
CD&V Tielt-Winge: de kracht van de vereniging
 
Als centrumpartij wil CD&V Tielt-Winge terug meer focus en aandacht voor ‘vereniging’.
 
Vereniging in verschillende betekenissen van het woord:
 
Vereniging in de zin van bruggen bouwen, in plaats van polariseren.  In onze communicatie geen 
inwoners te kijk zetten, en afschilderen als klagers. Al te makkelijk, en bovendien ongepast voor een 
politieke partij.
We gaan voor een duidelijk communicatiebeleid. Alle gemeentelijke- en beleidscommunicatie op 
elkaar afstemmen is immers meer dan zomaar heel af en toe een papiertje in de bus droppen. De 
Tielt-Wingenaar moet geïnformeerd worden, maar zelf ook de kans krijgen gehoord te worden.
 
Vereniging in de klassieke zin van het woord: onze verenigingen in de gemeente leveren schitterend 
werk.  Ze hebben een niet te onderschatten waarde voor de dynamiek van onze gemeente.  Helaas 
werd hun werking bemoeilijkt de afgelopen legislatuur.  De ondersteuning vanuit de gemeente is 
substantiëel verminderd, en ze worden bijvoorbeeld ook geconfronteerd met een halvering van 
de beschikbaarheid van vergaderzalen.  CD&V wil de neerwaartse spiraal een halt toe roepen.   De 
gemeentelijke zalen terug openstellen ALLE dagen, ook in het weekend, is een eerste punt. Verder 
willen we de ondersteuning van verenigingen optimaliseren door samen met hen de pijnpunten bloot 
te leggen, en te zoeken naar oplossingen.
 
Sportverenigingen verdienen ook bijzondere aandacht.  Het past in te zetten op het optimaliseren 
van de bestaande infrastructuur, gekoppeld aan een beleid waarbij de Tielt-Wingenaren voorrang 
krijgen.
 
Vereniging door ondersteuning van diverse initiatieven die integratie en gemeenschapsleven 
bevorderen (bv. buurtfeesten,e.d.m.). Het is onze overtuiging dat mensen bij elkaar brengen 
belangrijk is.  Het is wel degelijk een rol voor de gemeente om ondersteuning aan te reiken voor 
dergelijke initiatieven.  En uiteraard moet die mogelijkheid dan ook geweten zijn door iedereen.
 
Vereniging, ook toegepast op onszelf: in oktober 2018 zal sowieso met vereende krachten naar de 
kiezer gegaan worden.  Teamwork zal inderdaad dé insteek worden voor de nieuwe ploeg die zich 
gevormd heeft.  En dat zowel voor zij die al wat langer meedraaien als voor de nieuwe gezichten.
 
Kriebelt het om onze politieke vereniging te versterken?  
Aarzel niet, en contacteer cd&v Tielt-Winge via e-mail info@tielt-winge.cdenv.be 
of telefonisch op 0497 06 26 81.  
En werp zeker eens blik op onze website http://tielt-winge.cdenv.be


