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Twee nieuwe bedrijven op Feed Food Health Campus
Jodoco, een bedrijf dat innovatieve voormengsels en diervoeders 
ontwikkelt en produceert, verhuist van Geldenaken naar Tienen. 
Jodoco start met de bouw in mei en vestigt zich in de buurt van 
SESVanderHave. Jodoco biedt werk aan 20 personeelsleden en 
voorziet een verdere groei.
De bouwaanvraag van een tweede bedrijf is in voorbereiding. 
Dat bedrijf stelt momenteel een 15-tal mensen tewerk en neemt 
een optie op verdere uitbreiding.

“Hierdoor wordt de Feed Food Health Campus verder ingevuld 
en wordt de ontwikkeling van het Soldatenveld een noodzaak. 
Belangrijkste voorwaarde voor de verdere ontwikkeling is de 
aanleg van de Oostelijke Ring”, zegt schepen van Economie 
Johan Dewolfs.

Jobbeurs
Op donderdag 19 april is er voor de tweede keer een jobbeurs in 
de Manège, deze keer in combinatie met een schoolverlatersdag. 
Zo’n 45 bedrijven zullen aanwezig zijn. De vraag van bedrijven 
naar goede werknemers is groot en bedrijven zijn bereid om 
potentiële werknemers op te leiden.

Efficiëntere dienstverlening: vergeet uw afspraak niet 
te maken
Efficiënte dienstverlening waarbij u centraal staat vindt de N-VA 
heel belangrijk. Daarom kunt u vanaf 14 mei enkel nog op 
afspraak terecht bij de dienst bevolking en burgerlijke stand. 
“Zo krijgt de klant de vrijheid om op een moment naar keuze 

een afspraak te maken en worden lange wachttijden vermeden”, 
zegt schepen van Bevolking en Burgerlijke Stand Ine Tombeur. 
Vanaf 24 april kunt u online, telefonisch of aan het onthaal een 
afspraak maken. Vanaf 14 mei verloopt alles dan op afspraak. 
Om de overgang naar het werken op afspraak in goede banen te 
leiden, zetten we een heuse informatiecampagne op poten. De 
nodige ondersteuning aan het onthaal om u wegwijs te maken in 
het nieuwe systeem van werken, zal niet ontbreken.

Alle kinderen opgelet: eind mei opent Heldenland
Het is bijna zover: eind mei opent Heldenland op het Martelae-
renplein, een heuse avontuurlijke speeltuin van de Helden van 
Ketnet. De bouw van de speeltuin in Tienen wordt binnenkort 
uitgezonden op Ketnet in het jeugdprogramma ‘Helden’. Naast 
de speeltuin, ontworpen voor en door kinderen, baten onze 
verenigingen er een pop-upzomerbar uit. Vijftien weken lang, 
van eind mei tot eind augustus, krijgen Tiense verenigingen de 
kans om een centje bij te verdienen. De stad levert de infrastruc-
tuur, de drank en de versnaperingen, terwijl de verenigingen de 
uitbating op zich nemen. Hou zeker de sociale media van de stad 
in de gaten voor de juiste openingsdatum!

Seniorenbeurs
Onder impuls van onze schepen van Senioren Gijsbrecht Huts 
wordt er op 24 mei een seniorenbeurs georganiseerd in De 
Manège. Lokale verenigingen en stadsdiensten stellen hun  
aanbod voor aan de senioren van de stad. Afsluiten doen we  
met een optreden van Frank Galan.

De N-VA-bus komt naar Tienen
Zaterdag 9 juni - 16 uur

Ga voor meer info naar onze website www.n-va.be/tienen

Ook in 2018 toont  
de N-VA aan dat  
de Verandering  
werkt in Tienen

N-VA verwent alle moeders en vaders
Op dinsdag 8 mei en op dinsdag 5 juni staat N-VA Tienen op de markt om de moeders 
en vaders te verwennen. Ze ontvangen een klein geschenkje en zijn  
welkom aan de N-VA-tent voor een kop koffie en een stukje cake.
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Veilig thuis in een welvarend Tienen
Een jaar geleden werd ik als lijsttrekker aangesteld, een kans die ik niet kon laten liggen. De uitdagingen in onze stad zijn immers zeer groot.

Met de N-VA willen we de Verandering die al werd ingezet in Tienen, verderzetten. We willen van Tienen een veilige, welvarende stad in Vlaanderen maken. Een stad met propere stads- en buurtkernen, 
met de nodige aandacht voor woonkwaliteit. Een stad met een sterk handelsbeleid en een veilige plaats voor elke weggebruiker. Een stad met een strikte handhaving, een stad waarin we iedereen vragen om 
een stukje verantwoordelijkheid te nemen. Tienen zal een welvarende stad worden met de nodige ruimte voor lokale ondernemers. Verantwoordelijkheid nemen wil ook zeggen zorgen voor elkaar.  
Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, maar door mensen aan een job te helpen en door kansen te creëren in de weg naar zelfvertrouwen en zelfzekerheid. 

Om dit te realiseren, heb je een sterke ploeg nodig. Graag stel ik u enkele kandidaten voor.

11 juli: bevlaggingsactie
De voorbije jaren bezorgde het afdelingsbestuur van N-VA Tienen op 11 juli een kleine attentie aan iedereen die de Vlaamse Leeuw uithangt. Omdat het een verkiezingsjaar is  
en de sperperiode op 1 juli start, mogen we u dit jaar geen attentie bezorgen. We vragen wel iedereen om op 11 juli de Vlaamse Leeuw uit te hangen.

Nog geen vlag? Stuur dan een mailtje naar rudi.hendrickx@n-va.be of contacteer hem op 0479 25 53 73.
Het bestuur van N-VA Tienen wenst u alvast een fijne Vlaamse feestdag.

Ine Tombeur, lijsttrekker

Johan Dewolfs
Johan, eerste schepen, 63 jaar 
uit Hakendover, duwt onze 
lijst. Johan heeft zijn kwalitei-
ten als eerste schepen duidelijk 
bewezen. Hij staat bekend om 
zijn sterke dossierkennis en 
zijn rechtlijnige politiek. Hij 
realiseerde veel binnen zijn 
beleidsdomeinen: een vermin-
dering van de parkeertarieven, 
de sociale aanpassing van de 
huisvuiltaks, een efficiënt  
beheer van onze verzekerin-
gen, een jobbeurs en school-
verlatersdag, een netwerk- 
moment werkplekleren ... Voor 
het stadspersoneel realiseerde 
hij een verdubbeling van de 
maaltijdcheques en de tweede 
pensioenpijler voor de  
contractuelen.

Nina Ercegovic
Deze jongedame van 28 jaar 
woont met haar man Thomas 
aan de oevers van de Gete. Na 
haar studie politieke weten-
schappen en bestuurskunde kon 
ze meteen aan de slag op het 
kabinet van minister-president 
Geert Bourgeois. Daar volgt 
ze als raadgever de brandend 
actuele thema’s integratie, 
migratie en radicalisering 
op. Zo schrijft ze mee aan het 
rechten-en-plichten-verhaal 
voor nieuwkomers, een verhaal 
dat haar na aan het hart ligt. In 
Tienen geeft ze daarbij zelf het 
goede voorbeeld: als ‘buddy’ 
begeleidt ze nieuwkomer-gezin-
nen bij hun integratie. Dit op 
haar positieve, enthousiaste en 
ondernemende manier.

Gijsbrecht Huts
Gijsbrecht is 26 jaar en komt uit 
Goetsenhoven. Hij is leerkracht 
Nederlands en geschiedenis en 
schepen van Jeugd, Evenementen, 
Senioren, Toerisme en Markten 
en Kermissen. Daarnaast zie je 
hem regelmatig op onze atletiek- 
piste. Gijsbrecht is van jongs af 
aan gebeten door politiek en 
heeft zijn vuurdoop als schepen 
goed doorstaan. Voor de jeugd 
kwamen er ontmoetingsplaatsen 
bij, zoals het Overkophuis. Het 
Rakkersveld wordt optimaal ge-
bruikt door de jeugdbewegingen 
en de jeugddienst. Voor de iets 
jongeren gaat Heldenland van 
Ketnet in mei open. Daarnaast 
wil hij van het Vianderdomein 
een aangenaam familiepark 
maken.

Rudi Hendrickx
Rudi is 52 jaar en woont in 
Hakendover. Hij werkt op het 
juridische departement van de 
CM en is bestuurslid bij N-VA 
Tienen. Je ziet hem regelmatig 
op het tennisterrein van TC 
Roosendael.

Rudi heeft een Vlaams hart. 
Zijn gedrevenheid en mo-
tivatie om van Tienen een 
moderne en veilige stad te 
maken, maken van hem een 
sterke kandidaat. Rudi zal 
onze deelgemeenten niet uit 
het oog verliezen.

Lucia Dewolfs
Lucia is 60 jaar en woont in 
het centrum. Ze was onder 
meer bedrijfsleider van een 
Tiense organisatie in de  
gezondheidszorg. Lucia is  
bestuurslid van de Orde van 
de Prince en de businessclub.  
Als provincieraadslid bouwde 
ze expertise op rond financiën, 
economie, regionaal beleid en 
personeel en vorming. Deze 
kennis wil ze overdragen naar 
Tienen. Lucia gelooft in een 
Tienen dat tewerkstelling in 
eigen streek kan bieden en 
ze wil meewerken aan een 
duidelijke handelsvisie voor 
onze stad.

Ahmed Evloev
Ahmed is 58 jaar, woont in 
het centrum van Tienen en is 
zelfstandige. Ahmed kwam 17 
jaar geleden vanuit Rusland 
met zijn gezin naar ons land. 
Zijn vrouw werkt als verpleeg-
kundige in het ziekenhuis van 
Tienen, zijn oudste zoon werkt 
als consultant en zijn twee 
andere zonen studeren nog.

Ahmed erkent het belang van 
integratie en van verantwoor-
delijkheid nemen. Kennis 
van het Nederlands vormt de 
basis, dan komt werk om bij 
te dragen aan onze welvaart. 
Ahmed wil inzetten op meer 
werkkansen voor iedereen.

Katia Covens
Katia is 49 jaar en woont in 
de Vianderwijk. Katia werkt 
als opticien in Kessel-Lo, een 
job die ze ontzettend boeiend 
vindt door het dagelijkse con-
tact met mensen. Ze was van 
2013 tot 2015 OCMW-raads-
lid. Katia geniet van het 
leven, gaat graag uit met haar 
vrienden en wandelt dolgraag 
in de natuur.

Katia wil haar verantwoorde-
lijkheid opnemen in onze stad. 
Een veilig gevoel in een prope-
re en aangename stad waar 
men graag winkelt en verblijft, 
vindt ze heel belangrijk.

Fabio Vanderlinden
Fabio is 25 jaar en geboren en 
getogen Tienenaar. Hij werkt 
op het N-VA-partijsecretariaat, 
vanwaar hij de lokale afdelingen 
van Vlaams-Brabant ondersteunt. 
Hij is voorzitter van Jong N-VA 
en secretaris van N-VA Tienen. 
Fabio is voetbalsupporter en gaat 
regelmatig lopen en squashen. 
Vroeger was hij speler van KVK. 
Als enthousiaste jonge kerel stelt 
Fabio vast dat onze stad een hele 
verandering heeft doorgemaakt. 
Maar het werk is nog niet af. De 
knelpunten die hij nog ziet, komen 
overeen met zijn interessegebieden: 
hij wil werken aan een financieel 
gezonde stad en de uitdagingen op 
het vlak van mobiliteit en werkge-
legenheid aanpakken. Kortom, een 
jonge, gedreven kandidaat.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


