Gelukkig zijn in Tremelo-Baal p. 3

Samen actief voor veilig verkeer p. 3

TREMELO-BAAL
tremelo@n-va.be I

www.n-va.be/tremelo I jaargang 2016 • nr. 3 • september

V.U.: GEERT LAPORTE, NOBELSTRAAT 150, 3128 BAAL

nwelvoor diere an.
d
g
e
o
v
e
n is nu b
ar werk v
Vlaandere r Weyts maakt da pakt, de
te
ge
zijn. Minis wordt kordaat aan itgebreid
u
d
Dierenlee sten zijn met 60 % ervolgd.
n
k
o v
die
inspectie ulen worden nu o t gestopt
e
b
ed moe
en dieren
r dierenle
a
a
b
d
ij
Alle verm
worden.
oofd
eft onverd eds
e
h
ts
y
e
re
Ben W
htvloeren
Minister
lijke slac r een totaale
jd
ti
p
o
slachten
orstel voo en.
en zijn vo
n
e
sprok
d
o
rb
ve
rdt nu be
o
w
d
o
rb
ve
zijn beleid
en Weyts
B
t
m
o
k
brunch
.
Op onze
toelichten

2de ZONDAG OKTOBER

09/10/2016

JAARLIJKSE

N-VA-BRUNCH
Van 9.30 - 14 uur - zaal Paloma - Schrieksebaan 47- TREMELO

Volwassenen met/zonder reservatie: 16/18 euro - kinderen (3-12j): 1 euro per levensjaar
Best reserveren via mieke.temmerman@n-va.be voor 03/10/2016

Concrete maatregelen tegen dodelijk verkeer
N-VA Tremelo-Baal hield haar jaarlijkse
zwartepuntenactie bij de start van het schooljaar.
De partij stelt enkele concrete maatregelen voor om
de verkeersveiligheid in onze gemeente gevoelig te
verhogen.
De voorbije jaren gebeurden er diverse dodelijke verkeersongevallen in Tremelo. Het vrachtwagenprobleem aan de schoolpoort
van de school Cocon en de snelheid van de wagens in de Nobelstraat aan de opvang Bonten Os baren ons zorgen. N-VA Tremelo
kaartte deze punten aan op de gemeenteraad. We wachten nog
steeds op een ingreep van de burgemeester.
De N-VA stelt concrete maatregelen voor:
D
 e snelheid in woonstraten beperkten tot maximum 50 km
uur.
V
 eilige oversteekplaatsen creëren op verkeersassen zoals de
Baalsebaan.

 Een actieve verkeershandhaving met bestraffen van roekeloos
weggedrag.
 Behalen van het SAVE – Charter (vzw Ouders van Verongelukte Kinderen) – zie verder.

 I nvesteren in fietspaden in plaats van wegen heraanleggen
zonder fietspaden, zoals bij de Emiel Van Der Veldestraat.

Vindt u verkeersveiligheid voor uw kinderen en uzelf ook zo
belangrijk? Vindt u ook dat de huidige meerderheid daar te
weinig voor doet? Geef ons dan een seintje op tremelo@n-va.be.

V
 erkeersopleiding geven aan schoolkinderen.

De N-VA wil veiliger verkeer voor uw kinderen in uw gemeente.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

De mensen van N-VA Tremelo
De bestuursleden van N-VA Tremelo staan ten dienste van u. Spreek ze dan ook aan bij vragen, problemen
of gewoon om een praatje te slaan. In deze editie en ons volgend huis-aan-huisblad stellen we enkele bestuursleden aan u voor.

fifi.bamenga@n-va.be

Fifi Bamenga: “Altijd van de partij.”
Mijn naam is Fifi Bamenga. Ik woon al jaren in De Grote Bollostraat samen met mijn zoon David en
mijn neef Samuel. Sinds vorig jaar ben ik bestuurslid bij N-VA Tremelo-Baal. Ik werk als logistiek
assistente. Als N-VA Tremelo een actie organiseert, ben ik altijd van de partij. Zo nam ik onlangs deel
aan de actie voor het behoud van de Kalvenne en de zwartepuntenactie in verband met verkeersveiligheid. Zo hoop ik dat de inwoners van Tremelo-Baal begrijpen dat de N-VA de belangen van de burgers
vooropstelt. We denken, durven en doen het samen.

arie.pint@n-va.be

Arie Pint: “Bij de N-VA vond ik de juiste mensen.”
Mijn naam is Arie Pint. Ik ben 67, jonge derde leeftijd dus, sinds 1980 geïmmigreerd vanuit de
randgemeente Wezembeek-Oppem, waar ik als jonge twintiger onmiddellijk werd verkozen tot
gemeenteraadslid als CVP-er op de Vlaamse lijst. Toen ik beroepshalve het directeurschap van het
Gemeentekrediet in Tremelo aanvaardde, zette ik de politiek op een laag pitje. Maar sociaal bleef ik mij
wel inzetten in de gemeente, die nu ook de mijne is. Nu de beroepsloopbaan achter de rug is, steekt het
politieke virus terug de kop op. Ambities zijn echter voor jongere mensen, maar dan wel deze met gezonde
ambities, wars van geldgewin en favoritisme. Daarom kies ik voor beleidsmensen, die hun dossiers kennen.
Mensen die van ons Gemeentehuis een thuis willen maken, waar personeel en bezoekers zich goed voelen. Bij de N-VA vind ik deze
mensen en die wil ik dan ook steunen.

mieke.temmerman@n-va.be

Mieke Temmerman: “Met raad en daad voor jullie klaarstaan.”
Ik ben Mieke Temmerman, 36 jaar en mama van twee prachtige dochters. Ik werk al 15 jaar als
zorgkundige en ik oefen mijn beroep uit met hart en ziel. Daarnaast ben ik ook actief in schoolvereniging en ben ik voorzitter van het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang). Ik ben al jaren bestuurslid
van N-VA Tremelo-Baal en mijn thema’s zijn vooral gericht op kinderopvang, ouderenzorg, natuur en
verkeersveiligheid. Ik vind deze thema’s stuk voor stuk heel belangrijk en zal me daar ook voor inzetten
in onze gemeente. Kom gerust eens langs op onze vele activiteiten en spreek me aan alsook mijn andere
collega’s. Wij staan met raad en daad voor jullie klaar.

jean.depreter@n-va.be

Jean De Preter: “Sta altijd klaar voor een babbel.”
Mijn naam is Jean De Preter, 65 jaar en gepensioneerd brandweerman. Ik was jaren actief bij het Taal
Actie Komitee. Ik woon met mijn vrouw Mieke in de Villadreef in Baal. We hebben twee kinderen
en twee prachtige kleinkinderen die regelmatig bij ons zijn. In mijn vrije tijd heeft tuinieren en koken
een grote plaats. Fietsen vind ik ook een leuke vrijetijdsbesteding maar daarbij valt me op dat er in onze
gemeente meer aandacht mag besteed worden aan veilige fietspaden. Je vindt me dikwijls op de dinsdagmarkt waar ik altijd klaar sta voor een babbel.

tremelo@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Samen actief voor een veilig verkeer
Het N-VA-voorstel om als gemeente het SAVE –
charter te ondertekenen werd op de gemeenteraad
van juni 2016 unaniem goedgekeurd.
OVK (vzw Ouders van Verongelukte Kinderen) wil ook de gemeenten betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid;
in het bijzonder voor kinderen en jongeren, via een specifiek
SAVE-charter Steden & Gemeenten.
Door het charter te ondertekenen engageert onze gemeente
zich om samen met OVK een actieplan uit te werken voor een
verkeersveilige gemeente. Als de doelstellingen zoals vermeld
in het actieplan binnen het jaar worden behaald, ontvangt onze
gemeente het SAVE-label.
Meer informatie over ons voorstel vindt u op onze
webstek: www.n-va.be/tremelo

“ De N-VA wil dat Tremelo-Baal, na Meise en Keerbergen, de derde gemeente
in Vlaams-Brabant wordt die het SAVE-label behaalt.”

Dat heet dan gelukkig zijn … ook in Tremelo-Baal
Onze kinderen zijn gelukkig! Dat is een van de conclusies van de grote anonieme bevraging die door de
Universiteit Antwerpen in samenwerking met de lokale drugspreventiedienst werd uitgevoerd in TremeloBaal, Rotselaar en Begijnendijk.
De resultaten werden begin juni in
Rotselaar voorgesteld. N-VA Tremelo was
daarbij aanwezig. Spijtig genoeg waren
wij de enige. Op vraag van N-VA-raadslid
Luc Van Eesbeek werd het rapport
besproken op de gemeenteraad van juni.
Uit de bevraging bleek eens te meer het
belang van een duurzaam professioneel
drugspreventiebeleid (alcohol, roken,
drugs). Niet alleen de ouders en de school
spelen hierbij een rol.

Luc Van Eesbeeck legde de nadruk op
de belangrijke rol die de gemeentelijke
overheid in deze heeft. “De gemeentelijke
overheid moet de motor zijn in de
aanpak en de organisatie van het lokale
drugpreventiebeleid”, aldus raadslid Luc
Van Eesbeek. Hij reageerde daarmee
op de meerderheid die de opvolging
uitsluitend bij de scholen wil leggen.

Meer info over deze bevraging vindt u op
onze webstek www.n-va.be/tremelo.

Jong N-VA ook voor jou!
Jong N-VA Tremelo-Baal bestaat uit jongeren die werken
rond politieke thema’s, acties en studentikoze activiteiten.
“We werken voornamelijk rond het thema jongeren en milieu”,
zegt secretaris Samuel van Reeth.
Zo zijn we in het verweer gekomen tegen de betonnering van de Kalvenne
(nu 24 ha natuurgebied) en organiseren we een jaarlijkse zwerfvuilactie.
“Maar het studentikoze is minstens even belangrijk”, voegt voorzitter
Sam Mergaerts eraan toe.
Jong N-VA kon ons al een primeur bezorgen. Ze melden ons dat ze
binnenkort een speciale bierenavond organiseren en dat ze zullen toeren
door de buurgemeenten met een Jong N-VA Café. Kom gerust eens af.

Van links naar rechts: Pieter-Jan Caestecker, Samuel
van Reeth, Maarten Verduyckt en Sam Mergaerts.

Ben je tussen 16 en 30 jaar en voel je je engagement kriebelen? Twijfel dan niet en contacteer Jong N-VA Tremelo via
sam.mergaerts@jongnva.be. Je kan hen ook volgen op hun Facebook-pagina, waar je alle recente activiteiten en updates van
hun evenementen kunt volgen: www.facebook.com/jongnvanoordbrabant

www.n-va.be/tremelo

De verandering werkt!
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1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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