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TREMELO-BAAL
Onze mooie gemeente
verdient een beter
bestuur
Eerst en vooral van harte bedankt
voor het vertrouwen dat jullie aan
onze partij hebben gegeven op de
verkiezingen van 25 mei. De N-VA
is in Tremelo-Baal veruit de grootste partij geworden met 33,6 % van
de stemmen; dat is beter dan het
nationaal gemiddelde en ruim
boven het provinciaal resultaat. Dit
is een zeer krachtig signaal en een
teken dat onze mooie gemeente een
beter bestuur verdient.

V.U.: Geert Laporte - Nobelstraat 150 - 3128 Baal - tremelo@n-va.be

EETDAG
Graag wens ik bij deze iedereen uit
te nodigen op onze jaarlijkse eetdag
op 6 september in de parochiezaal
van Baal. Gastspreker is onze lokale
federale volksvertegenwoordiger
Theo Francken, die ons meer zal
weten te vertellen over de actuele
politieke situatie. Het is ook een gelegenheid
voor een informele
babbel met
Theo.

N-VA Tremelo Baal BBQ
Parochiezaal Baal


  

Gastspreker Theo Francken
Graag inschrijven via mail

Zaterdag 6 Sept. 2014

Mieke.temmerman@n-va.be

12u-19u30

of 0473/56.34.26

GOUVERNEUR TIKT BURGEMEESTER OP DE VINGERS
NA KLACHT N-VA
Tijdens de gemeenteraad van maart 2014 vroeg N-VA-gemeenteraadslid Nick
De Rijck hoe de inzet van het gemeentepersoneel bij de opbouw van de tent
voor het bal van de burgemeester zou vergoed worden. Gezien hierop geen
concreet antwoord kwam van de burgemeester besloten onze N-VA-gemeenteraadsleden klacht in te dienen bij de gouverneur van Vlaams-Brabant.

N-VA OVER HELE LIJN GELIJK
De gouverneur gaf N-VA Tremelo-Baal over de hele lijn gelijk. Hij schreef het
volgende naar de burgemeester: “Gemeentearbeiders inschakelen voor de opbouw/afbraak van een tent naar aanleiding van een privéactiviteit, zoals het
bal van de burgemeester, is dan ook niet toegestaan“. Het gaat niet op dat de
inwoners betalen voor partijpolitieke activiteiten en dat de inkomsten verdwijnen in de zakken van de organisatoren. N-VA Tremelo-Baal vroeg nogmaals
hoe de gemaakte kosten vergoed gaan worden. Er kwam nog steeds geen antwoord.
De N-VA dringt er op aan dat de inzet van gemeentepersoneel en het gebruik
van gemeentelijk materieel gereglementeerd wordt.

GEERT LAPORTE
Voorzitter
N-VA Tremelo

www.n-va.be/tremelo

Het spreekt vanzelf dat gemeentelijke verenigingen (jeugd- bewegingen en verenigingen, sportclubs, scholen, natuurbewegingen, culturele verenigingen, enzovoort) verder kosteloos gebruik kunnen maken van de inzet van het
gemeentepersoneel en gemeentelijk materieel gezien het gemeenschapsvormende werk dat ze verrichten.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA pleit voor betere opvolging
van noodzakelijke investeringen
Deze meerderheid heeft gefaald in de
uitvoering van de door haar geplande investeringen. Dat is de conclusie die N-VA-gemeenteraadslid
Luc Van Eesbeek trok uit de gemeentelijke jaarrekening. In januari 2013
had de meerderheid een investeringsprogramma goedgekeurd van 8,1
miljoen euro voor noodzakelijke werken in het jaar 2013. Nu blijkt dat
daar amper 30 % van werd gerealiseerd. Noodzakelijke werken zoals de
vernieuwing van de aftandse en lekkende asbestcementdakplaten van
de gemeenteloods , de uitbreidingsen verbeteringswerken aan het kerkhof van Baal of de geplande renovatie
van de bibliotheek werden niet uitgevoerd.

De afbouw van de gemeentelijke
schuldenberg
Uit de jaarrekening blijkt dat onze gemeente opgezadeld blijft met een
enorme schuldenberg van meer dan
20 miljoen euro. Er werd in 2013 ruim
660 000 euro betaald aan intresten op
deze schuld. De schuld bedraagt dus
meer dan 1 300 euro per inwoner en
ligt daarmee hoger dan het gemiddelde van alle gemeenten in Vlaanderen.
“De N-VA blijft erbij dat door structurele besparingen de schuldenberg
moet afgebouwd worden. Op die manier kan dan ook geld worden vrijgemaakt om te investeren in de
toekomst van onze gemeente”, aldus
gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek.

“De gemeente moet haar
schuldenberg afbouwen met
structurele besparingen, zodat er
geld vrijkomt voor de nodige
investeringen.”
N-VA-gemeenteraadslid
Luc Van Eesbeek

Heraanleg Damiaanplein kost de gemeente geen euro?
Na vijf jaar eindeloos gepalaver start de heraanleg van het Damiaanplein. De bestuursmeerderheid heeft een overeenkomst gesloten met het studiebureau en de aannemer en besliste geen
schadeclaim in te dienen. In ruil herstellen het studiebureau en de aannemer deels het plein.
Laten we hopen dat het deze keer volgens de correcte bouwkundige regels gebeurt.
NICK DE RIJCK
N-VAgemeenteraadslid

Als het college van burgemeester en schepenen de voorziene verzekering niet had geschrapt,
was het probleem vijf jaar eerder opgelost.

N-VA pleit voor meer inspraakinitiatieven
Het digitaal ter beschikking stellen van de agenda en bijhorende nota’s van de gemeenteraad aan iedere inwoner
van onze gemeente.
Sinds begin dit jaar kunnen de gemeenteraadsleden de agenda en de bijhorende omstandige nota’s van de gemeenteraad digitaal raadplegen. De Vlaamse Regering legde dit op. N-VA Tremelo-Baal is van mening dat ook iedere inwoner
hierop recht heeft. Dit voorstel van de N-VA werd unaniem aanvaard op de gemeenteraad. Nu is het nog wachten op
een snelle uitvoering van dit goedgekeurd punt.
Een vragenhalfuurtje inlassen op de gemeenteraad om aan de inwoners de mogelijkheid te geven vragen te stellen
aan de burgemeester en de bevoegde schepenen over hun beleid.
Zo kan men de mensen meer betrekken bij het beleid en krijgen ze de kans om de bevoegde schepenen te bevragen.
De meerderheid reageerde echter zeer angstig en verwierp het voorstel. In veel van onze buurgemeenten kent het vragen halfuurtje echter een groot succes, Tremelo -Baal blijft achter.

tremelo@n-va.be

Lentemarkt Tremelo

N-VA Tremelo-Baal
komt naar je toe

Avondmarkt Baal

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je
bovendien tal van voordelen!

Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de politieke opstelling van de
N-VA.

Een inspirerend netwerk van politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale
activiteiten van de N-VA. Een debatavond, een moment van politieke actie of een gezellig
samenzijn …

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine. 24 bladzijden politiek nieuws, boeiende
dossiers, sprekende interviews en een exclusieve kijk achter de schermen van de N-VA.

Jong en N-VA?
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen Jong N-VA. Studie- en vormingsdagen, politieke acties,
trips naar het buitenland, … de agenda van Jong N-VA is behoorlijk gevuld.

Met de kracht van een overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van de grootste en snelst groeiende familie van Vlaanderen.
Zo steun je samen met 40.000 anderen de Verandering voor Vooruitgang.

www.n-va.be/tremelo

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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