Jaargang 2015 • Nr. 1 • januari

TREMELO-BAAL
GOUVERNEUR VERNIETIGT SAMENSTELLING
COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING

Hard werken aan een
mooie gemeente
Beste inwoners,

Een half jaar geleden achterhaalde de N-VA dat de
selectie van de leden van de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening (Gecoro) niet gebeurd was op
de daartoe voorziene wettelijke manier. De keuze
van de verenigingen en de kandidaten was niet gemotiveerd en gedocumenteerd. De gouverneur gaf
ons gelijk in onze visie door de samenstelling van de
commissie nietig te verklaren.

Het jaar is weer voorbijgevlogen.
In 2015 gaan we, zoals de voorbije
jaren, weer hard werken. We zullen
er nauwlettend op toezien dat onze
mooie gemeente goed bestuurd
wordt. Regelmatig zullen we uitpakken met positieve voorstellen.
We vragen aan alle politici om goed
te luisteren naar de adviesraden en
de mensen, om zo de bevolking
meer bij het
beleid te betrekken.

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

GEERT LAPORTE
Voorzitter
N-VA Tremelo-Baal

Namens N-VA
Tremelo-Baal
wens ik jullie
een gezond en
een heel fijn
jaar!

N-VA TREMELO-BAAL

Bij de bespreking van de Gecoro op de gemeenteraad van 26 juni vroegen onze raadsleden Nick De Rijck en Luc Van Eesbeek op
welke manier het
schepencollege
de
Twee jaar na de
verenigingen had begemeenteraadsverkiezingen heeft Tremelo vraagd. We wilden
weten hoe kandidanog steeds geen vernieuwde Gecoro.
ten werden opgeroeNick De Rijck, gemeenteraadslid
pen en hoe ze werden
geselecteerd om te
zetelen in de Gecoro. Op deze vraag wilden of konden de betrokken schepenen
en de burgemeester niet antwoorden.

Na de beslissing van de gouverneur van Vlaams-Brabant, begin september, kon
het college van burgemeester en schepenen
in Tremelo terug van nul beginnen. Wij
WENST U EEN SCHITTEREND
drongen erop aan dat in de nieuwe samenstelling minstens één vereniging voor gezinnen zou worden opgenomen. Bovendien
leek het ons evident dat de bestuursmeerderheid zich bij het volgende Gecoro-voorstel aan de wet zou houden. Weer mis.

2015!

Op de gemeenteraad van 27 november
diende de meerderheid haar nieuwe voorstel voor de Gecoro in te trekken, omdat dit
in strijd zou zijn met het gemeentedecreet.
Hopelijk lukt het de derde keer wel, na twee
jaar wachten. Onbegrijpelijk.

www.n-va.be/tremelo

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jong N-VA Noord-Brabant
uit de startblokken
Op 24 september werd Jong N-VA Noord-Brabant opgericht.
De afdeling omvat de gemeenten Begijnendijk, Tremelo en
Keerbergen. Jong N-VA richt zich tot jongeren tussen 16 jaar
en 30 jaar. Geïnteresseerd? Neem contact op Jolien Wittemans:
jolien.wittemans@jongnva.be.

Jong N-VA Noord-Brabant, met centraal
Jolien Wittemans (jongerenverantwoordelijke
N-VA Tremelo en secretaris)

N-VA pleit voor burgerparticipatie, meerderheid weigert
Het mobiliteitsdecreet van de Vlaamse
overheid voorziet inspraak voor de inwoners bij de opstelling van een mobiliteitsplan. Maar in Tremelo komt daar weinig
van in huis.

standsraad, de adviesraad voor personen met een beperking, de cultuurraad en ook de scholen betrekken bij de opstelling van het plan. Niets daarvan in het voorstel van de
huidige meerderheid.

Die weert, behalve de verkeersadviesraad, alle raden en
ook scholen en oudercomités bij de discussies rond het opstellen van het mobiliteitsplan. N-VA-gemeenteraadslid
Luc Van Eesbeek stelde tijdens de geU krijgt van het gemeentebestuur helaas meenteraad van oktober voor om al deze
betrokkenen alsnog te raadplegen, maar
geen inspraak in het mobiliteitsplan.
de meerderheid weigerde dit resoluut.

In een eerste fase zou men de milieuraad, de
seniorenraad, de jeugdraad, de midden-

Luc Van Eesbeeck, gemeenteraadslid

OCMW opnieuw in financiële moeilijkheden?
Begin 2013 luidde de alarmbel over de
financiële toestand van het OCMW.
Men was blijkbaar vergeten kosten te
boeken in het nabije en het verre verleden. Op dit ogenblik pakt de bestuursmeerderheid weer groots uit met
de sociale woningen in de Van Regenmortelstraat.

Intussen is het geweten dat het OCMW
bij de gemeente heeft moeten aankloppen voor een lening van 400 000 euro,
omdat ze anders het personeel niet kan
betalen.
De N-VA vraagt al lang om de diensten
van de gemeente en het OCMW samen

te smelten om zo aan een effectieve kostenbesparing te kunnen doen. Dit ligt
bijzonder moeilijk in het schepencollege.
Het lijkt wel of elke schepen zich een
baron voelt over zijn eigen bevoegdheden. Spijtig genoeg is het de inwoner
van Tremelo-Baal die dit uit de hand gelopen feestje betaalt.

Problemen busvervoer Pimpernel nog steeds niet van de baan
Twee jaar na de verhuis van Pimpernel naar de nieuwe vestiging aan de
Nobelstraat zijn de problemen rond
het busvervoer nog steeds niet opgelost.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang
(LOK) bundelde de klachten en
speelde die door aan de bevoegde
schepen. Ook N-VA Tremelo maakte
hier melding van op de gemeenteraad
en kaartte de groeiende vraag naar een
derde bus aan. Er kwam geen degelijk
antwoord en de klachten werden van
tafel geveegd.
Groot was dan ook onze verbazing
toen er in de zomer plots een bus bijkwam. We dachten opgelucht dat de

tremelo@n-va.be

problemen eindelijk opgelost waren,
maar niets is minder waar. De kinderen komen nog veel te vaak te laat op
school wegens een slechte trajectregeling. Ook de veiligheid op de bussen kan
niet door de beugel.
Zo merk ik als ouder
dat de kinderen vaak
hun gordel niet dragen in de bus. N-VA
Tremelo-Baal zal hier
verder op toezien
want de veiligheid
De kinderen komen
van onze kinderen
primeert.
te laat op school.

nog veel te vaak

Mieke Temmerman,
bestuurslid N-VA Tremelo-Baal

Rechtszekerheid voor zonevreemde gebouwen
Na de eerste fase van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Plan
recreatie staat nu fase 2 van het RUP op stapel. N-VA
Tremelo-Baal raadt alle verenigingen die gebouwen in eigendom hebben of huren en die zonevreemd liggen aan dit
kenbaar te maken aan de bouwdienst van de gemeente. Zo
kan die hier rekening mee houden bij het opstellen van zijn
plannen.
De tweede fase van het RUP biedt een uitgelezen mogelijkheid om uw gebouwen de nodige rechtszekerheid te geven.
Eventuele toekomstplannen geeft u best ook door. Indien
er nog vragen zijn mag u ook gerust contact opnemen met
ons gemeenteraadslid Nick De Rijck op
nick.de.rijck@n-va.be of 0496 30 64 64.

De tweede fase van het RUP recreatie
is een uitgelezen kans op duidelijkheid.

Tremelo heeft een ‘Zonder-Fietspad-Straat’
Op 16 november doopte N-VA Tremelo-Baal de E. Van Der
Veldestraat om in de ‘Zonder-Fietspad-Straat’. Deze keer
willen we met onze zwartepuntenactie de aandacht vestigen op het falend beleid van de bestuursmeerderheid inzake fietspaden, mobiliteit en verkeersveiligheid.
Binnenkort start de heraanleg van de E. Van Der Veldestraat, maar zonder fietspad. De bestuursmeerderheid
creëert namelijk over de ganse lengte en aan beide kanten
alleen parkeergelegenheid. Auto’s én fietsende kinderen
gebruiken deze straat nochtans geregeld als bypass tussen
de drukke Baalsebaan en de Veldonkstraat.

Met een ﬁetspad aan één kant en een
parkeerzone aan de overkant,
vang je twee vliegen in één klap.

In een uitgewerkt voorstel, dat u kunt bekijken op onze
site www.n-va.be/tremelo, bewijst ons raadslid Nick De
Rijck dat je met een fietspad aan één kant en een parkeerzone aan de overkant twee vliegen in één klap vangt.

Waar blijft het geld?

Verbrandingsgassen over Tremelo

De gouverneur tikte begin dit jaar de burgemeester op de vingers voor het onrechtmatig inzetten van gemeentepersoneel bij
de opbouw van een tent voor zijn jaarlijks
bal. De burgemeester beloofde aan de gouverneur dat hij werk zou maken van een
reglement.

Op de gemeenteraad van 22 mei vroeg N-VA
Tremelo-Baal aan de gemeente om protest
aan te tekenen tegen de afvaloven van
Kampenhout. Tremelo ligt immers in vogelvlucht maar zes kilometers verwijderd van
Kampenhout. We zouden dus ongetwijfeld
fijn stof en verbrandingsgassen over ons
heen krijgen.

Onlangs vroegen we naar de stand van
zaken. Wat blijkt …er is nog niets gebeurd!
De N-VA vraagt met aandrang een duidelijk reglement en eist bovendien dat de
kosten die gemaakt zijn voor de opbouw
van de feesttent terugbetaald worden aan
de gemeentekas.

De Raad Van State
heeft het Provinciaal
Ruimtelijk Plan
Kampenhout vernietigd.
Hierdoor wordt de
plaatsing van een
afvaloven opnieuw
een mogelijkheid.

Tot onze grote verbazing stemde de meerderheid, gesteund door een deel van de oppositie, tegen het voorstel. Lag de aanwezigheid
van een Groene gedeputeerde in de Provincieraad aan de basis van hun stemgedrag? Wie zal het ons zeggen?
Eén ding is zeker: de N-VA heeft zich van meet af aan verzet tegen
de afvaloven en zal dit ook in de toekomst consequent blijven doen.

www.n-va.be/tremelo

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.

25 concrete
concrete verbintenissen
verbintenissen voor
voor de
de toekomst.
toek
komst. Di
Diee gging
ing d
dee N-V
N-VA
VA m
me
mett u aan
aaan vvoor
oor d
dee vverkiezingen
erk
kiezingeen va
van
n 25 me
meii 2014. N
Naa
de vverkiezingsoverwinning
erk
kiezingsoverwinning ttrokken
rokk
keen w
et di
ezellffde 25 V
erbinten
nissen vvoor
oor V
ooruitgang naa
ar d
laamse een
n ffederale
ederale
de
wee me
met
diezelfde
Verbintenissen
Vooruitgang
naar
dee V
Vlaamse
onderhandelingstafels.
o
nderhaandellingstaafels.

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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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