
Hard verder werken voor Tienen
Beste Tienenaar,

Bij het begin van een nieuw jaar worden traditiegetrouw de beste 
wensen aan elkaar overgemaakt. Dat was dit jaar niet anders, 
maar toch denk ik dat we nu allemaal beseffen dat een goede 
gezondheid en veel tijd voor familie en vrienden onze belangrijkste 
rijkdom is.

Licht aan het einde van de tunnel
2020 was voor iedereen een moeilijk jaar, we hopen dan ook met 
z’n allen dat het licht aan het einde van de tunnel snel bij ons 
zal zijn. Ons dagelijks leven staat nu ook al een tijdje op z’n kop, 
maar de afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. Onze 
fractie en bestuur staan er voor u!

Tienen verder op de kaart zetten
Elke dag zijn we druk in de weer om onze stad verder op de kaart te 
zetten. Daar zijn we ook in geslaagd. Eindelijk hebben we weer een 
mooie afgewerkte Vesten. Daarnaast startten de werken aan onze 
nieuwe Grote Markt en ook daar mag het eerste resultaat er zijn. 

Na een druk en ongewoon jaar willen we het werk van de voor-
bije jaren verderzetten. Het is onze ambitie om nog een tandje bij 
te steken, zodat we samen met u kunnen blijven werken aan een 
beter Tienen.

Klaar om te vaccineren
2021 zal dus sowieso een boeiend jaar worden, maar het zal 
ook het jaar worden van het vaccin. Het vaccinatiecentrum in 
Tienen is ondertussen klaar en we werken elke dag keihard om 
de organisatie van ons vaccinatiecentrum nog te verbeteren. 
Houd dus nog even vol, houd de moed erin! 

We kijken er enorm naar uit om u opnieuw te kunnen ontmoeten 
in onze stad. Tot snel!

Vlaamse groeten, 

Fabio Vanderlinden
Voorzitter N-VA Tienen

Word lid van de N-VA!
Elk jaar blijft ons ledenaantal (fors) stijgen. Als enige echte 
Vlaamse volkspartij kan onze N-VA-familie nooit groot genoeg 
zijn. Bent u geïnteresseerd in politiek en wilt u samen met 
ons van Tienen een nog betere stad maken? Kom erbij! 

Samen komen we erdoor!
Nog even volhouden. 

Groepsfoto’s van voor corona

Lid worden van N-VA Tienen kan makkelijk 
en snel! Scan deze QR-code of stuur een 
mailtje naar tienen@n-va.be. Wij 
verwelkomen u met veel plezier!
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Ine Tombeur:

“Vaccinatiestrategie is als een 
marathon met hindernissen”
Ine Tombeur is naast schepen ook voorzitter van de zorgraad. Ze coördineert mee de 
vaccinatiestrategie in onze regio. 

“De Vlaamse Regering besliste dat de  
zorgraad de vaccinatiecentra van Landen 
en Tienen coördineert. Uiteraard doen we 
dit samen met andere partners, zoals de 
negen lokale besturen, de huisartsenkringen 
en het RZ Tienen”, zegt Ine. 

Hele operatie
“Het is een hele onderneming met als 
ultieme doel elke 18-plusser uit onze 
eerstelijnszone gevaccineerd krijgen. We zijn 
vertrokken voor een heuse marathon. Het 
opzetten van de vaccinatiecentra lag gro-
tendeels in handen van de lokale besturen: 
personeel en vrijwilligers zoeken, het hele 
vaccinatieproces in kaart brengen, naden-
ken hoe we bepaalde doelgroepen kunnen 
bereiken, hoe we minder mobiele mensen 
kunnen vaccineren … Een hele operatie 
dus, waarbij we bovendien ook steeds 
afhankelijk zijn van de nieuwe richtlijnen 
van Vlaanderen.”

Uitnodiging
In Tienen startten we 19 februari met de
vaccinatie van de eerstelijnszorgverstrekkers. 

Daarna komen de 65-plussers en risico- 
patiënten aan de beurt. Tegen begin juni
verwachten we op volle capaciteit te kunnen
vaccineren, maar dit alles op voorwaarde
van het aantal beschikbare vaccins. Mensen
zullen twee weken voor hun vaccin een 
uitgebreide uitnodigingsbrief krijgen, even-
tueel aangevuld met een mail of sms. Elk 
vaccinatiecentrum zal over een telefonische 
helpdesk beschikken en de vacci-taxi zal 
minder mobiele mensen naar het vaccinatie- 
centrum kunnen brengen.

Hoogste vaccinatiegraad van 
Vlaanderen
“Het zal een marathon worden met  
verschillende hindernissen, dat beseffen 
we, maar de enthousiaste en energieke 
samenwerking van de verschillende 
partners geeft zoveel hoop. Ik hoop dat we 

in onze eerstelijnszone de hoogste vacci-
natiegraad van Vlaanderen halen. Want 
daarom doen we het uiteindelijk: we laten 
ons vaccineren om onze vrijheid, die we zo 
hard missen, terug te kunnen krijgen. En 
ondertussen moeten we ons zeker nog aan 
de richtlijnen houden”, besluit Ine.

Gijsbrecht Huts:

“Steeds ten dienste van de  
Tienenaar, ook in moeilijke tijden”
De afgelopen maanden waren voor niemand gemakkelijk. Ook de stad moest haar 
dienstverlening aanpassen aan de coronarichtlijnen en heeft dat dan ook zo goed 
mogelijk gedaan. 

U kon tijdens de coronacrisis blijven rekenen op de stadsdiensten. Door het werken op 
afspraak verliep dat ook telkens in de meest veilige omstandigheden, zowel voor u als 
voor de personeelsleden. 

Efficiënte overheid
Ook na de coronacrisis zullen we blijven gaan voor een slanke en efficiënte overheid. Via 
het digitale platform ‘Mijn burgerprofiel’ kunt u binnenkort gemakkelijk de documenten 
opvragen die u nodig heeft, zonder dat u nog naar het stadhuis moet gaan. 

Daarnaast maken we achter de schermen ook verder werk van een flexibel en modern 
personeelsbeleid.

Wilt u meer informatie over het praktische en medische verloop van de  
vaccinaties in het centrum van Tienen en Landen? Herbekijk dan ons webinar 
‘Alles wat u moet weten over de vaccinatiecentra in Tienen en Landen’. Surf 
naar tienen.n-va.be/webinar-vaccinatiecentra of scan de QR-code.

tienen@n-va.be
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Maak kennis met Kobe Declerck

Station in de steigers
Eindelijk zijn er concrete vooruitzich-
ten voor de verdere renovatie van ons 
station. 

De renovatie van het historische 
stationsgebouw zal in de periode 
van 2023 tot 2025 gebeuren. De 
overkoepelingen aan de perrons, 
de fietsenstalling en de nieuwe 
onderdoorgang voor een betere 
toegankelijkheid in de periode tussen 
2022 en 2024.

Wist u dat …

  Lucia Dewolfs sinds 
1 januari 2021 
N-VA-fractieleider in 
de provincieraad is? 
Lucia volgt Gunther 
Coppens op, die 
gedeputeerde werd. 
Als fractievoorzitter 
van de provincieraad 
zetelt Lucia ook in de 
partijraad.

  Rudi Hendrickx werd 
verkozen als partij-
raadslid? De partijraad 
is na het algemeen 
ledencongres het 
hoogste interne orgaan 
van de partij en bepaalt 
meteen ook de 
krachtlijnen van de 
werking van de N-VA.

Werken aan de Vesten 
afgerond
Eind vorig jaar werden de werken aan 
de stadsvesten afgerond. Hebt u ze al 
verkend?

Tienen 
in ’t kort Grote Markt in nieuw jasje

De werken aan de Grote Markt verlopen vlot. 
Een stukje is al toegankelijk en momenteel 
werkt men aan de westzijde van de Grote 
Markt, tussen de Peperstraat (Schapenmarkt) 
en het kruispunt van de Grote Markt met de 
Dr. J. Geensstraat.

Naam: 
Declerck

Voornaam: 
Kobe

Leeftijd: 
24 jaar

Functie: 
Voorzitter jongerenafdeling 

Beroep: 
Indirect tax consultant

Woonplaats: 
Tienen

Een stem voor de jeugd, daar moeten we samen voor gaan”
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Favoriete plek
Tienen is rijk aan ontelbare mooie, leuke, culturele plekjes, maar als ik er dan 
toch echt eentje moet kiezen zou ik zeggen De Kruisboog. Zeker in tijden van 
corona verlang ik ernaar om nog eens naar een concert te gaan, of nog eens 
helemaal los te gaan tijdens een van de vele Tiense fuiven georganiseerd door 
onze jeugdbewegingen.
Favoriete specialiteit
Misschien niet meteen de meest gekende specialiteit, maar mij mag je ieder 
moment van de dag bellen voor onze Tiense mosterd. Heel anders dan de 
mosterd gekend bij het grote publiek. Als je niet weet wat ik bedoel, proeven 
zou ik zeggen! Na corona mag je mij er ook altijd voor uitnodigen!Favoriete Tiense activiteitZonder twijfel het gala van de Tiense Troeven. Een avond georganiseerd door 

de vrijwilligers van onze eigen stadsblog, waarop de Tienenaar in de bloemetjes 
gezet wordt. De awards gaan van ‘buurt van het jaar’ tot ‘Tienenaar van het jaar’. 
Vorig jaar was er zelfs een heus huwelijksaanzoek tijdens het gala. De awards 
en de show zijn van zo’n hoogstaand niveau, dat mensen zich wel vaker luidop 
afvragen of ze dit echt niet professioneel doen. Kortom, een evenement om ieder 
jaar naar uit te kijken!

www.n-va.be/tienen 
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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