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 Luc Van Eesbeek, Koen Van Wonterghem (voorzitter OVK), Nick De Rijck en Geert 
Laporte.

 Nick De Rijck, Jean De Preter, Fifi 
Bamenga, Marijke De Goeyse en 
Mieke Temmerman.

“De N-VA is eigenlijk de 
enige partij, oppositie  
inbegrepen, die sterk  

inzet op milieudossiers.”
Dirk Draulans, bioloog. 

De vereniging van ouders van verongelukte kinderen (OVK) wil alle 
steden en gemeenten aansporen om permanent aan een beter en  
veiliger mobiliteitsbeleid te werken. Daarvoor werkt de vereniging  
met het zogenaamde SAVE-charter. Dat kan een gemeente krijgen  
als het een reeks van maatregelen neemt die de verkeersveiligheid  
verbetert.

Op voorstel van N-VA-gemeenteraads-
lid Luc Van Eesbeek engageerde de 
gemeente raad van Tremelo zich op 30 
juni 2016 unaniem om alles in het werk te 
stellen voor het behalen van zo’n door het 
OVK uitgereikte SAVE-charter. 

De engagementsverklaring voor meer 
verkeersveiligheid werd ondertekend op 
3 februari 2017. “Als initiatiefnemer ben 
ik natuurlijk enorm verheugd dat hier-

mee een belangrijke stap in dit project 
wordt genomen”, aldus raadslid Luc Van 
Eesbeek . “De dienst mobiliteit werkt op 
dit ogenblik in overleg met de OVK een 
actieplan uit. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit zal leiden 
tot een sterke verbetering van de verkeers-
veiligheid in onze gemeente, in het bijzon-
der op plaatsen waar kinderen en jonge-
ren vaak aan het verkeer deelnemen.”

Naar een grotere verkeersveiligheid 
voor onze kinderen?

Jaarlijkse  
Valentijnactie op 
markt Tremelo

Ook dit jaar deelde de N-VA 
chocolaatjes uit op de markt van 
Tremelo. Elk jaar genieten de 
mensen op de markt ervan en wij 
ook.

Naar een fusie voor Tremelo-Baal? p.2 Uw mening doet er toe voor ons! p.3
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N-VA vraag uitzonderingen op forse leegstandbelasting 
Op de gemeenteraad van februari plaatste de meerderheid een belasting op 
leegstand en verwaarlozing van huizen op de agenda. Het gaat hier om een forse 
belasting van zomaar eventjes 2 000 euro. 

De N-VA deelt wel de bezorgdheid over verloederde woningen die het dorpsgezicht 
verstoren, maar vindt niet dat de controle mag gebeuren door gemeentelijke diensten. 
Men kan geen rechter en partij zijn tegelijkertijd.

Raadslid Nick De Rijck vroeg om de mogelijkheid van uitstel in te bouwen in geval 
van overmacht zoals een erfeniskwestie of ziekte van de bewoner. Hiervan wilde de 
meerderheid en rest van de oppositie niet weten. De N-VA verkoos zich daarom te 
onthouden bij de stemming van het agendapunt.

Naar een fusie voor  
Tremelo-Baal?
Waarom staan gemeentelijke fusies terug op de agenda?
Gemeenten krijgen steeds meer bevoegdheden, zowel vanuit Vlaanderen als vanuit de provincies. 
Grotere gemeenten zijn beter in staat om die bevoegdheden uit te voeren en de dienstverlening aan de 
inwoners te garanderen. 

N-VA zette dit punt op de politieke agenda in Tremelo-Baal
Al in de zomer van 2015 stelde N-VA Tremelo-Baal 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 samengaan. In 2016 zette N-VA-
raadslid Luc Van Eesbeek dit punt op de gemeenteraad.

Inspraak van onze inwoners?
De N-VA stelde voor een werkgroep op te richten om een mogelijke fusie te begeleiden. Eén van de taken van deze werkgroep was de 
inwoners te informeren. 

Participatie van de inwoners en openbaarheid van bestuur zijn volgens ons immers uiterst belangrijk. Deze werkgroep zou nu ook 
gevormd worden.

Wist je dat ...
  … de opbouw door de gemeentediensten van de tent voor het burgemeestersbal 2014 nog steeds niet is betaald aan de 

gemeentekas?

  … voorbije winter de fietspaden er weer besneeuwd 
bij lagen?

  … de N-VA de enige partij is die tegen het 
betonneren van de Kalvenne is?

  … de N-VA zich zal blijven verzetten tegen een 
toegangsprijs voor het containerpark?

  … de seniorenraad voorstander is van beperkt 
parkeren op het Damiaanplein? De N-VA sluit zich 
hierbij aan.

  … de N-VA  op 2 april een zwerfvuilactie hield in 
Tremelo?
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Damiaanplein gaat 
gemeente bom geld 
kosten!
Naar aanleiding van de 
herstellingen aan het pas 
aangelegde Damiaanplein 
tekende de burgemeester twee jaar 
geleden een overeenkomst met de 
aannemer om alles financieel af te 
sluiten. Toen reeds waarschuwde 
N-VA-raadslid Nick De Rijck 
ervoor dat de aannemer naar het 
gerecht zou trekken omdat de 
overeenkomst niet correct was 
opgesteld, wat dan ook gebeurde. 

Recent viel de eerste uitspraak 
van het gerecht. De gemeente moest onmiddellijk 90 000 
euro betalen. Hoe zei de burgemeester het ook weer? “Het 
Damiaanplein gaat ons geen cent kosten.” Wij weten ondertussen 
beter en het verhaal is nog niet ten einde.

Uw mening doet er 
toe voor ons! 
Samen met jullie, inwoners, willen we 
Tremelo-Baal beter besturen. Wij willen weten 
wat leeft en komen naar jullie toe.

Schuldevolutie van 2014 naar 2019Evolutie gemeentekas van 2014 naar 2019

In kas 2014
€ 11.810.832

Schuld 2019

Schuld 2014

€ 19.306.014

€ 16.857.626

In kas 2019
€ 740.169

Hoe zit dat met de centen 
in Tremelo?
Zal er nog geld in de gemeentekas zitten na 
2019?  “Dik in orde, geen enkel probleem” zegt de 
meerderheid.

 

Oordeel zelf: 
Hierbij de officiële cijfers van het meerjarenplan 2014-2019 
(goedgekeurd op de gemeenteraad december 2016 door de 
meerderheid).

Met andere woorden: als de bestuursperiode van deze 
meerderheid is afgelopen, is er 11 miljoen euro minder 
geld in kas én is de schuld toegenomen met bijna 3 miljoen 
euro.

N-VA pleit voor afschaffing 
geldverslindend Gemeentebedrijf
Tremelo heeft zoals veel gemeenten een autonoom 
gemeentebedrijf. Bij de oprichting was het de bedoeling 
om de BTW te recupereren van investeringen maar dat 
pakte anders uit. 

Als we de extra kosten (administratie, 
consulting, … ) afwegen tegenover de baten 
dan stellen we vast dat het aanhouden van 
dit bedrijf zinloos is. Een bedrijf dat geen 
gezonde toegevoegde waarde opbrengt 
is vroeg of laat ten dode opgeschreven. 
De N-VA pleit dan ook om dit project te 
stoppen en het geld te investeren in zinvolle projecten voor 
onze inwoners.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


