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Frisse en leuke ideeën voor een leefbare stad
Beweging.net van Tielt sprokkel-
de het voorbije jaar héél wat frisse 
leuke ideeën voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Dat gebeurde via ‘Iedereen burge-
meester.’, via een stand, via acties 
en via babbels met de inwoners op 
de donderdagmarkt en de zater-
dagse boerenmarkt, maar even-
eens door deelname aan de grote 
gemeentelijke bevraging van 
CD&V. Alle vragen, suggesties en 
voorstellen werden tijdens de 
voorbije besturen van beweging.
net Groot Tielt gebundeld. Voor 
beweging.net zijn er drie prioritei-
ten waar het toekomstig gemeen-
bestuur werk van moet maken: 
wonen, mobiliteit en zorg. 

Beweging.net Tielt

Enkele kernleden van beweging.net Tielt gemeentelijk. Zittend v.l.n.r.: Roza Dedeurwaerder, Agnes Verbeke, Nancy Ottevaere en 
Luc Vannieuwenhuyze. Rechtstaand v.l.n.r. Roland Spiessens, Christophe Cappoen, Jacques Poppe, Filip Allaert, Jasminka 
Poppe, Pierre Dupont, Klaas Carette en Andy Van Maele. 

Beweging.net wil veilig en vlot verkeer voor 
iedereen. Dat betekent een goede ontsluiting 
van Tielt met een vlotte doorstroming op de 
Noorderring en de aanleg van de zuidwestelij-

ke tangent om het zwaar en doorgaand verkeer eindelijk 
rond en niet door Tielt te sturen. Daarnaast willen we 
leefbare centra in Tielt, Aarsele, Kanegem en 
Schuiferskapelle met veiligere en verkeersarmere stra-
ten. Tielt heeft ter stimulering van het fietsverkeer, drin-
gend nood aan veilige en aantrekkelijke fietsverbindin-
gen, zowel in het centrum als naar de deel- en buurtge-
meenten, alsook aan betere toegankelijker trottoirs.

Als mensen aangeven dat ‘goed 
wonen’ voor hen zéér belangrijk is, 
dan stellen we vast dat ze hiermee 
niet alleen bedoelen te willen 

wonen in een comfortabel, duurzaam en ener-
giezuinig huis, maar wijzen ze ook op de buurt 
of wijk waarin ze wonen. Ze wensen een groe-
ne en propere buurt of wijk, die verkeersveilig 
is en waar via ontmoetingen van bewoners ini-
tiatieven worden genomen. 
Bewonersverenigingen vormen een belangrij-
ke schakel tussen de bewoners en het bestuur. 
Het gemeentebestuur moet in de toekomst met 
dergelijke verenigingen méér overleggen, ze 
kansen geven en ondersteunen.

Zorgen 
voor elkaar

Voor Beweging.net blijft een goed zorgbeleid een 
duidelijke prioriteit. Naast het aanbieden van 
een zorgpakket aan wie daar nood aan heeft, 
moet het beleid er op gericht zijn om structureel 

de problemen aan te pakken. Zo moet bijvoorbeeld niet 
alleen operationeel in een buurt gewerkt worden rond 
armoede, maar ook een algemene beleidsmatige aanpak te 
worden uitgewerkt. Gezien de vergrijzing van de bevolking 
zal in de toekomst nog méér aandacht naar ouderenzorg 
moeten gaan. Een groter aanbod aan kortverblijf, een volle-
dige renovatie van de flatjes, degelijke dagbesteding voor de 
senioren, … dit zijn slechts enkele aandachtspunten. Wie de 
mantelzorg op zich neemt, dient een betere ondersteuning 
te krijgen.

Wonen in een fijne buurt

Naast het aanbieden van een zorgpakket op maat aan 
wie daar nood aan heeft, moeten de vragen naar zorg 
structureel worden aangepakt

Een verkeersleefbaar Tielt

Door het doorgaand verkeer te weren in de wooncen-
tra, bekomen we vlot verkeer en bevorderen we de 

veiligheid van fietser en voetganger

Goed wonen in een buurt of wijk is wonen in 
een propere en goed onderhouden woon-
omgeving. 


