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INFOMARKT  
Wil je meer weten over de initiatieven 
die je in deze brochure terugvindt? Wil je 
van gedachten wisselen met de drijvende 
krachten die het beleidsplan in praktijk 
zullen omzetten? 

Kom op woensdag 19 februari van 16.00 
tot 20.00 uur naar de infomarkt ‘Tienen 
transformeert’ in het Vrijetijdscentrum. 
Aan verschillende standen krijg je meer 
uitleg over de geplande projecten. Met 
een natje en een droogje kan je nadien 
netwerken of een praatje slaan met 
andere inwoners van onze stad. Onze 
cartoonist zet ondertussen jouw toe-
komstportret op papier. De leerlingen van 
ART zorgen voor muzikale intermezzo’s. 

Verderop in deze brochure lees je dat 
een kindvriendelijk beleid één van onze 
prioriteiten is. Daarom is er van 14.00 
tot 16.00 uur doorlopend een leuke 
doe-workshop ‘Transformeer je stad’ voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar. Inschrijven is 
niet nodig! 

Wij heten jullie graag welkom!

TIENEN TRANSFORMEERT

2



TIENEN TRANSFORMEERT

TIENEN TRANSFORMEERT

Als stadsbestuur vinden wij het belangrijk 
om rekening te houden met de mening 
van onze inwoners. Misschien kreeg jij 
vorige zomer ook één van de 15.200 
vragenlijsten in de brievenbus om te 
peilen naar die items waar jij als Tienen-
aar van wakker ligt. Bijna 4.000 inwoners 
gaven op deze manier richting aan het 
beleid. 

Ook de administratieve diensten en het 
stadsbestuur legden een heel traject af. 
Tijdens intensieve brainstormsessies en 
werkgroepen werd nagedacht over de 
toekomst van onze stad. Hierbij liet men 
zich leiden door de resultaten van de 
bevolkingsbevraging en de omgevings-
analyse met cijfers over de actuele 
situatie in Tienen. Processen werden in 

vraag gesteld, nieuwe voorstellen afge-
toetst, dit alles met één doel voor ogen: 
een evenwichtig en financieel gezond 
beleidsplan afleveren met aandacht voor 
die aspecten die de Tienenaar belangrijk 
vindt. 

Het resultaat mag er zijn: tien uitdagin-
gen om Tienen te transformeren op ver-
schillende vlakken. De eerste uitdaging 
bestaat er alvast in onze werking en 
diensten zodanig te organiseren dat we 
deze doelstellingen tot een goed einde 
kunnen brengen. Al zal de opdracht nooit 
helemaal af zijn … Wij rekenen op onze 
inwoners om ons hierin te ondersteunen. 
Samen willen we Tienen uitbouwen tot 
een plek waar het fijn is om te wonen, 
vertoeven, ondernemen en werken!

Het college van 
burgemeester en 
schepenen

Mogen wij jullie voorstellen: het beleidsplan ‘Tienen transformeert’:  
tien uitdagingen die onze stad de komende jaren met veel goesting en 
inzet zal aanpakken. 
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• De organisatiestructuur van de techni-
sche dienst wordt aangepast om een geïn-
tegreerd beleid op het vlak van netheid te 
kunnen voeren. De aankoop van materiaal 
en machines wordt geoptimaliseerd. Het 
coachingtraject i.s.m. Mooimakers wordt 
verdergezet.

• Bij de aanleg van openbaar domein wor-
den weloverwogen keuzes gemaakt in 
functie van het onderhoud nadien. 

• Met de inzet van slimme technologieën 
zoals vuilbakken met sensoren en een 
nieuwe app ‘Mijn mooie straat’ worden 
metingen uitgevoerd met het oog op 
bijsturing. 

• De bevolking wordt gesensibiliseerd, 
maar met de invoering van GAS-boetes 
wordt er ook stevig ingezet op de handha-
ving van het beleid. 

• Het stadsbestuur verwacht nog dit jaar een 
doorstart te kunnen maken in het dossier 
voor de heraanleg van de Grote Markt. 
Dit project zal onze markt tot een levendi-
ge, toegankelijke, groene en multifunctio-
nele ruimte transformeren. 

• In samenwerking met de Vlaamse Milieu-
maatschappij wordt er gewerkt aan een 
strategische visie rond de Gete in onze 
binnenstad. Door op bepaalde locaties de 
stroom zichtbaar te maken en maatregelen 
te nemen ten goede van de waterkwaliteit, 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor 
recreatie en toerisme. Zo wordt met de 
afkoppeling van de Oude Mene, Groot 
Overlaar en Oplinter verhinderd dat 
afvalwater in de Gete geloosd wordt. 

• Het stadsrandbos zal vanuit het stads-
centrum de verbinding vormen met open 
groene ruimte. 

• Het beheersplan voor het stadspark en 
alle grotere plantsoenen wordt geactuali-
seerd. Een groenplan wordt uitgewerkt. 

• Bewoners worden aangemoedigd om 
gevel tuintjes te creëren. De reglemen-
tering is versoepeld en voortaan kan men 
op de technische dienst een beroep doen 
voor de aanleg ervan. 

• Bij de inrichting van het openbaar 
domein, worden ontwerprichtlijnen 
uitgewerkt die leiden tot een consistent, 
toegankelijk en mooi straatbeeld. De 
keuze voor uniform straatmeubilair 
(zoals bv. banken en bloembakken) en 
onderhoudsvriendelijk groen dragen 
hiertoe bij. 

• Stadsvernieuwingsprojecten worden 
maximaal afgestemd op de buurt. 
Participatie en cocreatie zijn  
belangrijke sleutelwoorden. 

• De stad neemt een faciliterende rol aan 
voor grootschalige projecten zoals de 
herlokalisering van de ziekenhuissite en 
de ontwikkeling van nieuwe woongelegen-
heden door bouwpromotoren.

• Tijdelijke, structurele ingrepen zorgen 
voor de opwaardering van verwaarloosde 
plekken, in afwachting van de verdere 
ontwikkeling van deze locaties. Kunst kan 
hierbij ingezet worden als een middel tot 
verbinding.

TIENEN TRANSFORMEERT

Wat zegt  
de Tienenaar? 

• 96 % vindt dat de netheid in de 
stad verhoogd moet worden.

• 90 % wil hiervoor slimme tech-
nieken inzetten.

• 88 % wil meer groen in de 
stad.

1 TIENEN:  
MOOIE, NETTE EN GROENE STAD! 

De resultaten van de bevolkings
bevraging zijn duidelijk. De Tienenaar 

wil een groene, nette en mooie stad. 
Zwerfafval creëert een vuil straatbeeld 

en kost de stad handenvol geld. Met het 
verbod op pesticiden moet er op een 

andere manier omgesprongen worden 
met het groen in onze stad.  

Werk aan de winkel dus!
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• De aanslagvoet voor de aanvullende 
personenbelasting zal verlaagd worden 
van 7,9 naar 7,6 %. Onze stad is zo veruit 
de goedkoopste gemeente in de regio.

• De stad wil nog meer instrumenten ontwik-
kelen om leegstand en verwaarlozing 
aan te pakken. 

• Vanaf 2020 is een conformiteits attest 
verplicht voor nieuwe verhuringen van 
woningen in het stadscentrum. Dit attest 
garandeert de huurder dat de woning vei-
lig is en voldoet aan een aantal kwaliteits-
normen.

• Er wordt werk gemaakt van één woon-
loket waarin alle woonactoren hun dienst-
verlening aanbieden. Dit loket combineert 
de functie van woon- en energieloket, 
met deze van meldpunt huurdiscriminatie. 
Inwoners met vragen over wonen krijgen 
er informatie, advies en begeleiding. 

• De stad trekt een startkapitaal van  
2 miljoen euro uit om stadskankers aan 

TIENEN TRANSFORMEERT

Wat zegt  
de Tienenaar? 

• 88 % vindt dat het verhogen van de 
woonkwaliteit prioriteit moet krijgen.

• 94 % wil dat huisjesmelkers aange-
pakt worden.

• 89 % meent dat de uitbouw van een 
centraal woonloket een goed idee is.

2 FIJN EN KWALITEITSVOL 
WONEN

De stad Tienen wil jonge gezin
nen aantrekken. Dit kan enkel 

wanneer er een voldoende kwa
litatief aanbod van woningen is. 

Met de oprichting van de inter
gemeentelijke samenwerking 

Best Wonen tussen Zoet en Zout 
werd de voorbije jaren al flink 

werk gemaakt van de woonkwali
teit. Dit beleid krijgt navolging en 

wordt verder uitgebreid. 

te pakken. Bedoeling is verwaarloosde 
panden op te kopen, te renoveren en 
opnieuw op de markt te brengen. 

• Door de afbakening van het klein-
handelsgebied zal in samenspraak met 
de handelaars een beleid ontwikkeld 
worden dat de kleinhandel en de horeca 
versterkt en dynamiseert. 

• Pop-up initiatieven op goed gekozen 
locaties worden gestimuleerd. 

• Er wordt maximaal ingezet op het aan-
trekken van nieuwe bedrijven om jobs 
te creëren. Zo zal de stad binnen het ruim-
telijk structuurplan nieuwe bedrijvenzones 
ontwikkelen.

• Nieuwe ondernemingen en handelaars 
kunnen rekenen op een korting  
op de onroerende  
voorheffing. 
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• Er wordt een energie- en klimaat-
actieplan opgemaakt met als onderdeel 
‘klimaatadaptatie’. Hierbij gaat aandacht 
naar het integreren van maatregelen 
die afwisselend periodes van droogte, 
warmte en regenval kunnen opvangen. 

• Om de klimaatverandering af te rem-
men, moet er een duidelijke keuze voor 

hernieuwbare energiebron-
nen gemaakt worden. De 
stad werkt een duurzame 
warmtevisie uit, die zal 
leiden tot concrete maat-
regelen.

• De stad ondersteunt en 
faciliteert burgercoöpera-
ties die actief zijn op het 
vlak van hernieuwbare 
energie en geeft zelf bij 
het beheer van haar 
patrimonium het goede 
voorbeeld.

3 KLIMAATNEUTRAAL 
TEGEN 2050

De stad ondertekende het 
VlaamsBrabants klimaatengage
ment. Hiermee geeft ze aan werk 
te zullen maken van een vermin
dering van de CO²uitstoot en van 

de effecten van de klimaatver
andering. Tegen 2050 wil Tienen 

klimaatneutraal en klimaat
bestendig zijn.

TIENEN TRANSFORMEERT

• De openbare verlichting wordt energie-
zuiniger door de overschakeling op 
LED-verlichting en zal ’s nachts gedoofd 
worden.

• Volgens het principe ‘de vervuiler be-
taalt’ zal vanaf 2022 het diftarsysteem 
toegepast worden bij de ophaling van 
huishoudelijk afval. Dit betekent dat de 
aanrekening zal gebeuren op basis van 
het gewicht van het afval dat je aan-
biedt. 

• De stad zal een visie uitwerken rond 
een duurzaam mondiaal beleid waarbij 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellin-
gen het uitgangspunt worden.

• De stad bouwt aan een duurzaam 
wagen park voor haar eigen diensten 
met naast elektrische voertuigen, ook 
hybride en CNG-voertuigen. Duurzame 
verplaatsingen (te voet, per fiets of met 
het openbaar vervoer) worden binnen 
de organisatie gestimuleerd. 
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4 IEDEREEN THUIS 
IN TIENEN 

Door actief burgerschap  
te promoten, wakkeren we  

het gemeenschapsgevoel en  
de buurtidentiteit aan.  

Samen maken we Tienen sterker!

TIENEN TRANSFORMEERT

• De huidige laagdrempelige onder-
steuning van kleine en grote wijk-
initiatieven wordt verdergezet. Buurten 
krijgen de mogelijkheid een buurt-
budget aan te vragen voor specifieke 
acties. 

• Samenwerkingsinitiatieven zoals de 
Kweikersdag of private sociale buurt-
netwerken zoals HOPLR worden  
gestimuleerd. 

• Jaarlijks zal er een inspirerende bijeen-
komst voor organisatoren van buurt-
initiatieven georganiseerd worden.

• Het netwerk van ontmoetingscentra 
wordt verder uitgebouwd. Na voltooiing 
van het OC Hakendover wordt onder-
zocht waar bijkomende ontmoetings-
centra wenselijk zijn. 

• De adviesraden worden omgevormd 
tot open structuren die participatie-
mogelijkheden bieden aan de brede 
bevolking. 

• De ondersteuning aan verenigingen 
wordt geoptimaliseerd. Ook tijdelijke 
initiatieven moeten een beroep kunnen 
doen op ondersteuning. 

• Onze kwaliteitsvolle vrijetijdsinfra-
structuur wordt in stand gehouden.

• De Kweikersparade 2020 is een hef-
boom voor vernieuwende samenwer-
kingsverbanden en actief burgerschap. 
De stad is coördinerende partner van 
deze parade. 
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• De komende jaren investeert de stad 
verder in het Vianderdomein. Het 
domein wordt de nieuwe hotspot van 
Tienen en krijgt een functie als groene, 
propere en veilige ontmoetingsplek. 
Begin 2020 wordt er alvast een perma-
nente uitbater voor de horeacazaak op 
het domein aangeduid. 

• Momenteel wordt er een visie uitge-
werkt voor de reorganisatie van de 
vrijetijdsdiensten van de stad. De stad 
wil met een laagdrempelig, kwalitatief, 
voldoende gevarieerd en gezamenlijk 
vrijetijdsaanbod naar buiten treden. 

• Via goed gekozen evenementen  
wordt de interesse van het grote  
publiek in het rijke erfgoedverleden  
van onze stad gewekt.

• De stad blijft verder investeren in het 
kunstonderwijs dat via de Academie 
Regio Tienen aangeboden wordt. 

• De bibliotheek zal sterk inzetten  
op digitalisering en wordt een  
open ont moetingsplek.  

• De stad voert een brede evenementen-
programmatie met een duidelijk zomer- 
en winteraanbod. Deze evenementen 
worden afgestemd op het imago dat de 
stad wil uitdragen en worden ondersteund 
met professionele promotiecampagnes. 

Wat zegt  
de Tienenaar? 

• 94 % vindt dat de stad werk moet 
maken van de herwaardering van 
het Vianderdomein en het stads-
park.

5 VRIJE TIJD MET VOOR 
ELK WAT WILS

Aangenaam wonen, dat be
tekent dat er een voldoende 

gevarieerd vrijetijdsaanbod is 
voor alle lagen van de bevol

king. De stad ambieert op 
dit vlak een centrumfunctie. 

Allen naar Tienen!

• Particulieren en verenigingen worden 
via financiële en logistieke ondersteu-
ningsmaatregelen aangemoedigd zelf 
activiteiten op poten te zetten.

TIENEN TRANSFORMEERT
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6 TIENEN IN  
DE KIJKER

Tienen is een stad met veel moge
lijkheden en troeven. Die willen 

we meer in de kijker zetten.  
De Tienenaars worden hierbij 

onze ambassadeurs.  

• Om Tienen als een sterk merk te 
profileren, wordt er een uniforme 
huisstijl gecreëerd over alle stads- en 
OCMW-diensten heen. 

• Op strategische locaties wordt gewerkt 
met promotionele bevlagging. Deze 
brengt kleur in het straatbeeld en 
draagt Tienen als merk uit. 

• De stedelijke website wordt opge-
frist, hierbij rekening houdend met de 
nieuwe Europese wetgeving inzake toe-
gankelijkheid. 

• Het stadsmagazine belicht de vele 
troeven van Tienen en maakt deze 
kenbaar bij de inwoners. 

• Projecten en evenementen worden met 
een beperkt aantal, goed gekozen com-
municatiecampagnes ondersteund. 
Activiteiten worden waar mogelijk 
gebundeld.

• Sociale media zijn ingeburgerd in ons 
dagelijks leven. De stad zet deze kana-
len strategisch in om haar imago vorm 
te geven en de inwoners van Tienen te 
informeren. 

• Nieuwe inwoners worden verwelkomd 
met een wegwijsgids en een onthaal-
moment waar ze uitgebreid geïnfor-
meerd worden over stadsvernieu-
wingsprojecten, de historiek en nuttige 
weetjes.

• Klinken op het nieuwe jaar en gezel-
lig netwerken, dat gebeurt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie voor de bevolking. 

TIENEN TRANSFORMEERT
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Verkeersveiligheid en duurzame 
verplaatsingen gaan hand in 

hand. De stad heeft de ambitie 
om tegen 2030 het aantal duur
zame verplaatsingen te verdub

belen en de teller voor het aantal 
verplaatsingen met de wagen 

met 20 % te verlagen.

Wat zegt  
de Tienenaar? 

• 89 % wil dat er geïnvesteerd 
wordt in veilige school-
omgevingen.

• 88 % wil meer middelen voor de 
fietsinfrastructuur.

7 VERKEERSVEILIG EN 
LEEFBAAR TIENEN

• De aanleg van veilige fietsroutes voor 
woon- en schoolverkeer is een belang-
rijke voorwaarde om meer mensen te 
voet of met de fiets op de been te krij-
gen. In deze legislatuur zal er 50 km aan 
nieuwe fietspaden aangelegd worden. 

• Het gemeentelijk fietsroutenetwerk 
wordt uitgebouwd. Fietspaden, fiets-
straten en voetpaden worden in een 
uniforme stijl aangelegd.

• Diefstalveilige en comfortabele fietsen-
stallingen worden op diverse locaties 
geplaatst.  

• Er worden meer oplaadpunten voor 
elektrische fietsen en wagens voorzien. 
In 2020 worden er alvast acht nieuwe 
oplaadpunten voorzien. 

• Schoolomgevingen en schoolroutes 
worden veiliger gemaakt met kleine, 
structurele ingrepen. 

• In het kader van de ruilverkaveling 
Willebringen worden er fietspaden 
aangelegd in de Tassinstraat en op de 
Hoxemsesteenweg. Tussen de Grijpen-
laan en het Kasteelveld in Oorbeek 
komt er een nieuwe fietsroute. 

• Een visie rond trage wegen en lang-
zame verkeersdoorsteken wordt 
ontwikkeld in samenspraak met de 
buurtbewoners.

• Aan de weginfrastructuur worden de 
nodige herstellings- en onderhouds-
werken uitgevoerd. 

• De stad werkt actief mee met partners 
om wegen en straten herin te richten 
en te onderhouden. 

• Projecten rond deelmobiliteit worden 
gepromoot. Zo zal o.m. het aantal deel-
fietsen van Blue-bike uitgebreid worden. 

• Deze legislatuur zullen er een aantal 
mobipunten in Tienen gerealiseerd 
worden. Een mobipunt is een herken-
bare plek met een divers aanbod aan 
vervoersmogelijkheden die op elkaar 
afgestemd zijn en aangevuld worden 
met extra diensten. 

TIENEN TRANSFORMEERT
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8 KOMAF MAKEN MET  
OVERLAST EN ONVEILIGHEID

TIENEN TRANSFORMEERT

Een veilige en leefbare stad is 
een prioriteit voor dit bestuur. 

Overlast en criminaliteit zullen 
niet alleen preventief, maar ook 

actief aangepakt worden. 

Wat zegt  
de Tienenaar? 

• 95 % vraagt dat zones waar vaak 
overlast is prioritair aangepakt 
worden.

• 88 % vindt dat de stad een veilig-
heidsbeleid moet uitwerken.

• 89 % wil dat er camera’s ingezet 
worden tegen sluikstorten, over-
last en kleine criminaliteit.

• Door buurtpreventienetwerken te 
ondersteunen, diefstalpreventieadvies 
te verlenen en hotspots in kaart te 
brengen, worden er veilige en leefbare 
wijken gecreëerd.

• In samenspraak met de politie worden 
er preventieve acties in het straatbeeld 
opgezet en krijgen we meer blauw op 
straat.

• Met een degelijk uitgewerkt nood- en 
interventieplan is Tienen voorbereid 
op onverwachte situaties. In dat kader 
wordt een intergemeentelijke samen-
werking onderzocht.

• De stad trekt 100.000 euro uit voor het 
plaatsen van camera’s om overlast en 
kleine criminaliteit in te dijken. 

• Met de invoering van een GAS-regle-
ment heeft de stad een instrument in 
handen om overlast en inbreuken te 
bestraffen. 

• Veiligheidsdiensten, de stadsadministra-
tie en andere instanties werken intensief 
samen om georganiseerde criminaliteit 
via bestuurlijke handhaving aan te pak-
ken. Via flexcontroles wordt er snel en 
adequaat opgetreden.  
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Tienen, dat zijn alle inwoners, 
jong of oud, hier geboren en ge
togen of van elders ingeweken, 

ongeacht hun sociale achter
grond. Kansen creëren voor alle 

Tienenaars, dat doet de stad in 
een regierol samen met partners 

uit het sociaal middenveld. 

9 KANSEN  
VOOR IEDEREEN

• De uitbouw van voor- en naschool-
se opvang (rekening houdend met 
het nieuwe decreet ter zake) en een 
voldoende ruim vakantieaanbod op 
maat van werkende ouders staan op 
de agenda. 

• Om kinderarmoede aan te pakken, 
wordt er ingezet op preventieve ge-
zins- en opvoedingsondersteuning. 
Via brugfiguren worden anderstalige 
ouders betrokken bij het schoolge-
beuren.

TIENEN TRANSFORMEERT

• Ongeveer een vijfde van onze 
bevolking is 65 jaar of ouder. Voor 
deze doelgroep wordt een laag-
drempelig infopunt uitgewerkt, waar 
men antwoord krijgt op vragen rond 
thuiszorg, huisvesting, tegemoetko-
mingen, enz. 

• Vereenzaming wordt niet uit het oog 
verloren. Zo neemt het OCMW deel 
aan een project rond wijkwerking met 
inzet van professionele, vrijwillige en 
informele zorg. 
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• Een job is de beste garantie op 
welvaart. Daarom wordt er samen 
met de werkgevers, onderwijsin-
stellingen en andere stakeholders 
maximaal ingezet op activering. 

• Arbeid en onderwijs dienen op 
elkaar afgestemd te worden. Initia-
tieven als de jobbeurs, de school-
verlatersdag, het talentenplatform 
en werkplekleren krijgen navolging. 

• Wie onze taal niet kent, kan niet 
deelnemen aan het leven in onze 
stad. Samen met de onderwijsin-
stellingen en vrijetijdsactoren zal 
de stad nieuwkomers aanmoedigen 
Nederlands te leren. 

• Steunaanvragen zullen worden 
toegekend op basis van een on-
derbouwde visie, zodat dit op een 
objectieve manier gebeurt en de 
steun ten goede komt aan mensen 
die het écht nodig hebben. 

• Kinderen zijn de toekomst van onze 
stad. Een kindvriendelijk beleid in 
alle beleidsdomeinen, daar gaan we 
voor. 



CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

 016 80 57 00
 info@tienen.be
 www.tienen.be

Openingsuren stadhuis
Maandag:  08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag:  08.30 tot 12.30 uur 
 14.00 tot 16.00 uur 
 18.00 tot 20.00 uur
Woensdag:  08.30 tot 12.30 uur 
 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur

GEZONDE 
STADS-
FINANCIËN
Dankzij een grondige doorlichting 
van alle uitgaven en een aantal wel-
overwogen keuzes en besparingen, 
zullen de stadsfinanciën gezond en 
in evenwicht zijn. De komende zes 
jaar zal het stadsbestuur 59 miljoen 
euro investeren. 1,1 miljoen euro zal 
de stad recupereren via toelagen. 
De verkoop van onroerend goed zal 
12,6 miljoen euro opleveren. 

Daarnaast kiest de stad ervoor om 
een taxshift of belastingverschui-
ving door te voeren. Zo zal de 
aanslagvoet van de aanvullende 
personenbelasting van 7,9 naar 7,6 % 
verlaagd worden om de actieve be-
volking te belonen. De onroerende 
voorheffing wordt opgetrokken tot 
982 opcentiemen, met een vrijstel-
ling voor startende ondernemers. 
Verder wordt er vanaf 2020 een 
nieuwe belasting ingevoerd op mas-
ten en pylonen en tweede verblijven 
en wordt de verouderde belasting 
op drijfkracht vervangen door een 
meer actuele belasting. 

• De burger staat centraal in de 
dienstverlening. Er wordt 1,3 miljoen 
euro geïnvesteerd in digitalisering.

• In 2020 en 2021 worden een aantal 
profielen ingevuld die onmisbaar zijn 
in een moderne lokale overheidsor-
ganisatie. 

• Processen worden continu in vraag 
gesteld met het oog op efficiëntie.

• Met de integratie van de stads- en 
OCMW-diensten is er nood aan een 
masterplan voor de huisvesting van 
de administratie op en rond de Grote 
Markt.

• De stad ontwikkelt een  
dynamisch en proactief  
personeelsbeleid met aan-
dacht voor loopbaanontwik-
keling en welzijn en veiligheid 
op het werk.    

10 OP NAAR EEN  
EFFICIËNTE ORGANISATIE 

Om alle beleidsdoelstellingen 
tot een goed einde te brengen, 
is een efficiënte, veerkrachtige 

organisatie onontbeerlijk. De 
komende jaren worden de stads
diensten klaargestoomd voor de 

uitdagingen van de toekomst. 

TIENEN TRANSFORMEERT

Blijf bij de pinken
Volg ons op Facebook, Twitter, 
Instagram en LinkedIn en abonneer je 
op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief!

 /stadtienen
 /stadtienen
 /stadtienen
 /company/stadtienen
 www.tienen.be/nieuwsbrieven

Colofon
Redactie:
dienst communicatie stad Tienen |  
communicatie@tienen.be
Vormgeving:  
Trendhuis | www.trendhuis.be 
Druk: Graphcom.be | ak@graphcom.be
V.u.: Katrien Partyka | burgemeester |  
p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen
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Afdelingshoofd  
ontmoeten en beleven  

(A5a-A5b)

Je geeft het algemeen beleid van de orga-
nisatie mee vorm, leidt de afdeling (bestaan-
de uit de diensten cultuur, kind en jeugd, 
erfgoed, sport, bibliotheek, kunstacademie 
en toerisme en evenementen) en staat in 
voor het bewaken van de samenhang van 
de werking binnen de afdeling. De doel-
stellingen en de acties uit het programma 
van ‘Tienen transformeert’ zijn daarbij een 
belangrijke leidraad.  

Heb je een masterdiploma en minstens 
vier jaar leidinggevende ervaring? Ben jij 
veranderings- en resultaatsgericht? Hanteer 
jij een ‘leading by example’ en enthousiaste 
leiderschapsstijl en hecht je veel belang aan 
teamwork? Dan ben jij het afdelingshoofd 
dat wij zoeken. 

Om de uitdagingen 
in het beleidsplan 
tot een goed einde 
te brengen, is een 

efficiënte, wendbare 
en toekomstgerichte 
organisatie met aan-

dacht voor het wel-
zijn van de werkne-

mers een belangrijke 
basisvoorwaarde. 

Daarom willen wij 
ons team versterken 

met gemotiveerde 
collega’s met een 

hart voor Tienen en 
vooral veel goesting 

om woorden om te 
zetten in daden. 

Beleidscoördinator  
(A1a-A3a)

De beleidscoördinator vertrekt in al zijn 
taken vanuit de meerjarenplanning en zorgt 
ervoor dat we de acties in het kader van 
‘Tienen transformeert’ tot een goed einde 
brengen. Hij/zij staat aan het hoofd van de 
dienst beleid en projecten en werkt met 
verschillende teams, diensten en afdelingen 
samen om deze acties te realiseren. 

Heb je een masterdiploma aangevuld met 
minstens drie jaar ervaring in projectma-
nagement en enige leidinggevende erva-
ring? Kan jij zorgen voor een draagvlak in 
de organisatie? Ben jij veranderingsgericht? 
Kan je projectmatig werken en enthousi-
asmeren? Dan ben jij de geknipte persoon 
voor de job.  

Mobiliteitsambtenaar  
(A1a-A3a)

Als mobiliteitsambtenaar vertrek je van het 
mobiliteitsplan van de stad en van de acties 
en doelen uit ‘Tienen transformeert’ om het 
gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid 
in te vullen, te coördineren en uit te voeren. 
Hiervoor werk je samen met de collega’s die 
instaan voor het openbaar domein en stads-
ontwikkeling. Je bent in staat om complexe 
samenwerkingsverbanden met interne en 
externe partners op de rails te zetten. 

Heb je een masterdiploma op zak en 
kennis van verkeerskunde? Ben je creatief, 
klant- en resultaatsgericht en vertrouwd 
met cocreatie? Beschik je over organisato-
rische en communicatieve kwaliteiten? Dan  
sluit je aan bij het profiel dat wij zoeken. 
Indien je geen masterdiploma bezit, kan je 
deelnemen aan de selectieprocedure na het 
slagen voor een capaciteitstest. 

Omgevingsambtenaar  
(A1a-A3a)

Als expert in stedenbouwkundige dos-
siers ben je verantwoordelijk voor de 
beleidsvoorbereiding, de uitvoering en de 
opvolging van dossiers ruimtelijke ordening. 
Dit binnen de juridische context en met 
oog voor ruimtelijke kwaliteit. Je adviezen 
zijn helder en goed onderbouwd. Je houdt 
daarbij rekening met de insteek van andere 
diensten of externe partners van de stad.  

Voor deze functie zoeken we iemand met 
een masterdiploma die over minstens twee 
jaar relevante beroepservaring beschikt. 
Nauwkeurig werken, analytisch denken, 
onafhankelijk optreden en affiniteit met 
ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige 
vergunningen zijn eigenschappen die sterk 
gewaardeerd worden in deze functie. 

Diensthoofd burgerzaken 
(A1a-A3a)

Als diensthoofd burgerzaken ben je verant-
woordelijk voor de werking en de organisa-
tie van de dienst burgerzaken (bevolking, 
burgerlijke stand en vreemdelingenzaken). 
Samen met je team zet je in op een kwali-
tatieve dienstverlening en ga je permanent 
op zoek naar verbeteringen. Je volgt de 
wetgeving op en bent het aanspreekpunt 
voor moeilijke dossiers. 

Heb je een masterdiploma en affiniteit met 
personenrecht, burgerlijk recht en interna-
tionaal privaatrecht? Ben je klantgericht en 
zet je in op voortdurend verbeteren? Hecht 
je veel belang aan teamwork en enthou-
siasmeren? Dan ben jij het diensthoofd 
burgerzaken dat wij zoeken. 

Interesse? 
Meer info over de functies, 

de voorwaarden, de selectie-
procedure en de manier waarop 

je kan solliciteren, vind je op 
www.tienen.be/vacatures.  
Kandidaturen zijn welkom  

t/m 9 februari. 

DE STAD 
TIENEN 
WERFT 

AAN!
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Technisch medewerker  
erfgoed 
 (C1-C3)

Als technisch medewerker sta je in voor de 
bewaaromgeving van de depots en collec-
ties, zoals veiligheidssystemen en acclima-
tisatiesystemen. Je bent verantwoordelijk 
voor de materiële organisatie van het depot, 
werkt mee aan tentoonstellingen en andere 
activiteiten en houdt toezicht. 

Je bent in het bezit van een diploma secun-
dair onderwijs of behaalt dit diploma uiterlijk 
binnen vier maanden. Je hebt een sterke 
interesse in de culturele sector, bent tech-
nisch aangelegd en hecht veel belang aan 
teamwork en een afwisselend takenpakket.

Gemeenschapswacht –  
vaststeller  

(C1-C3)

Als  gemeenschapswacht - vaststeller hou 
je toezicht op het openbaar domein en voer 
je veiligheids- en preventieopdrachten uit. 
Door jouw doortastend optreden tracht 
je openbare overlast en criminaliteit te 
voorkomen en draag je bij tot de algemene 
leefbaarheid van de stad. 

Ben je in het bezit van een diploma se-
cundair onderwijs of behaal je dit diploma 
uiterlijk binnen vier maanden? Heb je de 
Belgische nationaliteit en kan je een blanco 
uittreksel uit het strafregister voorleggen? 
Ben jij klantgericht, verantwoordelijk, toe-
gankelijk en in staat om diplomatisch en toch 
kordaat op te treden? Stel je kandidaat!

Erfgoedcoördinator  
(A1a-A3a)

Als erfgoedcoördinator sta je in voor de 
opmaak en uitvoering van het erfgoedbeleid 
en geef je leiding aan de medewerkers van 
je dienst. Je bent de eindverantwoordelijke 
voor het depot- en collectiebeheer. Je kan 
beleid vertalen naar concrete uitvoering en 
schrikt er niet voor terug om je werking bij 
het grote publiek kenbaar te maken. Je inspi-
reert en werkt graag samen met anderen om 
je doel te bereiken.  

Kandidaten voor deze functie hebben een 
masterdiploma en een passie voor geschie-
denis en cultureel erfgoed. Ze zijn creatief en 
kunnen goed plannen en organiseren. 

Depotverantwoordelijke/ 
collectieregistrator erfgoed  

(B1-B3)

Als depotverantwoordelijke/collectieregis-
trator ben je verantwoordelijk voor het op-
stellen en uitvoeren van het depot- en col-
lectiebeheer van het museum. Je zorgt voor 
de inventarisatie, registratie, digitalisering en 
duurzame toegankelijkheid van informatie 
en kennis betreffende het museale en roe-
rend erfgoed van de stad. Daarnaast volg je 
de conservatie en restauratie op en draag je 
bij aan wetenschappelijk onderzoek. 

Onze ideale depotverantwoordelijke is 
in het bezit van een bachelordiploma bij 
voorkeur in humane of kunstwetenschappen 
of behaalt dit diploma uiterlijk binnen vier 
maanden. Hij/zij is creatief, nauwkeurig en 
een echt organisatietalent.

Op dinsdag  
4 februari is er een 
infoavond waar je 
meer toelichting 
krijgt en vragen 
kunt stellen over 
de openstaande 
vacatures. 
Geïnteresseerden zijn 
welkom van 18.00 
tot 20.00 uur in het 
Vrijetijdscentrum op 
het Sint-Jorisplein 20 
in Tienen. 

www.tienen.be/vacatures 

WELKOM!

Transformeer  
jij met  

ons mee?
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TIENEN
TRANSFORMEERT

Transformeer
je stad!

Gratis doe-workshop voor  
kinderen van 5 tot 12 jaar  

doorlopend van 14.00 tot 16.00 uur. 
Inschrijven is niet nodig.

Met infostanden rond de tien beleidspunten,  
gelegenheid tot netwerken, muzikale intermezzo’s van ART  

en onze cartoonist die jouw toekomstportret schetst. 

Infomarkt
Woensdag 

19 FEBRUARI
Van 16.00 tot 20.00 uur

Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20 


