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We zetten onze schouders 
onder Groot Tielt 
ONS PROGRAMMA

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

Graag blikken we in onze programmafolder terug op 

de verwezenlijkingen van onze mandatarissen de 

voorbije legislatuur en stellen we u de speerpunten 

van ons programma voor de toekomst voor.

Bij elk programmapunt gaan wij uit van de volgende 

vraag: Welke stad willen wij onze kinderen nalaten? 

Een bruisende stad. Maar vooral een stad waar het 

gezond, veilig en prettig wonen is. Een stad die jonge 

gezinnen aantrekt. Maar ook een stad waar senioren 

zich gewaardeerd voelen en het wonen en de zorg 

betaalbaar blijven. 

De keuzes van vandaag zijn bepalend voor het leven 

van morgen.

Veel leesplezier,

Simon Bekaert 
Lijsttrekker
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Ruimte voor de jeugd 

Onder impuls van schepen van 

jeugd Robben Huyghelier zorgden 

we voor nieuwe speelpleintjes en 

vernieuwing van de bestaande 

pleintjes. We vormden ook de 

verloederde site aan de Drie 

Wilgen in Schuiferskapelle om naar 

een nieuwe sport-, speel- en 

natuursite. We zorgden voor grote 

picknickbanken. Intussen leggen 

we de laatste steen aan de 

splinternieuwe jeugdlokalen voor 

KSA, Chiro en Kleine Torenvalk. 

Standvastig, verstandig besturend. 

Steeds met het algemeen belang 

voor ogen. Dat was onze stijl de 

voorbije zes jaar. Op alle domeinen 

waar wij de bevoegde schepenen 

leverden leggen we sterke 

resultaten voor. 

De wachtlijsten in de 
kinderopvang 
weggewerkt 

Onder de vorige legislatuur werd 

de stedelijke kinderopvang 

geplaagd door lange wachtlijsten. 

Met schepen Margot Baekelandt 

hebben we het aanbod aan kinder- 

en vakantieopvang uitgebreid en 

alle wachtlijsten weggewerkt. 

Voortaan is er betaalbare opvang 

voor elk kind. 

Meer natuur in Tielt 
gebracht 

We stelden grond ter beschikking voor 

de ontwikkeling van de ecologische 

volkstuintjes, een bijenhotel en bio

logisch veeweide. We zorgden voor 

bloemenweiden in Tielt, Aarsele en 

Schuiferskapelle, de inrichting van het 

kamsalamanderdomein in samen

werking met Natuurpunt, de aan planting 

van een Elsenbos met 80 bomen in de 

Drie Wilgen in Schuifers kapelle, de 

herbestemming van  

15 hectaren weiland naar bosgebied, van 

5 hectaren naar parkgebied en de 

bescherming van de poelberg als 

erfgoedlandschap. 

De ruimtelijke 
toekomst van Tielt 
vastgelegd 

Onder coördinatie van schepen van 

ruimtelijke ordening Simon Bekaert 

herbestemden we meer dan 100 

hectaren in Tielt naar ruimte voor 

wonen, werken en bos. Vorig jaar 

keurde de provincieraad dit 

ruimtelijk uitvoeringsplan definitief 

goed. Simon wist hierbij zowel de 

stad, de provincie, de meerderheid 

als de oppositie op één lijn te 

brengen. Hiermee ligt de wijze 

waarop onze stad zich de komende 

decennia zal ontwikkelen vast.  

Het is de blauwdruk voor de 

toekomst van Tielt. 

Het sportaanbod 
vergroot 

Met schepen van sport Simon 

Bekaert vernieuwden we de 

atletiekpiste, zorgden we voor 

avondverlichting bij het lopen, 

extra oefenvelden en kleedruimtes, 

een nieuwe sportvloer, energie-

zuinige vernieuwing van de 

zwembadverwarming, nieuwe 

voetbalverlichting, een oefen-

terrein voor het speerwerpen, 

infrastructuurinvesteringen in het 

condititiecentrum, een nieuw 

sportveld voor Schuiferskapelle en 

nieuwe petanquevelden. Steeds in 

overleg met de sportraad, clubs en 

gebruikers.

Onze 
ploeg 
maakt het 
verschil
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De geschiedenis van 
Tielt tot leven gebracht 

Met herdenkingsjaar 2015 wisten we 

aanzienlijke budgetten van de provincie 

naar Tielt toe te leiden voor de 

herdenking van Wereld Oorlog I. We 

zorgden voor het artistiek 

maatschappelijk evenement 

‘Woordfront’ in ons stadscentrum, dat 

1.500 deelnemers en het nationaal 

nieuws haalde. We brachten met een 

historisch massaspektakel in de 

Europahal de gebeurtenissen van 

1914-1918 opnieuw tot leven. 

De sociale tewerkstelling 
uit de grond gestampt 

Tielt telt 305 werkzoekenden met een 

arbeidsbeperking. Op initiatief van schepen 

Guido Mehuys startten we het sociaal 

tewerkstellingsproject vzw TROEV op in de 

vroegere bedrijfshal van drukkerij Lannoo. 

Dit nieuwe maatwerkbedrijf is het eerste in 

Tielt en komt niets te vroeg . Op het vlak 

van sociale tewerkstelling was onze regio 

een blinde vlek. In een volgende fase 

voorzien we ook een klusjesdienst waar 

leefloners aan de slag kunnen gaan.

Kansarmoede bij 
kinderen bestreden 

We hebben het project “Luna Di 

Tanneke” opgestart. 

Ontmoetingsruimte Luna di Tanneke 

brengt tweemaal per week ouders 

en kinderen tussen nul en drie jaar 

samen. Er is een informatiehoek en 

een speelhoekje voor de kindjes. Er 

worden activiteiten georganiseerd 

zoals voorleesmomenten, 

kooklessen, vorming omtrent 

borstvoeding, enzovoort. Er is ook 

een ruilwinkel voor babyspullen en 

speelgoed. Ouders die het moeilijk 

hebben vinden er extra 

ondersteuning en advies. 

Investeren op een 
financieel verstandige 
manier 

Toen we in 2013 tot de nieuwe 

meerderheid toetraden, erfden  

we een schuld van meer dan  

43 miljoen euro. Een financiële 

molensteen rond de toekomst van 

Tielt. We zijn er in geslaagd de 

schulden terug te dringen zonder 

de subsidies aan de sport-, cultuur- 

en jeugdverenigingen te 

verminderen. Tegelijk wisten de 

gemeentebelastingen lager te 

houden dan de ons omringende 

gemeenten. 
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We willen het woonaanbod verhogen. In plaats van 

steeds weer appartementsbouw moet er meer 

worden ingezet op grondgebonden ééngezins

woningen. Nieuwe verkavelingen moeten gepaard 

gaan met een buurtparkje met speelgroen en 

zitbanken. De voorbije 6 jaar leverde sp.a Tielt de 

schepen van kinderopvang. Het eerste wat we gedaan 

hebben is de wachtlijsten in onze stedelijke opvang 

wegwerken en het vakantieaanbod vergroten.  

Maar er is meer.

Een kindvriendelijke omgeving 

Niet alleen het woonaanbod, maar ook de omgeving 

moet ruimte bieden aan kinderen.

Speeltuinen

We leverden de voorbije zes jaar ook de schepen van 

jeugd, en hebben in die periode heel wat 

speelpleintjes vernieuwd en bijgebouwd in Tielt, 

Kanegem en Schuiferskapelle. De eerst volgende stap 

is nu een volwaardig groot speelplein in Aarsele en in 

de buurt van de Europawijk in Tielt.

Een dak voor de jeugdbewegingen

Met de bouw van de nieuwe jeugdlokalen aan het 

Generaal Maczekplein zorgen we voor een vaste 

nieuwe stek voor de jeugdverenigingen. De 

jeugdlokalen aan de Watewy verdienen een 

opfrisbeurt. 

Voor Kanegem hebben we een plan opgesteld voor 

nieuwe jeugdlokalen en een vernieuwing van het 

parochiecentrum. We willen hiervoor in 2019 de 

nodige budgetten vastleggen.

Elk kind zijn hobby in sport, spel, 
muziek, kunst en cultuur

Kinderen vinden massaal hun weg naar de kunst- en 

muziekacademie en naar de sportverenigingen. Voor 

de academie zien we een uitbreiding bij voorkeur 

grenzend aan de huidige muziekacadamie. Voor de 

sporters verhogen we het aanbod aan sportzalen door 

een samenwerkingsverband aan te gaan met campus 

de Reynaert. 

In een gezonde leefomgeving

We zijn het aan onze kinderen verschuldigd dat ze met 

gezonde lucht kunnen opgroeien. Daarom is een 

stadsrandbos, binnenstedelijk groen en CO2-

neutraliteit van de bedrijventerreinen zo belangrijk.

Jonge gezinnen aantrekkken
“We maken van Tielt 

een voorbeeldstad 
voor jonge gezinnen”
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We gaan volop voor afgescheiden fietspaden en voor 

veilige verbindingen tussen huis, school en werk. Met 

de heraanleg van de ringlaan naar gescheiden fiets

paden wisten we deze legislatuur het fietsverkeer 

langs de ring veilig te maken. Nu moet dringend werk 

worden gemaakt van gescheiden fietspaden op 

andere plaatsen, ondermeer langs de Deinsesteenweg 

en langs de verbindingsweg tussen Kanegem en Tielt. 

Afgescheiden fietspaden

We gaan voor veilige fietsverbindingen, te beginnen 

met de Deinsesteenweg tussen Aarsele en Tielt en met 

de Kanegemstraat.

Waar in het centrum afzonderlijke fietspaden 

onmogelijk zijn omdat de straat te smal is, zetten we in 

op fietssuggestiestroken. 

Zachte school- , woon- en 
werkverbindingen

Langsheen de fietsroutes willen we het zwaar vervoer 

zo veel mogelijk weren.

We leveren aan bedrijven geen uitbreidingsver-

gunningen af voor zwaar vrachtverkeer langs 

landelijke fietsroutenetwerken.

Vorig jaar zijn we er in geslaagd de oude 

spoorwegbedding richting Meulebeke over te nemen 

van de NMBS en in te richten voor wandelaars en 

mountainbikers. De volgende jaren willen we hier een 

volwaardig fietspad van twee meter breed aanleggen, 

vanaf het station tot aan de Sint-Amandstraat. 

Fietsgebruik stimuleren

We gaan volop voor de deelfietsen van Blue-Bike aan 

het station. Met Blue-bike kan je de laatste kilometers 

van of naar de trein snel en comfortabel overbruggen. 

We zorgen voor laadpunten voor elektrische fietsen.

In de winkelstraat willen we extra fietsstalling voor 

senioren en shoppers. 

Veilig vlot 
fietsverkeer

“De fiets is zoveel gezonder 
dan de auto.”

“Tielt aantrekkelijk 
maken voor de fiets”
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Bevolkingstoename, vergrijzing en gezinsverdunning 

zijn een feit. Het aantal alleenstaande 75plussers en 

het aantal zorgbehoevenden is in Tielt opmerkelijk 

gestegen. Dat steeds meer mensen uitzicht hebben 

op een langer leven is één van de mooiste ontwik

kelingen in onze maatschappij. Op voorwaarde dat 

het beleid de nodige ondersteuning biedt. Onze partij 

biedt de beste garantie op een aangename oude dag.

Wonen

We breiden het huis-aan-huis zorgaanbod verder uit, 

zodat wie dat wenst langer zelfstandig thuis kan blijven 

wonen. Mensen mogen niet gedwongen worden te 

verhuizen. 

Wanneer thuis blijven wonen geen optie meer is, 

mogen families niet geconfronteerd worden met lange 

wachtlijsten.

Wij willen investeren in een uitbreiding van de 

betaalbare serviceflats verbonden aan het 

woonzorgcentrum Deken Darras. 

Tegelijk moet het woonzorgcentrum uitbreiden. 

Klusjes aan huis en in de tuin

Dit jaar zijn we het eerste sociale 

tewerkstellingsproject- TROEV vzw – in Tielt 

opgestart. Wij willen dit verder uitbreiden met een 

klusjesdienst die langs gaat bij senioren voor kleine 

herstellingen in huis en onderhoud van de tuin. 

Veilig de weg op

Wij hebben met Eandis een actieplan opgesteld om de 

nachtdoving te vervanging door gedimde LED-

verlichting. Dat vereist een budgettaire inspanning, die 

zich op lange termijn terugverdient in het lager 

verbruik. Wij willen dat deze omschakeling in de 

begroting wordt ingeschreven en van start gaat.

Wij willen jaarlijks extra budget voorzien voor effen en 

onderhouden voetpaden.

De vergrijzing 
verzilveren

“Betaalbaar wonen, 
betaalbare zorg, respect 
voor senioren.”



1514

Bomen halen CO2, fijn stof en vervuiling uit de lucht. 

Ze zorgen voor een aangename groenbeleving. Wij 

gaan voor minstens 20 hectaren stadsrandbos, 

behoud van het resterende waardevol groen in ons 

stadscentrum, en uitbreiding van het patersbos 

Stadsrandbos voor Tielt

We gaan voor de ontwikkeling van 20 hectaren 

stadsrandbos net over de spoorweg. Op initiatief van 

sp.a. Tielt werd dit gebied op het gewestplan vorig jaar 

herbestemd van weiland naar bosgebied. We willen 

hier nu volop in investeren in samenwerking met 

natuurpunt. 

Behoud van het waardevol groen

Bepaalde projectontwikkelaars zetten de voorbije 

maanden het stadsbestuur onder druk om ook de 

laatste grote historische loofbomen in ons 

stadscentrum te mogen kappen voor 

appartementsprojecten. Sp.a. Tielt gaat resoluut voor 

behoud van waardevol groen. 

Stadsbomen zijn belangrijk voor de groenbeleving, 

onze gezondheid en welzijn. De bomen bieden 

schaduw, temperen wateroverlast, absorberen CO2, 

filteren vervuiling uit de lucht en bieden een habitat 

voor vogels en andere planten. Een beleid dat gericht 

is op het behoud van het laatste resterende waardevol 

historisch groen staat een uitbreiding van het 

woonaanbod niet in de weg. Integendeel, er zijn nog 

voldoende percelen zonder waardevolle bomen 

binnen onze bebouwde kom die wachten op 

bebouwing.

Uitbreiding patersbos

In vergelijking met andere steden van dezelfde 

omvang, heeft Tielt maar een klein stadspark. Wij gaan 

voor uitbreiding en willen een groene verbinding 

maken met de patersdreef. 

Meer natuur in Tielt

“Stadsbomen zijn belangrijk 
voor de groenbeleving en de 
strijd tegen luchtvervuiling.”

“Wij willen bos”
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Sport is niet alleen gezond. Het brengt ook mensen 

samen en bezorgt onze stad een regionale en 

nationale uitstraling. Ook de jeugdwerkingen draaien 

als nooit tevoren. Zoals we de voorbije zes jaar 

bewezen hebben, biedt sp.a. Tielt in de bestuurs meer

derheid de beste garantie voor een goede onder

steuning van sportief Tielt. 

Onze toewijding voor het Tieltse sportleven toont zich 

in onze lijst. Met Simon Bekaert (plaats 1) leverden 

we de afgelopen zes jaar de schepen van sport. 

Margot Baekelandt (plaats 2) is een van de drijvende 

krachten achter turnclub Atlas. Op de lijst vinden we 

ook Robben (plaats 4) en Marte Huyghelier (plaats 

22) terug, jeugdcoördinator en jeugdtrainer bij KFC 

Aarsele. Vic Verbrugge (plaats 5) is voorzitter van de 

molenlandvissers. Nadine Spessart (plaats 7) is 

trainer bij de Tieltse judoclub en gewezen Vlaamse en 

Belgisch kampioen. Dirk Averhals (plaats 11) heeft 

zijn sporen verdiend als voorzitter van de Tieltse 

Tafeltennisclub en is lid van de Watewystappers.  

Rita Schatteman (plaats 14) is voorzitter van Tielts 

grootste wielrennersclub WTC Tielt Sportief.  

Ives Bruggeman (plaats 15) is sinds jaar en dag actief 

bij het Tieltse liefhebbersvoetbal. Geert Arteel  

(plaats 16) is wielerkoersmedewerker.  

Marc Dupont (plaats 25) is secretaris van de Tieltse 

Volleybalclub. 

Voor 2018-2024 willen we investeringsbudget voor 

een vernieuwing van het zwembad en een 

opwaardering van de judolokalen. Naast de zes zalen 

in sporthal De Ponte, vergroten we het zalenaanbod ’s 

avonds en in het weekend door de sporthal van 

Campus De Reynaert open te stellen voor de Tieltse 

sportverenigingen. 

Het sportleven koesteren 
en ondersteunen

“Geen enkele andere partij 
heeft zoveel mensen uit het 
sportverenigingsleven op 
haar lijst.”
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Investeren in meer betaalbare 
serviceflats in eigendom van onze 
gemeenschap 

In de collegesiteplannen zijn private serviceflats 

voorzien van 1.800 € huur per maand. Waar je in 

vergelijking met het rusthuis maar de helft van de 

zorg krijgt voor het dubbel van de prijs. Dit is niet 

aanvaardbaar. De gemeenschapsgronden en 

-gelden dienen niet voor dergelijke projecten. Dat is 

het geld uit de zakken van de senioren jagen. Wij 

willen investeren in bijkomende betaalbare service-

flats in eigendom van onze gemeenschap zelf, zoals 

we nu al hebben naast het WZC Deken Darras. 

Aangename flats tegen betaalbare prijzen met een 

goede zorgomkadering.

Uitbreiding van het woonzorgcentrum

Om het hoofd te bieden aan de lange wachtlijsten, 

stellen we voor enerzijds de thuiszorg nog meer te 

ondersteunen, zodat mensen langer zelfstandig 

kunnen blijven wonen, en anderzijds het woonzorg-

centrum uit te breiden.

Verdere uitbouw van het 
dagverzorgingscentrum

Het dagverzorgingscentrum is voor mensen die nog 

zelfstandig of met familie thuis wonen. Door het 

aanbod van dagverzorging is de bejaarde soms 

langer in staat om zelfstandig te blijven wonen in de 

eigen omgeving. We wensen het aantal plaatsen in 

het dagverzorgingscentrum uit te breiden, en naar 

de site van het WZC Deken Darras te brengen. 

Om jonge gezinnen aan te trekken, breiden we het 

woningaanbod op de private markt uit. Dit voorjaar 

zorgden we voor omzetting van maar liefst 7 hectaren 

grasland naar bouwgrond tussen Bedevaartstraat en 

Abeelstraat. Gekoppeld aan een te ontwikkelen stads

park van 5 hectaren met wandel en fietspaden en een 

geboortebos in samenwerking met de gezinsbond. 

Voor de middenklasse, maar ook voor 
de lagere inkomens en voor de senioren 

We voorzien nog een bijkomende 5 hectaren omzett-

ing naar wonen binnen de ringlaan, dat nu nog in-

gekleurd staat als woonuitbreidingsgebied in landbou-

wgebied. Om te vermijden dat de ontwikkelaars de 

gronden om speculatieve redenen laten liggen, ver-

plichten we hen vanaf de omzetting naar woongebied 

binnen de 5 jaar te verkavelen en te bouwen of te 

verkopen. Bij elke verkaveling hoort de ontwikkeling 

van een duurzame groen- en speelzone.

Woonaanbod voor de bescheiden 
middenklasse

We zetten ook in op de middenklasse met bescheiden 

loon. Met sociale koopwoningen en -bouwgronden. 

Dit is van dezelfde kwaliteit als op de private markt. 

Alleen zijn de kosten lager, bedraagt de verkoopsprijs 

minstens 15% minder, en voorzien we in voordelige 

hypotheektarieven. 

Sociale huisvesting op maat van Tielt

In de sociale huisvesting worden we geconfronteerd 

met een wachtlijst van meer dan 500 gezinnen. 

Daarom moeten we er voor zorgen dat het sociale 

huuraanbod procentueel meegroeit met de groei van 

het private woonaanbod. Niet overhaast, maar wel 

standvastig en binnen de draagkracht van onze stad. 

Tegelijk ontwikkelen we sociale seniorenappartement-

en, zodat de woningen met drie of vier slaapkamers 

terug vrij komen. We investeren met de huisvesting-

smaatschappij fors in het energiezuinig maken van de 

bestaande woningen.”Betaalbaar wonen, de eerste 
steen van een warme thuis”

Betaalbaar wonen
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 Wij willen af van de volledige nachtdoving. Dit kan 

zonder te raken aan het milieu. Klassieke lampen 

verbruiken gedimd nog altijd veel meer dan het 

percentage minder licht dat ze uitstralen. Dat is de 

reden waarom Eandis de klassieke lampen ’s nachts 

volledig dooft. LEDlampen 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.

Een versneld omschakelingsplan 

Net zoals de omliggende gemeenten werd drie jaar 

geleden ook in Tielt het doven van de straatverlichting 

vanaf 23u00 ingevoerd. Dit om het energieverbruik te 

doen dalen, en de milieudoelstellingen te halen.

Maar er bestaat ook een andere manier. De oplossing 

ligt in het vervangen van de klassieke verlichting door 

LED-lampen met dimsysteem.

Ons openbaar verlichtingsnet verbruikt gemiddeld 

1.250.000 kw/h per jaar. Slecht enkele van die lampen 

kunnen gedimd worden. Niet alleen vereist dit een 

grote systeeminvestering, een dimming met 50% levert 

bij klassieke lampen bovendien maar een 

energiebesparing van 30% op.

Wanneer we de klassieke lampen vervangen door 

ledverlichting, dan daalt het verbruik naar maximum 

835.000 kw/h per jaar.

In tegenstelling tot klassieke lampen leidt het 

nachtdimmen van ledverlichting met 50% bovendien 

tot een effectieve besparing van 50% ! Zo kunnen we 

een dubbele energiebesparing realiseren.

De investering in LED-verlichting wordt volledig 

terugverdiend door de bijkomende jaarlijkse 

energiebesparing die dit oplevert.

Zo kan er niet alleen worden tegemoet gekomen aan 

het veiligheidsgevoel, maar zorgen we bovendien voor 

een extra energiebesparing.

Vervang nachtdoving door 
gedimde LED-verlichting “Veilig in het donker 

en tegelijk de 
milieudoel stellingen 
halen, het kan!”
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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 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

1. BEKAERT Simon

2. HOLLEVOET Justine

3. VEYS Maxim

4. DEGRENDELE Vanessa

5. COUCKUYT Dries

6. DECLERCQ Angelique

7. COOPMAN Bart 

8. VANDENBUSSCHE Annelies

9. YAFTALI Ershad

10. VANACKER Helene

11. VRANCKEN Erik 

12. CLAEYS Vicky

13. VAN RIJCKEGHEM Tim

14. DEVISSCHER Martine

15. DECRU Steve

16. SOENS Tine

Provincie
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