.a. Tielt, 

bestuurslid van het CC Gildhof, mede-organisator van de 

jaarlijkse 1 mei wielerwedstrijd en het parkfeest Green on Red, 

en is actief in Kanegem. Op sportief vlak vind je Micheline vaak 

terug lopend langs Kanegemse velden. 

Robben  
Huyghelier

Micheline  
Gourlandt

4 6
26 jaar

Schepen 

Deinsesteenweg 176, 8700 Aarsele

0478 61 47 71

robben.huyghelier@tielt.be 

41 jaar

Accountmanager 

Keizerstraat 32a, 8700 Kanegem

0476 24 16 51

micheline.gourlandt@gmail.com

39 jaar

Gemeenteraadslid

Gehuwd met Miek,  
vader van Staf (10) en Nelle (8)

Holdestraat 18, 8700 Tielt

0478 66 42 85

vic.verbrugge@telenet.be 

22 jaar

Lijnoperator 

Trainer judoclub Tielt 

Van Zandvoordestraat 11/05, Tielt

0475 37 87 94

nadinespessart@gmail.com

Vic is wiskundeleraar. Hij is de zoon van ere-schepen Luc 

Verbrugge. Vic is voorzitter van de Tieltse hengelclub ‘De 

Molenlandvissers’. Als ex-waterpolospeler is hij bijzonder trots 

dat zijn zoontje Staf intussen jeugdspeler is bij TZK-waterpolo 

en gaat hij hem graag aanmoedigen.

Nadine was achtereenvolgens Belgisch en Vlaams Kampioen 

judo bij de jeugd. Vandaag is ze trainer bij de judoclub van Tielt. 

Je vindt haar ook vaak terug in het Tieltse conditiecentrum. 

Nadine werkt bij Injextru Plastics. Dit voorjaar nog was ze het 

gezicht van de TechnoTielt campagne om jongeren en techniek 

dichter bij elkaar te brengen. Nadine is afkomstig van Aarsele, en 

woont sinds kort in Tielt.

Vic 
Verbrugge

Nadine 
Spessart

5 7
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John is coördinator van de groepsaankopen gas en elektriciteit 

regio Tielt. Ook de jaarlijkse groepsaankopen stookolie neemt 

hij voor zijn rekening. John is gewezen marathonloper en lid  

van AV Molenland. Hij is gemeenteraadslid en voorzitter van 

sp.a. Tielt.

Ann Blondeel is commercieel bediende. Ann is sociaalvoelend, 

gedreven en komt als vakbondsafgevaardigde op voor de 

rechten van de werknemers. Tegelijk engageert Ann zich graag 

voor zij die het moeilijker hebben in de maatschappij. 

John  
Van Hollebeke

Ann  
Blondeel

8 10
69 jaar

Coördinator Samen Sterker 
groepsaankopen energie

Gemeenteraadslid

Papenholwegel 7, 8700 Tielt

0473 85 18 70

john.vanhollebeke@skynet.be

41 jaar

Commercieel bediende

Steenstraat 38, 8700 Tielt

0495 57 78 94

kobe.deconinck@gmail.com

22 jaar

Industrieel ingenieur 

Hazelaarkouter 23, 8700 Tielt

0474 47 26 34

cynthia-blancke@hotmail.com

61 jaar

Klantenadviseur 

Meikestraat 9, 8700 Aarsele 

0479 96 24 27

dirk.averhals@telenet.be

Cynthia liep in het middelbaar school in de Bron en is dit jaar 

afgestudeerd als industrieel ingenieur elektronica in Gent. Ze 

werkte de voorbije zeven jaar als jobstudent bij de gekende 

Tieltse bakkerij De Craemer. Als hondenliefhebber vind je haar 

regelmatig terug op de hondenschool.

Dirk werkt als klantenadviseur in de banksector. Hij heeft zijn 

sporen verdiend in het Tieltse sportleven als gewezen 

voorzitter van de Tieltse Tafeltennisclub en lid van atletiekclub 

AV Molenland. Dirk is eveneens actief bij wandelclub  

‘De Watewystappers’.

Cynthia 
Blancke

Dirk 
Averhals

9 11
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Marie-Rose stelt zich ten dienste van de senioren. Zij houdt 

samen met haar collega het cafeteria van het woonzorgcentrum 

Deken Darras open en is een gewaardeerd gezicht bij de 

rusthuisbewoners en bezoekers.

Rita zet zich volop in voor het sport- en verenigingsleven, en is 

voorzitter van de wielerclub WTC Tielt Sportief. Rita engageert 

zich voor een sterk sport- en recreatiebeleid en voor fiets-

veiligheid in onze stad.

Marie-Rose  
Debruyne

Rita  
Schatteman

12 14
61 jaar

Werkt in woonzorgcentrum  
Deken Darras

Deken Darraslaan 98/2, 8700 Tielt 

0472 35 04 55

61 jaar

Blekerijstraat 12, 8700 Tielt

0478 54 13 06

61 jaar

Postbediende op rust

Keramist en bevlogen liefhebber  
van de kunstacademie

Hondstraat 84, Tielt

0473 82 34 57

47 jaar

Tulpenlaan 11, 8700 Tielt 

ivesbruggeman71@hotmail.com 

0472 55 21 76
Hendrik is sinds kort gepensioneerd, was voorheen postbode 

en is als keramist zeer actief in de Tieltse Kunstacademie. Als 

voorzitter van ACOD De Post West-Vlaanderen zet hij zich in 

voor alle postbediendes in onze provincie.

Ives is een gekend en gewaardeerd speler bij het Tieltse 

liefhebbersvoetbal. De vele liefhebberclubs in Tielt kunnen 

steeds op zijn steun rekenen. Daarnaast is hij ook een actief 

supporter van Club Brugge. Ives werkt bij Meubelen Lievens.

Hendrik 
Van Walleghem

Ives 
Bruggeman

13 15
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Geert is gekend als koersmedewerker in Tieltse wielermiddens 

en is koersdirecteur van de jaarlijkse 1-mei koers. Voordien had 

hij zijn sporen al verdiend als medewerker bij de Omloop van  

’t Hoogserlei. Geert werkt als veiligheidsbeambte bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken.

Stijn is in het cultuurleven gekend als een begenadigd acteur 

en is al jaren actief bij de Tieltse toneelvereniging Theater 

Dakwerken. Tot 14 oktober kan je hem aan het werk zien in 

de Tieltse Revue. Stijn werkt als opvoeder in het 

buitengewoon onderwijs. 

Geert  
Arteel

Stijn  
Himpe

16 18
57 jaar

Papenholwegel 32, 8700 Tielt

0468 12 55 99 

arteel.geert@telenet.be

53 jaar

Felix D’hoopstraat 68, 8700 Tielt

0486 40 46 45

himpestijn@yahoo.com

71 jaar

Egemsesteenweg 49, 8700 Tielt

051 40 21 48

moniquemeert@skynet.be 

53 jaar

Dierdonk 36, 8700 Tielt

Monique is gepensioneerd leerkracht en is actief in de Tieltse 

Ouderenadviesraad. Monique is ook een gewaardeerd 

bestuurslid van de seniorenbeweging S-plus. Als geen ander 

kent ze de wensen en verzuchtingen van onze Tieltse senioren. 

Marie Pierre is arbeidster en komt op voor de rechten van 

werknemers. Marie Pierre legt de nadruk op het belang van 

wijkwerking en gelijke kansen voor elke buurt. 

Monique 
Meert

Marie Pierre 
Crab

17 19
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Jatinder studeerde aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt en 

studeerde in juni af op de kokschool in Deinze. Hij is kok in 

een grootkeuken in een woonzorgcentrum in de buurt. 

Jatinder zet zich in voor het belang van de jeugd en de horeca 

in onze stad.

Marte studeert Pedagogie afstudeerrichting sociaal werk en is 

jeugdtrainer bij de voetbalclub KFC Aarsele. Marte was 

daarnaast 4 jaar leidster bij KSA Aarsele. Het Aarseelse 

verenigingsleven en de jeugd staan bij haar op nummer één.

Jatinder  
Singh

Marte  
Huyghelier

20 22
20 jaar

Tulpenlaan 12, 8700 Tielt 

0465 98 73 87 

jatty_jateke@hotmail.com

22 jaar

Deinsesteenweg 176, 8700 Aarsele

051 63 58 15

martehuyghelier@hotmail.com

41 jaar

Gruuthusestraat 86, 8700 Tielt

0474 66 73 02

tanja.deblauwe@yahoo.com

51 jaar

Vinktstraat 106, 8700 Aarsele

0475 31 14 87

sabine_verbeken@hotmail.com
Tanja is verkoopster bij de Multi Bazar. Ze steekt regelmatig een 

hand toe bij haar zus Anja in café Textielhuis. “Als geen ander 

weet ik welke inzet er van horecapersoneel en uitbaters 

gevraagd wordt om onze  aangename terrasjes en horecazaken 

in Tielt draaiende te houden.” 

Sabine is arbeidster. Ze is geboren en getogen in Aarsele. Sabine 

is de dochter van gewezen schepen Astère Verbeken. Net als 

haar vader destijds, wil Sabine zich honderd procent inzetten 

voor Aarsele. 

Tanja 
Deblauwe

Sabine 
Verbeken

21 23
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Noëlla is gepensioneerd en gehuwd met Luc Watteny.  

Zij zet zich in voor de senioren, en komt op voor onze 

gezondheidszorg. 

Carine werkt in de kringwinkel van Tielt en zet zich daar ook in 

voor het Eco Café. Het Eco Café is een sociaal ontmoetingspunt, 

met een lekker vers en ecologisch aanbod op maat van 

iedereen. 

Noella  
Ollevier

Carine  
Vanneste

24 26
69 jaar

Oude Kapellestraat 56, 8700 Tielt

0495 13 11 31

noella.ollevier@hotmail.com

58 jaar

Hazelaarkouter 37, 8700 Tielt

0496 41 77 56

63 jaar

Kortrijkstraat 72/7, 8700 Tielt

0476 55 02 34

marcpiekenot@skynet.be

42 jaar

OCMW-raadslid

Lijstduwer

Hoogstraat 64/2, 8700 Tielt

0473 84 16 83 

birgerdeconinck@gmail.com 

Marc is sinds kort gepensioneerd schooldirecteur van de 

gemeenteschool in Wakken.  Hij is bezieler van de vzw 

kinderanimatie Piekenot. Marc is actief in het Tieltse 

sportleven als secretaris bij de Volleybalclub van Tielt.

Birger is leraar geschiedenis in middelbare school De Bron, 

waar hij zich ook als vrijwilliger inzet voor heel wat na-

schoolse activiteiten. Onder Birgers impuls bood het stads-

bestuur de voorbije legislatuur heel wat ondersteuning aan 

groene projecten, zoals o.m. het kamsalamandergebied. 

Marc 
Dupont

Birger 
De Coninck 

25 27
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Stemtips

Hoe stemt u geldig?

Op 14 oktober krijgt u 2 stembrieven. Eén voor de gemeente en één voor de 

provincie. U stemt geldig door één of meerdere bolletjes rood te kleuren op de 

sp.a lijst.

Hoe geeft u volmacht?

U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk of uw studies in het buitenland? 

Geen probleem: u kunt een kiezer naar keuze volmacht geven om in uw plaats 

te stemmen. Meer info hierover op het stadhuis of bij de sp.a-kandidaten.

Vervoer op verkiezingsdag

U wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat kan. 

Een vrijwilliger van sp.a komt u thuis ophalen op het afgesproken uur. Schrijf u 

ten laatste op 12 oktober in voor vervoer bij John Van Hollebeke op het 

nummer 0473 85 18 70

Lijst 1

1. BEKAERT Simon

2. BAEKELANDT Margot

3. MEHUYS Guido

4. HUYGHELIER Robben

5. VERBRUGGE Vic

6. GOURLANDT Micheline

7. SPESSART Nadine

8. VAN HOLLEBEKE John

9. BLANCKE Cynthia

10. BLONDEEL Ann

11. AVERHALS Dirk

12. DE BRUYNE Marie-Rose

13. VAN WALLEGHEM Hendrik

14. SCHATTEMAN Rita

15. BRUGGEMAN Ives

16. ARTEEL Geert

17. MEERT Monique

18. HIMPE Stijn

19. CRAB Marie Pierre

20. SINGH Jatinder

21. DEBLAUWE Tanja

22. HUYGHELIER Marte

23. VERBEKEN Sabine

24. OLLEVIER Noella

25. DUPONT Marc

26. VANNESTE Carine

27. DE CONINCK Birger
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