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“Schepen Johan Dewolfs waakt over de 
financiële gezondheid van onze stad.”

Bijna twee jaar geleden stapte de N-VA met schepenen Johan Dewolfs 
en Ine Tombeur in de nieuwe Tiense coalitie. Vanaf 1 mei versterkt ook 
Gijsbrecht Huts de N-VA-ploeg in het schepencollege.

N-VA Tienen staat voor een verbindend, 
transparant en krachtig beleid en wil 
komaf maken met het ‘oude politieke 
dienstbetoon’ en slordige oplossingen. 
De N-VA gaat voor een langetermijnvisie 
en staat garant voor een moderne en 
efficiënte politiek.

Vandaag al kunnen we aantonen dat de 
N-VA voor de nodige verandering in onze 
suikerstad zorgt.

Als schepen van Financiën, Economie, 
Werkgelegenheid en Erediensten waakt 
Johan Dewolfs over de financiële 
gezondheid van de stad. 

“Tienen moet financieel gezond zijn. 
Dat moet kunnen zonder bijkomende 
belastingen te heffen. We sloten 2016 
af met een overschot van 4 miljoen 
euro. Deze reserve is noodzakelijk om 
grote investeringswerken te kunnen 
financieren (heraanleg Grote Markt, 

nieuw stadhuis, ...). We herschikten de 
verzekeringsportefeuille van de stad en 
bespaarden zo meer dan 50 000 euro per 
jaar. We startten de dialoog op tussen 
bedrijven en onderwijs voor een betere 
toeleiding naar werk. In september 
organiseerden we een succesvolle 
jobbeurs. We zien de werkloosheidscijfers 
dan ook elke maand dalen: in maart 
daalde de werkloosheid in onze stad met 
5,4 procent.

De gesprekken met de kerkbesturen zijn 
bijna afgerond om een kerkenbeleidsplan 
goed te keuren. Met dit plan willen 
we voor de kerkgebouwen een nieuwe 
invulling zoeken, waarbij we per 
kerk kijken naar de mogelijkheden: 
volledig behoud voor de erediensten, 
gedeeltelijk behoud voor erediensten 
naast andere activiteiten of een volledige 
herbestemming. Dit plan zal in juni aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd.”

Buurtbabbels

Kom een tas koffie of een aperitief 
drinken met N-VA Tienen en 
ontvang een attentie ter gelegenheid 
van moeder- of vaderdag.

  Zondag 14 mei op het  
dorpsplein in Kumtich.

  Zondag 11 juni op het  
dorpsplein in Oplinter.

Kom tussen 8.30 en 11.30 uur 
een praatje maken met de 
mandatarissen en bestuursleden. 

De verandering werkt, ook in Tienen

11 juliviering 
Bestel hier gratis uw 
Vlaamse vlag

Naar jaarlijkse gewoonte bezorgt het 

afdelingsbestuur op 11 juli een kleine 

attentie aan iedereen die de Vlaamse 

Leeuw uithangt.  

Nog geen vlag? Geen probleem: 

stuur een mailtje naar ine.tom-

beur@n-va.be of contacteer haar op 

0476 32 55 81.

Het bestuur van N-VA Tienen wenst 

u alvast een fijne  
Vlaamse feestdag.

Gijsbrecht Huts wordt nieuwe 
N-VA-schepen
Op 1 mei wordt Gijsbrecht Huts schepen van Jeugd, Senioren, 
Evenementen, Recreatie, Markten en Kermissen en Toerisme. 
Gijsbrecht zal met zijn jonge, frisse visie zeker ook voor de 
nodige verandering kunnen zorgen.

De verandering werkt op p. 1 en 2 In de kijker: Fabio Vanderlinden p. 3
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De verandering werkt, ook in Tienen 
(vervolg pagina 1)
Een beleid voor integratie en  
dierenwelzijn met Ine Tombeur

Ook schepen Ine Tombeur nam haar 
engagement ten volle op. Een sterk ge-
meenschapsgevoel is de hoeksteen van een 
warme samenleving. Daarom zet Ine in op 
buurtwerking. 

Ze kreeg een hele boterham aan bevoegdheden toegewezen, 
onder meer Integratie en Gelijke Kansen, Burgerparticipatie, 
Dierenwelzijn, Onderwijs, …

“Ik vind alle bevoegdheden belangrijk, maar sommige zijn meer 
prioritair dan andere. Ik denk hierbij aan integratie en die-
renwelzijn, want hier bestond nog geen beleid voor. Zo rolden 
we een volledig integratiebeleid uit. We organiseerden een 
attesten feest, waar iedereen die zijn inburgeringsattest behaalde 
in de bloemetjes werd gezet. De infosessies voor anderstalige 
nieuwkomers worden nu gekoppeld aan de lessen Nederlands, 
waardoor we tot vier keer meer nieuwkomers bereiken. Op 
verschillende niveaus werd een structureel overleg gepland met 
het middenveld en het OCMW. Ondertussen heeft de stad een 
deeltijds integratie-ambtenaar. We startten ook een buddy-
project op om anderstalige nieuwkomers te ondersteunen bij 
hun integratie.”

In augustus 2016 werd het zwerfkattensterilisatieplan uitgerold. 
Dit wordt momenteel geëvalueerd en bijgestuurd. Bedoeling is 
om de locaties van de zwerfkatten in beeld te brengen zodat er 
voeder- en schuilhokjes geplaatst kunnen worden. We voerden 

enkele bewustmakingscampagnes over huisdieren en vuurwerk, 
huisdieren en vakantie, …

Inzetten op dienstverlening en digitalisering
“We namen dienstverlening en digitalisering onder de loep. Dit 
zorgde voor een reeks aanpassingen die de dienstverlening aan 
de loketten moet verbeteren. Zo worden de loketten eind dit jaar 
verbouwd, nam de dienst bevolking en burgerlijke stand een 
nieuw, gebruiksvriendelijk softwareprogramma in gebruik en 
zal er ingezet worden op het digitaal aanvragen van verschillen-
de documenten en attesten. 

Duurzaamheid, geen loos begrip meer
“Ook de papierberg in het stadhuis moet drastisch verminde-
ren. Weldra zullen de notulen van het schepencollege (en later 
ook van de gemeenteraad) niet meer op papier, maar digitaal 
verschijnen.”

Ook duurzaamheid laat Ine niet los. Dit is allang geen loos 
begrip meer, maar iets wat sterk in het beleid verweven zit. De 
campagne ‘Zo dichtblij’ is hier een mooi voorbeeld van en wel-
dra volgen meer bewustmakingsacties rond duurzaamheid.

 In onderstaand overzicht ziet u op welke realisaties van het Tiense stadsbestuur N-VA haar stempel drukte.

“Een sterk gemeenschapsgevoel is de 
hoeksteen van een warme samenle-
ving” - Ine Tombeur, schepen
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In de kijker: Fabio Vanderlinden
Fabio Vanderlinden is ons jongste bestuurslid, maar enorm actief.  Fabio werd enkele jaren geleden lid.  
Sinds maart 2016 is hij onze afdelingssecretaris en daarbovenop nog voorzitter van Jong N-VA. We laten 
hem graag aan het woord: 

Hoe verzeilde je in de politiek?
Al van kinds af aan was de interesse in de politiek groot. Thuis discussieerde ik mee als er een debat op tv was. Vanuit die 
interesse voor de nationale politiek zag ik dat we ook in Tienen nood hadden aan een nieuwe politiek. In 2013 zette ik dan 
ook de stap en nam ik contact op met Ine Tombeur en Dirk De Kee. Zij nodigden me uit om actief te worden bij Jong N-VA 
Tienen. Daar is mijn (nu nog korte) politieke carrière begonnen.

Men zegt dat jongeren geen interesse hebben in politiek, waarom is de interesse bij jou dan zo groot?
Allereerst ben ik het niet eens dat jongeren geen interesse hebben in politiek. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel jongeren 
wel degelijk geïnteresseerd zijn, het is dan ook een enorm boeiend vak.

De politiek is echt een hobby geworden, een hobby die ik met heel veel passie uitoefen. Daarnaast heb ik tussen de (bestuurs)
leden en zéker tussen de Jong N-VA’ers heel wat vrienden, dat maakt het des te mooier. 

Wat hoop je te realiseren in de politiek?
Ik hoop er vooral mee voor te zorgen dat onze partij het goed blijft doen in de toekomst! Daarbij denk ik dat we in Tienen al 
een goede weg zijn ingeslagen, maar dat er ook nog veel werk is. 

We moeten ons blijven inzetten om onze stad aantrekkelijker te maken. Hierbij denk ik dat het belangrijk is om in te zetten 
op de lokale economie, een stad vol activiteiten voor jong én oud en een vlotte en veilige mobiliteit. 

Wist je dat ...
  Bart Decoster, bestuurslid, vader werd van een dochter Louise?

  Tienenaar Gijsbrecht Huts een Belgisch record liep op de 4x400m?

  Nick Keuleers, penningmeester Jong N-VA, de Ronde van Vlaanderen fietste?

  Patrick, partner van Lucia Dewolfs en provincieraadslid, meefietst voor Kom Op Tegen Kanker?

Gezin:
Van een eigen gezin is momenteel nog geen sprake. Ik woon 
nog samen met mijn ouders en studeer ook nog. Ondertussen 
ben ik wel al bijna vijf jaar samen met mijn vriendin Karolien. 

Hobby’s: 
Samen met mijn vriendin ben ik supporter van KRC Genk. 
We proberen zoveel mogelijk wedstrijden in het stadion mee te 
pikken. Daarnaast hou ik ervan om veel tijd door te brengen 
met vrienden. Dat velen van hen ook politiek actief zijn is dan 
mooi meegenomen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


