
 

 

 

 

Groen Tienen - 

Verkiezingsprogramma 14 oktober 2018 

 

Dank voor je aandacht voor ons programma!  

Hier geven we je graag een overzicht van de visie die wij voor Tienen willen 

ontwikkelen. Dit rond de thema’s Wonen, Ruimte, Mobiliteit, Energie en 

Duurzaamheid, Lokale Economie en Samen Leven. 

Dit kwam tot stand door het doorlichten van het programma van 2012, waar we de 

laatste drie jaren vanuit de meerderheid veel punten uit hebben kunnen realiseren. 

Daarnaast hebben we tussen mei en oktober de Tienenaar geraadpleegd, door met 

onze Groene sofa langs de deelgemeenten te trekken. We hebben ook de memoranda 

van middenvelds-organisaties aandachtig doorgenomen. Tenslotte hebben we met 

onze kerngroep de speerpunten bepaald, waaruit ook een aantal extra 

aandachtspunten voor het programma werden gedistilleerd. 

 

U moet van ons geen loze beloftes verwachten. Wij hebben de laatste drie jaar hard 

gewerkt om, zowel op korte als op lange termijn, een omslag te maken naar een 

duurzamer Tienen. Onze realisatiefiches bewijzen dat wij ons aan onze 

verkiezingsbeloftes houden. Wij hopen op uw steun om de komende zes jaar nog meer 

te kunnen realiseren van wat u op de volgende bladzijden kan lezen. 

 

Alvast bedankt, namens de 31 kandidaten op de lijst Groen Tienen, 
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I. Wonen: 
Met Groen Tienen geloven wij dat er op het vlak van wonen concrete acties nodig zijn op 

volgende domeinen: 

• Betonstop 

• Stadsinbreiding (je stad uitbreiden naar binnen toe: opvullen van lege plaatsen) 

• Bestaande woonkernen verbeteren 

• Energiezuinig wonen 

• Impact van sociale mix van bevolking op het compacter wonen 

• Vergroening van de bewoonbare kernen 

Wij gaan voor een actievere rol van de lokale overheid om onze ambitieuze doelstelling waar te 

maken. Opdat het voor alle Tienenaars mogelijk is om op een betaalbare wijze met oog voor de 

natuur en het algemeen welzijn zich te vestigen of te verblijven in Tienen. Hiervoor houden wij 

ons oog in de eerste plaats op alle bestaande wijken en huizen en gaan wij nieuwe 

verkavelingsaanvragen steeds aftoetsen op basis van de studie stadsversterking 

  Duurzame wijken 

 

Duurzame wijken zijn de dag van vandaag wijken waarin er meer dan 40% plaats is voor 

groene ruimte en waarin mensen gelukkig en gezond kunnen samenleven in een vrije sociale 

mix. Deze wijken kenmerken zich door een verscheidenheid aan woontypes (appartementen, 

huizen) alsook gemeenschappelijke woonvormen en sociale woningen.  

Met Groen Tienen willen wij daarvoor inzetten op: 

• Speelterreinen en ontmoetingsplaatsen in en rond Tienen moeten veel groener 

ingekleed worden.   

• Stimuleren van een gezonde sociale mix  

 

A. Nieuwe woonvormen ondersteunen 

 

Gekeken vanuit de bestaande woningen stimuleren wij met Groen Tienen alle mogelijkheden 

die compacter, ecologisch wonen mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Generatie wonen 

• Co-housing 



 

• Abbeyfield-woningen 

 

B. Bestaande wijken en stadsdelen renoveren 

 

Met Groen Tienen willen wij daarvoor inzetten op: 

B.1. Via de oprichting van een rollend woningfonds zichtbaar 

ingrijpen in dorpskernen en woonwijken waar verloedering en 

leegstand is.  

 

Het woningfonds koopt verwaarloosde panden en renoveert die of vervangt ze door 

nieuwbouw. De grond blijft eigendom van de overheid. De (ver)nieuw(d)e woningen 

worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal aan marktconforme prijzen 

verkocht aan privépersonen. 

 

De opbrengsten komen in het ‘rollend fonds’. Dat geld is er voor nieuwe investeringen. 

Rollend wijst hier dus op geld dat telkens opnieuw beschikbaar is voor investeringen. 

 

De stad moet de leegstand aanpakken en een lijst opstellen van de “slapende” kavels. 

Daarbij gebruikt de stadoverheid bij vermoeden van leegstand alle gegevensbestanden die 

informatie kunnen opleveren (o.a. elektriciteit, water, gas).  De stad stort de opbrengsten 

van de heffingen op leegstand in het rollend woningfonds. 

B.2. De kwaliteit van bestaande woningen verbeteren 

 

 Met Groen Tienen willen wij daarvoor inzetten op: 

De stad moet Renoveren bij huurders en eigenaars aanmoedigen. Ze moet daarbij 

oversubsidiëring en versnippering van de schaarse middelen vermijden. 

 

De stad doet een kwaliteitsonderzoek van de gebouwen die eigendom zijn van de stad. 

 

De stad gebruikt alle instrumenten van de Vlaamse Wooncode en van het Gemeentedecreet 

van onbewoonbaarverklaring tot sociaal beheersrecht. Bij overbevolking, huisjesmelkerij en 

onbewoonbaarheid start de stad een gerechtelijke procedure tegen huiseigenaars. De 

bewoners kunnen in dat geval op kosten van de malafide huisbaas onmiddellijk terecht in een 

andere woning. 



 

De balans tussen energetisch renoveren vs betaalbaar wonen houden we hiervoor steeds in 

ons achterhoofd. 

B.3. Zuurstof voor de buurt via groene sproeten en linten. 

 

Met Groen Tienen willen wij daarvoor inzetten op: 

De stad breekt huizen in minder goede staat af en vervangt ze door een groene hoek, een klein 

speeltuintje of een doorsteek voor voetgangers en fietsers. Op die manier zorgt de stad voor 

trage wegen. Ook moet de stad onaantrekkelijke parkings opwaarderen.  Bebloemingsacties 

en haagplantacties moeten voor een fraaier straatbeeld zorgen.  Als stad promoten we de 

beplanting van voortuinen en zorgen we zo voor de omvorming van versteende voortuinen 

naar bloemen en planten.  Zo maken we de stad mooier, ecologischer en duurzamer.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

• Parking tegenover café ’t Hoekske, Potstraat Bost, kerkplein Goetsenhoven, oud 

College aan de Broekstraat…)  

• Stimuleren van voortuin en gevelbeplanting 

• Buurtbanken en kleine speeltuintjes 

• Collectieve tuinen 

B.4. Woonruimte boven winkels benutten 

 

Via het herinvoeren van premies stimuleert de stad dat bij grondige verbouwingen van winkels 

er een aparte toegang tot de wooneenheden komt. We stimuleren hiernaast ook de bestaande 

winkels om hun wooneenheden beschikbaar te stellen. 

C. Betaalbaar wonen 

Met Groen Tienen willen wij daarvoor inzetten op: 

C.1. Betaalbaar wonen met het systeem van de community land 

trust 

 

De eigendom van de grond blijft in handen van de stad of van een vzw, de CLT. Omdat de 

waarde van de grond niet meer meegerekend wordt voor de bepaling van de waarde van het 

gebouw, blijft dat goedkoper dan op de klassieke markt. De koper is volwaardig eigenaar met 

alle rechten (woonzekerheid, erven, aanpassingen). Wanneer hij de woning verkoopt moet hij 

wel een deel van de meerwaarde terugbetalen. De CLT zorgt ervoor dat minder 

kapitaalkrachtige kopers een voorschot krijgen dat nodig is om een lening bij de bank te 

krijgen. Zo wordt het kopen van een woning ook haalbaar voor wie geen spaarpot of rijke 



 

ouders heeft. Het grote voordeel is hier dat de woning ook voor de volgende koper ‘een 

sociale en betaalbare koopwoning’ blijft. 

Sociale koopwoningen kosten veel en helpen te weinig mensen. Groen wil het systeem van 

sociale koopwoningen afschaffen en het verweven van een eigen woning garanderen voor 

meer gezinnen via de CLT. Op die manier vloeit de meerwaarde terug naar de gemeenschap. 

Tienen heeft bijna haar sociaal objectief gehaald, maar er is nog altijd een lange wachtlijst. 

Daarbij moet vooral gekeken worden naar de grootste nood: een aanbod van 

eenpersoonskamers (jongeren, alleenstaanden en senioren). Deze laatste groep heeft ook 

nood aan een aangepaste woning (gemakkelijk voor rollator en rolstoel, inloopdouche, lift, 

dicht in de buurt van alle voorzieningen). 

C.2. Het aanbod van sociaal verhuurkantoor 

Het SVK huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt die dan door aan sociaal 

kwetsbare huurders (met of zonder huursubsidie). Het garandeert de verhuurder elke maand 

een eerlijke huurprijs en zorgt ervoor dat de het huis wordt onderhouden zoals van een ‘goede 

huisvader’ wordt verwacht. 

Het is absoluut noodzakelijk om de werking van het huidige SVK (Sociaal VerhuurKantoor) te 

bestendigen en uit te breiden Momenteel houden ze hun vooropgestelde groei, dit mag zeker 

niet verminderen. Het aanbod vergroot en de kwaliteit van de woningen verhoogt. 

C.3. Monitoren en of ingrijpen in de private markt 

 

Op de privé-markt kan geen enkele verplichting, buiten de wettelijke, opgelegd worden. 

Maar de lokale overheid kan wel initiatieven opstarten voor monitoring. 

 

Het IGS (Intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen tussen Zoet en Zout – Tienen, 

Geetbets en Zoutleeuw), ook Woonloket genoemd in Tienen, speelt hier een belangrijke rol. 

Ondertussen kennen we de opstart van VLOK (bestuur IGS en 3 gemeenten): registratie van de 

woonkwaliteit. De werking hiervan moet opgevolgd worden om te komen tot een betere 

woonkwaliteit. 

Verplicht opstellen van een conformiteitsattest, met als focusgebied de benedenstad.  

Maar momenteel is het eerder een verplichting die sensibiliserend is, zonder sancties bij niet-

uitvoering. Dit moet nog verder uitgewerkt worden en verbonden aan een inschrijving in het 

bevolkingsregister.  

 

Door hun beperkt budget en weerbaarheid zijn de klanten van het OCMW sneller slachtoffers 

van huisjesmelkers. Door de samenwerking die in maart 2018 opgestart is, controleert IGS 

eerst de woningen conform de Vlaamse Wooncode vooraleer het OCMW ze huurt. Bedoeling 

is om ook te controleren bij bestaande contracten als er een vermoeden van slechte kwaliteit 

is. We moeten de resultaten hiervan nauwlettend opvolgen. 

 

De verplichting om in elk groot project een sociaal aanbod te voorzien is op federaal niveau 

afgeschaft. De stad kan daar wél een eigen reglementering rond opmaken en dit als 

verkavelingsvoorwaarde stellen. Dit bevordert de sociale mix en het vergroot het aanbod. Een 



 

variant hierop is het BVK (Betaalbaar Verhuur Kantoor). Het is nieuw en verkeert nog in de 

opstartfase. Het doelpubliek: jongeren met een bescheiden inkomen (vraag vanuit 

Hertogensite, projectontwikkelaar zelf). Samenwerking vanuit privé-ontwikkelaar met 

verschillende actoren om betaalbare woningen aan te bieden in een groter project. 

 

Uitvoering van artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet. De stad kan op deze manier zelf 

overgaan tot het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning. In 2017 werden zo 

twee dossiers opgestart, dit instrument heeft mogelijkheden en moet verder ingezet worden. 

 

D. De deelname en de rol van de lokale overheid 

 

Met Groen Tienen willen wij inzetten op: 

D.1. Het opstellen van een woonbeleidsplan ‘betaalbaar wonen’ 

 

De stad kan via een stedenbouwkundig reglement of via een gemeentelijk reglement het 

woonbeleid sturen. Ze kan elk project - groot of klein - of elke vergunning aan dat reglement 

getoetst worden. De stad moet hierover informeren, aanmoedigen, begeleiden en controle 

uitoefenen. Met Groen Tienen willen wij zorgen voor duidelijkheid en transparantie in het 

ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Het BSO (Bijzonder Sociaal Objectief) of het aantal huurwoningen waar elke gemeente moet 

naar streven tegen 2025, is bijna bereikt in Tienen. Eénmaal dit bereikt is worden SVK’s en 

huisvestings-maatschappijen niet meer gesubsidieerd voor nieuwbouw. Alleen voor 

instandhouding. Daar de nood echter groter is dan het BSO voorschrijft, is een verhoging 

van het BSO wenselijk. En iedere stad kan dit zelf beslissen. Groen Tienen wil dit opnemen 

in het bestuursakkoord. 

 

D.2. Woonloket Tienen 

 
 

Het Woonloket van Tienen moet noden bij de stad kunnen opvragen zodat ze de burgers 

beter kan adviseren, informeren en sensibiliseren. Burgers en verenigingen kunnen in de 

Woonwinkel terecht voor kosteloos energieadvies bij renovatie- en nieuwbouwprojecten en 

goedkope leningen voor het besparen van energie. Dit is een laagdrempelige manier van 

sensibiliseren en informeren, en moet daarom uitgebouwd worden. 

 

II. Ruimte 
 

Met Groen Tienen geloven wij dat er op het vlak van Ruimte concrete acties nodig zijn op 

volgende domeinen: 

• Stadskernversterking 

• Betonstop en vergroening 

• Masterplan industrie & wegen bv de ring 

• Industrie noden  

 



 

De open ruimte staat meer dan ooit onder druk. De bebouwde oppervlakte steeg in Tienen 

met vijfentwintig procent in de laatste tien jaar. (zie hoofdstuk "wonen") Die evolutie is 

onhoudbaar! De afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen zet landbouwgrond om in 

bijkomende industriegronden. Tegelijkertijd is er veel ongebruikte of onderbenutte ruimte in 

steden, dorpskernen en op bedrijventerreinen. De verstening gaat maar door: elke dag gaat 

in Vlaanderen zeven hectare open ruimte verloren. De uitdaging is ook groter geworden 

omdat er een sterke bevolkingstoename zal zijn de volgende twintig jaar. 

 

“Het bord afvegen” en vanaf nul een ideale ruimtelijke ordening uitbouwen kan niet. 

Maar we kunnen wel kiezen voor een duurzame wijziging van de bestaande ruimtelijke 

structuren. 

A. Uitgangspunten voor het lokaal ruimtelijk beleid: 

verdichte en vergroenen 

A.1. Het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (RUP’s) 
 

 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en 

stedenbouwkundige verordeningen geven de stad heel wat bevoegdheden rond ruimtelijke 

ordening en dat binnen de krijtlijnen die de hogere overheid uittekent. We moeten en willen 

vertrekken vanuit de bestaande toestand. De wijken kunnen veranderen in ecologische 

stadsdelen door centrale delen te verdichten en tussen de stadsdelen groene vingers aan te 

leggen. Dat kunnen we ook op de dorpen toepassen. Nieuwe wijken bouwen we uit tot 

ecowijken: kleinere kavels, passiefwoningen, ruimte voor co-housing, meer gezamenlijk groen, 

…  

A.2. Wonen, werken en winkelen in een groene stad  
 

Wonen, werken en winkelen moeten verweven worden indien het gaat om functies op maat 

van de stad. We zorgen voor een correcte spreiding die van Tienen een leefbare stad maakt 

waarin we rekening houden met een gezonde balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid, 

met een duidelijke klemtoon voor groene rustplaatsen. Het uitbouwen en onderhouden van 

kleine perkjes en parkjes op buurt en wijkniveau alsook op stadsniveau, Dit voor elke bewoner 

op wandel of fietsafstand  

A.3. We willen ook de nodige aandacht besteden voor sociale mix 

en cohesie 
 

 



 

Waar grote terreinen vrijkomen (bijvoorbeeld Lyceum / College / Immac),moet de stad een 

duurzame visie ontwikkelen om het lokaal ruimtelijk beleid te sturen.  

B. Spaarzaam omgaan met ruimte 

B.1. De stad inventariseert verder de leegstand en/of 

verwaarloosde gebouwen en gronden 

 

We hebben met Groen Tienen tijdens de vorige legislatuur hiervoor een eerste aanzet gegeven 

maar verfijning en opvolging is zeker nodig. Hierbij denken we aan: 

 

 

De belasting op leegstand wordt verfijnd, maar ook aangevuld met een proactieve werking, 

waarbij de stad eigenaars informeert over premies, subsidies, woonwinkel, …De stad voert 

ook een actief grond- en pandenbeleid met herbestemming van leegstaande gebouwen. 

Dat kan gebeuren via een rollend fonds, waarbij de stad de opbrengsten van een vorige 

investering gebruikt om een volgende te financieren. Zo gebruikt ze de bestaande percelen 

efficiënt en snijdt ze zo weinig mogelijk nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan. 

Bij grote verwaarloosde gebieden is er nood om te werken via een grondig uitgewerkt RUP. 

B.2. Een beter aanwending van de bestaande voorraad 

industrieterreinen en gebruik van bestaande parking ruimte 
 

In plaats van steeds nieuwe open ruimte aan te snijden voor industrieterreinen kiest Groen 

voor een betere aanwending van de bestaande voorraad met zuinig ruimtegebruik en een 

keuze voor bedrijven met hoge toevoegde waarde (hoge tewerkstelling/kleine milieu-

impact) en klemtoon voor de circulaire economie.  

Daarnaast maakt de stad werk van de vernieuwde ontwikkeling van vervuilde gronden. Bijna 

twee procent van de gronden in Tienen is verontreinigd! Daarmee scoort onze stad 2,5 keer 

slechter dan het Vlaamse gemiddelde! 

 



 

C. Landbouw, natuur en recreatie: meervoudig gebruik van 

de open ruimte.  

Natuur, landbouw en recreatie staan vaak op gespannen voet met elkaar. Het platteland heeft 

een belangrijke economische meerwaarde. Dat platteland is geen groot Bokrijk, maar we 

kunnen wel de belevingsruimte van het platteland sterk verhogen door actief te werken aan 

de samenwerking tussen landbouw, natuur en duurzaam toerisme (zachte recreatie met 

respect voor de draagkracht). Zo kunnen we ook heel wat economische kansen benutten. We 

denken dan aan: energieopwekking, zorgboerderijen, (hoeve-)toerisme, medebeheer van 

natuurgebieden, voedselvoorzieningen: korte ketenverkoop (met hogere opbrengst voor de 

boeren), voedselteams. We willen landbouwers actief laten meewerken aan het behoud, het 

beheer en de verbetering van de kwaliteit van het platteland. De stad stimuleert landbouwers 

om in te tekenen op de milieubeheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid. 

 

Erosie van vruchtbare landbouwgrond met de daaraan verbonden rampzalige effecten voor 

omwonenden is een groot probleem in Tienen. Dit probleem moet kordaat aangepakt 

worden. 

 

We zetten verder in op het strategische project Getevallei! 

D. Ruimte voor water en klimaatadaptatie 

 
 

Bouwen in overstromingsgebied in combinatie met een klimaatverandering is een gevaarlijke 

cocktail. Tijd dus voor een volwaardige watertoets, meer ruimte voor water, minder 

verharding. Ruimte geven voor water verhoogt bovendien de leefkwaliteit van de stad. De 

stad draait nu dikwijls mee op voor een beleid dat faalt op hoger niveaus. Maar ook op lokaal 

niveau moeten we ons beter voorbereiden op meer periodes van hevige regenval en op 

periodes van meer droogte. Ook de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (zorgen 

voor proper water en een goede ecologische toestand) is een belangrijke uitdaging voor elk 

lokaal bestuur.  

Met Groen Tienen geven we de Gete een prominentere en vrijere plaats in de stad alsook de 

mogelijkheid van een creatieve waterzone.    



 

E. Kwaliteit van de publieke ruimte 

E.1. Groen pleit voor het publiek maken en houden van de 

openbare ruimte 

 

We denken hierbij in eerste instantie aan de vernieuwing van de markt. Daarnaast willen 

we zorgen voor voldoende publieke voorzieningen. We denken hierbij aan: rustpunten, 

zitbanken, toiletten, postbussen, …)  Al de toekomstige en bestaande projecten krijgen 

als extra klemtoon de noodzaak toegankelijk te zijn voor voetgangers en fietsers via 

groene opties. 

E.2. De aanleg van de publieke ruimte 

 

De stad moet de (her-)aanleg van publieke ruimte toetsen aan diverse kwaliteitscriteria. Het 

comfort voor de gebruikers is zeer belangrijk: wandel- en verblijfscomfort, zichtkwaliteit en 

belevingswaarde. Kwalitatieve publieke ruimte is aangepast aan de omgeving en het doel. Ze 

biedt voldoende groen en beschutting (regen, wind en zon) en verhoogt de (verkeers-

)veiligheid. 

E.3. Kindvriendelijke ruimte is kwaliteitsvolle ruimte 

 

Kindvriendelijkheid is daarom een centraal aandachtspunt bij alle ruimtelijke 

planningsinstrumenten. Werken aan een “speelweefsel”, een netwerk van speelterreinen 

(minstens één speelterrein in elke deelgemeente), speelbossen, jeugdlokalen in combinatie 

met woonstraat, plein, groene ruimte, bibliotheek en de verbindingen tussen die 

voorzieningen. 

E.4. Groen wil straten en pleinen die voor iedereen toegankelijk 

zijn 

 

Groen wil straten en pleinen die voor iedereen toegankelijk zijn, specifiek voor ouderen, 

mensen met een rolstoel en slechtziende personen. 

 

 

 



 

III. Mobiliteit  
 

 

Om zich te verplaatsen kiest Groen Tienen resoluut voor de actieve weggebruikers 

(voetgangers en fietsers) en het 

 

Openbaar vervoer, zowel voor woon-werk, woon-school, woon-winkel, recreatieve of 

andere verplaatsingen. We creëren eerst ruimte voor Stappers, dan Trappers, vervolgens 

voor Openbaar vervoer en tenslotte voor de Private wagen. Dit STOP-principe staat 

centraal in een groen mobiliteitsbeleid. 

 

Groen vindt het recht van mensen om zich te verplaatsen fundamenteel. Dit kan door in te 

zetten op een andere, duurzame mobiliteit die zowel betaalbaar als beschikbaar is voor 

iedereen. 

 

Iedereen heeft recht op een veilige verkeersomgeving. 

 

Vandaag vallen er nog steeds te veel slachtoffers op onze wegen. Bovendien zijn kinderen en 

jongeren oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Groen zet in op bereikbare en 

toegankelijke gemeenten met een lage autodruk, een veilige verkeersomgeving en een 

inrichting van straten en pleinen op maat van de meest kwetsbare groepen in onze 

maatschappij. Meer autoloze straten en pleinen, trage wegen, toegankelijk groen, speel- en 

fietsstraten en woonerven. Dergelijke projecten komen tot stand door participatieve 

processen. 

A. Autoverplaatsingen verminderen 
 

In landelijke gebieden kan autodelen met de buur een (tweede) gezinswagen overbodig 

maken. De lokale overheid stimuleert dit. (Voor meer info: www.autopia.be) 

 

Fiets- en voetpools zorgen dat kinderen veilig in groep naar 

school/sportclub/muziekschool/… kunnen wandelen of fietsen. Preventiemaatregelen voor 

het beperken van fijn stof door stationair draaiende motoren. Vrachtverkeer wordt uit 

woonstraten geweerd via een tonnagebeperking. 

 

We houden wel rekening met de realiteit van noodzakelijk verkeer 

(mindervaliden, leveringen, …). 

B. Inzetten op verkeersveiligheid 
 

Schoolomgevingen worden maximaal autoluw ingericht. Parkeren en Kiss & Ride wordt op een 

zekere afstand van de schoolpoort georganiseerd. Kinderen kunnen via binnenwegen of brede 

voetpaden veilig naar school wandelen. 

 



 

De gemeente zet in op controle en handhaving en stuurt politieagenten de straat op. 

 

De drukste wegen krijgen veilige en comfortabele fietspaden, de gevaarlijkste kruispunten 

worden heringericht en waar nodig worden fietstunnels of –bruggen voorzien. Hierbij wordt 

maximaal gebruik gemaakt van subsidies en instrumenten die hogere overheden aanbieden 

(fietsfonds, modules van het Vlaamse mobiliteitsconvenant, …). 

 

De gemeente voert een zone 30 in voor het volledig stadscentrum. 

C. Voetganger eerst 
 

De lokale overheid investeert in autoluwe straten en pleinen en zorgt voor 

obstakelvrije en comfortabele loopzones. 

We passen alle voetpaden aan ten voordele van de noden van de minder mobielen en 

slechtziende personen. Waar het de straat te smal is, zijn woonerven nodig. We richten ook 

voetpaden in nabij industrieterreinen. 

D. De fiets is het snelste 

 

Functionele fietsroutenetwerken zorgen voor snelle en veilige verbindingen tussen de 

kernen (bij voorkeur gescheiden van landbouwwegen). 

Buiten het stadscentrum komen veilige en kwalitatieve fietspaden en 

voorsorteerstroken op kruispunten. 

 

De gemeente voorziet oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

 

We zorgen dat fietsers overal in de gemeente hun fiets op een comfortabele en veilige 

manier kunnen stallen. 

 

Binnen de zone 30 worden waar mogelijk woonstraten omgevormd tot woonerf of fietsstraat. 

Auto’s worden er getolereerd maar alleen als ze stapvoets rijden. Fietsers, voetgangers en 

spelende kinderen zijn er de norm. 

 

De gemeente stelt fietsen ter beschikking aan het station, de schoolomgeving en de 

randparkings. 

 



 

Niet enkel de autowegen, maar ook de fiets- en voetpaden worden regelmatig geveegd en 

bij winterweer worden zijsneeuwvrij gehouden. 

E. Openbaar vervoer 
 

We promoten laatavond- en nachtelijk openbaar vervoer. 

 

De gemeente helpt bedrijven, scholen en instellingen bij het opstellen van 

bedrijfsvervoerplannen. De gemeente onderhandelt met De lijn en de TEC om 

verbindingen en abonnementen op elkaar af stemmen. 

 

In het stadscentrum wordt meer ingezet op kleine bussen in de plaats van grote bussen, die 

enkel nodig op piekmomenten. Een stadsbus bedient met hoge frequentie de parkings, het 

stadscentrum, de scholen en het station. 

F. Ruimtelijke kwaliteit gaat voor 
 

Auto’s worden opgevangen in gratis parkings in de nabijheid van het station en in een 

ondergrondse parkings in het centrum. Boven deze ondergrondse parkings zorgen we voor 

groene accenten in het centrum. 

  

Wijkbewoners moeten kunnen beslissen om hun straat meerdere malen per jaar autovrij te 

maken (speelstraten, buurtfeesten, rommelmarkt, …) 

 

Er wordt duidelijke en correcte bewegwijzering geplaatst naar parkings, 

bedrijventerreinen, ed. 

 

Het verkeerscirculatieplan wordt herzien met aandacht voor de nieuwe cruciale projecten 

(Arena, Soldatenveld, stationsomgeving, Anemonen). Straten die gebruikt worden voor 

sluipverkeer dienen minder aantrekkelijk te worden gemaakt, behalve voor fietsers en 

voetgangers. 

We zorgend dat iedereen overal geraakt waarbij het STOP-principe voorop staat. 

Renovatie van wegen of bijkomende wegen worden grondig afgetoetst op de werkelijke 

noodzaak ervan. 

Zich baserend op een mobiliteitsstudie, de bijkomende druk voor het milieu, de 

potentiële overlast voor de bewoners, de economische afwegingen en de schending van 

de natuurwaarde van de Getevallei, bestaan er volgens Groen voorlopig onvoldoende 

harde argumenten om over te gaan tot de aanleg van een Noordelijke Ring rond Tienen. 

 



 

We moeten om de leefbaarheid te verzekeren nu al beginnen plannen, maar dan echt in een 

lange termijnvisie en met maximaal respect voor het landschap dat de ring zal doorkruisen. Dit 

betekent dat er plaatselijk bermen en ingravingen van het wegennet gewenst zullen zijn. En 

dat de omsingeling van de stad met industrieterreinen moet stoppen!



 

IV. Energie en Duurzaamheid 
  

Met Groen Tienen geloven we in Efficiënt energiegebruik en een omschakeling naar 

hernieuwbare energie. Dit zijn de belangrijkste pilaren van elk duurzaam energiebeleid en een 

noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame economie. 

A. Energiebesparing: de overheid geeft het voorbeeld 

 

A.1. Elk nieuw project (groot of klein) moet duurzaam worden 

uitgevoerd 

 
 

In het milieubeleidsplan van Tienen is dit duidelijk beschreven maar bij de realisatie van de 

‘paradepaardjes’ (bv. Arena) is daar niets van terug te vinden. 

A.2. Voor het eigen gebruik schakelt de stad Tienen volledig over 

op groene stroom. 

 

Voor het inschatten wat ‘groene’ stroom is, is de categorisering door Greenpeace een handige 

leidraad. 

A.3. Energie audit 

 

De stad Tienen heeft een systeem Enerlution Vision waarmee de energieboekhouding (water 

en elektriciteit) van 9 gebouwen opgevolgd wordt. Evaluatie en optimalisering van dit systeem 

is wenselijk. De energieprestaties van de openbare gebouwen moeten verbeteren zonder 

comfortverlies (problemen in de bibliotheek moeten opgelost raken). 

A.4. Openbare verlichting kan energiezuinig 

 

Door een goede inplanting en afstelling van de verlichting, een goede oriëntatie van de 

lichtbundel en efficiënte armaturen met energiezuinige lampen kan het verbruik drastisch naar 

omlaag. Ook in samenwerking met de bevolking en verenigingen, effectiever omgaan met 

klemtoon-, monumenten- en feestverlichting en niet-noodzakelijke verlichting zoals 

reclameverlichting. De nachtelijke verlichting van bedrijven- en sportterreinen kan beperkt 

worden.  

Een algemene doven van de openbare lichten tussen 11 u ‘s nachts en 5 u s morgens op plaatsen 

waar er geen veiligheidsrisico is. 

 



 

B. Energiebesparing bij burgers en bedrijven 

 

We willen met Groen tienen: 

• De Woonwinkel verder uitbouwen tot een uniek woon, water, en energieloket. 

• De energiesnoeiers uitbouwen en bekendheid bezorgen bij hen die de 

energiebesparing het meest kunnen gebruiken. 

• De bouw van lage-energiewoningen wordt als standaard naar voren geschoven. 

• Instappen in projecten zoals klimaatwijken die een draagvlak creëren voor 

energiebesparing 

• Onderzoeken wat en waar in Tienen (via crowdfunding) alternatieve energie 

mogelijk is. Tienen denkt zelf na over optimale locaties voor windmolens (in 

samenspraak met adviesraden) en kan zelf op zoek gaan naar potentiële investeerders 

(met burgerparticipatie). Wat heeft de zon, het water (de Gete), afval suikerfabriek en 

de aardwarmte te bieden in Tienen? Zo kan je een groter draagvlak creëren dan 

projecten die van buitenaf op je af komen. 

• Bedrijven kunnen dikwijls zelf voorzien in energie. Nieuwe wijken kunnen 

voorzien worden van zonne-energie en warmtekrachtkoppeling. Dit kan gestuurd 

worden via reglementen en voorschriften. 

• Bedrijventerreinen worden gestimuleerd om te verduurzamen door alleen 

projecten toe te laten die zelf groene stroom produceren en gericht zijn op het sluiten 

van de materiaalkringlopen. 

C. Sociale ondersteuning 
 

Met Groen Tienen willen we: 

• Groepsaankopen organiseren die echt groene stroom garanderen en 

informatie verspreiden hieromtrent. Actief optreden om prioritair sociaal kwetsbare 

gezinnen te betrekken. 

• Derde-betalers-financiering om energiearmoede te bestrijden. De 

distributiebeheerder, het OCMW of een andere derde betaler doet 

energiebesparende investeringen in huizen van mensen met een laag inkomen. De 

terugbetaling gebeurt dan stapsgewijs. De stad kan hiervoor ook terecht bij het Fonds 
ter reductie van de globale energiekost (FRGE). Hierbij hoort ook een 

trajectbegeleiding door het OCMW. 

 



 

V. Lokale economie 
 

Met Groen Tienen willen we werken aan een duurzame en bedrijvige economie op maat van 

Tienen. 

 

A. Een duidelijk economisch profiel voor Tienen 

 

Tienen heeft nood aan een hedendaagse visie op stadseconomie.  Onze stad moet een profiel 

krijgen om zichzelf in Vlaanderen en daarbuiten op de kaart te zetten. Dit kan alleen maar door 

in interactie te gaan met alle economische actoren in onze stad. Met Groen Tienen willen wij 

als stadsbestuur dit netwerk faciliteren en ondersteunen. Enkel zo kan het beleid gericht 

inspelen op de noden en opportuniteiten.  

Gestart vanuit een duidelijke visie van onze stadsbranding kunnen we zorgen dat in alle 

geledingen er een uniforme aanpak is doorheen onze stadsmarketing. Waarbij wij met Groen 

Tienen voornamelijk willen inzetten op een leefbare en toekomstgerichte sterke economische 

motor voor de ganse regio, die zich kenmerkt door: 

• Het circulaire gedachtegoed  

• Het coöperatieve gedachtegoed  

• Sociale lokale economie 

De principes van deze drie pijlers verankeren we in de verschillende beleidsplannen en 

samenwerkingsstructuren. 

B. Lokaal ondernemerschap voor een bruisende economie 

 

Lokaal verankerde ondernemingen zorgen voor een meer verankerde tewerkstelling.  Zeker in 

vergelijking met multinationals. Ze spelen een belangrijke rol in het lokaal weefsel. Groen 

Tienen wil hen helpen om die rol ten volle te spelen.  Zo doen we een beroep op het creatieve 

en ondernemende talent van de Tienenaars. We geven zo een impuls aan iedereen wie wil 

ondernemen. 

Met Groen Tienen willen we inzetten op: 

• Originele formules zoals een city lab of hakaton waarbij we ontwikkelaars, designers 

en mensen uit bedrijven samen met burgers gezamenlijk aan een uitdaging laten 

werken binnen een beperkt tijdskader om zo tot een innovatieve oplossing te komen.  

• Laagdrempelige Netwerkmomenten voor alle actoren 

• Een versterkt acquisitiebeleid: we trekken bedrijven aan die passen in het duurzame 

en toekomstgerichte economische profiel van Tienen 

• Burger bevraging per stadsdeel naar lokale noden die zij ervaren 



 

• Aandacht voor lokale maakbedrijven die een enorm economisch en duurzaam 

potentieel vertegenwoordigen. We ondersteunen de organisatie via meer visibiliteit 

voor deze sector 

 

C. Kernversterking 

 

Kernversterking is niet enkel de basis voor een klimaatvriendelijk beleid. Het zorgt ook voor 

een versterking van de lokale economie. Met Groen Tienen willen we kernversterking 

planmatig aanpakken vanuit een lange termijnvisie.  We zetten in op het creëren van 

bedrijvige kernen op maat van de lokale noden. 

D. Aanpak van leegstand 

 

Het stadbestuur moet leegstaande panden zoveel mogelijk een nieuwe bestemming geven. In 

Tienen staat heel wat bedrijfsruimte leeg. Omdat open ruimte nu al schaars is willen we met 

Groen Tienen deze panden zoveel mogelijk een nieuwe bestemming geven passende binnen 

de nieuwe hedendaagse stadsvisie van Tienen. 

E. Nieuwe accenten voor de Tiense horeca 

 

Met Groen Tienen stellen we nieuwe accenten voor in het horecabeleid, met duurzame 

toekomstperspectieven voor een kwalitatieve Tiense horeca als doel. 

Concreet willen we met Groen Tienen inzetten op: 

• Een actieplan voor de stadskern participatief opgesteld met alle actoren gestart vanuit 

de toekomstmogelijkheden die de nieuwe markt met zich meebrengt 

• En gedeelde visie en toekomstplan van horeca en handel die meer samenwerking 

stimuleert. Samenwerking met andere sectoren en diensten zoals toerisme, sport en 

cultuur geven de horeca zo een boost. 

• Een optimaal leveranciersbeleid zorgt voor duurzame leveringen en onderhoud 

• Een mooie balans tussen evenementen en horeca  

F. Toerisme 

 

In een hedendaagse visie rond stadseconomie neemt stads en regio toerisme een belangrijke 

plaats in. Met Groen Tienen stellen we een vernieuwd actieplan voor om onze regio en stad 

een plaats te geven op de kaart in Vlaanderen en daarbuiten. De voornaamste troeven die we 

hierbij willen uitspelen zijn: 

• -wandel- en fietstoerisme uitbreiden (Tienen centrum heeft nog geen 

wandelknooppunten!) 



 

• Opwaardering stadspatrimonium, stadsgidsen  vragen een patrimoniumwandeling te 

maken, stad zorgt voor accommodaties onderweg. Idem wandelbrochure voor 

ontsluiting natuur rond Tienen (natuurgidsen inschakelen) 

• Betere permanente tentoonstelling van de (archeologische) vondsten die verborgen 

liggen in opslagruimten 

• Promotie van hotels en B&B’s door de stad 

• Sterke branding van eco-toeristische stad 

 

VI. Samen Leven 
 

A. Jongeren 

 

-jeugdhuis, dat ook ruimte moet geven aan permanente ontmoetingsruimte, ook ’s avonds, 

week-ends en vakantie (in Ijsland ziet men een drastische vermindering van alcohol- en 

drugsgebruik bij de jeugd door sommige schoolgebouwen ‘s avonds toegankelijk te houden 

voor de scholieren, zonder aanwezigheid van leraren) 

-fuifruimte, zonder dat buren gestoord worden 

-jeugdwerkers die probleemjongeren opsporen en individueel begeleiden, gesteund en 

geörganiseerd door stedelijke dienst in samenwerking met bestaande organisaties. 

Coördinatie van professionele zorg (huisartsen, ziekenhuizen en broeders Alexianen), politie, 

straatwerkers, school, … door een laagdrempelige stedelijke diens 

B. Cultuur/verenigingsleven 

 

-steun en aanmoedigen wijkcomités, hiervoor een stedelijke dienst opstarten die 

geïnteresseerde initiatiefnemers ondersteunt en inspireert: hoe begin je eraan, wat zijn 

mogelijke thema’s, … 

-deze wijkcomités zouden de motor kunnen zijn van ‘samen leven’ en werken rond: 

eenzaamheid, veiligheid, onderhoud openbare ruimte, ontwikkeling nieuwe voorstellen rond 

mobiliteit, groen in de wijk, speelruimte, veilig wandelen en fietsen, natuurbeheer, 

gemeenschappelijke tuin en groen, buurtfeest, … 

C. Natuur en welzijn 

 

Elk nieuw project in de wijk (zorginstelling, verkaveling, school, kinderopvang, 

appartementsgebouw, wijkuitbreiding, …) moet voldoen aan milieu- en natuurnormen: 

rolstoelvriendelijk, speel- en rustruimte, fraaie groene omgeving (‘groentoets’). Hierbij hebben 

de betrokkene bewoners maximale inspraak 



 

Biodiversiteitsprojecten steunen en aanmoedigen, groene energie promoten, betonstop 

uitvoeren, halt toeroepen aan ongebreidelde groei en hierdoor druk op het milieu beheersen, 

(terug) nadruk leggen op Anders GAan LEVen, de publieke opinie wordt er meer en meer 

bewust van, duurzame waarden zijn in… 

D. Basis democratie 

 

Inspraak alle (goed geïnformeerde) burgers bij elk nieuw project, ook bij renovaties.  (cfr 

nadruk op wijkwerking) 

E. Gezondheidsbevordering 

 

-Wij ijveren met Groen Tienen voor een ambtenaar die in de regio de zorg en 

welzijnsvoorzieningen superviseert, samenbrengt en coördinatie opneemt startende vanuit 

een stadsgedragen visie rond eenzaamheid en armoede  

-publieke ruimte: speelkansen, stappen en fietsen bevorderen, ontmoetingsgelegenheden, 

geluids- en luchtkwaliteit, volkstuinen, boerenmarkten, voetgangerscirkels (=ervoor zorgen dat 

ouderen en mindervaliden in de wijk op een veilige (=valpreventie) kunnen voorzien in 

dagelijkse wandeling naar winkels, vrienden, nutsvoorzieningen), speelnatuur, fietsenparkings, 

fietsenstaatwerk (cfr voetgangerscirkels), speelstaten…. 

-gezonde wijk: kinderopvang, vrije tijd, buurtzorgprojecten 

-gezond wonen: ‘premiebezoeken’: stadsmedewerkers bezoeken mensen om te informeren 

over alle mogelijke premies rond woonverbetering, informatie groendaken, nieuwe 

woonvormen (kangoeroe, co-housing), collectief renoveren organiseren (isolatie, 

zonnepanelen, …) ter onderdrukking van kosten, bevorderen deskundigheid;  

-gezondheid en veiligheid: actie BOEBS (Blijf Op Eigen Benen Staan) door valpreventie van de 

voetgangerspaden te voorzien, parcours voor rolwagens; preventie veiligheidsgevoel door laag 

drempelig drugsbeleid; sluikstorten aanpakken 

-zorg-en welzijnsvoorzieningen: laagdrempelig adviseren door mensen zelf op te zoeken en 

organiseren door stadsdienst voor informatie en coördinatie van welzijnsdiensten. Er bestaan 

in Tienen veel initiatieven en organisaties die bij de doelgroep onvoldoende gekend zijn. Men 

informeert de mensen NIET door een afspraak te laten maken op het stadhuis, het moet 

laagdrempeliger!  

Gezondheids- en welzijnsraad (naast of in het OCMW) die behoeften detecteert en anticipeert 

op de problemen 

-Gezond klimaat: Groene en blauwe aders in kaart brengen, laadpalen elektrische fietsen en 

auto’s, openbare ledverlichting, boerenmarkten, lokale producten op recepties, landbouwers 

die willen helpen bij biolandbouw, … 

-Armoede: Het wantrouwen tegenover de overheid van mensen die in armoede leven is groot 

en de drempel om naar het OCMW te stappen te hoog (slechts 40% van de rechthebbenden in 



 

een studie van W. Van Lancker KULeuven, neemt zijn leefloon op.) ‘Mensen hebben ook hun 

trots’. Sociale werkers moeten aanwezig zijn op het terrein en kunnen ‘case-manager’ zijn voor 

de vele problemen waarmee mensen in armoede geconfronteerd worden (voorbeeld stad 

Kortrijk (DM 9/5). 

 

F. Veiligheid  

 

Is zeker niet het meewerken aan een repressief beleid dat militaristische trekjes vertoont, 

maar actief werken aan integratie, gelijkheid, vriendelijkheid, tolerantie, inspraak en 

armoedebestrijding. 

 

G. Lokaal beleid 

 

Met Groen Tienen zetten wij in op: 

-Openbare toiletten zijn een basisvoorziening in het openbare domein voor Groen Tienen. 

-Het verder werken aan de drempelverlaging van alle stadsdiensten. 

-Sensibiliseren en faciliteren om leegstaande lokalen open te zetten voor wijkcomités, 

activiteiten, verenigingen opdat gebouwen maximaal renderen sociaal en ecologisch.  

 -sterker en actiever beleid in natuurontwikkeling in de gedeelte ruimte. 

 


