FIER TIENEN!
IN 15 ACTIEPUNTEN
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Wij zijn fier op Tienen. Tienen is een stad in beweging. Sinds enkele jaren – en mee onder de vlag van een
nieuw stadsbestuur – ontwikkelt Tienen zich verder tot een moderne stad, waar steeds meer mensen komen
wonen en er steeds meer te beleven is. CD&V-Tienen speelt een belangrijke rol in deze verandering. We
staan nog maar aan het begin maar willen op dezelfde weg voortgaan. Tienen wil nog meer een moderne en
ambitieuze stad zijn waar mensen graag wonen, graag leven, werken en schoollopen. Tienen wordt ook een
belangrijke zorg- en handelsstad.
Op 14 oktober 2018 vraagt CD&V de Tienenaar het mandaat om deze verandering en vernieuwing
verder te mogen uitvoeren. Om dit alles concreter te maken en u te verduidelijken waarom we graag verder
deze stad willen besturen, vindt u hier onze belangrijkste plannen en projecten voor de volgende jaren.

SAMEN BUURT MAKEN
We delen Tienen op in buurten. Soms is zo een buurt een dorp, soms twee
dorpen, soms verschillende aaneensluitende wijken. Elke buurt of dorp
is een leefgemeenschap die tussen de 1500 en de 5000 inwoners telt. We
voeren een beleid dat inspeelt op de specifieke vragen en behoeften in de buurt.
Zo zal er in de ene buurt eerst geïnvesteerd worden in een ontmoetingscentrum,
terwijl in een andere buurt het dorpsplein wordt heraangelegd of de Gete wordt
‘opengelegd.
De bewoners van een buurt of een dorp zijn de experts van de buurt waarin
ze wonen en leven. Zij moeten meer dan vandaag zeggenschap krijgen
over de ontwikkeling van hun buurt. We installeren burgerwijkraden en
dorpsraden waar buurt en dorpsbewoners samen komen om te overleggen en
voorstellen te bespreken om de buurt te verfraaien, verenigingen op te richten,
buurtfeesten te organiseren en tradities te doen herleven. Daarnaast zal de
stad ook buurtbevragingen organiseren wanneer grote werken of initiatieven
ontwikkeld worden.
Buurten en dorpen hebben een eigen ontmoetingsplaats. We willen dat
de stad blijft investeren in ontmoetingscentra. In elk Tiens dorp moet een
ontmoetingscentrum worden ingericht. Zo willen we zeker in Oplinter en Grimde
en Oorbeek de ontmoetingsinfrastructuur uitbouwen en versterken. Ook in het
centrum van de stad wordt geïnvesteerd in twee nieuwe ontmoetingscentra.
We steunen individuen om naar anderen toe te gaan. Buren die mensen uit
de eenzaamheid halen door het leveren van kleine inspanningen, autodelen,
fietsdelen,… Een initiatief zoals ‘Tienen Helpt’ is hiervan een uitstekend
voorbeeld.
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WE ZORGEN VOOR ELKAAR: BUURTEN
WORDEN ZORGZAME BUURTEN
Tienen krijgt enkele afgebakende ‘Zorgzame buurten’. Dit zijn buurten waar
mensen worden verzorgd en waar mensen uit de buurt worden uitgenodigd om
voor anderen te zorgen en elkaar te helpen..
Elke zorgzame buurt heeft of krijgt een lokaal zorg- of dienstencentrum. Dit
centrum verzorgt niet alleen zorgbehoevenden. De stad voorziet ook middelen
zodat het zorg- en dienstencentrum ook mensen kan ondersteunen om zorg
te dragen voor elkaar. Deze zorg voor elkaar kan heel wat vormen aannemen,
zoals:
ziekenbezoek,
babysit,
boodschappendienst,
een zorgbehoevende of eenzame buur uitnodigen om te samen te eten,
elke dag even langs te gaan bij een zorgbehoevende oudere om na te
gaan of alles nog in orde is,…
tot het creëren van een échte woonzorgwijk waar vrijwilligers samen
met zorgprofessionals de zorg voor mensen opnemen.
Naast een zorgcentrum kunnen ook sociale media ingezet worden om zij die
willen zorgen en zij die verzorgd worden, samen te brengen.

EHBO-CURSUS REDT LEVENS
Heel wat Tienenaars hebben een EHBO-opleiding gevolgd. Het zou goed zijn
mochten omwonenden weten wie er eerste hulp kan toedienen wanneer er een
probleem is. Zeker in een zorgzame buurt willen we vragen of mensen die een
EHBO-cursus gevolgd hebben, dit ook willen kenbaar maken aan de buren.
Op die manier kunnen ze, indien nodig, eerste hulp toedienen. We moedigen
Tienenaars ook aan om een EHBO-cursus te volgen en nemen hiervoor enkele
initiatieven.
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INZETTEN OP JONGEREN
Er komt een (kleine tot middelgrote) fuifzaal die inspeelt op de vraag
van de organiserende verengingen. Een uitgeruste locatie voor kleine tot
middelgrote fuiven waar jongeren op een gezellig en veilige manier zich kunnen
amuseren zonder hinder voor de omgeving.
Verenigingen hebben nood aan goede en betaalbare vergaderlokalen. De
ontmoetingscentra in de dorpen en wijken moeten hier een belangrijk antwoord
op geven. We zoeken ook – samen met de verenigingen - naar mogelijkheden
voor opslag van werkingsmateriaal en permanentere locaties voor de werking
van de verenigingen die daar nood aan hebben, zoals jeugdverenigingen. Het
is ons doel om deze ruimtes maximaal te benutten en verenigingen te laten
samenwerken waar mogelijk.
We starten een buddyproject waarbij ouderen en jongeren aan elkaar gekoppeld
worden. De jongere biedt hulp en gezelligheid aan de oudere zodat de
oudere niet vereenzaamt en langer zelfstandig kan zijn. Beide worden aan
elkaar gekoppeld op basis van hun gezamenlijke interesses, de buurt waar ze
wonen,… Ook voor de jongere biedt dit project meerwaarde. Dit project biedt
de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren, bovendien geeft iemand
helpen ook voldoening. De stad biedt het platform aan waarop mensen elkaar
kunnen vinden. Daarnaast staat het buurtcentrum garant voor een goede
ondersteuning en opvolging.

ER WORDT EEN ‘SOCIALE KRUIDENIER’
OPGESTART
Dit is een winkel waar mensen met beperkte financiële mogelijkheden
kwaliteitsvolle producten kunnen kopen, steeds onder de marktprijs. De stad
is niet de initiatiefnemer maar stimuleert en faciliteert. De stad zoekt een
partner die de uitbating op zich neemt. De sociale kruidenier werkt in een
samenwerkingsverband met verschillende organisaties. De stad zorgt voor de
verbinding en de goede samenwerking tussen de verschillende partners met
een sociale doelstelling.
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VRIJWILLIGERS KRIJGEN MEER
RESPECT
We willen een groep ‘stadsvrijwilligers’ samenbrengen. Mensen die zich
aandienen als vrijwilliger krijgen een platform om hun interesses en aanbod
kenbaar te maken. Het is de bedoeling om mensen te engageren, te feliciteren
en hun werk te erkennen.
De stad eert ook elk jaar de vrijwilliger en de vereniging van het jaar.
Mensen zijn het kapitaal van onze stad

VEILIGE BUURTEN
De politie is in de buurt: de wijkinspecteur wordt opgewaardeerd. De
wijkinspecteur moet een laagdrempelig aanspreekpunt zijn om mogelijke
problemen te voorkomen of te signaleren binnen een wijk. Dit kan onder andere
gaan van bemiddeling tussen buren naar aanleiding van een geschil, verdachte
feiten of het signaleren van incidenten, … Omdat fysiek contact niet altijd
mogelijk is, zal er ook een makkelijk toegankelijk elektronisch platform worden
uitgebouwd waarop de inwoners van een wijk in contact kunnen treden met hun
wijkinspecteur.
De buurtpreventienetwerken worden verder uitgebouwd. Burgers werken
op die manier mee aan de veiligheid in hun buurt.
We organiseren elk jaar de week van de veiligheid waarin we vooral inzetten
op preventie en bewustmaking van wat burgers en professionals kunnen
doen om de veiligheid te verhogen. In elke buurt en elk dorp organiseren we
veiligheidsavonden. Op deze avonden gaan we in gesprek met de bewoners.
We willen er horen wanneer mensen zich onveilig voelen, welke ideeën
mensen hebben om de veiligheid in hun buurt te verhogen en hoe politie,
gemeentebestuur en buurtbewoners beter met elkaar kunnen samenwerken.
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COMFORTABEL EN BETAALBAAR WONEN
We zetten onze inbreidingspolitiek ter versterking van de kernen verder.
Wij vernieuwen en versterken de kernen, vooraleer nieuwe gebieden aan te
spreken.
Daarom ijveren we voor:
Harde aanpak van huisjesmelkerij en de slechte kwaliteit van deze woningen. We
blijven verder inzetten op een snelle toepassing van de onbewoonbaarverklaring
van vervallen en onveilige panden.
Recente en nieuwe renovatieprojecten in de centra
Nieuwe projecten sociale woningbouw met zowel huur- als koopwoningen met
als doel goede sociale mix te verwezenlijken
Samenwerking van de huisvestingsmaatschappijen van Tienen met Landen en
Aarschot biedt schoolgrootte en laat ons toe om nieuwe projecten op te starten
Meer inzetten op sociale verhuurkantoren om de kwaliteit van de woningen op
de private huurmarkt te verbeteren
Stimuleren van samenwerking met privésector

SPORTIEVE PRIORITEITEN PLAN
De Tiense sportinfrastructuur willen we optimaliseren:
Masterplan Houtemveld: we ontwikkelen een toekomstvisie op veilige
en comfortabele sportbeleving in Tienen
zoeken naar een gedeeld gebruik van bestaande sportinfrastructuur
(oa scholen)
extra kunstgrasvelden
meer sport in de Tiense dorpen door o.a. het ter beschikking stellen van
mobiele fitnesstoestellen,…
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TIENEN BAD – TIENEN STRAND
In het Vianderdomein creëren we ‘Tienen bad - Tienen strand’. Dit wordt
een moderne en gezinsvriendelijke recreatie- en belevingsruimte in de
stad. We keren terug naar de sfeer van de jaren vijftig toen er in de ‘Viandra’
tussen de roeivijver en de andere vijvers een prachtig openluchtzwembad
was. Dit domein moet terug een belangrijke recreatieve trekpleister worden.
We investeren daarom in een zwemvijver en een speelweide met nieuwe
speeltoestellen voor de kleinsten, een kinderboerderij en een minigolf. Het
bestaande groen en de vijvers behouden we.
Het wordt een nieuwe rustplek in de stad waar mensen – jong en oud – kunnen
genieten van de natuur, de rust een wandeling, een frisse duik en een frisse
pint.

SLIMME MOBILITEIT
We leiden de verkeersflow in de goede richting: binnen het centrum zijn
de voetganger en de fietser prioritair. Om het schoolverkeer in nog betere
banen te leiden kiezen we – waar mogelijk – aan de scholen in het centrum voor
schoolstraten. Elk dorp moet een veilige fietsverbinding krijgen met het centrum
waar de fietser minstens voorrang heeft op autoverkeer (bij voorkeur heeft elk
dorp een autovrije fietsverbinding met het centrum). We investeren in mooie en
veilige voet- en fietspaden. Voetpaden moeten rolstoeltoegankelijk zijn zodat
elke burger zich gemakkelijk en veilig kan verplaatsen. We investeren extra in
veilige en goed onderhouden fietspaden.
De kleine ring langs de vesten is prioritair voor auto- en fietsverkeer. De
grote ring, met de oostelijke ring als missing link, is prioritair voor zwaar- en
doorgaand verkeer.
We maken het centrum veiliger door een combinatie van lussen, goed gekozen
knippen en fiets- en schoolstraten. Een veiliger en verkeersluwer centrum gaat
hand in hand.
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PARKEERBELEID OP MAAT
We maken een parkeerbeleid op maat. De parkeerconcessie loopt af. De stad
maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuw parkeerbeleid tot stand te
brengen. We stemmen het parkeerbeleid af op bijvoorbeeld de drukke en
luwe periodes, op de handel, op mensen uit de buurt of van verder weg,…
We doen dit samen met de lokale actoren, zoals ook de sociale economie. We
financieren dit dynamische parkeerbeleid door ervoor te zorgen dat de opbrengst
van het parkeren in Tienen ook terugvloeit naar de lokale gemeenschap.

BELEVINGS HANDEL
De kleinhandel in het binnengebied dient meer uitgebouwd te worden naar
een winkelgebeuren met een hogere toegevoegde waarde. Winkelen als
een ontspannende activiteit die ook ruimte biedt aan aangename recreatie. De
heraanleg van de Grote Markt is een infrastructuurproject dat hier op inspeelt.
We willen geen verdere groei van baanwinkels en grootschalige kleinhandel
buiten het centrum die de leefbaarheid en de beleving van het centrum
bedreigen.
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SMART CITY
De stadsdiensten moeten hervormd worden tot een kennis- en adviescentrum
dat de Tienenaar professioneel begeleidt in al zijn handelingen waarbij de
stad Tienen betrokken is. De stadsdiensten moeten veel meer worden dan
een dienst die de burger de nodige documenten bezorgt.
CD&V Tienen wil van Tienen een ‘smart-city’ maken. De burger moet zo veel
als mogelijk via digitale weg kunnen afhandelen met de stadsdiensten.
De verschillende diensten van de stad moeten beter met elkaar verbonden
zijn, zodat een aanvraag bij de ene dienst ook alle andere diensten die hier
mee verbonden zijn in werking stelt, zonder dat bij elke betrokken dienst een
aanvraag moet worden ingediend.
We pleiten ook voor ‘pop-up gemeentehuizen’ in de verschillende
ontmoetingscentra in de Tiense dorpen. Daar kan op bepaalde tijdstippen
een loket ‘burgerzaken’ geïnstalleerd worden.

LANDBOUW EN KORTE-KETEN-HANDEL
De landbouw is belangrijk voor Tienen. Landbouwers verdienen ons
respect. De landbouw maakt van Tienen een groene gemeente en verschaft
ook heel wat werk. De stad ondersteunt mensen die ervoor kiezen om als
landbouwer te werken. De stad zorgt er voor dat er geen landbouwgrond
verloren gaat zodat deze grond betaalbaar blijft voor landbouwers.
We pleiten ervoor dat de bestaande zondagsmarkt wordt uitgebouwd en
verbreed naar een lokale markt met focus op directe verkoop van verse
(bio)producten door de producent. Hierdoor kan de markt een nog meer
regionaal karakter krijgen.
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