
STILSTAND
We zijn niet de eesrten om erover te 
schrijven en zullen zeker ook niet de 
laatsten zijn. Maar het kan niet genoeg 
herhaald worden: in Tienen staat het 
beleid stil. Ondanks het forse verlies van 
de socialisten kwam de oude en versleten 
coalitie gewoon opnieuw aan de macht. 
De kans op verandering was meteen 
verkeken.

Voor de installatie van de nieuwe ge-
meenteraad in januari had het bestuur 
enkele maanden de tijd om een beleids-
plan op te maken voor de komende zes 
jaar. Die tijd werd verprutst. En zelfs nu 
de grote vakantie nadert, is er nog altijd 
geen zicht op de beleidsintenties van 
SP.A en CD&V. De begrotingen zijn 
technisch van aard en zeggen nauwelijks 
iets over wat de twee partijen met Tienen 
van plan zijn.

Intussen gebeurt er zo goed als niks, net 
als de voorbije zes jaar, overigens. Hier 
en daar valt de boel letterlijk in puin. 
Aan de vele problemen wordt amper 
aandacht besteed. Kop in ‘t zand.

Ondertussen blijft de burgemeester wel 
goedlachs als altijd handjes schudden. 
En hier en daar faveurkes uitdelen. Wie 
kritiek heeft, is ‘te weinig chauvinistisch’. 
Wat er fout loopt, is steeds de schuld van 
een ander. Enige zelfreflectie is compleet 
zoek. Zo is het gemakkelijk...

Dat kan zo niet langer. Deze coalitie 
moet elke gemeenteraad flink door elkaar 
worden geschud. Daar zullen wij voor 
zorgen, zes jaar lang!

Johny van Stiphout
Gemeenteraadslid



Al jaren spreekt men in Tienen van bebossing. Tijdens de vorige legislatuur vaak 
bij monde van schepen van Leefmilieu Soens. Maar het bleef bij goede intenties: 
het bestuur wilde de zaken niet forceren en niemand tegen de haren strijken. 
Er kwam dus in deze toch al bosarme regio geen boom bij. Laat staan dat begin 
gemaakt werd met een heus stadsbos.

Ook met dit bestuur zien wij de zaken somber in. Zo is het zeker dat het geboor-
tebos aan de Viandra verdwijnt, maar wat er daarvoor (ergens anders) in de plaats 
komt, is niet duidelijk. De uitbreiding van het Oudenbos in Oplinter is voorzien 
in het ruimtelijk structuurplan, maar ook daaraan is nog geen begin gemaakt. Aan 
de Getelaan zou het stadsbos komen: de eerste boom moet nog worden geplant. 
En er zijn nog locaties die geschikt zijn voor bosaanplanting.

Ooit luidde een politieke slogan: ‘de verbeelding aan de macht’. Met deze nieuwe/
oude bestuursploeg is die verbeelding ver zoek.

BOSUITBREIDING: WAAR & WANNEER?

‘Het handelscentrum krimpt in.’ Het is een veelgehoorde zin uit de mond van 
schepen Patrick Grootjans. Die zin weerklinkt al minstens tien jaar en je wordt 
geacht van er bij te denken: ‘dat is een natuurlijk gegeven, er is dus niets aan te 
doen’.

Welja, het Tiense handelscentrum is ingekrompen. De invalsassen Beauduinstraat, 
Gilainstraat en Leuvensestraat hebben flink wat aan handelswaarde ingeboet. Het 
gedeelte van de Beauduinstraat tussen de ‘vier hoeken’ en de vesten is zelfs niet 
meer te beschouwen als winkelstraat. Dat was inderdaad een proces dat niet te 
stoppen viel.

Maar de rest van het handelscentrum (eerste stukken Beauduin- en Gilainstraat, 
Leuvensestraat tot aan het Alphahotel, Nieuwstraat, Hennemarkt, Peperstraat en 
Grote Markt) is wél leefbaar. Het grote verloop en de leegstand in dat centrum 
afdoen als een ‘natuurlijke afvloeiing van handelszaken’ is  de waarheid geweld 
aandoen.

En die waarheid is dat het beleid op het vlak van stimulering van de handel en de 
revitalisering van het hart van de stad gefaald heeft. Het mislukken van Arena is 
daar een perfect voorbeeld van. Tienen dreigt dood te bloeden, en het beleid stelt 
daar bitter weinig tegenover. Wat nog rest aan activiteiten zijn voornamelijk privé-
initiatieven, waar het stadsbestuur au fond geen enkele verdienste aan heeft.

Nu de verkieizngen weer dezelfde ploeg aan de macht heeft gebracht, valt te 
vrezen dat de toekomst er somber uitziet. Helaas, want Tienen verdient beter, véél 
beter.

HANDELSCENTRUM:
BELEID HEEFT GEFAALD





vlbelang

Tienen kampt met een reeks samenlevingsproblemen die steeds pijnlijker dui-
delijk worden. Leegstand, verkrotting, sluikstorten, huisjesmelkerij, illegaliteit, 
bedelarij, enz. Deze problemen zijn al jaren een doorn in het oog van de bevol-
king. Ze zijn zijn ook bekend bij het stadsbestuur, maar dat verkiest de kop in het 
zand te steken.

De burgemeester viel in het Vlaams parlement de Vlaamse regering aan op het 
feit dat de zogenaamde ‘centrumsteden’ meer geld krijgen van de overheid dan 
kleinere steden als Tienen om samenlevingsproblemen aan te pakken. Hij leek wel 
Calimero: ‘zij zijn groot, en wij zijn klein, dat is niet eerlijk’.

De interventie van de burgemeester was toch wat al te makkelijk. Ten eerste 
maakt zijn partij deel uit van de Vlaamse regering, die verantwoordleijk is voor de 
verdeling van de gelden. Ten tweede is het normaal dat grote steden met grotere 
problemen kampen en dus meer moeten worden geholpen. Maar vooral: zou de 
burgemeester niet beter eens de hand in eigen boezem steken? Hij begint aan zijn 
derde ambtstermijn. Hij had en heeft de macht om de problemen aan te pakken. 
Maar dan moet je dat wel willen, natuurlijk.

En daar wringt het schoentje. Deze nieuwe/oude meerderheid heeft daar gewoon-
weg de moed niet voor. Er zouden immers enkele politiek-correcte heilige huisjes 
moeten sneuvelen (onder meer inzake de fors toegenomen immigratie). En dat is 
kennelijk te veel gevraagd.

SAMENLEVINGSPROBLEMEN:
MOED & DAADKRACHT GEVRAAGD


