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TREMELO-BAAL

Buren voor buren
Er zijn omstandigheden waarin sommige mensen 
zich moeilijk uit de slag kunnen trekken. Niet 
iedereen surft dagelijks op het internet of volgt 
het nieuws op de voet, waardoor men niet altijd 
op tijd de gepaste voorzorgen kan nemen. Waar-
schijnlijk zal dat ook het geval zijn bij een moge-
lijke afschakeling van het elektriciteitsnet. 

Ook in uw buurt woont er wel zo iemand: misschien al wat 
ouder en ook een beetje eenzaam. Mocht het licht door de 
afschakeling van het elektriciteitsnet dan toch uitgaan, 
zijn we dan ook bereid om elkaar dat beetje te helpen? Nu 
contact leggen met de naaste buren kan al veel oplossen.

www.n-va.be/tremelo

2016 komt eraan. Het wordt een jaar 
met vele uitdagingen. Niet in het minst 
de vluchtelingencrisis, waarmee we 
dagelijkse geconfronteerd worden. We 
hebben het volste vertrouwen in de 
aanpak van Theo Francken, Jan Jam-
bon en Steven Vandeputte die duidelijk 
hun verantwoordelijkheid nemen.

Op gemeentelijk vlak is de helft van de 
bestuursperiode voorbij. Verschillende 
grote projecten komen vanaf nu op ta-
fel. Denken we alleen al maar aan de 
Kalvenne en de sporthal. En dit terwijl 
de gemeente nu al met een schuld zit 
van 20 miljoen euro. 

Ook de volgende drie jaar zal de N-VA 
een positieve en constructieve inbreng 
doen in de gemeenteraad in het 
belang van alle inwoners.

Tot slot willen we iedereen een geluk-
kig en gezond 2016 wensen.

EEN JAAR VOL 

UITDAGINGEN

Geen reden tot paniek, maar het kan 
wel gebeuren. Half oktober was het 
bijna zover. Geen wind, geen zon, geen 
groene energie. 

Er bestaat een afschakelplan. Op piek-
momenten kunnen bepaalde gebieden 
gedurende enkele uren zonder stroom 

gezet worden. Baal zal daar als eerste bij 
zijn, Tremelo iets later. Als dat gebeurt 
weten we dan wat wel, en wat niet te 
doen? Kunnen er naast ongemakken ook 
gevaarlijke situaties ontstaan? Burge-
meester en schepenen zijn daarover 
volledig ingelicht.

N-VA Tremelo-Baal vraagt dan ook dat 
alle nuttige informatie zou meegedeeld 
worden in het gemeentelijk info-blad. In 
het nummer van november 2015 – janu-
ari 2016 was dit niet het geval ondanks 
onze vraag tijdens 
de gemeenteraad 
van september.

Wat als het licht uitgaat deze winter?
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Geert Laporte, 
voorzitter

Jean De Preter, 
bestuurslid N-VA Tremelo-Baal

Nadine van den Bergh
bestuurslid N-VA Tremelo-Baal



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

Na drie jaar zijn de toekomstplan-
nen voor de Kalvenne openbaar 
gemaakt door de meerderheid op 

de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (GECORO). 
Bij het samenstellen van dit 

blad was het advies van de 
commissie nog niet bekend.

Nu al stellen we vast dat het 
geheel met haken en ogen 
aan elkaar hangt en dat het 
resultaat in zijn geheel geen 
meerwaarde betekent voor 
Tremelo. 

In ons volgend huis-aan-
huisblad zullen we hierop 
verder ingaan en ons alterna-
tief voorstellen.

Plannen Kalvenne hangen met 
haken en ogen aan elkaar

Red de lindeboom
N-VA Tremelo-Baal stelde in het vorige huis-aan-huisblad een  
alternatief plan voor de verbouwing van de bibliotheek. Dit hield  
in dat het bijkomend gebouw beperkt zou worden tot één zaal met 
bijhorende keuken en sanitair. 

Hierdoor bleef de constructie buiten de 
wortelzone van de lindeboom. Het maakte 
het project goedkoper en de lindeboom zou 
gevrijwaard blijven. 

Maar de bestuursmeerderheid had hier 
geen oren naar. Ze gaan toch door met de 
oorspronkelijke plannen. De vraag is: zal de 
lindeboom de werken overleven op termijn?

Is het nu 30, 50 of 70?
De Nobelstraat is heraangelegd. Goed of slecht, de meningen zullen verdeeld blijven. Maar is het nu veili-
ger geworden? Wij vrezen van niet.

De hele straat lijkt wel het oefenparcours van een autorijschool. De maximum snelheid wijzigt voortdurend, 
er zijn verschillende soorten versmallingen en de voorrangsregeling is wisselend. Dit moet toch duidelijker en 
eenvoudiger kunnen.

Trouwens, hoe zit dat verder in de gemeente? Met de huidige signalisatie zijn er nog altijd bestuurders die 
niet beseffen dat 70 km/u hier het absolute maximum is. Een volledige indeling in zones 30, 50 en 70 zou alles 
eenvoudiger maken.

Dat veronderstelt minder, maar vooral duidelijke verkeersbor-
den. Dat zal de verwarring verminderen, de kosten drukken 
en de veiligheid verhogen.

N-VA Tremelo-Baal vraagt nogmaals dat dit bestuur zorgt 
voor een betere handhaving van de verkeerssnelheid.

Finilek is een intergemeentelijke 
samenwerking die onder meer par-
ticipeert in de distributie in ons land 
van aardgas en elektriciteit maar ook 
bijvoorbeeld in gasterminals in Zee-
brugge en windmolenparken in eigen 
land.

Onze gemeente investeert via Finilek 
ook belastinggeld in hogedrukleidin-
gen en gasopslag in Zweden en een 
netwerk van windturbines aan de 
Oostkust van de Verenigde Staten. Van 
deze laatste belegging is geweten dat 
een daadwerkelijke realisatie van dit 

project tot op heden niet is gebeurd en 
ook niet op korte termijn wordt verwacht. 

N-VA-raadslid Luc Van Eesbeek heeft dan 
ook enkele vragen hierover gesteld aan de 
meerderheid waarop spijtig genoeg niet 
direct kon worden geantwoord. De N-VA 
stelde ook voor om in overeenstemming 
met het gemeentedecreet een commissie 
samen te stellen die deze intercommunale 
samenwerkingsverbanden eens goed 
onder de loep neemt. Uiteraard willen we 
niet dat er hiervoor zitpenningen worden 
uitbetaald aan de raadsleden.

Beleggen met uw belastinggeld?

Jaarlijkse brunch 
Op zondag 11 oktober hielden wij onze  
jaarlijkse brunch in zaal Paloma. De talrijke 
aanwezigen kregen van minister Jan Jambon 
een uitgebreide toelichting over de huidige 
politieke zaken.

Dank aan iedereen die ons kwam steunen en 
we hopen u allen terug te zien op 09/10/2016, 
de tweede zondag van oktober.

Nick De Rijck, 
gemeenteraadslid  N-VA 
Tremelo-Baal

Mieke Temmerman, 
bestuurslid N-VA 
Tremelo-Baal



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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


