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Beste inwoners,

De jaarwisseling is het moment bij 
uitstek om eens stil te staan bij het 
voorbije jaar en vooruit te kijken naar 
het nieuwe jaar.

N-VA Tienen stapte in de zomer van 
2015 in de nieuwe coalitie met de ambitie 
de motor van verandering te zijn. We 
kunnen en durven zeggen dat de N-VA 
zijn stempel drukte op het nieuwe beleid. 

Een goed beleid begint met een gezond 
en transparant financieel beleid. Johan 
Dewolfs, onze schepen van Financiën, 
beheert de financiën als een goede huis-
vader. Johan zet de tering naar de nering 
en voert een verantwoord beleid. Hij 
voorzag geen budgetten voor projecten 
die toch niet uitgevoerd worden. Dit 
laatste gebeurde in het verleden wel en 
zo werd de kiezer maar al te vaak iets 
wijsgemaakt. Daarnaast ijvert Johan 
voor realistische investeringen die op 
een correcte manier in het meerjaren-
plan worden opgenomen. 

De N-VA gaat resoluut voor werk in 
eigen streek. Het afgelopen jaar organi-
seerden we opnieuw een jobbeurs. Deze 
jobbeurs trok heel wat geïnteresseerde 
bedrijven en werkzoekenden. Maar het 
blijft niet enkel bij de jobbeurs, er komen 
vervolggesprekken om zoveel mogelijk 
mensen naar de juiste job te leiden. Tie-
nen was ook trekkersstad voor de open 
bedrijvendag. 

De N-VA zet maximaal in op de dienst-
verlening en op digitalisering. Onder 
impuls van Ine Tombeur, onze schepen 
van Bevolking, werden eind dit jaar ein-
delijk de eerste stappen naar een betere 
dienstverlening en digitalisering gezet. 
De stad startte met de digitalisering van 
de geboorteregisters en stapte over naar 
een sneller en efficiënter softwarepakket. 
Als schepen van Dierenwelzijn lanceer-
de Ine verschillende infocampagnes en 
startte zij een kattensterilisatieplan. 

Voor het eerst werd er werk gemaakt van 
een echt integratiebeleid, zie verder. Ine 
toont elke dag opnieuw dat onze manda-

tarissen terecht bekend staan dat zij zich 
op het werkveld begeven. Want alleen zo 
hou je voeling met wat er leeft en kan je 
bestaande initiatieven versterken.

In 2017 werken we verder en krijgen 
onze schepenen vanaf mei 2017 verster-
king van Gijsbrecht Huts. Hij zal zich 
onder meer inzetten voor onze Tiense 
jeugd, want ook onze jeugd verdient een 
volwaardige plaats in onze stad.

Graag wens ik, in naam van ons ganse 
bestuur en van al onze mandatarissen, 
elke Tienenaar een fijn jaareinde en het 
allerbeste voor 2017. Voor iedereen dus 
een goede gezondheid, veel vreugde; 
kortom een warm en 
voorspoedig nieuw jaar.

Steven Leemans 
Voorzitter
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Eén jaar integratiebeleid

Geen integratieambtenaar
Bij aanvang van haar mandaat stelde 
schepen van Integratie Ine Tombeur vast 
dat Tienen een serieuze kans liet liggen. 
Tienen had vanaf 2014 recht op ongeveer  
53 000 euro lokale integratiesubsidies, 
perfect voor de aanwerving van een inte-
gratieambtenaar. Helaas vroeg het vorig 
bestuur deze subsidie nooit aan, omdat 
men vond dat ‘als men iets rond integratie 
doet, men toegeeft dat er een probleem is’. 
Begrijpen wie begrijpen kan.

De koe bij de horens vatten
Afgelopen jaar werden heel wat initiatie-
ven uitgewerkt. Met Europese subsidies 
werd in januari 2016 een proeftuin voor 
laaggeletterde vrouwen met jonge kinde-
ren opgestart. Vijftien moeders volgden 
gedurende periodes, twee halve dagen 
per week een module maatschappelijke 
oriëntatie. Hierbij mochten zij hun kinde-
ren meebrengen. Zo legden ze een sterke 
basis voor hun Nederlands en verruimden 
ze hun opvoedingstalent én wereldbeeld. 
Het project bleek succesvol en bereikte in 
Tienen meer moeders dan bijvoorbeeld in 
Leuven. Door het succes van proeftuinen 
besliste CBE Open School om ook een 
‘Alfa-cursus’ te organiseren voor analfabe-
ten. Ook enkele moeders van de proeftuin 
schreven zich in. De Alfa-cursus die begin 

september van start ging, wordt voor 25 
procent gefinancierd door de stad Tienen.

Tijdens de maand september konden leer-
lingen van het vijfde en zesde middelbaar 
in het Vrijetijdscentrum de tentoonstelling 
‘De Democratiefabriek’ bezoeken. Deze 
doe-tentoonstelling leerde hen nadenken 
over vooroordelen en sneed onderwerpen 
als samenleven in diversiteit aan. Alle 
Tiense scholen en ook het Mariadal Hoe-
gaarden brachten met een aantal klassen 
een bezoek aan de tentoonstelling. 

Leerkrachten en werknemers van het CLB, 
de lokale politie en het OCMW werden op 
donderdag 15 september 2016 uitgeno-
digd voor een vorming over positieve 
identiteitsvorming bij moslimjongeren. 
Spreker was Khalid Benhaddou, Gentse 
iman en voorzitter van het Platform 
Vlaamse Imans. De reacties waren derma-
te positief, dat de stad bekijkt om Khalid 
ook voor andere initiatieven in te schake-
len binnen het integratiebeleid. 

Eind september vonden er ook twee 
infosessies voor anderstalige nieuwko-
mers plaats. Voor het eerst gebeurde dit 
in samenspraak met CBE Open School en 
CVO Volt en werd dit in hun pakket Ne-
derlands geïntegreerd. Hierdoor werden 
er vijf keer meer mensen dan vorige jaren 

bereikt. De deelnemers kregen uitleg rond 
de stadsdiensten en voorzieningen in de 
stad. 

Zaterdag 15 oktober werden alle nieuwko-
mers die het inburgeringsattest behaalden, 
in de bloemetjes gezet door de burgemees-
ter en door schepen van integratie Ine 
Tombeur. 

We werken verder
De stad kreeg extra middelen van de 
Vlaamse regering voor de opvang van 
vluchtelingen. Hiermee kon een halftijdse 
stafmedewerker vluchtelingen aangesteld 
worden. Deze medewerker start een struc-
tureel overleg op tussen alle instanties 
die met vluchtelingen werken en zal een 
buddywerking opstarten.

Jobbeurs 26 september groot succes
“Onze eerste jobbeurs was een groot succes,” zegt schepen van 
Werk Johan Dewolfs. Op de jobbeurs boden 40 bedrijven een 500-
tal vacatures aan van arbeider tot hooggeschoolde technische jobs. 
Ongeveer 800 werkzoekenden bezochten de beurs! 

Zowel de bedrijven als de werkzoekenden waren meer dan 
tevreden met het aanbod en de vraag naar werk. En bijna alle 
bedrijven lieten weten volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de 
jobbeurs.

In Tienen zijn er 1 302 werkzoekenden. Hiermee ligt de 
werkloosheid op 8,4 procent van de actieve bevolking wat veel 
hoger is dan in het arrondissement (6,2 procent).

Om de tewerkstelling in Tienen en de regio te verhogen wil Johan Dewolfs een blijvend platform oprichten met bedrijven, 
koepelinstellingen uit het onderwijs en het bedrijfsleven, de provincie en de VDAB. De eerste gesprekken gingen alvast van 
start.
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Interview met Ahmed Evloev, bestuurslid N-VA Tienen

N-VA zet vrijwilligers in de bloemetjes

Op de Dag van de Vrijwilliger zet N-VA Tienen graag een persoon of vereniging in de bloemetjes die zich ten volle inzet voor de 
gemeenschap,. Dit jaar is dat Toegankelijk Tienen.

Toegankelijk Tienen telt meer dan 20 vrijwilligers waaronder verschillende rolstoelgebruikers. Toegankelijk Tienen bewaakt de 
toegankelijkheid van onze stad en neemt initiatieven om deze te bevorderen. Zo verdeelden de vrijwilligers bijna 40 oprijplaten 

voor winkels, mede dankzij sponsoring. En deden zij opmetin-
gen van onder andere winkels, horecazaken,… voor de app ‘on 
wheels’. Deze app laat rolstoelgebruikers weten hoe toegankelijk 
een zaak is. Zij werden ook betrokken bij de heraanleg van de 
Grote Markt. 

“Dit jaar zetten we graag de vrijwilligers van het toegankelijk 
Tienen in de bloemetjes. Al ruim 10 jaar zetten zijn zich in voor 
de toegankelijkheid in onze stad. Dit gaat van de toegankelijk-
heid van gebouwen, stadhuis, sportfaciliteiten, horeca,… tot 
de toegankelijkheid van de voetpaden,” zegt voorzitter Steven 
Leemans. “Een dergelijke organisatie moeten we koesteren en 
ondersteunen.”

Waarom koos je voor N-VA? 

Sinds mijn aankomst in België heb ik het hele politieke gebeuren in België 
gevolgd. Ik moet zeggen dat geen van de traditionele partijen mijn interesse 
opwekte. Er werd veel beloofd, en niets meer. Maar begin 2011 zag ik Bart De 
Wever op de TV, al zijn toespraken en ideeën waren kort en bondig, alles to the 
point, niet te veel, niet te weinig, geen loze beloftes. Hij legde telkens bondig uit 
wat en hoe hij het zou aanpakken, wat mij erg aansprak in die man. Vandaar 
mijn interesse in de N-VA. 

Waarom ben je in het bestuur gegaan?

Twee jaar geleden leerde ik enkele bestuursleden van N-VA Leuven kennen. 
Maar aangezien ik in Tienen woon, zocht ik contact met het bestuur van N-VA 
Tienen. In Tienen wonen veel Belgen die oorspronkelijk als vluchtelingen hier 
aangekomen waren. Bij hun aankomst hebben ze hulp nodig om hun weg in 
Tienen te vinden en hun problemen op te lossen. Ik heb zelf in die situatie ge-
zeten en wil nu graag andere nieuwkomers helpen. Rekening houdend met het 
feit dat ik in de Sovjet-Unie ook met politiek bezig was, heb ik al enige ervaring 
hierin. Ik kan goed met mensen omgaan. Daarom besloot ik om me verkiesbaar te stellen voor het bestuur van N-VA Tienen. 

Gezin

Mijn vrouw Roza werkt in RZ Tienen als verpleegster. Mijn oudste zoon Sulumbek werkt als boekhouder, en studeert ook economie. 
Rustam zou dit jaar zijn tweede jaar master Chemie afmaken, en de jongste is dit jaar begonnen aan de Universiteit van Hasselt met 
een opleiding kinesitherapie.

Hobby’s

Sport, vooral voetbal. Ik heb vroeger zelf nog lang gespeeld. Daarnaast hou ik van mijn werk en reizen.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /

“Een avond met Jan Jambon” 
Noteer alvast in uw agenda:

Op zaterdag 22 oktober verwelkomt de Antwerpse Zuidrand niemand minder dan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Ook u kan 
erbij zijn. Gastspreker Jan Jambon start zijn toespraak tussen 20 en 21 uur. Tot middernacht kunnen we nakaarten bij een hapje en een drankje.  
We vragen 25 euro inschrijving voor het gebeuren. In deze prijs zijn gastronomische hapjes, een zakje friet én drank à volonté inbegrepen.  
N-VA-ers en sympathisanten uit Aartselaar, Boom, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle en Wommelgem zullen 
present tekenen. Iedereen is van harte welkom, maar wees er snel bij want we sluiten de inschrijvingen op 250 personen.

Zaterdag 22 oktober19.00 uur
Zaal Ter Elst Edegem  Kattenbroek.

Inschrijven kan bij Dirk De Keersmaeker (dirk.dekeersmaeker@n-va.be) en de betaling op rekening van N-VA Zuidrand BE25 3631 4628 9982. 




