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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Meerjarenplan 2020-2025

Ambitieuze plannen met een duidelijke N-VA-stempel
In december keurde de gemeenteraad het meerjarenplan voor de komende zes jaar goed. Een stevig en  
ambitieus plan waarbij in totaal maar liefst 59 miljoen euro geïnvesteerd wordt in de stad. Bij het 
bepalen van de beleidsprioriteiten hielden we maximaal rekening met de resultaten van de bevolkings-
bevraging. Daaruit blijkt dat de Tienenaar heel wat prioriteiten naar voren schuift uit het verkiezings-
programma van N-VA Tienen. Een overzicht van de N-VA-accenten.

•  Uit de bevolkingsenquête blijkt een propere en leefbare 
stad het belangrijkste te zijn voor de Tienenaar. We zetten 
daarom in op sensibilisering, een rechtvaardig lik-op-stuk-
beleid en bestuurlijke handhaving. 

•  GAS-boetes vormen een belangrijk middel in de strijd 
tegen sluikstorten, overlast en andere kleine criminaliteit. 

•  Met mobiele camera’s brengen we overlastplegers en  
probleemzones in kaart. Op die manier pakken we  
straffeloosheid aan en creëren we een gevoel van veiligheid 
voor de burger. 

•  De stad zet slimme technologieën zoals vuilbakken  
uitgerust met sensoren in om het openbaar domein  
proper te houden.

•  Een aantrekkelijke en leefbare stad is een stad waar  
het aangenaam is om te winkelen en te vertoeven. Een 
evenwichtige mix van handel, speciaalzaken, horeca en 
diensten in combinatie met andere functies zoals wonen  
en vrije tijd vormt daarvoor de basis. 

•  Door de afbakening van een kernwinkelgebied kan er een  
gericht handelsbeleid gevoerd worden. Samen met de city- 
manager en de handelaars rolt Tienen concrete acties en  

flankerende maatregelen uit die de kleinhandel en horeca  
dynamischer maken en versterken. Zo krijgen startende  
ondernemers en handelaars een financieel duwtje in de rug  
via een korting op de onroerende voorheffing. 

•  De Tienenaar ligt ook wakker van de verkeersveiligheid.  
De aanleg van veilige fiets- en voetpaden, in het bijzonder 
in de schoolomgevingen, is een belangrijke en noodzakelijke 
investering. 

•  Tienen promoot duurzame verplaatsingen. Om die te  
faciliteren, voorzien we meer laadpunten voor elektrische  
fietsen en auto’s en investeren we in de verdere uitbouw van  
het fietsroutenetwerk en veilige fietsenstallingen. 

•  Handhaving op het vlak van verkeersveiligheid zit vervat  
in het GAS-reglement.

De dienstverlening van de toekomst (p. 3)Een sociaal beleid met kansen voor alle Tienenaars (p. 2)

GAS-boetes, mobiele camera’s en bestuurlijke 
handhaving dragen bij tot uw veiligheid.”

Ondersteunende maatregelen in het  
kernwinkelgebied en een citymanager doen 
ons handelscentrum bruisen.”

Tienen investeert in een veilige en  
duurzame mobiliteit.”

  Gijsbrecht Huts, Nina Ercegovic, Lucia Dewolfs, Ine  
Tombeur en Rudi Hendrickx werken mee aan een  
leefbare, aantrekkelijke en veilige stad.
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De dienstverlening van de toekomst
“De dienstverlening zo efficiënt en toegankelijk 
mogelijk maken is de topprioriteit”, stelt  
schepen van Interne en Externe Dienstverlening 
Gijsbrecht Huts. U moet centraal staan in de 
dienstverlening van de stad. We investeren  
daarom 1,3 miljoen euro in digitalisering en 
maken werk van een veerkrachtige, efficiënte 
organisatie die meer doet met minder middelen.

Omdat de wereld en daarom dus ook de stad constant in 
verandering zijn, werken we aan een herstructurering van 
de diensten. Mede door de integratie van het OCMW is 
er nood aan een masterplan voor de huisvesting van de 
administratie. Zo kan u op één centrale plaats terecht met 
al uw vragen. 

Smart City
Een stad als Tienen moet de digitale trends en ontwikkelingen 
kunnen volgen. Daarom schakelen we een versnelling  
hoger in het digitaliseringsbeleid. De uitrol van Tienen als 
Smart City zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar 
met de digitalisering van onze eigen organisatie zetten we 
snel stappen in de goede richting. Dat beleid wordt nu ook 
doorgetrokken naar onze hele werking.

Slimme toepassingen voor een veilige en propere stad
Zo wordt er momenteel werk gemaakt van een online  
reserveringstool waarmee u van thuis uit kan bekijken 
welke zalen beschikbaar zijn om te vergaderen of te  
sporten. Verder zet de stad camera’s en slimme sensoren in 

om te werken aan een veiligere, propere stad. Met slimme 
camera’s kan bovendien realtime parkeerinformatie worden 
verstrekt, waardoor u makkelijker een parkeerplaats vindt. 

Sterk merk
Tot slot zal niet alleen het letterlijke, maar ook het figuurlijke 
uitzicht van de stad de komende jaren veranderen. Om  
Tienen als een sterk merk te profileren, creëren we een  
uniforme huisstijl over alle stads- en OCMW-diensten 
heen. Met goed uitgewerkte, doordachte campagnes zet de 
stad haar troeven in de kijker. De stedelijke website steken 
we in een nieuw jasje, rekening houdend met de nieuwe 
Europese richtlijn inzake toegankelijkheid. 

Valentijnsactie
Dinsdag 11 februari

N-VA Tienen deelt valentijnschocolaatjes uit 
op de dinsdagmarkt.

Buurtbabbel in Hakendover
Zondag 26 april van 10 tot 12 uur

U vindt ons aan de kerk in 
Hakendover voor de tweede 
N-VA-buurtbabbel.

Een sociaal beleid met kansen voor alle Tienenaars
Schepen Ine Tombeur wil een sociaal beleid voeren gebaseerd op een duidelijke visie. 
Een beleid dat kansen creëert voor álle Tienenaars. Als schepen van Mensen wil ze een 
regierol opnemen. “Onze stad heeft een schat aan sociale partners. Samen met hen wil 
ik verschillende doelstellingen binnen het sociale beleidsplan uitvoeren.”

Bijzondere aandacht voor taal en 
werk
Bijzondere aandacht gaat naar taal en 
werk. Bij 23 procent van onze kleuters 
is het Nederlands niet de thuistaal. Daar 
willen we samen met de onderwijs- 
instellingen, vrijetijdsactoren en andere 
sociale partners op inzetten. Binnenkort 
start een mooi project dat meer taal in de 
kleuterklas zal brengen. Ook anderstalige 
volwassenen hebben nood aan meer  
kansen om hun Nederlands te oefenen. 
Die kansen willen we als stad creëren.

Een job is de beste garantie op welvaart. 
Daarom zetten we maximaal in op  
activering. Een job zorgt niet alleen voor 
een vast inkomen, maar ook voor sociaal  
contact, een dagstructuur en meer eigen-
waarde. We beseffen ook dat sommige 
mensen door allerhande omstandigheden 
te zwak zijn om te werken. Voor hen gaan 

we op zoek naar een zinvolle dagbesteding. 
We overleggen structureel met werk- 
gevers, onderwijsinstellingen en andere 
stakeholders, zodat de werkzoekende 
correct georiënteerd en gestuurd wordt 
naar een job. 

Objectieve en uniforme  
behandeling van steunaanvragen
We merken dat steunaanvragen bij het 
OCMW niet altijd op een objectieve en 
uniforme manier behandeld worden.  
Dat moet veranderen! In 2020 werken we 
een visie uit waarbinnen steunaanvragen 
behandeld worden. De stad kocht ook de 
REMI-tool aan. Die wetenschappelijke  
tool laat toe om te berekenen welke 
middelen mensen nodig hebben om 
een menswaardig leven te leiden. We 
willen hem toepassen bij de mensen die 
niet meer of zeer moeilijk aan het werk 
geraken. 

Inzetten op kinderen en ouderen
Kinderen zijn de toekomst van onze stad. 
We zorgen voor 
meer plaatsen in 
de kinderopvang. 
De buitenschoolse 
opvang bouwen we 
op een kwaliteits-
volle manier uit  
en we zorgen voor 
een voldoende 
ruim vakantie- 
aanbod op maat van werkende ouders. 
Om kinderarmoede aan te pakken, wordt 
er ingezet op structurele preventieve  
gezins- en opvoedingsondersteuning. 
Via brugfiguren worden anderstalige 
ouders betrokken bij het schoolgebeuren.

Ongeveer een vijfde van onze bevolking is 
65 jaar of ouder. Voor die doelgroep  
werken we een laagdrempelig infopunt 
uit, waar senioren en hun mantelzorgers 
een antwoord 
krijgen op vragen 
rond thuiszorg, 
huisvesting, pre-
mies en tegemoet-
komingen, enz. 
Vereenzaming 
wordt niet uit het 
oog verloren.

Steun moet terechtkomen  
bij wie die écht nodig heeft. 
Misbruik moet eruit.”

Noteer in uw agenda Vlaamse kost bij N-VA Tienen
Zaterdag 22 februari vanaf 17 uur
PC Oplinter
Ganzendries 29, 3300 Tienen

• Tomatensoep met balletjes
•   Stoofvlees, koninginnenhapje of balletjes in 

tomatensaus met frietjes
• Dessertenbuffet

Dit menu wordt u aangeboden voor 15 euro. Kinderen betalen 8 euro.

Inschrijven bij Fabio Vanderlinden via fabio.vanderlinden@n-va.be of 0486 03 51 38.

Ine Tombeur, schepen van Mensen

Gijsbrecht Huts, 
schepen van Interne en 
Externe Dienstverlening
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