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TREMELO-BAAL

www.n-va.be/tremelo

Beste inwoners,
Het jaar gaat weer snel  
vooruit en we kunnen weldra 
gaan genieten van een welver-
diende zomervakantie.

Vergeet zeker niet van op  
11 juli de Leeuwenvlag uit te han-
gen en laten we om 19 u afspreken 
aan het OCMW in Baal om samen 
de Vlaamse Feestdag te vieren.

Noteer ook alvast de N-VA brunch 
in jullie agenda :  
zondag 11 oktober in zaal Paloma 
in Tremelo.

Geert Laporte
Voorzitter
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N-VA ruimt zwerfvuil in Ninde

Op 22 maart heeft N-VA Tremelo-Baal samen met  Jong N-VA Noord Brabant in 
Ninde zwerfvuil geruimd (Jong N-VA Tremelo-Keerbergen-Begijnendijk) . 

Deze actie was een vervolg op het agendapunt dat de N-VA op de gemeenteraad 
plaatste. We stelden er een mix voor van preventie en handhaving.

Op gebied van preventie zou de gemeente een actievere rol moeten spelen bij de 
bevolking en in het bijzonder bij de jeugd. Dit kan via het gemeentelijke info-
blad, door het plaatsen van afvalbakken op zwerfvuilgevoelige plaatsen, via 
Facebook, door scholen en jeugdverenigingen te betrekken bij afvalpreventie, 
enzovoort.

Op gebied van handhaving stelden we voor om zwerfvuil en sluikstort direct te 
ruimen en vervuilers en overtreders mee te laten opruimen.

N-VA Tremelo-Baal hoopt hiermee een aanzet gegeven te hebben om in onze 
gemeente het groeiende probleem van zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken.



www.n-va.be/tremelotremelo@n-va.be

Tremelo: het Griekenland  
van Vlaanderen?

Op de website van de Vlaamse overheid verscheen 
recent een situatieschets van de financiële toestand 
van de Vlaamse gemeenten. Tremelo wordt hierbij 
vergeleken met 82 gelijkaardige andere.

En wat blijkt? De schuld per inwoner ligt in onze 
gemeente ruim 20 % hoger dan het gemiddelde en 
deze blijft verder stijgen naar ruim 20 miljoen Euro. 
De afgelopen jaren was er bovendien een sterke 
toename van deze schuld. Ons gemeenteraadslid 
Luc Van Eesbeek vindt dit onaanvaardbaar. 

Tremelo is op financieel vlak het Griekenland van 
Vlaanderen geworden. N-VA vindt dat er meer moet 
gezocht worden naar slimme besparingen en dat 
megalomane projecten op dit ogenblik gewoon uit 
den boze zijn.

N-VA pleit voor betere dossierkennis
Tremelo is vertegenwoordigd in diverse nutsbedrijven (Infrax, De Watergroep, Crematorium Hofheide enzo-
voort). Leden van de meerderheidspartijen vertegenwoordigen hier onze gemeente in de raden van bestuur. 
Het lijkt N-VA-raadslid Luc Van Eesbeek logisch dat de bevoegde schepenen hun dossiers grondig kennen en 
antwoord kunnen geven op inhoudelijke vragen. Verder dan een beschamend “we zullen u daar schriftelijk op 
antwoorden” kregen we tijdens gemeenteraad niet te horen.

Op de gemeenteraad van april stelde N-VA-
gemeenteraadslid Nick De Rijck de vraag of de 
overeenkomst tussen de gemeente en de aanne-
mer van het Damiaanplein afgerond was. Hierop 
reageerde de burgemeester dat de aannemer 
waarschijnlijk een proces aanspant tegen de 
gemeente. Zou de burgemeester dan toch moeten 
betalen? We houden u op de hoogte.

Hoe zou het zijn met het 
Damiaanplein ?

Damiaan ereburger Tremelo-Baal
N-VA Tremelo stelt met groot ge-
noegen vast dat Damiaan de eerste 
ereburger wordt van onze gemeente, 
zoals gevraagd door onze fractie in 
de gemeenteraad. Damiaan indachtig 
vragen we dat de gemeente een bijko-
mende bijdrage stort ten voordele van 
de Damiaan actie.

De bibliotheek van Tremelo bevindt zich in de gebouwen van de oude meisjesschool. In het bijhorend parkje  vinden we 
het kunstwerk “de GEBOORTE “van de Tremelose kunstenaar Flor Hermans en tevens de machtige 100-jarige lindeboom. 

In de zomer geeft de boom koelte en leest men eronder boeken voor aan de kinderen. Mieke Temmerman kan de beslissing 
niet vatten dat deze boom zou kunnen verdwijnen. Zij is bezieler en coördinator van de actiegroep RED DE LINDEBOOM. 

In het gekozen ontwerp van de meerderheid lezen we dat de lindeboom zich in goede staat bevindt. De bevoegde schepen 
liet eerst  weten dat de boom moest verdwijnen, achteraf ontkende ze dit. Ons bestuurslid Werner Van Nuffelen (planten-
deskundige) heeft de boom onderzocht. Hij bevestigt dat de lindeboom in volle gezondheid is en er nog honderden jaar 
kan bij nemen. Andere plantkundigen beamen dit.

We stellen voor dat het bijkomende gebouw beperkt wordt tot één zaal met bijbehorende keuken en sanitair, hierdoor blijft 
de constructie buiten de wortelzone van de lindeboom. Het maakt het project goedkoper en de lindeboom blijft gevrij-
waard. 

Het is dus een win-winsituatie voor mens en natuur.

Renovatie bibliotheek: het einde van de lindeboom?

‘Geen werken tijdens 
het broedseizoen’



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /


