
TREMELO-BAAL
V.U.: GEERT LAPORTE, NOBELSTRAAT 150, 3120 TREMELO

         I  www.n-va.be/tremelo I jaargang 2017 I nr. 3 I december   tremelo@n-va.be I 

Tijd voor  
verandering

Wat gaat de tijd snel, we staan op 
minder dan een jaar van de ge-
meenteverkiezingen. We hebben 
vijf jaar oppositie gevoerd met 
mooie resultaten. Stem de N-VA 
in de meerderheid en wij zullen 
bewijzen dat het nóg beter kan. 

Wil je meewerken aan de veran-
dering in onze gemeente? We zijn 
steeds op zoek naar gemotiveer-
de mensen die onze ploeg willen 
versterken. 

Contacteer ons via  
geert.laporte@n-va.be

Geert Laporte
voorzitter N-VA Tremelo

60 000 euro te veel betaald aan 
OCMW-raadsleden: N-VA trekt aan 
alarmbel
Sinds enkele maanden heeft N-VA Tremelo met Geert Laporte een 
verkozen raadslid in het OCMW van Tremelo. Hij stelde vast dat er 
een fout werd gemaakt bij de berekening en de uitbetaling van de 
presentiegelden aan de OCMW-raadsleden voor de periode 2013-
2016. In totaal werd ruim 60 000 euro te veel uitbetaald.

De N-VA neemt deze zaak zeer ernstig. “We vinden het hoogst merkwaardig dat geen 
enkel raadslid van een andere partij de afgelopen jaren ook maar de geringste opmer-
king heeft gemaakt over de te veel ontvangen presentiegelden”, aldus Geert Laporte. 
“Dit is voor ons gewoon schuldig verzuim.”

Paniek binnen het OCMW
De communicatie over deze zaak schoot bij de OCMW-voorzitter blijkbaar in het 
verkeerde keelgat en hij eiste het ontslag van Geert. Men beschouwt Geert Laporte 
blijkbaar als een pottenkijker, een indringer achter de hoge muren van wat eigenlijk 
een open huis zou moeten zijn. 

Geert zal uiteraard geen ontslag nemen, zoveel is duidelijk. We klagen de wan-
toestanden aan en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Het OCMW wordt 
gerund met het geld van de burger en die vraagt efficiëntie en transparantie.

  “Het wordt hoog tijd dat er in het OCMW orde op zaken wordt gesteld”,  
zeggen Geert Laporte en Luc Van Eesbeek.

N-VA
 Tremelo wenst  

u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Tremelo wenst u fijne feestdagen!
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N-VA Tremelo-Baal gaat voor meer verkeersveiligheid
In februari dit jaar ondertekende Tremelo-Baal op voorstel van gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek het 
SAVE-charter van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen. De gemeente engageert zich zo om 
maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid verbeteren. Recent werd het actieplan voor het komende 
jaar voorgesteld.

“Ik ben uiteraard zeer tevreden dat er één jaar na de goed-
keuring eindelijk een actieplan is”, zegt Luc Van Eesbeek. “Er 
zijn enkele lovenswaardige initiatieven bij, met onder meer de 
inrichting van doorlopende straten. Dat zijn straten die dood-
lopen voor wagens, maar niet voor voetgangers en fietsers.

Nood aan concrete acties
Ook de voorstellen om eindelijk werk te maken van het ver-
nieuwen van de fietspaden en de schoolomgeving en school-
routes veiliger te maken kunnen op onze steun rekenen. De 
N-VA betreurt echter dat er weinig concrete acties zijn vast-
gelegd. Het plan staat vol vage omschrijvingen en allerhande 
intenties, maar mist de nodige definitieve verbintenissen. 

N-VA pleit nogmaals voor een verkeersveilige Baalsebaan
Tijdens de eerste week van juli werd er een verkeersanalyse uitgevoerd 
op de Baalsebaan tussen het kruispunt met de grote Bollostraat en 
de Kalvennestraat. Daarbij werden ruim 40 000 voertuigen gecon-
troleerd. Op elk moment van de dag en elke dag van de week rijden 
gemotoriseerde voertuigen er te snel, met pieken tot bijna 140 km/uur.

Naast regelmatige snelheidscontroles en beboeting door de politie moet de gemeen-
te nadenken over infrastructurele maatregelen of visuele aanduidingen om bestuur-
ders van gemotoriseerde voertuigen aan te manen om hun snelheid te matigen.

N-VA Tremelo-Baal stelde in 2011 al voor om:
• De fietspaden langs de Baalsebaan te verbeteren met een afscherming tussen 

rijweg en fietspad.
• De kruispunten langs de Baalsebaan overzichtelijker te maken.
• Veilige en duidelijk gesignaleerde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgan-

gers te voorzien.

Roze zak wordt eindelijk opgehaald
Vanaf begin volgend jaar wordt de roze zak om de zes weken opgehaald. De voorbije maanden 
bracht raadslid Geert Laporte daarvoor extra motiverende argumenten aan op de gemeenteraad. 
Dankzij deze tussenkomst konden we de meerderheid overtuigen.

N-VA vraagt paarse zak
“Inwoners die geen vervoer hebben naar het containerpark zijn hiermee geholpen”, zegt een tevre-
den Geert Laporte. “Nog liever zouden we de paarse zak ingevoerd zien, waarmee alle plastic en 
PMD opgehaald kan worden. Een win-winverhaal voor elke inwoner van onze gemeente.”

Vanaf volgend jaar moet je de roze zak niet meer naar het containerpark brengen.  

  “Op de Baalsebaan wordt vaak veel te snel gere-
den”, zegt gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek.

N-VA Tremelo wenst  
u een prettige Kerst!
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Geslaagde brunch met Peter De Roover
Op zondag 22 oktober mochten we jullie 
begroeten op onze jaarlijkse brunch. We 
hebben met onze hele ploeg, jong en oud, 
hard gewerkt en dat heeft geloond. Onze 
bezoekers waren lovend over de kwaliteit 
en de mooie presentatie van de gerechten. 

Er werd ook met veel aandacht geluisterd 
naar onze gastspreker Peter De Roover. 
Kortom, het was weer een geslaagde 
N-VA-activiteit. We zullen ook in de toe-
komst het beste van onszelf blijven geven 
voor al onze inwoners. Hopelijk mogen 
we jullie ook volgend jaar verwelkomen.

Nancy Hugaerts

Tennisclub Parkheide stopt ermee
Tennisclub Parkheide stopt haar werking en ontbindt haar vzw. Samuel Van Reeth, verantwoordelijke  
van Jong N-VA Tremelo-Baal, sprak met Freddy Moreels, de voorzitter van de club.

Aan de basis van deze spijtige beslissing ligt de staat van de velden, het ontbreken van geschikt sanitair, 
vandalisme en het niet investeren van de gemeente in onderhoud en nieuwe infrastructuur. Parkheide was 
een unieke bosrijke locatie voor sportactiviteiten. Na de inspanning kwam de ontspanning in de brasserie. 
Na 30 jaar is dit verhaal ten einde, de goede herinneringen blijven. De gemeente Tremelo werkt nu aan 
een omnisportveld waarvoor er twee tennisvelden moeten wijken.

Samuel Van Reeth,  
jongerenverantwoordelijke N-VA  
Tremelo-Baal

N-VA vraagt gemeentelijke afvalbakken
Tijdens onze jaarlijkse N-VA-zwerfvuilacties merken we geen 
verbetering in de hoeveelheid zwerfvuil die we opruimen. 
N-VA-bestuurslid Nadine Van den Bergh pleit er daarom voor om 
gemeentelijke afvalbakken te plaatsen. 

Strategisch geplaatste vuilbakken bieden volgens ons al een eerste aanzet om het pro-
bleem op te lossen. We vragen naar camerabewaking en een stevige boete als iemand 
betrapt wordt.

“We willen ook aparte vuilbakken voor de hondeneigenaars”, zegt Nadine Van den 
Bergh. “Een hondenlosloopweide is een goed initiatief, maar niet iedereen woont in die 
buurt. Specifieke afvalbakken bieden een oplossing aan de vele hondenbaasjes.

Bestuurslid Nadine Van den Bergh pleit onder  
meer voor speciale vuilnisbakken voor hondeneigenaars.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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
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