
Geniet van de zomer!

Pauze voor appartementsbouw en 
verkavelingen in Tremelo
Op de gemeenteraad van 31 maart werd beslist om gedurende een jaar een tijdelijke 
beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) in te voeren op het vlak van woon- en leef-
kwaliteit. Dat betekent dat er tijdelijk geen vergunningen meer afgeleverd worden voor 
grotere projecten zoals meergezinswoningen en verkavelingen. Het doel daarvan is het 
versterken van de dorpskernen en het behoud van open ruimte.

Burgerbevraging
Aan de basis van die BGO ligt ons nieuw 
gemeentelijke Beleidsplan Ruimte. Dat omvat 
een duurzame ruimtelijke visie voor de 
gemeente die minstens twintig jaar meekan. 
Aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte 
ging een uitgebreid participatietraject 
vooraf. Na een brede burgerbevraging eind 
2020 werden de verzamelde standpunten en 
suggesties verder uitgewerkt. Dat gebeurde 
tijdens workshops met gemeentepersoneel, 
raadsleden, adviesraden en de GECORO (ge-
meentelijke commissie ruimtelijke ordening).

Tijdelijke pauze
Het traject resulteerde in een focusnota die 
inzet op twee beleidskaders: intelligente 
verdichting in de kernen en behoud van 
groen in open gebieden. Om een tijdelijke 
pauze te creëren en het kader voor ruimtelijk 
beleid in de vorm van stedenbouwkundige 
verordeningen verder uit te werken, drukt 
het lokaal bestuur tijdelijk de pauzeknop 
in voor grotere projecten zoals meergezins-
woningen en verkavelingen. Deze BGO 
kwam tot stand in overleg met de provincie 
Vlaams-Brabant en de GECORO. 

Op 27 maart verkozen onze leden een nieuw bestuur. 
We stellen onze bestuursleden graag aan u voor.

Voorzitter: Filip Peetroons. Ondervoorzitter: Peter Basstanie. Secretaris: Nick 
De Rijck. Penningmeester: Geert Laporte. Overige bestuursleden: Werner Van 
Nuffelen, Jolien Wittemans, Dirk Smolders, Octavie Boeckx, Ingrid Van den 
Bergh, Tom Van Hoof, Samuel-Joe Munanga, Sarah Mortier en Fifi Bamega. 

Beste Tremelonaar

Als kersverse voorzitter wil ik een 
woord van dank richten aan Geert 
Laporte die de voorbije tien jaar 
ongeloofl ijk veel werk verricht 
heeft. Dankzij zijn inzet is N-VA 
Tremelo gegroeid tot de afdeling die 
ze nu is. 

Als ondervoorzitter heb ik Geert 
de voorbije vier jaar door dik en 
dun gesteund. Met enige fi erheid 
blikken we terug op onze verwezen-
lijkingen, zoals het inhaalmanoeuvre 
op het vlak van aanleg en moder-
nisering van het rioleringsstelsel 
(waar we een enorme historische 
achterstand hadden), de bouw van 
de nieuwe sporthal in Baal, een 
actief verkeersveiligheidsbeleid en 
onze inspanningen voor het OCMW-
beleid en het vaccinatiegebeuren.

Het wordt stilaan tijd om onze blik 
naar 2024 te richten, naar de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind 
het heel belangrijk om een beleid 
te voeren dat tegemoetkomt aan de 
lokale noden. Daarom nodig ik u uit 
om ons uw suggesties of opmerkingen 
te bezorgen. Als u actief aan ons 
beleid wil meewerken, dan bent u 
natuurlijk meer dan welkom. Geef 
me gerust een seintje!

Met Vlaamse groeten

Filip Peetroons
Voorzitter N-VA Tremelo
0468 14 16 68
fi lip.peetroons@n-va.be

Nieuw bestuur voor N-VA Tremelo-Baal

Het nieuwe 
bestuur staat voor 
u klaar. We trekken 

samen naar de 
gemeenteraads-

verkiezingen 
van 2024!

N-VA Tremelo-Baalwww.n-va.be/tremelotremelo@n-va.be
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Gemeentelijke vijver weer veilig
De a� rokkelende taluds van de gemeentelijke 
vijver in Park Tremeland baarden ons al jaren 
zorgen. Ze brachten de veiligheid rond de 
vijver in het gedrang. Dat werd op een heel 
eenvoudige – en goedkope – manier opgelost. 

De hellingen van de taluds werden aangepakt 
met een samengestelde grond van klei en leem 
zodat ze voldoen aan de eisen van de waterbouw. 
Onze schepen Nick De Rijck leverde daarvoor 
de nodige knowhow. De ingreep gebeurde met 
een minimum aan kosten. De gemeente zorgde 
enkel voor het huren en het leveren van de 
rijplaten. Op die manier is onze vijver opnieuw 
een veilige en aangename plaats voor onze 
wandelaars.

Nieuwe en veilige toegang voor Sint-Annaschool
Veilige schoolomgevingen liggen ons nauw aan het hart. Daarnaast stimuleren we ouders en kinderen om met de � ets of te voet 
naar school te gaan. Aan de achterkant van de Sint-Annaschool in Baal zorgden we voor een nieuwe verkeersveilige en autoluwe 
toegang. Zo neemt de drukte aan de schoolpoort in de Baalsebaan af en wordt het daar veiliger. Aan de nieuwe ingang in de 
Betekomsestraat plaatsen we de vrolijke Octopuspaal. Er is ook een zebrapad en met gekleurde vlakken maken we de weg-
gebruikers attent op de zone 30.  

Investeren in verkeersveilige schoolomgevingen
Om de zeven schoolomgevingen van Tremelo en Baal veiliger te maken werken we met een investeringsprogramma. Dat stelden we 
op in samenwerking met de scholen. De straten rond onze scholen kregen de herkenbare Octopus kleurvlakken om de zichtbaarheid 
te verhogen. Het schuilhuisje van De Lijn tegenover de ingang van de Sint-Annaschool in Baal werd verplaatst en het bestuur besliste 
om volgend jaar in Basisschool De Cocon het beloningssysteem High-Five te introduceren. De andere scholen volgen later.

Werken rond schoolomgevingen
Voor de aanvang van werken in schoolomgevingen organiseren we met de school, de gemeentelijke diensten, de aannemer en de 
eigenaar altijd een startvergadering. Dat doen we om concrete afspraken te maken om de veiligheid te garanderen. Mits een goede 
communicatie en wanneer iedereen de afspraken naleeft, is de veiligheid gegarandeerd. 

Bestuurslid Octavie Boeckx aan de nieuwe schoolpoort 
aan de Lindenlaan in Baal.

De gekleurde vlakken in de schoolomgeving 
maken weggebruikers attent op de zone 30.

Bestuurslid Dirk Smolders Dirk is 
blij dat onze vijver weer veilig is.

tremelo@n-va.be
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Vaccinatiecampagne gaat op waakvlam
Onze inwoners gingen voor hun vaccinaties naar het vaccinatiecentrum in Rotselaar. De inwoners van de drie andere gemeenten 
van onze eerstelijnszone trokken daarvoor naar Kampenhout. De vaccinatiecampagne werd eind mei afgesloten. Vanaf begin 
juni ging de campagne op waakvlam. 

Beperkt open
Tijdens die fase is het vaccinatiecentrum beperkt open voor nieuwkomers,  
nieuwe vijfjarigen en de inwoners die hun prik wegens omstandigheden 
uitstelden. Wanneer een algemene en brede vaccinatiecampagne opnieuw 
nodig is, kunnen we snel schakelen om binnen een periode van twee 
weken opnieuw de brede bevolking te vaccineren. 

Alleen in Rotselaar
Om efficiënt te blijven werken werd er besloten om in onze zone enkel nog 
het centraal gelegen vaccinatiecentrum in Rotselaar open te houden. Dat 
draait tot eind 2022 voor de inwoners van de zes gemeenten. 

Dankzij de efficiënte werking, de hulp van veel gemotiveerd vrijwilligers 
en een goede coördinatie hebben we tijdens de afgelopen fase een ruim 
overschot op de subsidies gerealiseerd. We bespaarden meer dan 800.000 
euro. Daar zijn we best trots op.

Dankzij de motivatie, vriendelijkheid en behulpzaamheid van alle medewerkers 
werd het een geslaagde vaccinatiecampagne. Bedankt iedereen!

Sensibilisering dode hoek door de verkeersadviesraad
Er gebeuren de laatste tijd helaas veel dodehoekongevallen. Die kennen nauwelijks een goede a� oop. In Tremelo gebeurde 
er op de kruising van de Baalsebaan en de Grote Bollostraat ook een dodehoekongeval. Om dat in de toekomst te vermijden, 
sensibiliseren we onze schoolgaande jeugd.

We kunnen de gevaren van de dode hoek niet sterk genoeg benadrukken. Kernwoorden in dat verhaal zijn: informeren en 
sensibiliseren. De verkeersadviesraad organiseert van 12 tot 16 september een initiatie voor alle schoolgaande jeugd van het 
vierde tot het zesde leerjaar. Dit jaar zal er ook een autocar bij betrokken worden. 

Op de manier willen we de jongeren informeren over 
de gevaren van de dode hoek en hen sensibiliseren 
om er als weggebruiker slim mee om te gaan. 
Ze krijgen praktische tips om zich veilig in het 
verkeer te begeven, ook in de buurt van vracht-
wagens en bussen.

We willen weggebruikers informeren over de 
gevaren van de dode hoek en hen 

sensibiliseren om daar slim mee om te gaan.

Heeft uw vereniging ook interesse in 
zo’n initiatie? Contacteer ons gerust.

Peter Basstanie 0494 69 91 58 
Dirk Smolders 0499 74 39 81 
Bart Verstraeten 0497 17 97 88

www.n-va.be/tremelo
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


