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Veilig thuis in een welvarend Tienen

N-VA maakt zich klaar voor 14 oktober

N-VA Tienen stoomt zich klaar om opnieuw een klaar en duidelijk 
beleid voor u te voeren. “Onze blik is op de wereld gericht, maar onze 
wortels liggen in onze straat, wijk, dorp en stad”, zegt lijsttrekker Ine 
Tombeur. “Tienen heeft een eigen verhaal, een uniek karakter en de 
gekende troeven, die we tot uiting willen laten komen, zodat Tienen  
een warme en bestuurskrachtige stad in Vlaanderen wordt.”

Het Tiense erfgoed moeten we koesteren, 
want cultuur leidt tot gemeenschapsvor-
ming. Ons rijke verenigingsleven en de 
talrijke burgerinitiatieven vormen het fun-
dament van een bloeiende gemeenschap 
en verdienen alle mogelijke steun. N-VA 
Tienen wil nette en propere kernen met 
veel groen en slimme mobiliteit.

Veiligheid is een belangrijk punt  
voor de N-VA. Daarom pleiten we voor  
bestuurlijke handhaving. Wij gaan voor 
een veiligheidscultuur met een rechtvaardig 
lik-op-stukbeleid. Tegelijk versterken we 
het rechtvaardigheidsgevoel en bewaken 
we ons burgerschap, waarbij we nieuwko-
mers integreren in ons verhaal. 

De N-VA is een democratische partij  
die steunt op verantwoordelijkheid.  
Wij houden niet van gecentraliseerde 
bureaucratieën, ambtelijke doolhoven en 

versnipperde belastingen. Wij willen een 
verantwoordelijk, slank en doelgericht 
bestuur vormen. Verantwoordelijkheid is 
ook ondernemen. De Tiense bedrijven zijn 
de basis van onze welvaart en moeten alle 
kansen krijgen. Maar verantwoordelijk-
heid is ook zorgen voor elkaar. Armoede 
bestrijd je niet door geld uit te delen, maar 
door mensen aan een job te helpen. We  
geloven in zelfvertrouwen en in mensen 
die hun eigen keuzes maken, niet in men-
sen afhankelijk maken van de staat. 

Met een programma dat inzet op verant-
woordelijkheid, veiligheid en de Vlaamse 
identiteit trekken wij op 14 oktober naar 
de stembus. Zo tonen we aan dat de veran-
dering ook werkt in Tienen.

Ine Tombeur
Lijsttrekker

Voorwoord
Als kersverse voorzitter wens ik alle 
Tienenaren van ganser harte en heel  
oprecht een sprankelend 2018. Een 
nieuw jaar met nieuwe dromen, een  
goede gezondheid, voldoening in je job 
en vrijetijdsbesteding of vrijwilligerswerk. 
Een jaar met boeiende en fijne momen-
ten en warme ontmoetingen. 

N-VA Tienen maakt zicht alvast klaar 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober. We gaan met een sterke 
lijst, een gedragen programma en een 
duidelijke campagne naar de kiezer en 
rekenen op jullie stem.

Lucia Dewolfs
voorzitter

Nieuwjaarsreceptie 
N-VA Tienen

Vrijdag 26 januari
Vanaf 20 uur
Ontmoetingscentrum in 
Sint-Margriete-Houtem
Gastspreker is Jan Spooren,  
Kamerlid, specialist sociale zaken  
en burgemeester van Tervuren.
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N-VA laat de verandering werken in Tienen
Schepen Ine Tombeur
Integratie van nieuwkomers is prioritair voor de N-VA. Voor het eerst in Tienen is er een integratiebeleid. Mensen die zich inte-
greren krijgen de nodige appreciatie vanuit de stad met het attestenfeest waarbij iedereen die zijn inburgeringsattest behaalt in de 
bloemetjes wort gezet. Er worden linken gelegd tussen het integratiemiddenveld. Laaggeletterde moeders met jonge kinderen worden 
begeleid naar de alfacursus en kinderopvang. Door een goede samenwerking met de verschillende actoren maken tal van nieuwko-
mers kennis met onze stadsdiensten, het containerpark, de VDAB … 

De integratie in onze stad is niet voor iedereen gemakkelijk. Daarom startten we een buddyproject, waarbij nieuwkomers een duwtje 
in de rug krijgen bij hun integratie. Er zijn bijna twintig buddy’s actief in onze stad die nieuwkomers ondersteunen bij hun integratie.

De N-VA zet ook in op een sterke dienstverlening en neemt de nodige stappen rond digitalisering. In januari komt er een campagne 
om ‘mijn dossier’ meer bekend te maken. Via ‘mijn dossier’ kan je documenten verbonden aan het rijksregister van thuis uit  
opvragen. Later dit jaar gaat de dienst bevolking en burgerlijke stand op afspraak werken. Gedaan met de lange wachttijden. Je 
maakt telefonisch, via mail of aan het onthaal een afspraak om documenten aan te vragen of op te halen.

Schepen Johan Dewolfs
De N-VA zet sterk in op lokale economie en neemt hierin duidelijke maatregelen. 
  Zo werd het platform ter versterking van werk in eigen streek opgericht. Tienen wil samen met zeven andere gemeentes bedrijfs-

vestigingen in de regio promoten en vraagt de provincie en de Vlaamse overheid dat mee te ondersteunen.
  In het voorjaar van 2018 opent een regionaal loket economie om nieuwe bedrijven te begeleiden bij hun opstart. 
  Er komt een brochure voor bedrijven om onze regio te promoten en alle subsidiemogelijkheden te bundelen.
  Mensen kansen aanreiken naar een job is een prioriteit van de N-VA. Op 19 april dit jaar vindt er opnieuw een jobbeurs plaats, 

deze keer in combinatie met een schoolverlatersdag. 
  De opstart van het wijk-werken is een feit. Het huidige PWA-stelsel wordt omgevormd tot wijk-werken. Hierin kunnen werkzoe-

kenden gedurende één jaar op een laagdrempelige manier kennismaken met een job, als eerste stap op de arbeidsmarkt. Zij die al 
in het PWA-stelsel zitten, kunnen onbeperkt tewerkgesteld blijven in het nieuwe systeem. De wijk-werkorganisator zal gehuisvest 
worden bij de VDAB in het R.A.C. gebouw op de Goossensvest.

Schepen Gijsbrecht Huts
Inzetten op de jeugd, van kleuter tot student, is zeer belangrijk. De komst van het Ketnet Heldenland zal zeker tegemoetkomen aan 
de noden van de jongste groep. Ook in de nieuwe zomerprogrammatie zal er extra aandacht besteed worden aan de jeugd. Zo was er 
voorbije zomer al ‘Zomertoren’ en dat zal in 2018 niet anders zijn. De nieuwe ‘Tienen Feest’-zomerkalender van 2018 zal er opnieuw één 
zijn voor een zeer breed publiek, met extra aandacht voor een mooie 11 juliviering. 

In het voorjaar van 2018 rollen we het nieuwe marktreglement uit. Door het nieuwe marktdecreet krijgt de stad meer autonomie in-
zake de organisatie van onder andere markten. Hierdoor kunnen we een marktreglement op maat van onze stad opstellen. Uiteraard 
doen we dat in samenspraak met alle betrokken partners. Met de heraanleg van de Grote Markt waakt schepen Huts er ook over dat 
markten, kermissen en events zo weinig mogelijk hinder ondervinden.
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N-VA-afdelingen pakken mobiliteit samen aan
Iedereen ervaart nagenoeg dagelijks hoe de mobiliteitsproblemen  
aanzwellen. Ook een regio als Oost-Brabant ontsnapt (helaas) niet aan 
deze kwaal. Mobiliteit wordt dan ook met recht en reden beschouwd  
als een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen, die niet 
alleen sterk weegt op onze levenskwaliteit en de leefbaarheid van de 
omgeving, maar ook een aanzienlijke impact heeft op het economische 
en sociale leven.
Onze N-VA-afdelingen zijn lokaal sterk  
begaan met de verkeersproblematiek. 
Onder impuls van het Arrondissementeel 
Bestuur Leuven bundelden 30 N-VA-afde-
lingen uit Oost-Brabant afgelopen jaar hun 
krachten om een gezamenlijk, regionaal 
mobiliteitsplan uit de grond te stampen. 
Het traject startte in februari met een 
mobiliteitscongres en werd gevolgd door 
een reeks afdelingsbijeenkomsten in vier 
clusters van gemeenten. Het eindrapport 
werd op 16 oktober onder grote belang-
stelling in Leuven voorgesteld. Het omvat, 
naast een reeks oplossingen voor een betere 
mobiliteit, ook een uitgebreide foto-inven-
taris van de belangrijke verkeersknelpunten 
in de Oost-Brabantse regio. 

Drie speerpunten
Uit die brede waaier knelpunten werden 
drie speerpunten gepikt die de N-VA-af-
delingen in Oost-Brabant bij de gemeen-
teraadsverkiezingen 2018 op het voorplan 
willen plaatsen binnen hun mobiliteitsbe-
leid, namelijk:

1   het uitstippelen van gezamenlijke 
vrachtroutes; 

2   de ontwikkeling van één mobiliteits- 
app waarin alle vervoersmodi voor de 
regio met elkaar worden verbonden;

3   de uitrol van een fietsbeleid met onder 
andere een fietsdeelsysteem dat zich 
uitstrekt over de gemeentegrenzen 
heen. 

Het is de eerste keer dat alle lokale afdelin-
gen van één partij met een gezamenlijke, 
regionale mobiliteitsvisie op de proppen 
komen. Intergemeentelijke samenwer-
king blijkt immers steeds nadrukkelij-
ker een noodzakelijke voorwaarde om 
verkeersknopen daadwerkelijk te kunnen 
ontwarren. Zeker in een dichtbevolkte en 
verkeersdichte regio als Oost-Brabant is 
de planning van verkeer en het voeren van 
een mobiliteitsbeleid over de gemeente-
grenzen heen onontbeerlijk. 

N-VA neemt deel aan PISO CiTy-run
Op vrijdagavond 20 oktober namen we met acht 
N-VA’ers deel aan de PISO CiTy-run. Een avondloop van 
vijf kilometer doorheen verschillende Tiense gebouwen: 
stadhuis, zwembad, bibliotheek, een optiekzaak en zo-
veel meer. Een unieke ervaring! Met meer dan duizend 
lopers kunnen we zeggen dat het een zeer geslaagde 
sportmanifestatie was. De stad en PISO kijken er al naar 
uit om dit unieke loopevent volgend jaar opnieuw te 
organiseren.

N-VA aanwezig op de lokale 
beleidsmarkten in Genk
Met acht bestuurs-
leden zakten we 
zondag 22 oktober 
af naar Genk voor 
de lokale beleids-
markten van de 
N-VA. We volgden 
verschillende 
workshops om ons 
te laten inspireren 
om een krachtig programma te maken voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. We gingen met de opgedane 
informatie dan ook aan de slag en ondertussen krijgt 
ons verkiezingsprogramma steeds meer vorm.

N-VA  

Tienen wenst 

u een geluk-

kig 2018!



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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