Jaargang 2014 • Nr. 1 • februari

TREMELO-BAAL
Voorwoord van de
voorzitter
Allereerst wens ik u een gelukkig,
gezond en leerzaam 2014 toe!
Ik hoop dat uw feestdagen gezellig
en sfeervol zijn geweest, dat de
welverdiende rust u goed heeft
gedaan en dat u met hernieuwde
energie aan een nieuw jaar kunt
beginnen.

V.U.: Dirk De Backer - Ketelbergstraat 6 - 3120 Tremelo - tremelo@n-va.be

Ikzelf blik met fierheid terug op de
voorbije kerstmarkt, waar onze
N-VA-stand, dankzij onze goede
samenwerking en jullie talrijke
opkomst, een groot succes kende.
Het nieuwe jaar nodigt uit tot
vooruitblikken, het zit vol nieuwe
uitdagingen en perspectieven.
Zo is ook in onze gemeente de
meerjarenplanning (of beheers- en
beleidscyclus) in voege getreden
en zullen we het budgettaire
programma van nabij moeten
opvolgen.
Verder kijk ik vol ongeduld uit naar
onze brunch van 23 februari waar
ik jullie allen
graag wil
verwelkomen.

N-VA TREMELO-BAAL
nodigt iedereen uit op haar lekkere

BRUNCH!
Zondag

23

FEBRUARI

van 9.30 uur tot 15 uur.
Feestzaal “DE TOEKOMST”
Pastoriestraat 28 in Baal

2014

IEDEREE
WELKOMN
!

Met gastsprekers: Piet De Bruyn en Mark Demesmaeker
Volwassenen met/zonder reservatie: 16 euro/18 euro
Kinderen (3-12 jaar) 1 euro per levensjaar

DIRK DE BACKER
Voorzitter
N-VA Tremelo-Baal

www.n-va.be/tremelo

Reserveren voor 21/02/14 via
mieke.temmerman@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Tremelo-Baal maakt brandhout
van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019.
Schuldenlast Tremelo-Baal blijft stijgen
De N-VA heeft tevergeefs gepleit om in de komende jaren
de schuld af te bouwen in plaats van ze nog verder te
laten toenemen zoals nu het geval is. Onze gemeente gaat
gebukt onder een enorme schuldenlast van een 20 miljoen
euro. Deze schuld wordt erkend door de specialisten als
een financieel risico.
De schuld per inwoner is over de laatste zes jaar meer dan
verdubbeld en ligt op dit ogenblik ruim hoger dan het gemiddelde van alle gemeenten in Vlaanderen. Deze schulden zijn de nieuwe belastingen van morgen.

Gezinsonvriendelijk
Zo noemde N-VA Tremelo-Baal de maatregel van de
meerderheid om de geboorte- en adoptiepremie af te
schaffen.

Samenwerking gemeente-OCMW
Het geld is op …
… en dus werd de trukendoos bovengehaald om het gemeentebudget op te smukken. Vooral de inkomsten werden duidelijk overschat en de uitgaven onderschat. Dat
werd door gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek ook aangetoond aan de hand van gegevens van de federale overheid. We verwachten dan ook dat het financieel resultaat
de komende jaren ongunstiger zal zijn dan wat voorzien
is in het meerjarenplan van de meerderheid.

NICK DE RIJCK en LUC VAN EESBEEK
N-VA-gemeenteraadsleden.

tremelo@n-va.be

Zoals we ook uit de kranten konden vernemen heeft onze
gemeente geen geld om nieuwe projecten op te starten.
De N-VA pleit voor structurele besparingen. Op die manier moeten er middelen worden vrijgemaakt om nieuwe
projecten te financieren.

De N-VA dringt aan op een nauwere samenwerking
tussen OCMW en gemeente. Zo kan met lagere kosten
een betere dienstverlening worden uitgebouwd. Wij
denken in eerste instantie aan een samengaan van de
ondersteunende diensten zoals bv. financiën, ICT,
secretariaat en personeelszaken.

Buitenschoolse kinderopvang Bonten Os: knelpunten blijven
In augustus 2013 opende de nieuwe kinderopvang Bonten
Os in de Nobelstraat eindelijk zijn deuren. Dat is het
goede nieuws. Maar er blijven volgens N-VA Tremelo-Baal
drie knelpunten:
De verkeersveiligheid: Het gebouw van de kinderopvang
ligt in een bocht van de Nobelstraat, een gevaarlijke plek
waar het verkeer bovendien aan hoge snelheid voorbij
komt. Jammer genoeg zijn er daar intussen al ongevallen
gebeurd. Wij willen dat er maatregelen getroffen worden
om de verkeersveiligheid te verhogen. De veiligheid van
onze kinderen is prioriteit nummer 1.
Het parkeerprobleem: De ouders die hun kinderen wegbrengen en ophalen in de kinderopvang moeten, bij gebrek aan parkeervakken, noodgedwongen in de straat
parkeren. Hierdoor komt ook weer de veiligheid van onze
kinderen in het gedrang. Ook hier vragen we om snelle,
efficiënte aanpassingen!
Het benutten van de gebouwen: Zowat alle gemeenten
hebben het financieel moeilijk. Dat is in Tremelo-Baal niet

anders. In de plaats van grootse onbetaalbare projecten op
te zetten is het wijs om de bestaande gebouwen optimaal
te benutten. N-VA pleit er voor om de gebouwen van de
kinderopvang, buiten de gebruiksuren, open te stellen
voor de plaatselijke verenigingen.

Onze N-VA-stand op de kerstmarkt in Tremelo
was een groot succes.

www.n-va.be/tremelo

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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