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ZOMERBLUES
Het beloofde een mooie zomer te worden: 
Tienen kreeg haar eigen Getestrand met 
fijne kleinschalige activiteiten en buurt
bubbel arrangementen op maat van 
straten en wijken. De heropflakkering van 
het coronavirus besliste anders. Nadat 
Antwerpen en heel wat andere steden en 
gemeenten opnieuw een stijgend aantal 
besmettingen kenden, hakte de stad eind 
juli de knoop door om alle evenementen 
tot eind september te annuleren. Want de 
veilig heid van onze inwoners gaat voor alles! 
#samenTienen

BLIKVANGER
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De herfst komt eraan en het is duidelijk dat we ook in het najaar 
rekening zullen moeten houden met het coronavirus. Ik ben fi er op 
Tienen omdat we ons samen door deze moeilijke periode slaan en 
wil iedereen bedanken die zijn of haar steentje hiertoe bijdraagt. 
Deze crisis vraagt van iedereen extra inspanningen en geduld. Ik 
hoop echter dat jullie nog steeds kunnen genieten van de mooie 
dingen des levens. Blijf goed voor jezelf en elkaar zorgen! 

Ondertussen transformeert Tienen langzaam maar zeker. Begin 
 augustus ging de heraanleg van de Grote Markt van start, een project 
dat erg belangrijk is voor de herwaardering van onze stadskern. 
Ook op diverse andere plekken wordt er gebouwd aan Tienen. In dit 
magazine geven we toelichting over een aantal van deze initiatieven.

Zoek je een plek waar je met open armen (maar met de nodige 
afstand) ontvangen wordt, ga dan zeker even langs bij Costa 
Hoppa Bijzonder. Ik wil ook een warme oproep doen om onze 
lokale zelfstandigen te blijven steunen. Wij zetten alvast vijf 
nieuwe adresjes in de kijker in onze rubriek ‘Getipt in Tienen’.

Katrien Partyka
Burgemeester
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KORTWEG

VORMINGS LOKAAL 
ICT
De stad Tienen zet in op digitalisering. 
Om regelmatig ICTopleidingen te kunnen 
organiseren voor de medewerkers, heeft de 
stad een vormingslokaal ingericht in het oude 
politiekantoor op de Grote Markt. Het lokaal is 
voorzien van 12 opleidingspc's. Een lesgever 
kan gebruikmaken van een beamer en een 
eigen toestel. Het lokaal wordt voornamelijk 
gebruikt voor interne opleidingen, maar het 
kan ook dienst doen voor bv. het afnemen van 
sollicitatieproeven.

CIRCULAIR 
(VER)BOUWEN
Sta je op het punt te bouwen of verbouwen? De 
info sessie ‘Circulair (ver)bouwen’ op donder
dag 22 oktober in het Vrijetijdscentrum geeft 
je handige tips en voorbeelden over hoe jij 
tijdens je bouwproject slim kan omspringen 
met duurzame grondstoffen en materialen die 
ge(de)monteerd kunnen worden voor her
gebruik, liefst van lokale producenten. Andere 
basisbegrippen zoals ‘omkeerbaarheid’ en 
‘veranderings  gericht bouwen’ komen ook aan 
bod. Er is geen voorkennis nodig, maar inschrij
ven is omwille van de corona maatregelen vereist.

 b Donderdag 22 oktober om 19.00 uur, 
Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20 
in Tienen. Inschrijven voor maandag 
19 oktober via wooninfopunt@tienen.be.

MEER SPEELRUIMTE 
Kinderen jonger dan drie jaar kunnen 
samen met hun ouders of grootou
ders terecht in het speelpunt van 
Huis van het Kind Tienen. Omdat de 
locatie op de Aarschotsesteenweg 
een beetje krap werd, verhuist het 
speelpunt naar de benedenver
dieping van het Vrijetijdscentrum. 
Hier is er niet alleen meer ruimte, 
maar kan er ook buiten gespeeld 
worden bij mooi weer. Normaal 
is het speelpunt vanaf woens
dag 23 september weer open op 

woensdag en vrijdagvoormiddag, 
met op donderdagvoormiddag ook 
een leuke activiteit. Je checkt echter 
best altijd vooraf de website voor de 
openingsuren en de meest recente 
maatregelen in het kader van de 
coronacrisis. Deelnemen is gratis.

 b Speelpunt Huis van het Kind 
Tienen, Vrijetijdscentrum,  
Sint-Jorisplein 20 in Tienen,  
tel 016 80 45 49, 
www.huisvanhetkindtienen.be.

CORONAKORTING 
VRIJETIJDS 
INFRASTRUCTUUR
De coronacrisis heeft de vrijetijdssector zwaar 
getroffen. Activiteiten kunnen enkel voor een 
beperkt publiek georganiseerd worden en 
infrastructuur kan niet ten volle benut worden. 
Daarom verleent de stad een coronakorting 
aan de Tiense erkende verenigingen bij het 
verhuren van haar vrijetijdsinfrastructuur. 
Concreet betekent dit dat de verenigingen 
slechts 25 % van het normale tarief moeten 
betalen. Het verschil wordt bijgepast met mid
delen die de stad ter beschikking krijgt van het 
Vlaams noodfonds. De maatregel gaat in met 
terugwerkende kracht vanaf 15 mei en is alvast 
van toepassing t/m december. 

FIETSENDE AGENTEN
De politiezone Getevallei heeft voortaan een fietsteam. Het team zal 
o.m. ingezet worden in de omgeving van scholen, in de binnenstad, 
op overlastgevoelige plaatsen en op locaties die minder  toegankelijk 
zijn voor politievoertuigen. De verhoogde aanwezigheid van de 
politie op het terrein heeft niet alleen een ontradend effect, maar 
laat ook toe om efficiënt op te treden bij verkeersovertredingen en 
het handhaven van de openbare orde. De agenten zijn makkelijk 
aanspreekbaar en zullen ook bij evenementen toezicht uitoefenen.
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DE WERFKEET

BESCHERM JE FIETS
Kocht je net als vele Tienenaars 
recent een nieuwe fi ets? Laat 
je tweewieler graveren! Het 
schrikt dieven af en laat toe om 
gevonden fi etsen aan hun eige
naar terug te bezorgen. Na het 
 graveren ontvang je een fi etspas, 
met een beschrijving van je fi ets. 
Die maakt het eenvoudiger een 
gestolen fi ets op te sporen.

Dit najaar zijn er twee fi etsgraveer
acties gepland:
• woensdag 7 oktober, 

politiecommissariaat Gilainstraat, 
14.00 tot 16.00 uur

• dinsdag 13 oktober,
Pand 10, Stationsplein,
16.00 tot 19.00 uur

Je fi ets laten graveren is gratis. 
Breng wel je identiteitskaart mee.

BOUW OC 
HAKENDOVER
De start van de bouw van het nieuwe 
ontmoetingscentrum in de deel gemeente 
Hakendover, ontworpen door LAND
architecten bvba, komt dichterbij. Nadat 
eerder al de omgevings vergunning werd 
goedgekeurd en de gebouwen op het terrein 
werden gesloopt, is nu ook de procedure 
voor het aanstellen van een aannemer opge
start. De opdracht documenten werden eind 
juni op nationaal niveau bekendgemaakt. 

De stad is op zoek naar een aannemer 
(klasse 6) om het totaalproject (ruwbouw
werken, dakwerken, gevelsluiting, technieken, 
afwerking en omgevingsaanleg) uit te 
voeren. De opening van de off ertes van de 
geïnteresseerde kandidaten gebeurde eind 
augustus. Verwacht wordt dat de opdracht 
dit najaar gegund kan worden en dat de 
werken nog in 2020 van start zullen kunnen 
gaan. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 
650 kalenderdagen.

HERAANLEG 
TIENSE VESTEN
Het Agentschap Wegen en Verkeer ver
nieuwt sinds eind april het kruispunt van de 
Bergévest met de Beauduinstraat. Aan de 
zijde van het stadscentrum werd ondertussen 
de nieuwe riolering aangelegd en gebeurde 
de bovengrondse herinrichting van het 
kruispunt. Momenteel wordt het kruispunt 
aan de buitenzijde aangepakt. Dit betekent 
dat je de Aandorenstraat vanop de Vesten 
niet meer kunt inrijden en ook in omgekeerde 
richting vanuit de Aandorenstraat de Vesten 
niet meer kunt bereiken. Het verkeer wordt 
omgeleid via de Zuidelijke en Oostelijke 
Ring. Tegelijkertijd wordt het kruispunt van de 
Molenstraat met de Pastorijstraat vernieuwd. 
Deze werken zullen tot november duren. 

BESCHERM JE FIETS

BASKETBAL IN OPENLUCHT
Op het binnenterrein van de skeelerpiste in het sportcentrum 
Houtemveld zijn twee basketringen geplaatst. Deze zijn vrij te 
gebruiken op tijdstippen dat de skeelerpiste niet gereserveerd is. 
De torens staan op verschillende hoogtes, zodat jong en oud een 
balletje kan gooien. Basketbalclub 2BSAFE Tienen zal er in de 
toekomst enkele kennismakingssessies te organiseren.
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TIENS ZOETEKE 
Na een afwezigheid van twee jaar kunnen de lief
hebbers van streekproducten opnieuw hun hartje 
ophalen: het ‘Tiens Zoeteke’ is weer verkrijgbaar in 
de Streekshop! Het ‘Tiens Zoeteke’ is een lokale 
kruidenlikeur op basis van echte Tiense suiker en 
blauwebessen extract. Het drankje valt op door de 
gletsjerijsblauwe kleur en de bijzondere verpak
king met een suikerklontje in het midden van de 
fl es. Met een alcoholpercentage van 40 graden 
mag je er zeker van genieten, maar met 
mate. Je serveert het best zo koud 
mogelijk. Een fl esje van 20 centi liter kost 
12,80 euro, voor eentje van 50 centi liter 
betaal je 25 euro. Gezondheid!

b Streekshop, Grote Markt 6 in Tienen. 
Open: di. t/m za. van 10.00 tot 
12.15 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.



Twee jaar geleden vatten 
begeleidsters Karen Reggers 
en Katty Es van het dag centrum 
Berbendaal van Huis in de Stad 
het idee op om een  horecaatelier 
uit te bouwen voor hun  bewoners. 
Er kwam een samenwerking tot 
stand met de oprichters van de 
popupzaak Costa Hoppa op de 
site van het Oud College in de 
Broekstraat. En zo geschiedde: 
vier dagen per week nemen de 
bijzondere bewoners van Huis 
in de Stad de bediening over.

Wat maakt Costa Hoppa 
Bijzonder zo uniek?
Karen: Een atelier biedt een 
zinvolle dagbesteding aan de 
cliënten of bewoners van Huis 
in de Stad. We proberen met 
onze activiteiten en ateliers 
deel te nemen aan het gewone 

KOFFIE MET EEN 
GLIMLACH BIJ COSTA 

HOPPA BIJZONDER

Bĳ  Costa Hoppa Bĳ zonder op de site 
van het Oud College in Tienen kan 
je o.m. terecht voor een kopje koffi  e 
of een kommetje versgemaakte 
soep. Het aanbod is eenvoudig, 
het personeel bĳ zonder. 

leven en integratie te stimule
ren, o.m. door een variatie aan 
handgemaakte producten aan 
te bieden. Met Costa Hoppa 
Bijzonder kunnen we heel 
veel Tienenaars bereiken.

Katty: Onze bar brengt 
mensen samen. Tijdens de 
twee jaar dat we open zijn, 
merkten we een enorme groei 
in de sociale interactie bij 
onze cliënten. De banden en 
vriendschappen die hier al zijn 
ontstaan, zijn erg waardevol.

Karen: We hopen met het 
project ook op een doorstroom 
naar de doorsnee horeca. Dat 
zou fantastisch zijn voor onze 
cliënten. Horecauitbaters 
die interesse hebben, mogen 
ons altijd contacteren.

Hoe ziet een dag eruit bij 
Costa Hoppa Bijzonder?
Karen: ’s Morgens worden de 
bewoners met een busje of 
een taxi naar hier gebracht. 
We doen boodschappen, 
snijden groentjes voor onze 
zelfgemaakte soep en treff en 
alle voorbereidingen om onze 
horecazaak om 10.00 uur te 
openen. Het groepje cliënten 
is samengesteld in functie 
van de taken die binnen hun 
vaardigheden liggen. De ene 
persoon staat graag tussen 
de mensen, terwijl sommigen 
liever de kassa bemannen 
of aan de afwas staan. 

Katty: Vrijwilligers spelen een 
grote rol bij de uitbating van 
Costa Hoppa Bijzonder. Ze 
zorgen voor het busvervoer en 
helpen met de voorbereidingen. 
Zonder hen zou onze werking 
niet mogelijk zijn. Bedoeling 
is dat we onze bijzondere 
medewerkers zoveel mogelijk 
zelfstandig laten werken, maar 
hen wel begeleiden en beves
tiging geven bij wat ze doen. 

Wat is jullie specialiteit?
Karen: We willen vooral kwali
teit bieden bij de producten die 
we serveren. Bij onze vers
gemaakte soep serveren we 
brood dat wordt gebakken in 
een houtoven van één van de 
boerderijprojecten. Onze taarten 
bakken we in de keuken van 
het dagcentrum Berbendaal.

Katty: We zijn ook bewust 
op zoek gegaan naar eerlijke 
producten. Zo kan je bij ons o.a. 
genieten van de smaakvolle 
koffi  e van de Tiense koffi  e
branders van Dragon Roast of 
een streekbier van brouwerij 
Hoplinter. Bij de koffi  e serveren 
we altijd zelfgemaakte koekjes. 
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“We proberen met 
onze activiteiten en 

ateliers deel te nemen 
aan het gewone 

leven en integratie 
te stimuleren.”

begeleidster 
Karen Reggers



BADEN MET DE ROMEINEN 
OP DE SITE MELLENBERG

TIENEN, 
BLANKE STAD

THUIS IN TIENEN

Tussen 130 en 280 n.C. 
 koloniseerden de Romeinen 
onze streek. De vruchtbare 
leemstreek was een goede 
voedingsbodem voor het 
ontwikkelen van grote land-
bouwbedrijven. Archeologisch 
onderzoek in het kader van de 
ruilverkaveling Willebringen 
bevestigde dat er zo’n Gallo-
Romeins landbouwbedrijf of 
‘villa rustica’ met badgebouw 
heeft gestaan op de site 
Mellenberg langs de Mettenweg, 
vlak bij de Westelijke Ring. 

Het badgebouw dat al deels 
onderzocht werd, bestond uit 
een opeenvolging van een 
koud, lauw en heet bad. Deze 
ruimtes werden verwarmd 
met een vernuftig vloer en 
muurverwarmingssysteem. De 
bodem heeft echter nog niet al 
zijn geheimen prijsgegeven …

De Vlaamse Landmaatschappij 
heeft plannen om de kern 
van de site te beschermen en 
toegankelijk te maken voor 
het publiek. De organisatie wil 

er een landschapskunstwerk 
plaatsen en het badgebouw 
virtueel toegankelijk maken via 
een app. De intergemeente
lijke onroerende erfgoeddienst 
PORTIVA heeft intensief mee
gewerkt aan het ontwerp van 
de app. In het stadhuis kan 
je naast de dienst ruimtelijke 
ordening een infozuil raadplegen 
over deze en andere erfgoed
elementen die in de kijker gezet 
worden. De site is ook één van 
de punten die je passeert op 
de GalloRomeinse fi etsroute.

b Info over de ruilverkaveling 
Willebringen op www.vlm.be.

Eind 19de eeuw kreeg onze stad de bijnaam 
TirlemontlaBlanche of ook wel ‘Tienen, de 
Blanke’. Deze naam zou je kunnen associëren 
met de parelwitte kleur van het wereldberoemde 
Tiense suikerklontje, maar de oorsprong ligt 
ergens totaal anders en is gezien de huidige 
omstandigheden razend actueel. De bijnaam 
verwijst immers naar de kordate aanpak van het 
stadsbestuur in de strijd tegen een pandemie 
die de stad, het land en ook de rest van Europa 
in de 19de eeuw stevig in de greep hield.

In 1832 kwam België voor de eerste maal in 
aanraking met de dodelijke infectieziekte cholera 
morbus. Eén van de vele preventieve maat
regelen die toen in Tienen getroff en werden, 
was het witkalken van de huizen. Na een tijd 
werd het panorama van de stad hierdoor 
 gedomineerd. Het leverde een bijzonder uitzicht 
dat vooral bij de reizigers van de prille trein
verbinding BrusselLuik in het oog sprong.

b Costa Hoppa Bijzonder, 
Broekstraat 23 in Tienen. 
Open van di. t/m vr. van 
10.00 tot 16.00 uur. Bij mooi 
weer kan je ook genieten op 
het terras en zijn de mede-
werkers met de glimlach 
present in de buitenbar.

Door de coronacrisis zijn 
de deuren van Costa 
Hoppa Bijzonder een aantal 
maanden dicht gebleven. Hoe 
hebben jullie dit ervaren?
Karen: Omdat mensen met een 
beperking tot een risicogroep 
behoren, moesten de cliënten 
van de dagcentra tijdens de 
coronacrisis thuis  opgevangen 
worden. Hierdoor vielen hun dag
taken en het contact met elkaar 
en de klanten weg. Toen we in juli 
onze deuren opnieuw mochten 
openen, was de vreugde groot. 

Katty: Gelukkig konden we 
tijdens de lockdown wel 
 telefonisch contact opnemen 
met onze cliënten of een 
videogesprek houden via 
Skype. We zijn ook een aantal 
keer samen gaan  wandelen in 
kleine groepjes. Zo werd het 
gemis toch wat draaglijker. 

Tot aan het einde van de eeuw zou de stad door 
nieuwe golven van deze uiterst besmettelijke ziekte 
getroff en worden. Door ‘voortschrijdend inzicht’ 
ontdekte men uiteindelijk de ware oorzaak van 
het onheil en wist men het kwaad te bedwingen.

Ben je nieuwsgierig naar de verdere afl oop 
van het verhaal, lees dan het  volledige 
artikel op www.dereensteen.be. 

Toekomstig landschapskunstwerk op de Mellenberg

Lithografi e van J. Hoolans van rond 1858

vàan Tîienen
D’histoure 
vàan Tîienen
D’histoure 
vàan Tîienen
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DR. J. GEENSSTRAAT

OUDE VESTENSTRAAT

De gebouwen die deel  uitmaken van 
de oefening worden  ingedeeld in 
3 categorieën.

Gebouwen die zeker behouden moeten 
blijven omdat ze van bijzondere 
waarde zijn of omdat ze recent werden 
gerenoveerd of nieuw werden gebouwd: 
1 OnzeLieveVrouwtenPoelkerk 
2 Muziekacademie 

(historisch en nieuw gedeelte) 
4 Administratie 
6 Het Toreke 
9 Voormalig Suikermuseum 
10 Kantoorruimte en werk

plaats Gilainstraat 
11 Historisch gedeelte stadhuis 
16 Vrijetijdscentrum
17 CC De Kruisboog 

Gebouwen waarvoor grondiger onder-
zoek noodzakelijk is, om te beslissen 
of een (gedeeltelijke) renovatie, 
afbraak of nieuwbouw aan de orde is: 

3 Bibliotheek 
5 Hagelands Historisch 

Documentatiecentrum 
7 Nieuw gedeelte van het Toreke 
8 Depot 
12 Deel van het stadhuis
13 Voormalig politiekantoor 
18 Chaine d’or 

Gebouwen/zones waar in de 
 toekomst uitbreiding mogelijk is: 

14 Voormalige meubelzaak Jopan 
19 Perceel SintJorisplein  aansluitend 

op het Vrijetijdscentrum 

De stad Tienen is een samenwerking aan-
gegaan met Team Vlaams Bouwmeester 
voor de opmaak van een masterplan voor 
de huisvesting van alle stads- en OCMW-
diensten in het centrum van de stad. Op 
die manier wil het stadsbestuur de stads-
kern versterken en de nieuwe functies van 
de toekomstige Grote Markt ondersteunen. 

De toekomstige, nieuwe Grote Markt is ont
worpen voor bewoners, bezoekers, jongeren 
én ouderen en mensen die van een terrasje 
houden of in de schaduw van de kerktuin 
van een rustig plekje willen genieten. Maar 
stenen en bomen alleen volstaan niet om 
beleving op het plein te creëren. Om het hart 
van de stad nieuw leven in te blazen, wordt 
er daarom op vele fronten tegelijk gewerkt. 

De recente integratie van de stad en het 
OCMW leidt tot heel wat verschuivingen 
binnen de administratie en tot praktische 
vragen over hoe de samengevoegde 
diensten in de toekomst gehuisvest kunnen 

worden. Het stadsbestuur opteert ervoor om 
alle diensten te centraliseren in het centrum 
van de stad. Een goede dienstverlening 
aan de burger en een warm onthaal staan 
hierbij centraal, net zoals de herbestemming 
van de mooie monumentale gebouwen 
die ons stadscentrum rijk is. Dit is ook een 
duurzame keuze, want om de voormalige 
Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck te 
citeren: “Het meest duurzame gebouw is het 
gebouw dat we niet bouwen.” Op die manier 
wordt er een bijkomende boost gegeven 
aan het stadsleven en wordt het bruisende 
karakter van de Grote Markt ondersteund.

Om dit op een gestructureerde manier te 
laten verlopen en ervoor te zorgen dat de 
investeringen op korte termijn ook bijdragen 
tot een visie op lange termijn, wordt er een 
masterplan opgemaakt voor de inrichting 
van de verschillende sites. Het doel van dit 
masterplan is tot een gefaseerd uitvoerings
programma te komen. 

MASTERPLAN VOOR 
DE HUISVESTING 
VAN DE STADS EN 
OCMWDIENSTEN 

GEBOUWEN DIE DEEL UITMAKEN 
VAN HET MASTERPLAN
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SAMENWERKING MET TEAM 
VLAAMS BOUWMEESTER 
Om deze complexe opgave tot een goed 
einde te brengen, wordt de studiedienst 
gebouwen van de stad bijgestaan door het 
Team Vlaams Bouwmeester (TVB). Na een 
oproep konden ontwerpteams hun interesse 
kenbaar maken. Dit najaar wordt vervolgens 
een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking opgestart om 
een goed ontwerpteam aan te stellen.

TVB adviseert de stad bij de opmaak van de 
projectdefinitie, de briefing van de ontwerp
teams en de presentatiemomenten. Het blijft 
ook betrokken bij de gunning en de opmaak 
van het masterplan. Verwacht wordt dat het 
masterplan midden 2021 klaar zal zijn. Op 
dat moment heeft de stad een concreet en 
gefaseerd bouwprogramma ter beschikking 
voor de huisvesting van de stedelijke dien
sten in het centrum van de stad.
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Begin augustus gingen de werken 
voor de heraanleg van de Grote 
Markt van start. Met dit project 
 trans  for meert het markt plein tot een 
groene, verkeers  luwe en  toegankelijke 
ontmoetings  plek. Tijdens de eerste 
fase wordt er gewerkt op de Kalk-
markt en op het ceremonieplein. 

GROEN PLEIN VOL 
BELEVING 
In onze vorige nummers berichtten we 
uitgebreid over de ontwerpplannen 
en het proces dat eraan voorafging. 
De nieuwe Grote Markt wordt een 
toegankelijke, groene en verkeers
luwe plek, met een opdeling in 
 verschillende pleintjes. Hier kunnen 
ook evenementen plaatsvinden. 
De meest opvallende ingreep is de 
kerktuin die de O.L.V.tenPoelkerk 
en het omliggend erfgoed groen zal 
inkapselen. Met gezellige, uniforme 
terrassen, toegankelijke wandelassen 
en een waterpartij op de Schapenmarkt 
voor de circusschool wordt het een 
plein vol beleving. De parking blijft 
behouden, de toegangs wegen naar 
het plein krijgen fietsenstallingen.

FASERING
De heraanleg gebeurt in  verschillende 
fases. Momenteel wordt op het 
ceremonieplein een bufferbekken 
aangelegd. Tegelijkertijd worden de 
rioleringswerken uitgevoerd op de 
Kalkmarkt en vanaf het kruispunt 

TIENEN TRANSFORMEERT

met de Academiestraat richting 
Gilainstraat. In deze fase blijft verkeer 
vanaf de Gilainstraat mogelijk richting 
Leuvensestraat. 

De bushalte op de Grote Markt wordt 
nog steeds bediend. Voor voetgangers 
wordt er altijd een doorgang voorzien. 
Fietsers nemen hun fiets aan de hand 
of volgen de omleiding. De parking op 
de Grote Markt wordt gedeeltelijk inge
nomen voor de inrichting van de werf. 

Vanaf eind september wordt het 
kruispunt met de Gilainstraat aan
gepakt en is er geen verkeer meer 
mogelijk tussen de Gilainstraat en de 
Grote Markt. De parking blijft toe
gankelijk langs de andere zijde van 
de Grote Markt (Dr. J. Geensstraat).

Tegen eind dit jaar zouden de eerste 
drie fases voltooid moeten zijn. 

INFOPUNT 
Wil je meer weten over de  geschiedenis 
van de Grote Markt en de plannen 
voor de  heraanleg, dan ben je iedere 
dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur welkom 
in het infopunt in het voor malige 
Suiker museum op de Grote Markt. 
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VAN GROTE MARKT  
NAAR GEZELLIGE MARKT

 b Blijf op de hoogte van de werken via 
www.tienen.be/grotemarkt of schrijf 
je via www.tienen.be/nieuwsbrieven 
in op de nieuwsbrief van de stad 
waarin regel matig een stand 
van zaken gegeven wordt. 



NIEUW 
STADSDEEL  
IN WORDING: 
‘T CONVENT 
De site van de Oude Vesten is een 
gekende plek in Tienen die het decor 
vormde van vele ontmoetingen. Met 
’t Convent wordt een nieuw hoofdstuk 
geschreven. Dit ambitieus woonproject zal 
45 appartementen bevatten, een gemeen-
schapsruimte en een mooie buitenruimte. 

In het project wordt veel aandacht besteed 
aan de bestaande erfgoedwaarde. Zo 
zullen de voorgevel en trappenhal van de 
herenwoning aan de Oude Vestenstraat in 
ere worden hersteld en zal ook de koets
doorgang geïntegreerd worden in het 
project. Links en rechts van dit gebouw 
zal er een nieuwbouw worden opgericht. 
Aan de linkerzijde zoekt deze aansluiting 
met de bestaande herenwoning, terwijl de 
rechterzijde een moderne architecturale 
uitstraling krijgt. 

Op het binnenplein wordt de voor gevel 
van de voormalige school bewaard, 
net als de achtergelegen bomenpartij. 
Deze authentieke elementen zullen ook 
hier worden aangevuld met doordachte 
nieuwbouwarchitectuur. 

De site is momenteel een populaire 
broedplaats voor zwaluwen. Ook voor hen 
zal binnenkort met ’t Convent een nieuwe 
thuis gecreëerd worden! 

TIENEN 
RENOVEERT 
VERDER 
Bewoners met een beperkt inkomen 
en één eigendom in bepaalde straten 
in Grimde, de Potterijbuurt en de sta
tionsbuurt kunnen dankzij het project 
‘Tienen renoveert verder’ hun woning 
laten renoveren tot een veilige, 
kwaliteitsvolle en energie zuinige 
woonst. De provincie VlaamsBrabant 
zorgt voor gratis begeleiding tijdens 
het verbouw proces en voorziet 
een renovatiebudget van max. 
30.000 euro. Het toege kende bedrag 
voor de nodige werken moet pas 
terugbetaald worden als de woning 
van  eigenaar verandert. Op dinsdag 
29  september van 08.00 tot 13.00 uur 
bemannen de medewerkers van het 
Woon infopunt Tienen een infostand 
aan de ingang van het stadhuis. Je 
kan er terecht met al je vragen en 
uitzoeken of je woning in aanmerking 
kan komen voor dit project. 

 b Wooninfopunt Tienen,  
Grote Markt 27 in Tienen,  
tel 016 80 56 81, 
wooninfopunt@tienen.be.

STEDENBOUWKUNDIGE 
VERORDENING VOOR VERSTERKING 
WOONKWALITEIT 
Tienen wil inzetten op het versterken van 
de woonkwaliteit en doet dit o.m. door 
de invoering van nieuwe stedenbouw-
kundige voorschriften. Elke zelfstandige 
woning gerealiseerd via nieuwbouw, ver-
bouwing of herbouw, of door het wij zigen 
van het aantal woongelegenheden of 
de hoofdfunctie, zal binnenkort moeten 
voldoen aan een aantal minimumeisen. 

De voorschriften hebben betrekking 
op de oppervlakte, de toetreding van 
daglicht, de vrije hoogte tussen vloer en 
plafond en de aanwezigheid van een 
private buitenruimte. De stad wil ook 
een gevarieerd en aantrekkelijk woon
aanbod met een mix van verschillende 

woningtypes stimuleren. Het fenomeen 
van doorgedreven opsplitsing van 
bestaande woningen in appartementen 
zet een grote druk op het aanbod aan 
eengezinswoningen. Daarom wordt 
opdeling in meerdere entiteiten gekop
peld aan een aantal voorwaarden. Bij 
grotere nieuwbouw en herbestemmings
projecten moet steeds een mix van 
grondgebonden woningen en apparte
menten gerealiseerd worden. 

De verordening wordt dit najaar 
voor gelegd aan de gemeenteraad. 
De nieuwe reglementering draagt 
bij tot de versterking van Tienen 
als aantrekkelijke woonstad. 
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GASREGLEMENT VOOR EEN 
PROPERE EN VEILIGE STAD

GAS staat voor gemeentelijke 
administratieve sancties. Een 
GASreglement laat toe om kleine 
inbreuken en overlast te beboeten. 
Voor de strafrechtbank worden deze 
vaak geseponeerd, hoewel ze veel 
hinder kunnen veroorzaken. Heel 
wat van de inbreuken vermeld in het 
GASreglement zijn niet nieuw, maar 
stonden ook al in het politiereglement. 
Het grote verschil is dat het bestuur nu 
zelf de kans heeft om sanctionerend 
op te treden. 

Neem bv. zwerfafval. De Tienenaars 
vinden een propere stad erg 
belangrijk, maar het is duidelijk dat 
sensibiliseren niet voldoende is. Het 
bestuur wenst in te zetten op hand
having: wie betrapt wordt, zal betalen. 

Niet alleen de opruimingskost zal 
aangerekend worden in de vorm van 
een belasting, met het GASreglement 
komt er bovenop ook een geldboete 
die kan oplopen tot 350 euro.

In het GASreglement zijn ook heel 
wat regels opgenomen die ervoor 
moeten zorgen dat wonen in Tienen 
aangenaam en veilig is voor  iedereen. 
Zo zijn er regels op het vlak van 
openbare orde, geluidsoverlast, 
het onderhoud van braakliggende 
stukken grond en voetpaden, enz. 
Ook de verplichting van een confor
miteitsattest voor verhuurders van 
woningen in onze binnenstad wordt 
opgenomen. Dergelijk attest bevestigt 
dat de woning voldoet aan een aantal 
normen op het vlak van veiligheid, 

gezondheid en woonkwaliteit. Op die 
manier zal het GASreglement ook bij
dragen tot betere woongelegenheden 
in onze stad.

GASboetes kunnen uitgeschreven 
worden door de politie en de GAS
vaststellers. De GASvaststellers, 
aangesteld door de gemeenteraad, 
volgden een intensieve opleiding. 
Bij de dienst preventie worden de 
verslagbladen van de GASvaststellers 
verzameld en administratief verwerkt, 
om ze vervolgens door te spelen aan 
de sanctionerende ambtenaar van 
de provincie VlaamsBrabant die de 
boete eff ectief oplegt. De tarieven 
gaan van 100 tot 350 euro. 

Op 1 oktober wordt het nieuwe GAS-reglement van kracht. 
Dit laat de stad toe om kleine inbreuken en overlast te 
beboeten, wat bĳ draagt tot een propere en veilige stad.

VEILIGHEID
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CORONAPROOF 
GENIETEN VAN 
CULTUUR 
Vanaf september opent CC De Kruisboog opnieuw de deuren. 
Momenteel zijn er tickets te koop voor de voorstellingen in het 
najaar, vanaf november blikt het cultuurcentrum wat verder 
vooruit en kan je plaatsen reserveren voor de voorjaars-
programmatie. Zo kan er flexibel ingespeeld worden op de 
coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn. 

Woensdag 7 oktober 
Familievoorstelling 
4Hoog ‘Kom wel’

© Jeroen Berents 

© Kris Dewitte 

Donderdag 15 oktober 
Jan Leyers ‘Allah in Europa’ Vrijdag 2 oktober 

Eigen Kweek  
‘Het temmen van een feeks’

Vrijdag 9 oktober 
Chris Lomme en Het 
Gevolg ‘Madame Rosa’

Donderdag 12 november 
Jeff Buckleytribute ‘Slow Pilot’ Donderdag 26 november

Joost Van Hyfte ‘Uitgekookt’

Vrijdag 23 oktober
Stef Bos ‘Bloemlezing 2020’

Donderdag 29 oktober 
Nele Goossens ‘En nu?’

Vrijdag 27 november 
Geert Verdickt ‘Einzelgänger’

Zaterdag 28 november 
Warre Borgmans en  
Kathelijne Verbeke ‘K.A.L.M.’

Woensdag 18 november
Theater Malpertuis  
‘De kleine prins’  
(familievoorstelling én 
avondvoorstelling)

Donderdag 19 november 
Nancy Muylaert ‘Terug 
naar de bron’

Vrijdag 20 en  
 zaterdag 21 november 
Alex Agnew ‘Be careful 
what you wish for’NAJAARS PROGRAMMATIE 

© Jeroen Vanneste 
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© Jef Boes 

© Inge Kinnet 

© Filip Naudts

Woensdag 4 november 
Familievoorstelling 
Meneer Monster  
‘Over een kleine mol …’

© Christiaan Bloem 

© Lieven Dirckx 

© Fred Debrock 

© Karel Uyttendaele 



CC De Kruisboog heeft een 
nieuw ticketing systeem 
in gebruik genomen. Op 
www.dekruisboog.be kan 
je een korte handleiding 
raadplegen voor het online 
bestellen van tickets. 

KLASSIEK IN 
DE KAPEL
Vzw Klassiek in de Kapel 
pakt uit met een corona-
proof concertseizoen, dat half 
september van start gaat.

Alle concerten zullen plaats
vinden in de theaterzaal van 
CC De Kruisboog, in de Manege 
of in de H. Hartkerk. Die grotere 
ruimtes zorgen er – in  combinatie 
met een beperkt aantal tickets 
– voor dat de concertlief
hebbers een 100 % coronaproof 
concert kunnen bijwonen: intiem, 
ingetogen, en vooral veilig. 

Geen Beethovenweek dus, 
zoals eerst gepland, maar 
kleine concerten die een mooi 
overzicht bieden van muziek 
van in de Renaissance tot op 
vandaag. Daarbij ook de avant 
première van de CDvoorstelling 
‘Philippus de Monte’ door Ratas 
del Viejo Mundo en de première 
van de CDvoorstelling ‘Ambos 
Mundos’ van het Duo Andaluza, 
met gitarist Stijn Konings en 
violist Nicolas Dupont. 

 b www.klassiekindekapel.be

VOORLEES
WEEK
Op zaterdag 21 november kan 
iedereen in de bib terecht voor 
de startdag van de Voorleesweek 
met activiteiten en de bekend
making van de winnaar van de 
(voor)leestipwedstrijd.

Onder het motto 'Lezers maak je 
samen' focust deze editie van de 
Voorleesweek op de rol van de 
ouders. Ouders zijn cruciaal voor 
de leesopvoeding van een kind. 
Hun invloed is het grootst, zo blijkt 
uit onderzoek. Maar ze staan er 
niet alleen voor. Een heel netwerk 
rondom hen biedt ondersteuning 
in die taak. Kinderbegeleiders, bib
medewerkers, leerkrachten ... Ieder 
heeft zijn rol. Want lezers creëren 
we allemaal samen! 

Zaterdag 5 en  
zondag 6 december
Loge 10 ‘Moordspel’ 

Zondag 13 december 
Familievoorstelling 
Lejo ‘Kerstshow’ 

Woensdag 16 december 
Familievoorstelling  
De Stilte ‘Mankind’

Vrijdag 18 december 
Wim Opbrouck ‘Singalong’ 

Woensdag 9 december 
Bob De Moor ‘Picasso’ 

Donderdag 10 december 
Bert Gabriëls 
‘Eindejaarsconference’

Zaterdag 12 december 
Maandacht  
‘The history of country’

Vrijdag 4 december 
Tom Helsen ‘Songbook’

FILMVOOR
STELLINGEN 
Een filmpje  meepikken? Surf 
voor het  uitgebreide film aanbod 
en de  reservatie van tickets 
naar www.dekruisboog.be. 
Voor tickets en een handig 
programma boekje kan je ook 
aan de ticketbalie terecht. 

PROGRAMMATIE 
VOORJAAR 2021 
Vanaf november zijn de tickets 
voor het voorjaar 2021 beschik
baar. Zet je schrap voor o.a. De 
Mens, Kamagurka, The Music 
of Billy Joël & Elton John, 
Erhan Demirci, Marcel Vanthilt, 
Assisen 3, Adriaan Van den 
Hoof, Ben Vanderweyden & 
Roland Vanhoegaerdencombo 
en De Frivole Framboos. 

 b Meer info en 
 reservatie tickets op 
 www . dekruisboog.be.

CORONA
MAATREGELEN
Om alle voorstellingen veilig 
te laten verlopen, hanteert 
CC De Kruisboog een aantal 
maatregelen:
• tickets zijn enkel in vrije zit 

verkrijgbaar (de plaatsen 
worden de avond zelf toe
gewezen), er wordt niet 
gewerkt met abonnementen;

• het aantal tickets wordt 
beperkt i.f.v. de op dat moment 
toegestane zitcapaciteit; 

• pauzes worden zoveel 
mogelijk vermeden;

• de zaal wordt een halfuur 
voor de voorstelling 
geopend om rijen wachtende 
bezoekers te vermijden. 

 b Check steeds 
www.dekruisboog.be voor 
een actueel overzicht van 
de maatregelen.

UITGELICHT
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© Hans  
Gerritsen 

© Johan Jacobs 

© Johannes Vande Voorde

© Koen Bauters

© Thomas Richard Mertens



ZOEMENDE 
BERMBLOEMEN
De stad Tienen zet in op extensief 
maaibeheer voor bepaalde grasperken 
en bermen. Dit betekent dat sommige 
locaties maar één tot twee keer per 
jaar gemaaid worden. Hiermee krijgt 
de biodiversiteit een duwtje in de rug.

Met extensief maaibeheer kan een berm 
uitgroeien tot een mooie bloemen en 
plantenweide. Dit is geweldig nieuws 
voor de levensnoodzakelijke bijtjes. Zij 
zorgen voor de bestuiving van een hele
boel gewassen zoals fruitbomen. Om te 
overleven hebben bijen bloemen nodig, 
en dan liefst wilde, inheemse soorten.

Door beperkt te maaien, krijgen bloemen 
en planten de kans om volop te groeien. 
Ook op plaatsen waar nieuwe aanplan
tingen niet aangewezen zijn, ontstaat er 
zo een grotere biodiversiteit. Zo zorgt 
minder maaien voor meer en beter groen 
én meer insecten en kleine dieren. 

De technische dienst plaatste een 
80tal infoborden op de locaties die 
op deze manier beheerd worden. 

ELEKTRISCHE 
FIETSEN
Omdat de stad duurzame verplaatsingen 
wil promoten, kocht ze begin dit jaar drie 
elektrische dienstfi etsen aan. Twee ervan 
worden gebruikt door de gemeenschaps
wachten, de derde staat ter beschikking 
van de medewerkers voor dienstverplaat
singen. Dit heeft heel wat voordelen: de 
personeelsleden worden gestimuleerd 
tot meer beweging en het initiatief draagt 
bij tot het realiseren van de beleidsdoel
stelling om de CO2uitstoot te verlagen. 
Binnenkort wordt het initiatief geëvalu
eerd om te bekijken of de aankoop van 
bijkomende elektrische dienstfi etsen 
aangewezen is. 

VOOR ELKE ZWERFKAT EEN KNIPJE
Tienen draagt dierenwelzijn hoog in 
het vaandel. Al sinds 2016 verleent de 
stad fi nanciële steun aan het sterilisatie-
project voor zwerfk atten van het 
dieren asiel. Claudien Finoulst is één 
van de bedrijvige vrijwilligers die er mee 
voor zorgt dat de Tiense zwerfk atten-
populatie niet de pan uit swingt.

Waarom is het zo belangrijk om 
zwerfk atten te steriliseren?
Katten zijn dieren die zich erg snel 
voortplanten. Een kat is al vruchtbaar op 
de leeftijd van 5 tot 6 maanden en na 
een nestje kittens kan een kattin alweer 
zwanger worden na een 6tal weken! Dit 
betekent dat er per jaar soms tot 3 nestjes 
met telkens 3 tot 6 kittens geboren 
kunnen worden. Omdat zwerfpoezen geen 
‘natuurlijke vijand’ in de stad hebben, kan 
een kattenpopulatie plots enorm snel 
aangroeien. En dat heeft gevolgen voor 
de omgeving, want hoe lief een poes ook 
kan spinnen, het zijn enorm effi  ciënte 
roofdieren. Het is dus ook belangrijk 
voor het evenwicht in de biodiversiteit.

Hoe gaat het project in zijn werk?
Inwoners kunnen zwerfk atten melden 
via zwerfk atten@tienen.be. Vervolgens 
plaatsen we een zwerfk attenval (zie foto). 
Zodra de zwerfk at in de val zit, nemen 
we ze mee naar één van de dierenartsen 

waarmee we samenwerken. Daar wordt 
de kat verzorgd, getest op FIV (katten
aids), gevaccineerd en gesteriliseerd. De 
kat krijgt dan ook een knipje in het oor: 
zo weten we of een zwerfk at al gecheckt 
is. En dan laten we het dier weer los in 
zijn of haar habitat. De hele behandeling 
neemt toch al snel een dag in beslag. Per 
jaar behandelen we ongeveer 150 zwerf
katten, maar elk jaar is de zomerperiode 
een piekmoment. Het is enkel dankzij het 
budget dat de stad Tienen ter beschikking 
stelt dat we dit project kunnen volhouden.

Wat kan de Tienenaar doen om te helpen?
Veel! Steriliseer en chip je huiskat. Zo 
help je mee voorkomen dat er te veel 
kittens geboren worden en kan je kat 
snel geïdentifi ceerd worden als ze 
per ongeluk in een kattenval belandt. 
Chippen is trouwens verplicht voor alle 
katten geboren na 8 augustus ‘17. Meld 
het wanneer je een zwerfk at spot met 
een ongeknipt oor. Tot slot wil ik ook een 
warme oproep doen om vrijwilliger te 
worden bij het dierenasiel: we kunnen 
steeds extra helpende handen gebruiken.

b Een zwerfk at melden kan 
via gsm 0497 26 72 68 of 
zwerfk atten@tienen.be. Meer 
info over het dierenasiel vind je 
op www.dierenasiel-tienen.be.

INRUILEN ZELFKLEVERS 
GROF VUIL EN SNOEIHOUT
Sinds 1 januari heb je voor de ophaling 
op afroep van grof vuil en snoeihout 
geen zelfk lever meer nodig. De aanre
kening gebeurt via een DifTarrekening. 

Heb je nog oude zelfk levers liggen, dan 
kan je deze tot woensdag 30 september 
inruilen in het recyclagepark voor een 
saldo op de DifTarrekening. 
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“Per jaar kunnen soms 
3 tot 4 nestjes met 

telkens 3 tot 6 kittens 
geboren worden.”



Bomen in de stad (én daarbuiten) zijn 
echt een must. Ze zuiveren onze lucht, 
geven ons schaduw tijdens de steeds 
warmer wordende zomers en bieden 
voedsel en een nestplaats aan vogels 
en andere dieren. Bovendien blijkt uit 
onderzoek dat groen mensen gelukkiger 
maakt. Daarom ondertekende de stad 
Tienen het ‘bomencharter’, maar ook jij 
kan onze stad een stuk groener maken!

BOMENCHARTER
De stad Tienen heeft besloten om in te 
zetten op meer groen in en rond de stad, 
o.a. door meer bomen aan te planten. 
Daarvoor werd in maart 2020 het 
‘bomencharter’ ondertekend door het 
college van burgemeester en schepe
nen. Dat charter is een overeenkomst 
waarin de stad – samen met vele andere 
steden en gemeenten – zich verbindt 
om een bepaald aantal bomen per jaar 
aan te planten. Het gaat dan zowel om 
nieuwe bomen als bomen ter vervanging 
van dode of zieke exemplaren. 

DRIEDUIZEND EN EEN BOMEN VOOR TIENEN
Tienen engageert zich voor de aanplant 
van minimaal 750 bomen per jaar in de 
periode 20202024. In het totaal gaat 
het dus om minstens 3.000 bomen 
– meer mag uiteraard ook. Om dit te 
realiseren werkt de stad o.a. samen met 
het Regionaal Landschap ZuidHageland 
(RLZH). En liefst ook met alle Tienenaars, 
inclusief jezelf. Samen kunnen wij deze 
doelstelling behalen!

PLANT EEN BOOM
Wil je ook meedoen? Zou je graag één 
of meer bomen in je tuin planten? Of heb 
je een stukje grond dat ideaal is om een 
hoogstamboomgaard van te maken? 
Aarzel dan niet en zet mee je schouders 
onder dit project. Geef dit zeker door 
aan de dienst leefmilieu en natuur (leef
milieu@tienen.be), dan tellen we jouw 
bomen mee. Ieder jaar in januari maken 
we bekend hoeveel bomen er het jaar 
ervoor werden aangeplant op het hele 
grondgebied van Tienen. Je kan uiter
aard naar een boomkweker in de buurt 
gaan om je keuze te maken, maar kan 
ook terecht bij het Regionaal Landschap 
ZuidHageland (RLZH).

BEHAAG JE TUIN
‘Behaag je tuin’ is de jaarlijkse 
samenaankoopactie van RLZH, in 
samenwerking met de provincie Vlaams
Brabant. Koop je via hen je plantgoed 
aan, dan wordt dat automatisch mee
geteld voor het bomencharter. Je 
kan er verschillende boompakketten 
bestellen: bomen voor de kleine tuin, 
klimaatbomen (goed bestand tegen 
droogte), bomen die van natte voeten 
houden, bijvriendelijke bomen en 
fruitbomen. Daarnaast hebben ze ook 
pakketten met gemengde hagen, hout
kanten, heggen … 

Bestellen kan nog t/m zaterdag 
31 oktober. Op zaterdag 5  december 
staat het plantgoed dan voor je 
klaar bij een verdeelpunt in je buurt. 
Neem dus zeker een kijkje op 
www.behaagjetuin.be voor meer info. 
Weet je niet goed wat het beste in jouw 
tuin past of wens je  ondersteuning bij 
de aanplant, neem dan gerust contact 
op met RLZH via info@rlzh.be of 
016 81 52 77. Nog meer tuintips vind je 
op www.vlaamsbrabant.be/levedetuin.

DUURZAAM TIENEN
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TIENEN WERKT
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Het onderzoek werd uitge
voerd in samenwerking met 
de Thomas More Hogeschool. 
Van de 2.000 aange schreven 
inwoners, namen er 588 
deel aan de enquête, vol
doende om representatieve 
conclusies te trekken. De 
communicatie monitor brengt 
o.m. in kaart welke stede
lijke communicatiekanalen 
de inwoners hanteren en 
hoe ze de kwaliteit ervan 
beoordelen. Er werd ook 
gepeild naar de informatie
behoeften, het imago van 
Tienen en de tevredenheid 
over de dienstverlening van 
het onthaal. Met de resultaten 
gaat de stad aan de slag om 
het beleid bij te sturen. De 
communicatiemonitor werd 
al in 15 andere  gemeenten 
uitgevoerd, wat toelaat een 
vergelijking te maken. 

HELDERE 
TAAL VAN DE 

INWONERS
In het najaar van 2019 hield de stad 

een bevraging bĳ  een steekproef van 
2.000 inwoners over het communicatie-

beleid. Uit de resultaten blĳ kt dat de 
Tienenaars het communicatie beleid vrĳ  

positief beoordelen, maar dat er nog werk 
aan de winkel is op het vlak van parti-
ci patie, onthaal en beleving in de stad. 

HELDERE 
 COMMUNICATIE
De stedelijke communicatie
kanalen halen een gemiddeld 
goede score qua bereik 
en waardering. Het stads
magazine, de website en 
bewonersbrieven blijken 
de drie topkanalen te zijn, 
gevolgd door de Facebook
pagina van de stad. 

STADSMAGAZINE
Het stadsmagazine wordt door 
61 % van de inwoners gedeel
telijk tot grotendeels gelezen. 
Nog eens 23 % doorbladert 
het magazine. 86 % vindt Tiens 
vlot leesbaar, 60 % zou Tiens 
missen wanneer dit maga
zine niet meer zou bestaan. 

DIGITALE KANALEN
Ongeveer drie vierde van de 
Tienenaars vindt de website 
actueel, mooi en verzorgd. 
24 % is echter nog niet of 
onvoldoende op de hoogte 
van de mogelijkheden van het 
digitale loket. 22 % vindt niet 
altijd de informatie die hij of 
zij zoekt. De digitale nieuws
brief is nog relatief onbekend, 
en ook de Instagrampagina 
(hoewel heel positief beoor
deeld) heeft nog groeimarge. 

GEDRUKTE 
PUBLICATIES
Hoewel 95 % van de 
Tienenaars gebruikmaakt van 
internet (bij de <40jarigen is 
dit zelfs 100 %), blijken fl yers 
en brochures nog goed te 
scoren als vrijetijdskanaal. 
Ook de activiteitenkalender 
in het stadsmagazine en 
de websites van de bib en 
CC De Kruisboog worden op 
prijs gesteld. 54 % van de 
inwoners vindt het nuttig een 
stadsplan in de bus te krijgen. 

HERKENBAARHEID 
EN PARTICIPATIE
Slechts 48 % vindt de com
municatie van de stad 
herkenbaar. 36 % is van 
mening dat er onvoldoende 

inspanningen geleverd 
worden om de wensen van 
de bevolking te kennen. 

DIENST VERLENING 
ONTHAAL 
De algemene beleving van 
de overheidscommunicatie 
hangt samen met de ervaring 
die de inwoners hebben met 
de dienstverlening van het 
onthaal. Op dit vlak bengelt 
Tienen onderaan de lijst 
van gemeenten, zowel wat 
het telefonisch onthaal, het 
contact via het algemeen 
emailadres als de onthaal
balie betreft. Dit is duidelijk 
een werkpunt voor de stad. 

SLEUTELEN 
AAN HET IMAGO
De stad Tienen zal de 
komende jaren stevig inzetten 
op beleving. Geen overbodige 
luxe, want op twee derde van 
de indicatoren krijgt Tienen 
momenteel een zeer zwakke 
score. De inwoners ervaren 
onze stad o.m. als grijs, vuil 
en weinig verrassend en 
gastvrij. Tienen wordt wel 
als kindvriendelijk, rustig en 
een plek met redelijk wat 
vrijetijdsaanbod beschouwd. 

RESULTATEN VAN DE 
COMMUNICATIEMONITOR



GETIPT IN TIENEN

Tips
5

Tĳ dens de corona crisis 
willen we de lokale hande-
laars extra ondersteunen. 
#kooplokaal bĳ  deze vĳ f 
nieuwe adresjes in Tienen!

ECOLOGISCHE 
KOFFIEBAR

In volle coronacrisis een koffi  ebar openen? 
Ides Van Nerum deed het met NOON. In 
een ecologische en huiselijke sfeer kan 
je er nippen van een kopje koffi  e, een 
smoothie of milkshake. Dagverse desserts, 
een glas wijn of streekbiertje staan ook 
op de kaart. De meubels zijn gemaakt 
van gerecycleerde materialen en de 
meeneemverpakkingen zijn volledig com
posteerbaar. In de toekomst hoopt Ides 
ook een kleine lunch aan te bieden, maar 
het is even afwachten hoe de corona
maatregelen verder evolueren. 

b NOON, Gilainstraat 5 in Tienen - 
Open: di. tot vr. van 08.00 tot 18.00 uur
en za. van 10.00 tot 18.00 uur.

IBIZA IN JE 
KLEERKAST

Bij Rose de moi concept store vind je 
kleding en accessoires in bohochicstijl. 
‘Life is too short to wear boring clothes’, 
dus brengt Sandra van Achter Ibiza naar 
Tienen met merken als Sissi, Miss June en 
Love Ibiza. Ze verrast ook met decoratie 
van Home Marrakech, een assortiment gin 
en natuurvoeding voor honden en katten. 
Gratis levering aan huis is mogelijk in een 
straal van 15 km rond Tienen.

b Rose de moi concept store, 
Grote Markt 12 in Tienen - 
Open: wo. tot za. van 11.00 tot 13.00 uur 
en van 14.00 tot 17.30 uur. Ma. en di. na 
afspraak (gsm 0495 28 04 34). 

ZOMER BRASSERIE 
VOGELZANG

Feestzalen Vogelzang opende omwille van 
de coronacrisis tijdelijk een brasserie met 
zomerterras. Proef klassieke gerechten en 
huisbereide pannenkoeken. Of wat dacht 
je van een mals stukje bizonvlees van 
eigen kweek? Boek een huifk artochtje naar 
Willebringen om de dieren in levende lijven 
te zien. Voor de kleinsten zijn er gerechtjes 
op maat en een speeltuin met springkasteel.  

b Feestzalen Vogelzang, 
Leuvenselaan 534 in Tienen - 
Open: do. en vr. vanaf 17.30 uur, za. en 
zo. vanaf 12.00 uur. Reserveren voor de 
brasserie en huifk artocht is aangeraden 
(tel 016 81 38 56). 

ONTBIJT ALS 
EEN KEIZER

Niets beter dan de dag te starten met een 
fl ink ontbijt. Schuif aan tafel in De Afspraak 
voor een standaard of luxevariant. Op de 
kaart ook overheerlijke pannenkoeken, 
wafels en suggesties. Of verpoos tijdens het 
shoppen even met een lekkere sangria. Rudi 
en Gilberte heten je van harte welkom in 
hun nieuwe zaak. 

b De Afspraak, Grote Markt 47 in Tienen - 
Open: elke dag van 09.00 tot 19.00 uur 
(vr. van 08.00 tot 19.00 uur en di. van 
08.00 tot 18.00 uur). Voor het ontbijt 
reserveer je best (gsm 0479 77 17 06).

POPUP AAN 
DE KERK

Heidi, Kris en het happy team van De 
Korenbloem verwelkomen jullie graag 
in hun popup café ‘T’es nog ni af’ in 
Hakendover. De coronacrisis dwars boomde 
de renovatie van deze horeca zaak. Daarom 
werd er in afwachting een popupconcept 
gelanceerd. Je kan er komen genieten van 
o.a. speciale bieren en zomerse cocktails 
en mocktails. Als alles verder volgens 
plan verloopt, opent het authentieke 
gerenoveerde café met feestzaal vanaf 
oktober de deuren. Op termijn zijn er ook 
plannen om er een B&B uit te baten. 

b De Korenbloem, 
Processieweg 9 in Hakendover - 
Open: vr. van 16.00 tot 01.00 uur, 
za. en zo. van 10.00 tot 01.00 uur. 
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#THUISINTIENEN

Gebruik #thuisintienen voor al 
je Instagramfoto’s over Tienen: 
de kans bestaat dat jouw foto 
in deze rubriek terechtkomt! 

 1 JUNI
@phi.tienen: Blij om weer aan de slag te 
zijn. Tevreden gezichten en leuke babbels. 
Alles loopt hier op wieltjes. #opvolletoeren
#fi jneklanten #goodvibes #stadtienen
#schoonheidssalonphi #winkelhier

14 JULI
@an_mom_of_juliette: Grote kunst voor kleine 
kenners! @thaisvanderheyden #zomerintienen
#thuisintienen #speurtocht #wieisdedief
#meandmygirl #moemaarblij

 2 AUGUSTUS
@joskesbroekje: Overal hetzelfde hoor: 
mondmasker verplicht! #safetyfi rst #stadtienen
#thuisintienen #vlaamsbrabant

12 JULI
@christoffj  onckers: Openlucht fi lm 
@stadtienen, keitof initiatief!! #thuisintienen
#tienvoortienen #zomerenintienen #zomer
#staycation #tienenbeach

27 JULI
@saradeboomhutbouwster: Wanneer de boer 
een strobaal op de weg legt ... #carpediem
#whenlifegivesyoulemons #farmlife
#thuisintienen

25 JUNI
@kenneth_arktos: Vanavond komt 
@streetsoccerbelgium nog eens langs op 
Heldenland!⚡⚽⚡ #Arktos #Hetkanwél
#streetsoccerbelgium #SSB #Tienen
#samentienen

24 JULI
@jfdeclercq: That time of year already. 
#thuisintienen

19 AUGUSTUS
@philippevdp: De vorige keer regende het ... 
dus dat verdiende een nieuwe foto. Groene 
kring Hageland #staycation #hakendover
#tienen #thuisintienen #stropop #boerentrots

#THUISINTIENEN
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CONTACT
Stad Tienen  016 80 57 00
Grote Markt 27  info@tienen.be
3300 Tienen  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

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

WACHTDIENSTEN
Lokale politie
Tel 016 80 58 05
Dringende interventies: tel 101

Brandweer - Ziekenwagen
Dringende interventies: tel 112
Nietdringende oproepen 
bij noodweer: tel 1722

Huisarts van wacht
Tel 1733

Apothekers van wacht
Tel 0903 99 000  
www.apotheek.be

Tandarts van wacht
Tel 0903 39 969

COLOFON
Redactie, coördinatie en foto's 
(tenzij anders vermeld):
dienst communicatie stad Tienen | 
communicatie@tienen.be
Vormgeving:
Trendhuis | www.trendhuis.be
Druk: Graphcom.be | 
ak@graphcom.be
V.u.: Gijsbrecht Huts | schepen van 
interne en externe dienstverlening | 
p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen

VAN DE STADSBLOG

TIENEN TEXAS

Volg de stadsblog TienenTroef 
op www.tienentroef.be.
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Zaterdag, ongeveer rond het middaguur, 
wandel ik perron vier van het station 
van Tienen op. Ik heb afgesproken met 
fellowTienenTroefl uitenant, Chris François. 
We hebben onszelf een culinaire queeste 
opgelegd die ons zal wegvoeren van 
onze tintelende thuisstad, maar toch is 
het TienenTroefbusiness. Het is namelijk 
zo dat de Tiense bloghegemonie onze 
provinciehoofdstad heeft bereikt onder 
impuls van het geesteskind van Chris. Hij 
creëerde de enige Tiense superheld die 
ooit door onze straten zwierf: Tony Texas. 

Vandaag zijn we op weg naar Leuven om 
de enige echte Tony Texas Bagel te gaan 
proeven. Die staat op de kaart van een klein 
gezellig eethuis dat, toepasselijk, onderaan 
in de Tiensestraat ligt. Het wringt met onze 
chauvinistische natuur om verder publiciteit 
te maken voor een Leuvense ondernemer 
als je voor een lekkere lunch evenzeer in 
onze Tiense straten terechtkan.

De Tony Texas Bagel stelt niet teleur. Tony 
zou er trots op zijn. Misschien is hij, na zijn 
avontuur in Tienen, ondergedoken in Leuven 
en is dit eethuis de dekmantel voor zijn 
nieuwe identiteit. Niemand weet waarheen 
Tony vertrokken is. Ook Chris niet. Maar hij 
laat het er zich niet minder om smaken. We 
zitten met nietmisplaatste trots te smikkelen. 

Tony Texas verscheen op de stadsblog op 
30 november ‘16, in de eerste episode van 
TienenTexas. Tien episodes achtervolgt de 
bedenkelijke Bondfi guur zijn nemesis Joeri 
‘Gaga’ Gagarin, samen met zijn assistente 
Tania Tokio, door de straten van Tienen 
en haar deelgemeentes. De invloed van 
dit Netfl ixwaardige vervolgverhaal is 
ongezien. Niet alleen ligt in episode twee 
de geboorte van de Lazuur vervat, maar 
nu bereikt zijn faam dus ook Leuvense 
restaurateurs. Bepaalde bronnen beweren 
te weten dat de schrijvers van ‘Casa de 
Papel’ ook in TienenTexas hun inspiratie 
vonden om hun personages, naar voor
beeld van Tony Texas en Tania Tokio, 
geografi sche namen te geven.

Ik ga ervan uit dat ik hier niets nieuw vertel 
en dat jullie de verhalen van Tony gelezen 
en herlezen hebben. Mocht dat niet het 
geval zijn, heb je geluk: niet alleen zijn 
alle episodes van TienenTexas nog steeds 
terug te vinden op www.tienentroef.be, 
maar binnenkort verschijnt de TienenTexas
podcast. Zo kan je alle avonturen van Tony 
herbeleven, verteld door de enige man 
die Tony ooit persoonlijk aan het werk zag: 
Chris François.
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www.art.tienen.be

Beeldende en audiovisuele kunst
Podiumkunsten

  

INFO: 
tel 016 80 56 88
muziekacademie@tienen.be

/academieregiotienen

MUZIEK, WOORD, DANS
BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNST

WWW.TIENEN.BE/ART

INSCHRIJVINGEN 
ACADEMIE 

REGIO TIENEN
T/M 30 SEPTEMBER

MUZIEK, WOORD, DANS EN 
BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNST NORMAAL TARIEF VERMINDERD TARIEF

Jongeren -18 jaar   € 68   € 44
Volwassenen -25 jaar   € 134   € 134
Volwassenen +25 jaar   € 318   € 134


