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V.U.:  GEERT LAPORTE, NOBELSTRAAT 150, TREMELO

Beste inwoners, 
 
Het jaar is weer snel gevlogen. 
Het nieuwe jaar komt eraan. 
N-VA Tremelo-Baal wenst al onze 
inwoners een gelukkig en vooral 
een gezond 2017! 
 
Op gemeentelijk vlak naderen we 
stilaan het einde van de beleids- 
periode en zullen de inwoners 
de mogelijkheid krijgen om het 
roer om te gooien. Dit is dringend 
nodig willen we onze gemeente 
professioneel besturen op gebied 
van ruimtelijke ordening, dieren-
welzijn, verkeers- 
veiligheid, mobiliteit, milieu, 
enzovoort. 
 
Dan zwijgen we nog over het 
dossier Kalvenne waar de N-VA, 
als enige partij, wil verder strijden 
om dit waardevol natuurgebied te 
behouden. 
 
Ook de volgende jaren zal  
N-VA Tremelo-Baal aan positieve 
en constructieve politiek doen in 
het belang van alle inwoners! 
 
Het afdelingsbestuur van  
N-VA Tremelo-Baal

Fijn u te ontmoeten op onze brunch
Wat was het een fijne ontmoeting met jullie 
op onze jaarlijkse brunch. Het deed ons 
plezier om vast te stellen dat vele inwoners 
ons vertelden dat we goed bezig zijn. Dat 
motiveert ons om ons nog beter in te zetten.

We zorgden met de hele N-VA ploeg voor 
een lekkere verzorgde brunch zodat onze 
bezoekers met een voldaan gevoel naar 
huis konden gaan. We denken dat dat 
gelukt is en we spreken af volgend jaar 
22 oktober in de Magneet te Grootlo.

Neen tegen een toegangstarief voor het 
containerpark!
Op de gemeenteraad van 27 oktober 2016 besliste de Open Vld-CD&V-meerderheid om 
een nieuwe belasting op het gebruik van het containerpark in te voeren. In hun voorstel 
staat dat ‘een toegangstarief noodzakelijk blijkt om het aantal bezoekers op de container-
parken iets of wat te beperken’.

Het kan natuurlijk niet dat iemand die papier, glas of batterijen gaat afgeven in het contai-
nerpark ook nog eens extra moet betalen om het park binnen te rijden. Volgens N-VA-ge-
meenteraadslid Geert Laporte is dit een totaal verkeerd signaal en wordt door deze beslis-
sing de burger, die zijn afval sorteert, gestraft. De N-VA vreest tevens dat deze beslissing 
het sluikstorten in de hand zal werken.

N-VA vraagt gebruik van streekproducten p. 2 Waar is brugje over Raambeek? p. 3
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Ons bestuur werkt verder voor u
Geert Laporte

Ik ben Geert Laporte 38 jaar, papa van 
een nieuw samengesteld gezin met 

zes kinderen. Ik werk bij de NMBS 
en ben al een tiental jaren zaak-
voerder van mijn eigen IT bedrijf 
Ovi–it.
Sinds drie jaar ben ik voorzitter 

van N-VA Tremelo-Baal. Als ge-
meenteraadslid zet ik mij volledig in 

voor een gemeente waar jonge gezinnen 
zich thuis voelen en kinderen in een verkeersveilige omgeving 
kunnen opgroeien. Al jaren ben ik voorzitter van de ouder- 
vereniging op de school van mijn kinderen.
Deze bovenstaande thema’s behartig ik ook in de gemeenteraad.

Marijke De Goeyse

Ik ben Marijke De Goeyse, 67 jaar, 
gehuwd met Jappie Verbesselt. We 

wonen 42 jaar in Baal, onze vier 
kinderen zijn hier opgegroeid. 
Intussen ben ik de trotse oma van 
veertien kleinkinderen.
Het zal dus niet verbazen dat ik 

in onze gemeente vooral aan-
dacht wil vragen voor de kinderen, 

voor hun recht op goede opvang, op 
(groene) speelruimte, op veilige fietspaden.

Ik ben psychiatrisch verpleegkundige van opleiding en werk 
al vele jaren als vrijwilliger in Siddartha waar ik help bij de 
psychologische begeleiding van de bewoners met een beper-
king. Vanzelfsprekend ijver ik ook voor een betere integratie 
van deze mensen in onze dorpsgemeenschap.
Als 65-plusser zou ik pleiten voor een werking ‘buren helpen 
buren’ die alleenstaande bejaarden de gelegenheid zou geven 
om langer thuis te blijven wonen. Ik geloof vast dat onze 
actieve en verjongde N-VA-ploeg, met jullie hulp, die doel-
stellingen zal bereiken.

Samuel Van Reeth

Ik ben Samuel Van Reeth, 20 jaar en 
geboren en getogen in Baal. Naast 

mijn studentenleven hou ik mij 
met politiek bezig. Mijn vrije tijd 
spendeer ik aan muziek maken 
samen met mijn rockband The 
Infantry, waarvan ik drummer ben. 

Samen met enkele andere gemoti-
veerde jongeren laat ik de stem van 

de jeugd in de regio Noord-Brabant 
horen, vooral in mijn eigen gemeente waar 

ik jongerenverantwoordelijke ben. 
Ieder thema interesseert mij maar mijn interesse ligt op lo-
kaal niveau vooral bij natuur, dierenwelzijn, veiligheid, mobi-
liteit en plaatselijke handel. Samen met de andere partijleden 
wil ik van onze gemeente een aangenamere plek maken! 

OCMW Tremelo-Baal faalt
Raadslid Luc Van Eesbeek heeft opmerkingen bij de resultaten 
van de OCMW-jaarrekening.

Van de voorgenomen doelstellingen werden er weinig gereali-
seerd en van een kwaliteitsvolle professionele organisatie is geen 
sprake.

Slechts op een tiental acties van de meer dan tachtig werd voor-
uitgang geboekt. De gebrekkige realisatie vertaalt zich ook in 
het financiële plaatje. Er is een onderbenutting van de voorziene 
budgetten omdat de geplande activiteiten niet werden uitge-
voerd. 

“Als een organisatie niet degelijk op poten staat, wordt het na-
tuurlijk moeilijk om een optimale dienstverlening te verzekeren”, 
aldus Luc Van Eesbeek.

N-VA vraagt gebruik van streek-
producten
N-VA-gemeenteraadslid en amateur-wijnbouwer Nick De Rijck 
stelde op de gemeenteraad van september 2016 voor om in de 
toekomst bij gemeentelijke feestelijkheden wijnen en bieren te 
schenken uit het Hageland. 

Tremelo heeft zich zes jaar geleden geëngageerd om de streek-
producten te promoten en heeft daarom het convenant ‘Straffe 
Streek Gemeente’ ondertekend. Hagelandse wijn is een van die 
streekproducten. Het is dus ook logisch dat gemeente Tremelo de 
daad bij het woord voegt en deze wijnen gebruikt.

De meerderheid verkoos echter het voorstel van de N-VA niet te 
steunen maar diende hetzelfde voorstel een maand later in. Toen 
werd het wel goedgekeurd. 

Nu maar hopen dat ze deze beslissing uitvoeren.

 Gemeenteraadslid Nick De Rijck bij druivenplanten: “De 
meerderheid weigerde het N-VA-voorstel om streekproducten te 
gebruiken, om het een maand later zélf in te dienen en goed te 
keuren.”
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Waar is het brugje over de 
Raambeek naartoe?
Eind 2015 meldde de seniorenraad al dat het brugje over de 
Raambeek aan Siddartha zwaar beschadigd was. Jammer, want 
dat sloot aan op een veilige trage weg die intensief gebruikt werd 
door schoolkinderen en bezoekers aan de wekelijkse markt.

Op de gemeenteraad van februari 2016 stelde N-VA-raadslid Luc Van 
Eesbeek de vraag aan het college wanneer deze weg hersteld zou wor-
den. Op de gemeenteraad van oktober herhaalde hij deze vraag. 

Een duidelijk antwoord bleef uit. We stellen tot onze verbazing 
vast dat het brugje gewoon verdwenen is en dat de trage weg er 
verwaarloosd bijligt.

“Het is een schande voor onze gemeente!” besluit de seniorenraad.

 Raadslid Luc Van Eesbeek aan de verwaarloosde trage weg tussen 
de Bonten Osstraat en de Grootlosestraat 

Ruimtelijke wanorde in Tremelo-Baal!
Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk structuurplan Tremelo  mag onze gemeente zelf bouwvergunningen en verkavelingsvergun-
ningen geven.  Bij betwisting kan men in beroep gaan bij een hogere overheid. Het aantal beroepen en hun succes is een graadmeter of 
de gemeentelijke meerderheid goed bezig is of niet.  Hier kunnen we enkel negatief antwoorden. 

• Ruimtelijk uitvoeringsplan Balenberg en voetbal Baal werd opgesteld zonder inbreng van de bewoners van Balenberg en de voet-
balclub. Verregaande aanpassingen waren nadien noodzakelijk. 

• Kalvenne: Het grootste ruimtelijk plan van deze meerderheid (24 ha onteigening)  moet herdaan worden wegens fouten.
• Bij de verkaveling van de Ketelbergstraat slaat de gemeente de bal mis. De verkavelaar krijgt gelijk bij de provincie waar Groen, 

sp-a, Open Vld en CD&V aan de macht zijn. 

We komen gemiddeld aan een tiental succesvolle bouwberoepen per jaar waar de gemeente in het ongelijk wordt gesteld. Niet goed 
bezig dus! De gemeente zal moeten oppassen: in geval van grove nalatigheid kan de hogere overheid ingrijpen.

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


