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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Zaterdag 21 september
Zwerfvuilactie in Kumtich
Verzamelen om 14 uur op het Dorpsplein van Kumtich

Zondag 20 oktober
N-VA-aperitief in Oplinter
Van 10 tot 12 uur aan de kerk in Oplinter

Zaterdag 9 november
6de Jong N-VA-quiz
Schrijf in bij Fabio Vanderlinden via fabio.vanderlinden@n-va.be

Fiets mee met de N-VA-fietsploeg (p. 3)N-VA sceptisch over windturbines langs E40 (p. 2)

Beste Tienenaar,

De eerste helft van 2019 zit erop. Met de 
start van een nieuw stadsbestuur, een 
nieuw N-VA-bestuur en de verkiezingen 
van 26 mei waren het drukke politieke 
maanden. Maar er werd ook hard verder 
gewerkt voor onze stad. Het meerjaren-
plan 2020-2025 krijgt vorm. Weldra weet 
u wat het stadsbestuur de komende zes 
jaar wil realiseren.

Vanuit N-VA Tienen blijven we ijveren 
voor een sterk plan, met een duidelijke 
toekomstvisie die de Tienenaar verdient. 
Schepen van Mensen Ine Tombeur werkt 
aan een krachtig sociaal beleid dat mensen 
kansen geeft maar hen ook op hun  
plichten wijst. Schepen van Interne en 
Externe Dienstverlening Gijsbrecht Huts 
ijvert voor een betere dienstverlening en 
een moderne en wendbare organisatie.

Ook buiten onze bevoegdheden blijven we 
wegen op de besluitvorming. Zo willen 
we bijvoorbeeld zwerfvuil en overlast 
aanpakken door middel van GAS-boetes, 
werken we met de hele afdeling aan een 
project rond verkeersveiligheid en willen 
we van Tienen weer een bloeiende stad 
met een levendige handelskern maken. 

Ook in de tweede helft van het jaar zal u 
ons blijven horen en zien. Want voor de 
nodige veranderingen in onze stad kan u 
blijven rekenen op de N-VA!

Fabio Vanderlinden
Voorzitter N-VA Tienen

N-VA grootste op 26 mei
Bij de afgelopen Vlaamse en federale verkiezingen werd de N-VA de grootste 
partij in Tienen. De N-VA boekte zelfs een lichte winst ten opzichte van 2014.

Ook op persoonlijk vlak scoorden onze schepenen Ine Tombeur en Gijsbrecht 
Huts goed. Beiden zijn ze dan ook terecht fier op hun behaalde scores.  
De Tienenaar kent Ine en Gijsbrecht duidelijk als goedwerkende schepenen  
die hun verantwoordelijkheid opnemen. 

Ine behaalde vanop de zevende plaats 9 150 voorkeurstemmen. Gijsbrecht kreeg 
vanop de tiende plaats 6 470 voorkeurstemmen achter zijn naam. Bedankt aan 
alle kiezers!

Bedankt, kiezers!

Noteer in uw agenda
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Betaalparking aan station is bijzonder sneu

N-VA sceptisch over windturbines langs E40
In 2020 plannen Storm en Elicio de bouw van een windturbinepark langs de E40. De zestien windturbines worden geplaatst 
op het grondgebied van de gemeenten Tienen, Hoegaarden, Boutersem en Bierbeek. De N-VA is niet tegen windturbines, maar 
vraagt garanties voor de buurtbewoners.

Het wettelijk verplichte openbaar  
onderzoek liep eind juli af. Nu is het aan  
de schepencolleges van de betrokken  
gemeenten om een advies te verlenen. Als 
er geen garantie is dat de Vlarem-normen 
rond slagschaduw en geluid gerespecteerd 
worden, zal de N-VA een negatief advies 
geven over de bouw van het windturbinepark. 

N-VA vraagt garanties
Simulaties geven aan dat de geluidsnormen 
’s avonds en ’s nachts overschreden zou-
den worden. De milieunormen moeten 
correct toegepast worden en momenteel 
hebben we daarvoor te weinig garanties. 
Ook de slagschaduw van de 150 meter hoge 
turbines kan mogelijk overlast veroorzaken 
voor omwonenden. De N-VA wil uitsluitsel 

hierover, en op zijn minst een voorstel hoe 
de exploitant dit zal aanpakken. 

Afstand tot bewoning
De N-VA stelt zich ook vragen bij de 
inplanting van de windmolens zo dicht bij 
de woonkernen, zeker als je ziet hoeveel 
bezwaarschriften er al binnen zijn en hoe-
veel mensen de petitie al ondertekenden. 
Momenteel bestaan er geen regels over 
de afstand tussen windmolens en huizen, 
maar men mag toch een zekere afstand 
verwachten, rekening houdend met de 
tiphoogte van de windmolens.

De N-VA is niet tegen hernieuwbare  
energie, integendeel, maar de plaatsing  
van windturbines moet op een  

gedragen, rechtvaardige en realistische 
manier gebeuren.

Neem deel aan de zwerfvuilactie van N-VA Tienen
In maart, tijdens de Grote Lenteschoonmaak, beloofde N-VA Tienen om een tweede zwerfvuilactie te organiseren. Op 21 september is  
het zover: op World Cleanup Day organiseert N-VA Tienen een zwerfvuilactie in Kumtich. Elk jaar doen we in een andere deelgemeente  
een zwerfvuilactie en dragen we net als de vele Mooimakers in Tienen ons steentje bij aan een propere stad. N-VA Tienen wil komaf  
maken met zwerfvuil en sluikstorten. Daarvoor willen we mobiele camera’s inzetten. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete.

N-VA Tienen hekelt het betalend maken 
van de stationsparking in Tienen. Dit is 
een zoveelste belasting voor de werkende 
pendelaars, terwijl die volgens de N-VA 
net ondersteund moeten worden en niet 
nog eens in de buidel moeten tasten.

Volgens N-VA Tienen moet de NMBS 
allereerst zorgen voor voldoende parkeer-
plaatsen, zodat iedereen zijn auto veilig 
en dicht bij het station kan parkeren. 
Bewoners van omliggende straten klagen 
immers momenteel al over overlast door 
wildparkeren. Zonder bijkomende maat-
regelen zal de overlast in de stations- 
omgeving enkel toenemen.

Bewaakte fietsenstalling
Bovendien vragen de fietsende pende-
laars al heel lang naar een bewaakte, 
veilige en overdekte fietsenstalling. Een 
absolute noodzaak als we pendelaars 
willen stimuleren om met de fiets naar 
het station te gaan.

Hinder voor pendelaars
Tot slot is het bijzonder cynisch om de 
pendelaar net nu met een parkingfactuur 
op te zadelen, terwijl die al vijf jaar dage-
lijks hinder ondervindt door werken aan 
de sporen en perrons. Dit, samen met de 
onduidelijkheid en gebrekkige informatie 
over de duur van de renovatiewerken, 
maakt de situatie voor N-VA Tienen 
onaanvaardbaar.

  De N-VA is niet tegen hernieuwbare 
energie, integendeel, maar de plaatsing 
van windturbines moet op een gedragen, 
rechtvaardige en realistische manier 
gebeuren.

Komt u mee zwerfvuil opruimen? Afspraak op zaterdag 21 september om 14 uur op het Dorpsplein van Kumtich.
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Maak kennis met ondervoorzitter Jan Vancoillie
Wie is Jan Vancoillie?
Ik ben een 46-jarige West-Vlaming die negen jaar geleden in 
Oplinter verzeild is geraakt. Klassiek verhaal: ik werk in  
Brussel, mijn vrouw in Haasrode. We zochten een huis in  
de buurt van ons werk en in Oplinter voelden we ons meteen 
thuis. Onze 5-jarige oogappel Louis is er opgegroeid.

Sinds 1999 werk ik als jurist bij de FOD Binnenlandse Zaken.  
In 2015 maakte ik de overstap naar het kabinet van minister  
Jan Jambon.

Hoe ben je in het bestuur van N-VA Tienen terechtgekomen?
Wel, twee mensen zijn verantwoordelijk voor mijn ‘politiek  
ontwaken’: Jan Jambon en Ine Tombeur.

Ik kom uit een Vlaams gezin. Mijn grootouders in Gits hadden 
tot de Tweede Wereldoorlog een café met de welluidende naam 
‘de Blauwvoet’. Ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest in  
de politiek, maar bleef zelf politiek neutraal. Sinds mijn  
kabinetsjaren heb ik de partij echt leren kennen en werd ik  
met volle overtuiging lid. Niet alleen de boodschap en het 
programma overtuigden me, maar vooral de manier waarop 
de N-VA blijft opkomen voor haar principes en haar waarden 
verdedigt.

Ine Tombeur vroeg me om me te engageren 
bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een heel 
leerrijke ervaring die naar meer smaakte. We 
hebben een hechte vertrouwensband binnen het 
bestuur, een band die telkens wordt bevestigd tijdens onze  
vergaderingen, voorbereidingen voor evenementen of tijdens  
de recente kiescampagnes bijvoorbeeld. Kortom, vrienden die 
allemaal aan hetzelfde zeel trekken met respect voor elkaar en 
met de ambitie om onze stad beter te maken voor iedereen.

Heb je naast de politiek nog tijd voor hobby’s?
Naast wat gamen en reizen 
is er één grote passie in 
mijn leven: motorrijden. Ik 
neem deel aan toeristische 
rondritten en reizen, sleutel 
aan klassieke motoren en 
race soms zelfs zelf op het 
circuit. Als ik ergens een 
beetje tijd vind, vind je me 
dus meestal in het zadel, de 
horizon tegemoet, het liefst 
langs bochtige wegen.

11 juli is in Tienen geen 
Vlaamse feestdag
Op aandringen van gemeenteraadslid Rudi Hendrickx vond  
er dit jaar dan toch een 11 juliviering plaats in Tienen.  
“Weliswaar een lightversie, maar beter iets dan niets”, zegt Rudi. 

Tijdens het HAP Foodtruck Festival werden op 11 juli nog twee 
Nederlandstalige optredens toegevoegd. Helaas werd er amper 
publiciteit gemaakt voor die optredens, laat staan dat er een 
volwaardige link naar een 11 juliviering werd gelegd.

Rudi Hendrickx zal blijven aandringen op een volwaardige  
11 juliviering. Fiets mee met de  

N-VA-fietsploeg
Onze N-VA-fietsploeg trekt er weer op uit. Elke zaterdag-
voormiddag maakt ze een tocht van 50 tot 70 kilometer over 
Hagelandse wegen. Dit jaar fietsen er ook Hoegaardiers mee. 

Fietst u ook graag mee? Neem dan contact op met Roland  
Vandegaer via 0475 52 35 05 of roland.vandegaer@n-va.be 

  Op aandringen van de N-VA waren er op 11 juli toch 
nog Nederlandstalige optredens.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


