


Jij kiest.
Wil je jouw buurt beter leren kennen? Vind je geluk in een
levendige omgeving met veel groen en hecht je belang aan
weinig verkeersdrukte? Dan ben je bij ons op de juiste plaats.

Samen maken we van Tielt een nog fijnere plek om te leven.
Hier richten we de straten zo in dat een kind van tien veilig en
vol vertrouwen naar school kan fietsen.
Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt, waar mensen
voor elkaar zorgen.
Hier werken we aan betaalbaar wonen, met veilige straten en
verfrissend groen.
Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Kies samen met mij hier en nu voor
een menselijker, eerlijker en gezonder Tielt.

AN VANDEN BUSSCHE
LIJSTTREKKER
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GROENE BUURT
GELUKKIGE BUURT

WAT MAAKT JOU
GELUKKIG IN JE BUURT?

MENSELIJKER
Wat maakt jou gelukkig?

De ideale buurt is groen, rustig en
verkeersveilig. Een buurt met gezonde
lucht, een bruisende kern en ruimte voor
ontmoetingen.

Dat is precies waar wij op inzetten: we
vergroenen de openbare ruimte, geven
voetgangers en fietsers voorrang, investeren
in betaalbare woningen. Een gemeente op maat
van alle inwoners.

Tielt, dat zijn niet alleen huizen, straten en pleinen. Mensen
zoals jij en ik vormen het hart van onze stad.
In Tielt moet iedereen zich thuis kunnen voelen. We
creëren ontmoetingsplaatsen waar je een praatje
kan slaan en je buren kan leren kennen. We
verzetten ons met hand en tand tegen eenzaamheid
en discriminatie.
Bij ons komen jong en oud samen. Kinderen kunnen
zich uitleven en ontplooien. Ouderen mogen
zorgeloos genieten van hun oude dag.
We geven zuurstof aan lokale bedrijven en kmo's die
bouwen aan een betere toekomst.

EERLIJKER

GEZONDER

Elke Tieltenaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn
dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat
is waar politiek om draait.
Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil
kopen of huren. We willen meer betaalbare
woningen.
Ook in Tielt groeien nog kinderen op in armoede, wat
levenslang sporen nalaat. Wie het nodig heeft, kan
rekenen op begeleiding en financiële steun.
Jij bepaalt mee hoe Tielt er morgen uitziet.
Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd:
inspraak en transparantie zijn de norm.

Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat waar het
aangenaam wonen, werken en wandelen is.

Elke Tieltenaar, zowel jong als oud, moet zich vlot en
veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers
krijgen de ruimte en voorzieningen die ze verdienen.
Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur en
behouden onze kostbare open ruimte.
Tielt is Parijs niet en toch kunnen we een verschil
maken voor het klimaat. Of het nu gaat om
hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot
of gezonde voeding uit de buurt, met Groen neemt
Tielt het voortouw in de strijd tegen
klimaatverandering.

TIELT
www.groentielt.be
1

VAN
DEN BUSSCHE
ABEELE Liesbeth
VANDEN
 n
A
Leerkracht
SintDeskundigeBasisschool
Omgevingsvergunning,
Tielt,Deurne,
44 jaar 34 jaar
Jan,

12

AL
BACHIRI
DEPUYDT
JosMektoub
IT-leraar,
ScherpenheuvelArbeider bij
Vulkoprin,
Aarsele,23
34jaar
jaar
Zichem,

2

DE BRUYNE
Filip
VAN
DER AUWERAFons
en ICT voor de
Directeur Financiën
Busbestuurder,
Deurne,
Vlaamse
63
jaar Onderwijsraad, Tielt, 38 jaar

13

StefaanLiesbeth
DE CLERCQ
VAN
DEN ABEELE
Ecologisch ondernemer,
Leerkracht
Basisschool SintTielt,Deurne,
46 jaar 34 jaar
Jan,

3

AL
BACHIRI Mektoub
 ineke
T
MEERSMAN
IT-leraar,
Scherpenheuvelverpleegkundige,
Psychiatrisch
Schuiferskapelle,
Zichem,
23 jaar 30 jaar

14

VAN
DER LAUWERA
Fons
DORNEZ
ut
Busbestuurder,
GepensioneerdeDeurne,
laborante,
Tielt,
63
jaar74 jaar

4

VERMOTE
Erwin Liesbeth
VAN
DEN ABEELE
Ontdekkingsreiziger,
Leerkracht
Basisschool SintTielt,Deurne,
65 jaar 34 jaar
Jan,

15

NAAM
Voornaam
AL
BACHIRI
Mektoub
Beroep, woonplaats,
IT-leraar,
Scherpenheuvelleeftijd 23 jaar
Zichem,

5

F
VANHECKE
 emke Fons
VAN
DER AUWERA
Tielt, 27
Lector bewegingsopvoeding,
Busbestuurder,
Deurne,
jaar
63
jaar

16

NAAM
Voornaam
VAN
DEN
ABEELE Liesbeth
Beroep, woonplaats,
Leerkracht
Basisschool Sintleeftijd
Jan,
Deurne, 34 jaar

6

J
 asonMektoub
BOUTI
AL
BACHIRI
Student verpleegkunde,
IT-leraar,
Scherpenheuveljaar
Tielt, 21 23
Zichem,
jaar

17

NAAM
Voornaam
VAN
DER
AUWERA Fons
Beroep, woonplaats,
Busbestuurder,
Deurne,
leeftijd
63
jaar

7

VAN
DENM
BOUREZ
 ABEELE
arieke Liesbeth
Leerkracht
Basisschool
SintOnderhoud van
ecologische
zwemvijvers,
Tielt,Deurne,
41 jaar 34 jaar
Jan,

18

AL
BACHIRI
Mektoub
Voornaam
NAAM
IT-leraar,
ScherpenheuvelBeroep, woonplaats,
leeftijd 23 jaar
Zichem,

8

VAN
DER AUWERA
Fons
MOYAERT
Nico
Busbestuurder,
Tuinarbeider, Deurne,
Aarsele,
63
jaar 44 jaar

19 VAN
DEN
ABEELE Liesbeth
NAAM
Voornaam
Leerkracht
Basisschool SintBeroep, woonplaats,
leeftijd
Jan,
Deurne, 34 jaar

9

AL
BACHIRI
Mektoub
VERKEST
Melissa
IT-leraar,
ScherpenheuvelMaatschappelijk werk,
Studente HBO5
Tielt, 39 23
jaar
Zichem,
jaar

20

VAN
DER
AUWERA Fons
NAAM
Voornaam
Busbestuurder,
Deurne,
Beroep, woonplaats,
leeftijd
63
jaar

10

VAN
DEN ABEELE Liesbeth
 ele
DEMEULEMEESTER
O
Communicatieverantwoordelijke
bij het
Leerkracht
Basisschool Sintdepartement
Volksgezondheid en
Jan,
Deurne,Welzijn,
34 jaar

21

AL
BACHIRI
Mektoub
NAAM
Voornaam
IT-leraar,
ScherpenheuvelBeroep, woonplaats,
leeftijd 23 jaar
Zichem,

VAN
LEYNDER
I lseAUWERA Fons
Busbestuurder,
Deurne,
Leerkracht zedenleer,
Tielt,
63
jaar31 jaar

22

VAN
DEN
ABEELE Liesbeth
NAAM
Voornaam
Leerkracht
Basisschool SintBeroep, woonplaats,
leeftijd
Jan,
Deurne, 34 jaar

Gezin, Tielt, 40 jaar

11

Een stad waar iedereen gezond kan
leven en zich zonder zorgen kan
ontplooien, is een goede stad om te
wonen. Dat vind jij toch ook?

Om onze kinderen en kleinkinderen
kansen te geven op een
betere toekomst, werken we aan :
veilig verkeer,
propere lucht,
meer natuur,
dierenwelzijn,
klimaat- en milieuvriendelijk leven,
gelijke kansen voor iedereen,
een sterke lokale economie en handel.



Kies samen met mij voor een
menselijker, eerlijker en
gezonder Tielt

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.
Elke dag groeit onze beweging.

Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groentielt.be/doe_mee

"EEN TIELT WAAR PLAATS IS
VOOR JONG EN OUD, WAAR NIEMAND UIT
DE BOOT VALT"




JOS DEPUYDT

"Ik wil samen met Groen streven naar een Tielt waar plaats is voor
jong en oud, waar niemand uit de boot valt. Ik wil aandacht voor
mensen in sociaal kwetsbare situaties en wil daarom investeren in
een uitgebreider netwerk van hulpverlening en opvang.
Tielt is een scholenstad. We moeten dus zorgen dat
jongeren en kinderen veilig met de fiets naar school kunnen.
Een veiliger Tielt met een gezond mobiliteitsplan is essentieel.
Samen met Groen kies ik ook voor een Tielt waar
'natuurbeleving’ centraal staat.
Tielt moet zich ontwikkelen tot een stad waar gezinnen kunnen
ontspannen in een groene omgeving! "


Arbeider bij Vulkoprin. Papa van Bas
(6) en twee pluskinderen Noor (17) en
Bram (15).
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ILSE LEYN
"Ons doel is om van Tielt een aangename, rustige, groene
en positieve buurt te maken. Dit doen we met aandacht
voor jong en oud, waarbij veilige straten en groene plekken
om tot rust te komen belangrijk zijn.
De verkeersdrukte in goede banen leiden is ook een van
onze topprioriteiten. Zo creëren we niet alleen minder
stress, maar ook meer gezonde lucht en
een beter contact tussen onze inwoners en iedereen die in
Tielt neerstrijkt.
Tielt kan een gelukkige gemeente zijn met een bruisende
kern waar handel, wonen en recreatie mooi samenkomen."
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Leerkracht moraal atheneum Ieper en
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OELE DEMEULEMEESTER
"We leven aan een sneltempo en kijken zelden om.
Langzaam groeit echter het besef dat het zo niet
verder kan. We voelen de opwarming van de aarde.
Armoede en ongelijkheid nemen toe. We beseffen
dat de economie niet kan blijven groeien, … Tijd
voor verandering dus!
Ik wil samen met een gedreven en kwaliteitsvol
team werken aan een andere toekomst. De basis
van deze toekomst ligt in het groen: natuur en
leefmilieu. Zonder natuur geen mensen en
zonder mensen geen economie. In die volgorde
moeten onze prioriteiten liggen. Want de wereld
moet nog een eeuwigheid mee!"

Actief bij turnkring Atlas als lesgever
en hoofdcoördinator. Bestuurslid van
tennisclub Watewy.
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COMPOSTPAVILJOENTJES EN MINDER
ZWERFVUIL

GROEN VOOR IEDEREEN


#hetkananders: lokale natuur op
wandelafstand maakt mensen
gezonder en gelukkiger

Voor diegenen die in een huis of een
appartement wonen zonder of met een
kleine buitenruimte, is het niet mogelijk om
zelf te composteren. Compostpaviljoentjes
bieden de oplossing. Buurtbewoners
kunnen er hun organisch afval
composteren in plaats van het in de
restafvalzak te gooien. Deze terreintjes met
compostbakken zijn goed bereikbaar te voet
en met de fiets.

een beperking), het gemeentepersoneel en
enkele vrijwillige compostmeesters die de
compostpaviljoentjes beheren. Per
openingsbeurt komen gemiddeld een
vijftigtal bewoners langs om hun afval te
deponeren.

Om zwerfvuil tegen te gaan, kiezen we voor
sorteervuilbakken in het straatbeeld,
inclusief een asbak voor sigarettenpeuken.
Wie zwerfvuil achterlaat, krijgt een GASboete.


We verwijzen graag naar de drie
compostpaviljoentjes in Maldegem, waar
Groen in de meerderheid zit. Daar worden
de paviljoentjes drie maal per week
gedurende één uur opengesteld. Het zijn
vzw Oranje (organisatie voor mensen met


We voeren een beloningssysteem in voor
mensen die actie ondernemen om zwerfvuil
terug te dringen (cfr. ‘Gaby’of de
'gemeentelijke administratieve beloning).

Groen maakt gelukkig en kiest
daarom voor een stadsrandbos. In dit
stuk groen kan je één worden met de
natuur en rust en stilte vinden.
Wil jij ook een park waar je kan
wandelen, ravotten en een
kinderboerderij bezoeken?
Maar het kan nog beter. Wat denk je
van een vlinderboulevard in het
Vredespark? Waarom geen
wachtgronden en graszones inzaaien
met wilde bloemen voor vlinders en
bijen? Zo kunnen we bijkomende
natuur creëren.

Afval composteren in plaats van het
in de restafvalzak te gooien

SAMEN MAKEN WE VAN TIELT EEN BRUISENDE STAD
centrumparkings. Zo heeft iedereen (terug)
zin om in eigen stad te winkelen en uit te
gaan.

Een aangenaam centrum waar je kunt
winkelen, een openluchtconcert of
terrasje kunt meepikken of uit eten
gaan, dat willen we toch allemaal?


De collegesite biedt de mogelijkheid om een
ondergrondse centrumparking aan te leggen,
zodat er bovengronds meer ruimte komt voor
een uitbreiding van het stadspark. Dat richten
we zo in dat er gemakkelijk
openluchtevenementen kunnen plaatsvinden.

Winkelen en uitgaan in je eigen
stad, natuurlijk!
In overleg met bewoners en handelaars
werken we een circulatieplan uit waarmee
we het handelscentrum autoluw maken.
Het doorgaand verkeer wordt zo uit het
centrum geweerd. Wie wel in de stadskern
wil zijn kan vlot parkeren op de


Dit alles draagt bij aan een aangenaam en
bruisend centrum!
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Diensthoofd milieu, provincieraadslid, Wevelgem,
41 jaar

2

9

BLEUZÉ Ilse
Opvoedster, Kortrijk, 49 jaar

3

10

DEJAEGHERE Veerle

11

DELEERSNYDER Wouter

12

DE COSTER Griet

17

YSEBAERT Klaas

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

18

MAES An

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

19

LOOSVELDT Eddy

13

VAN WONTERGHEM Ludwig

20

DORNEZ Lut
Gepensioneerde docente, Tielt, 74 jaar

14

VANLAUWE Marij
Opleidingscoördinator secundair onderwijs,
Waregem, 53 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, leeftijd

Gepensioneerde leraar en ambtenaar, Zwevegem,
63 jaar

Zaakvoerder, Kuurne, 55 jaar

7

DE VRIENDT Wouter
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parlementslid, Ledegem, 67 jaar

Docente, Kortrijk, 55 jaar
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Opvoeder, Izegem, 28 jaar

MAARTEN TAVERNIER
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Lijsttrekker provincie
"ik ga voor een beleid met meer
aandacht voor levenskwaliteit"

De afgelopen jaren zette ik mij in om het leven van de WestVlaming aangenamer te maken.
Door ervoor te pleiten de wandel- en fietsinfrastructuur te
verbeteren en uit te breiden. Om de open ruimte te
beschermen. Meer aandacht te hebben voor natuur binnen en
buiten de provinciedomeinen. In te zetten op een leefbaar
inkomen voor de familiale landbouwer. Door te ijveren voor
een actief klimaatbeleid en een groenere economie.
Kies jij ook voor een groener provinciebestuur? ik sta klaar om
mij daar nog eens 6 jaar voor in te zetten.

12 SPEERPUNTEN VOOR WEST-VLAANDEREN
1. Provinciebestuur = fietsbestuur: elk jaar
50 km extra fietspaden
2. Wandelnetwerken over de hele provincie:
iedere West-Vlaming kan aansluiten op 1
km van zijn woning.
3. Nieuwe manieren van wonen en
duurzame wijken ondersteunen
4. Een basissubsidie voor dierenasielen
5. Een groenere economie: meer maken en
minder vervoeren
6. Een duurzaam en betaalbaar toeristisch
aanbod creëren voor iedereen
7. Een leefbaar inkomen voor de familiale
landbouwer


8. Van Noord-Zuid naar duurzame
ontwikkeling voor alle beleidsdomeinen
9. Klimaatbeleid ook een economische
troef, hernieuwbare energie betekent jobs
10. De betonstop nu invoeren
11. Overstromingen voorkomen of droogte
aanpakken = ruimte voor water maken
12. Meer aandacht voor natuur in en buiten
de provinciedomeinen

Lees onze uitgebreide speerpuntentekst op
www.groenwestvlaanderen.be.
Kan je je vinden in onze standpunten?
Stem dan op Groen bij de
provincieraadsverkiezingen op 14 oktober.

STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG
Je krijgt een oproepingsbrief om te
gaan stemmen. Ga op 14 oktober
met die brief naar het stembureau.
Je krijgt er twee stemformulieren,
eentje voor de gemeente en eentje
voor de provincie. Kleur één of meerdere bolletjes in op de Groen-lijst.
ZO GEEF JE EEN VOLMACHT
Ben je in het buitenland? Ben je niet
goed te been? Je kan iemand in jouw
plaats laten stemmen. Hoe je een
volmacht geeft, lees je op je oproepingsbrief of op
www.vlaanderenkiest.be.

GROEN
MAAKT
GELUKKIG

LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.

JSATEM
IK
G RO EN

MENSELIJKER EERLIJKER GEZONDER
Gebruik je stem. Kies met ons mee.
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