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Veilig thuis in een welvarend Tienen

3 325 keer bedankt!

Nieuwjaarsreceptie

Kip-en-ribbekesfestijn

Vrijdag 11 januari 
om 20 uur
OC De Buksboom
Sint Odulphusstraat 15

Zaterdag 23 februari  
vanaf 17.30 uur
PC Oplinter, Ganzendries 29
Prijs: xxxxxxxxxxx

Inschrijvingen via 
fabio.vanderlinden@n-va.be 
of 0486 03 51 38

De N-VA is tevreden met het verkiezings- 
resultaat van 14 oktober en bedankt 
graag haar kiezers. Met twee uitvoerende 
mandaten kunnen we aantonen dat de 
N-VA garant staat voor een correct en 
transparant beleid.

Ine Tombeur wordt voorzitter van het 
OCMW en schepen van Sociale Zaken 
en Integratie. Als aftredend schepen en 
vanuit haar job op het kabinet van Zuhal 
Demir bouwde Ine al heel wat expertise op 
rond deze thema’s. Ze ziet deze mandaten 
dan ook als een enorme uitdaging. Tienen 
heeft een hoog aantal leefloners en ook de 
armoede en kansarmoede liggen te hoog 
in onze stad. Dit volledig wegwerken is 
een utopie, maar ernaar streven dat ieder-
een binnen zijn mogelijkheden voldoende 
kansen krijgt om zelfstandig voor zichzelf 
en zijn gezin te zorgen, is een uitdaging. 
“Ik wil vertrekken vanuit de visie ‘geef een 

man een vis, dan heeft hij eten, leer hem 
vissen en hij heeft zijn hele leven eten’. Ik 
wil steeds vertrekken vanuit de sterktes 
en het potentieel van de mensen, want als 
N-VA willen we dat iedereen meekan in 
onze maatschappij. Ik wil mensen kansen 
aanbieden richting werk en integratie 
binnen het rechten-en-plichtenverhaal”, 
aldus Ine Tombeur.

Gijsbrecht Huts wordt tweede schepen 
van de stad, schepen van Interne en 
Externe Dienstverlening. Hij legt zich 
de komende bestuursperiode toe op de 
dienstverlening voor de ondertussen 
meer dan 35 000 inwoners. Klantvrien-
delijkheid voor de Tienenaars staat op 
de eerste plaats. De N-VA streeft ernaar 
dat u zo snel en goed mogelijk geholpen 
wordt. Het werken op afspraak bij de 
dienst bevolking is een groot succes. Dat 
willen we uitbreiden naar de volledige 

dienstverlening. Ook de openingsuren 
van het stadhuis moeten we durven 
evalueren en bijsturen naar de noden van 
onze inwoners. 

Schepenen Gijsbrecht Huts 
en Ine Tombeur

Gastspreker: Darya Safai

Slimme stad
De N-VA gaat voor een slimme stad waar 
een gratis wifinetwerk niet kan ontbreken. In 
eerste instantie moeten alle Tiense openbare 
gebouwen uitgerust worden met gratis wifi. 
In tweede instantie kan er worden nagedacht 
om wifi in de binnenstad te voorzien.
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Maak kennis met uw mandatarissen Onze gemeenteraadsfractie telt vijf enthousiaste mandatarissen, maar wie zijn ze?  
We stelden hen vier korte vraagjes, zodat u ze beter kan leren kennen.

Wie ben je, Lucia?
Op 8 juni 1957 werd ik in Ninove als vierde in 
een gezin van zes geboren. Ik ben sinds kort 
gehuwd met Patrick en heb twee dochters en een 
plus-kleinzoon. Kort na mijn studie toegepaste 
economische wetenschappen startte ik als bedrijfs-
leider bij Obasi in Tienen. Eerst combineerde ik 
dat met een job als kabinetsadviseur, daarna met 
die van administratief directeur van een regionaal 
ziekenhuis. Ik ben nog steeds actief in diverse 
organisaties in de socioculturele sector. 

Waarom ben je in de politiek gestapt?
Betrokkenheid leidde me naar de politiek. In 2012 
nam ik voor het eerst deel aan de gemeente- 
en provincieraadsverkiezingen en werd ik, net 
zoals nu, voor beide verkozen. Als zus van Johan 
Dewolfs, die ook verkozen was en schepen werd, 
kon ik in 2012 niet zetelen in de gemeenteraad. 
Momenteel ben ik ook voorzitter van N-VA Tienen.

Hoe wil je je mandaat invullen?
Op een correcte en verantwoordelijke manier. Dat 
wil ook zeggen op een eerlijke manier; dat geplande 
werken binnen de afgesproken termijn worden 
uitgevoerd. 

Mocht je één wens kunnen doen voor 
de Tienenaar, welke?
Eén wens, ik doe er liever meer … Ik wens meer 
werk in eigen streek, dat de wegenwerken in een 
snel tempo worden afgewerkt, dat de handel en 
horeca opleven en dat we binnenkort trots mogen 
zijn op onze heraangelegde Grote Markt.

Lucia Dewolfs

Wie ben je, Nina?
Ik woon samen met mijn man Thomas in het 
centrum van Tienen aan de Gete. Op 2 november 
verwelkomden we ons eerste kindje: Oskar. Buiten 
mijn gezin en mijn werk is koken mijn grootste 
uitlaatklep.

Waarom ben je in de politiek gestapt?
Sinds 2014 werk ik voor Vlaams minister- 
president Geert Bourgeois als adviseur migratie 
en integratie. Na al het werk achter de schermen 
werd ik ook gemotiveerd om zelf mijn eerste 
stappen te zetten in de politiek. Omdat Tienen 
volgens mij een stad is met enorm veel potentieel, 
heb ik me dan ook volledig gesmeten voor de 
lokale campagne. 

Hoe wil je je mandaat invullen?
Tienen wordt geconfronteerd met heel wat 
uitdagingen, zoals de succesvolle integratie van 
nieuwkomers en het imago en de uitstraling van 
onze stad. Stuk voor stuk thema’s waarvoor ik me 
de komende zes jaar ten volle wil inzetten. 

Mocht je één wens kunnen doen voor 
de Tienenaar, welke?
Ik hoop dat we over zes jaar een stad kunnen 
achterlaten waar elke inwoner zich thuis voelt en 
trots op kan zijn.

Nina Ercegovic

Wie ben je, Gijsbrecht?
Ik ben 26 jaar, leerkracht en schepen. In mijn vrije 
tijd ben ik atleet bij RCT. Het hoogtepunt van die 
atletiekcarrière is het Belgisch recordhouderschap 
4x400 meter indoor. Daarnaast krijg je me onmo-
gelijk voor sluitingstijd buiten in musea waar dino’s 
opgesteld staan.

Waarom ben je in de politiek gestapt?
Na een politiek debat in het zesde middelbaar 
besloot ik om me aan te sluiten bij N-VA Tienen. 
Iets later richtte ik Jong N-VA Tienen op om iets te 
kunnen doen voor de jeugd. Sinds 2013 zetel ik in 
de gemeenteraad.

Hoe wil je je mandaat invullen?
Net als voorheen kan de Tienenaar me steeds 
op een directe manier aanspreken. Er gaat niets 
boven een spontaan gesprek en direct contact. 
Alleen door te luisteren weet je waar de Tienenaar 
echt van wakker ligt. 

Mocht je één wens kunnen doen voor 
de Tienenaar, welke?
Ik hoop dat een Tienenaar – om een gedicht 
van Bart Moeyaert te parafraseren – ‘zonder 
glimlach aan geen plek voorbij kan gaan’, dat 
Tienen een plaats is om te wonen, werken en 
lief te hebben. 

Gijsbrecht Huts

Wie ben je, Rudi? 
Ik ben 53 jaar en woon met mijn vrouw en twee 
dochters in Hakendover. Als dossierbeheerder werk 
ik op het juridisch departement van de CM in Brus-
sel. Mijn vrije tijd vul ik graag in met politiek, wat 
tennissen met nadien een frisse pint aan de toog. Af 
en toe een rustige vakantie sla ik zeker niet af.

Waarom ben je in de politiek gestapt?
Mijn stap in de politiek is zeker geen bevlieging 
geweest, maar een groeiproces. Al van in mijn 
jeugd was ik sterk geïnteresseerd in alles wat met 
politiek te maken had. Het was eigenlijk voor mij 
niet de vraag of ik in de politiek zou stappen, maar 
eerder wanneer dit zou gebeuren. Mijn Vlaams hart 
en de oprichting van de N-VA hebben de innerlijke 
drang om actief te worden zodanig aangewakkerd 
dat ik vier jaar geleden de stap heb gezet. Vanaf de 
eerste dag kreeg ik van N-VA Tienen alle kansen 
om mij binnen de partij verder te ontwikkelen en 
mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraads-
verkiezingen.

Hoe wil je je mandaat invullen?
Onze kiezers hebben mij op 14 oktober een 
mandaat gegeven dat ik graag en met de volle 
overtuiging opneem. Ik wil mijn mandaat met een 
duidelijke N-VA-stempel invullen. Ik wil de voor-
stellen in ons programma voor de deelgemeenten 
realiseren en de Vlaamse identiteit in Tienen verder 
beschermen en versterken.

Mocht je één wens kunnen doen voor 
de Tienenaar, welke?
Ik zou wensen dat de Tienenaar zich na de volgende 
zes jaar, door onze N-VA-stempel in het bestuur, 
veiliger en gelukkiger voelt in een Vlaamser Tienen.

Rudi Hendrickx Ine Tombeur

Wie ben je, Ine? 
Ik ben 41 jaar, getrouwd met Diederik en samen 
met onze twee zonen, Elias en Nelis, wonen we in 
de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Steen-
kapel in Grimde. Mijn roots liggen in Limburg. Ik 
studeerde logopedie in Gent en woonde er nog en-
kele jaren om zo in Tienen terecht te komen. Naast 
mijn job en gezin probeer ik nog wat tijd te maken 
om te gaan lopen, muziek te luisteren en te koken.

Waarom ben je in de politiek gestapt?
Na 15 jaar Chiro wilde ik me verder engageren. 
Aan de toog kwam ik een oude schoolvriend tegen 
die bij de Volksunie-jongeren actief was en zo ging 
de bal aan het rollen. Mijn man leerde ik kennen 
op het allereerste N-VA-congres en zo zijn wij het 
eerste N-VA-koppel. Sindsdien heeft de politieke 
microbe me echt gebeten en ik voel dat ze mij nog 
niet snel zal loslaten.

Hoe wil je je mandaat invullen?
Op een oprechte, consequente en duidelijke  
manier. Deze drie woorden hoorde ik het vaakst 
over mijn manier van beleid voeren tijdens de 
kiescampagne. Ik vermoed dat ik daarom zoveel 
voorkeurstemmen had en het motiveert mij om op 
dezelfde manier verder te werken.

Mocht je één wens kunnen doen voor 
de Tienenaar, welke?
Ik weet dat geld niet gelukkig maakt, maar moch-
ten we als stad Euromillions kunnen winnen, dan 
moesten we als beleidsmakers niet zulke moeilijke 
keuzes maken. Dan zouden we echt alles kunnen 
doen om van Tienen de stad te maken die de 
Tienenaars verdienen.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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