
 

 

 

#DEAL van Luc De Kerf: 
#DEAL 1: schepenfunctie is het mandaat voltijds opnemen:  politieke besparing = 
minder schepenen doch groter werkvolume door samenvoegen bevoegdheden en 
inkanteling van OCMW in gemeente. Vandaar niet mogelijk als “halftijds” schepen. 
#DEAL 2: bereikbaar zijn voor de burgers: geen “verkiezings-huisbezoeken” maar 
wel alle huishoudens over de bestuurscyclus minimaal 1x bezoeken, op afspraak.  
#DEAL 3: adviesraden worden zo snel mogelijk opgericht. Dat gaat over oa een 
“omgevingsraad”, een “vrijtijdsbestedingsraad”, “buurtraden”, ... Bestaande raden 
krijgen een nieuw elan. Burgerparticipatie wordt essentieel in het bestuur. 
#DEAL 4: project “waar voor duur belastinggeld”. Start 02/2019 met 2 burger-
bevragingen over de financiële bestedingen van de gemeente. Bewustwording, 
finaal leidende tot inspraak via een burger-, buurt- en/of verenigingsbegroting. 

#DEAL van Jessy Cobbaert: 
#DEAL 1: onveilige of ontbrekende oversteekplaatsen voor zwakke weggebruiker 
aanpakken. Inventarisatie tegen 04/2019 + plan met quick-wins, kleine goedkope 
maar efficiënte oplossingen voorleggen.  
#DEAL 2: goed onderhouden, veilig bereikbare en toegankelijke speelpleintjes.  
Alle bestaande speelpleintjes worden grondig onder de loep genomen en aangepast 
waar nodig. Actieplan klaar tegen 03/2019. 
#DEAL 3: zorgen voor voldoende pleisterplaatsen met banken zodat iedereen kan 
genieten van onze mooie natuur.  

#DEAL van Tom Werner: 
#DEAL 1: vanaf begin 2019 wordt kerkenbeleidsplan opgenomen in samenwerking 
met kerkfabrieken en Vlaamse overheid. Idem voor dossiers aangaande erfgoed. 
#DEAL 2: zonder verder uitstel  inzetten op een veiliger Tielt-Winge via aansluiten 
bij BE-Alert, BIN-systemen en ANPR-camera’s. 
#DEAL 3: oprichting meldpunt “dierenwelzijn” en een sensibiliseringscampagne 
aangaande het beschermen van de natuur en de open ruimte. 
#DEAL 4: proactief aantrekken van subsidies via hogere overheden (Vlaanderen, 
Europa, … ) en te kanaliseren dat ze gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Bv 
subsidies voor jeugd ook voor jeugd gebruiken. Introductie plan 04/2019. 

#DEAL van Frederik Vranken: 
#DEAL 1: hedendaagse communicatie met intuïtieve site, app en integratie sociale 
media. Ook in opleiding voorzien om iedere burger vertrouwd te maken hiermee.  
#DEAL 2: bestrijding eenzaamheid door samenwerking met expertisecentra, 
verenigingen en buurtwerking. Actieplan tegen 07/2019.  
#DEAL 3: waar mogelijk vereenvoudiging van administratieve processen: 
administratie ten dienste van de burger, geen administratie om de administratie. 
Start 03/2019.  

#DEAL van Marleen Van den Bosch: 
#DEAL 1: veiligere oversteekplaatsen aan scholen door geoptimaliseerd toezicht.  
#DEAL 2: retributie- en subsidiereglementen voor verenigingen herbekijken, zo 
mogelijk vereenvoudigen en optimaliseren.  
#DEAL 3: verenigingen die een fatsoenlijk dak boven het hoofd ontberen er een aan 
te bieden, door een optimale inzet van gemeentelijke eigendom en samenwerking 
met andere eigenaren;  
 

Alle #DEAL op https://tielt-winge.n-va.be/ 
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tielt-winge.n-va.be www.facebook.com/NVATieltWinge 


