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TREMELO-BAAL

BRUNCH
Zondag, 11 oktober 2015
Doorlopend
van 9.00 u tot 14.00 u
Zaal ‘Paloma’ te Tremelo

GASTSPREKER:
11.00 uur

JAN JAMBON

Iedereen welkom

Vice-premier en
Minister
van Binnenlandse Zaken

Volwassenen met/zonder reservatie : 16 € / 18 €
Kinderen (3-12 jaar) / 1 € per levensjaar

Best reserveren voor 9/10/2015 : Mieke.Temmerman@n-va.be - 0472/27 90 15

Brunch N-VA
Tremelo-Baal

Minister van Binnenlandse Zaken
en Veiligheid Jan Jambon

Op zondag 11 oktober houden we van 9 tot
14 uur onze jaarlijkse N-VA-brunch in zaal
Paloma in Tremelo.

De verkeershandhaving in onze gemeente
is op zijn zachts gezegd bedenkelijk. Dat
kan iedereen dagelijks vaststellen. De
verkeersonveiligheid rond de scholen en
de overdreven snelheid (onder andere in
de Nobelstraat ) storen vele inwoners.

V.U.: Geert Laporte, Nobelstraat 150, 3128 Baal

We zijn verheugd dat we om 11 uur vicepremier en minister van Binnenlandse
Zaken Jan Jambon als spreker mogen
begroeten. Hij zal voor ons de actuele
politieke toestand toelichten.

Dit is voor N-VA Tremelo-Baal onaanvaardbaar. We eisen een gedegen verkeerscontrole om verkeersongevallen te
voorkomen.

We roepen iedereen op, na de brunch, de
feestelijkheden rond het ereburgerschap
van de heilige Damiaan bij te wonen. Deze
starten aan de kerk van Tremelo ( op een
100 tal meter van de feestzaal Paloma ).
Het was trouwens N-VA Tremelo–Baal
die op de gemeenteraad voorstelde om de
heilige Damiaan als eerste ereburger van
Tremelo te benoemen.

www.n-va.be/tremelo

N-VA Tremelo-Baal
vraagt echte
verkeershandhaving

Geert Laporte voorzitter
verkeersadviesraad

De voorzitter van de verkeersadviesraad
Geert Laporte en onze gemeenteraadsleden Luc Van Eesbeek en Nick De Rijck
klagen al lang het ontbreken van de verkeershandhaving in onze gemeente aan,
maar de meerderheid blijft in deze doof en
neemt geen maatregelen.

WAAR BLIJFT HET GELD?
Begin 2014 tikte de gouverneur de burgemeester op de vingers voor het
onrechtmatig inzetten van gemeentepersoneel bij de opbouw van een tent
voor het jaarlijks bal van de burgemeester.
Het college beloofde aan de gouverneur dat het werk zou maken van een
reglement. Ondanks onze herhaalde vragen blijkt er nog niets gebeurd te
zijn.
De N-VA vraagt met aandrang om een duidelijke reglementering. We eisen bovendien dat de kosten die in het verleden gemaakt zijn voor de opbouw van de feesttent, terugbetaald worden aan de gemeentekas.

N-VA ZOEKT G-PLOEG
Onze gemeente mag trots zijn op twee mooie initiatieven voor mensen met een beperking:
Huize De Veuster in Ninde en Siddartha in Baal.
We willen het sportieve aanbod voor deze specifieke doelgroep vergroot zien.
We denken daarbij aan het ondersteunen van G-ploegen in onze eigen gemeente.
Bij steeds meer verenigingen is het de gewoonste zaak van de wereld dat spelers met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking volwaardig lid zijn.

Naar een nieuwe fusie van gemeenten?
Fusies van gemeenten zijn noodzakelijk om
de dienstverlening aan onze inwoners uit te
breiden en te verbeteren.
Gemeenten die samengaan krijgen een financiële bonus in de vorm van een schuldovername van 500 euro
per inwoner. Een fusie van TremeloBaal met één van de ons omringende gemeenten brengt
dus al snel 12 miljoen euro
of meer in het laatje.
Dit moet onze nieuwe gemeente toelaten om de onvermijdelijke kosten van een
fusie in de beginperiode te betalen. Ook zouden we daarmee een deel van de bestaande schuld - in
Tremelo-Baal ruim
20 miljoen euro kunnen aflossen.

Zij vormen de G-ploeg binnen een bestaande sportvereniging.

Daar komt nog bij dat de gemeenten steeds meer bevoegdheden krijgen. Kleinere gemeenten zijn niet altijd
in staat deze bevoegdheden op te nemen.
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten bij de vorming
van nieuwe gemeenten. Denken we maar aan onder
meer de organisatie van het personeel, de financiën, de
organisatie van de politie, de intergemeentelijke samenwerking en de gemeentelijke dienstverlening.
De talrijke voorbeelden in andere EU-landen hebben
aangetoond dat na een overgangsperiode de gemeenten
en hun inwoners de vruchten plukken van deze schaalvergroting. Deze biedt immers mogelijkheden voor een
professionele administratie met een uitgebreider dienstenpakket dat we op een efficiëntere manier kunnen
aanbieden.
N-VA Tremelo-Baal stelt dan ook voor om met de ons omringende gemeenten gesprekken op te starten in het vooruitzicht van een mogelijke fusie , zodat we zelf kunnen
beslissen met welke gemeente we willen samen gaan.

Luc Van Eesbeek, N-VA-gemeenteraadslid:

“We moeten met de ons omringende gemeenten
gesprekken opstarten over een mogelijke fusie.”

De N-VA wil actief op zoek gaan naar clubs in onze gemeente die willen meewerken.
Ze kunnen zeker rekenen op ons respect en onze onvoorwaardelijke steun.
Het G-motto is: normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet!

Marijke De Goeyse:

initiatiefneemster G-ploeg

Pimpernel Ninde sluit de deuren
Het schooljaar was nog niet begonnen of de leerlingen van het wijkschooltje in Ninde kregen van de
bevoegde schepen te horen dat Pimpernel Ninde de
deuren sluit.

11 JULI VLAAMSE FEESTDAG
Zoals elk jaar vierde N-VA
Tremelo-Baal op gepaste wijze
de Vlaamse feestdag.

Het pand waar Pimpernel in huist is verkocht. Het
gevolg is dat de kinderen zich zullen moeten verplaatsen naar Pimpernel Bonten Os in de Nobelstraat
op een kwartier rijden van de huidige locatie.

We startten met een geslaagde
BBQ bij Wilfried De Goeyse,
een van onze bestuursleden.

De N-VA betreurt dat het college geen moeite heeft
gedaan om het pand aan te kopen. Dit is een gemiste
kans!

Nadien waren we talrijk aanwezig op de viering in Baal.

Werner Van Nuffelen,

penningmeester N-VA Tremelo-Baal

tremelo@n-va.be

www.n-va.be/tremelo

Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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