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Inzet gemeentepersoneel
voor privéwerken
eindelijk gereglementeerd
Begin 2014 tikte de gouverneur het
college op de vingers voor het
onrechtmatig inzetten van gemeentepersoneel bij de opbouw van een
tent voor het jaarlijks bal van de
burgemeester. De N-VA drong er op
aan dat de inzet van gemeentepersoneel en gemeentelijk materieel
gereglementeerd zou worden.
Tijdens de gemeenteraad van april 2016
werd het reglement goedgekeurd waarin staat aan welke tarieven de gemeente
privéwerken komt uitvoeren. De N-VA
heeft altijd gesteld dat gemeentelijke
verenigingen (jeugdbewegingen en
verenigingen, sportclubs, scholen,
natuurbewegingen, culturele verenigingen) kosteloos gebruik moeten kunnen
maken van de inzet van het gemeentepersoneel en gemeentelijk materieel
gezien het gemeenschapsvormende
werk dat ze verrichten.
Dat politieke partijen hiervan uitgesloten zijn was ook één van onze voorstellen.
N-VA Tremelo verwacht wel dat de
door de burgemeester gemaakte kosten
bij het opstellen van zijn feesttent
door hem worden terugbetaald aan de
gemeentekas.

Zwerfvuilactie N-VA Tremelo-Baal op en rond de
Balenberg
Op zondag 10 april heeft N-VA Tremelo-Baal 22 zakken zwerfvuil geruimd op en rond de
Balenberg.
Met deze jaarlijkse actie willen we een duidelijk signaal geven dat het probleem van zwerfvuil en sluikstorten in onze gemeente dringend aangepakt moet worden.
De N-VA vindt dat de gemeente een actievere rol zou kunnen spelen op het vlak van preventie.
Dat kan via het gemeentelijk infoblad, door het plaatsen van afvalbakken op zwerfvuil
gevoelige plaatsen, via Facebook, door scholen en jeugdverenigingen te betrekken bij de
afvalpreventie, … mogelijkheden genoeg !

Sinds kort steekt onze website in een nieuw jasje.
Neem een kijkje op
www.n-va.be/tremelo
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N-VA Tremelo-Baal komt naar u toe
We willen kennis met u maken en uw mening kennen over gemeentelijke thema’s. We komen u bezoeken en
kijken er naar uit!
Onze bestuursleden staan ten dienste van onze inwoners. Spreek ze aan bij vragen,
problemen of gewoon om een praatje te slaan. In dit huidige huis-aan-huisblad en
de volgende gaan we telkens een aantal bestuursleden voorstellen. U kunt ze steeds
contacteren via hun e-mail of tremelo@n-va.be.

nadine.vandenbergh@n-va.be
Ik heet Nadine Van den Bergh. Ik woon nog steeds niet ver van mijn ouderlijk huis in de Beulkensstraat in Baal. Geert is mijn echtgenoot en mijn kinderen zijn Jolien en Victor. Ik ben verpleegkundige
van opleiding, maar een arbeidsongeval verhindert mij dit mooie beroep nog verder uit te oefenen.
Bij N-VA Tremelo-Baal ben ik al jaren actief als bestuurslid. Mijn aandacht gaat vooral uit naar
dierenwelzijn, verkeersveiligheid en sociale zaken. Hierbuiten ben ik ook actief in de Gezinsbond van
Baal-Tremelo. Met oog op verderzetting van het ouderlijke landbouwbedrijf ben ik tevens begaan met de
Landelijke Gilden. Voor lekker eten, wijn, Rock Werchter en vrienden maak ik steeds tijd vrij. Je mag me
steeds aanspreken voor een gesprek.

octavie.boeckx@n-va.be
Mijn naam is Octavie Boeckx ofwel Vieke. Ik heb twee prachtige kinderen en een schattig kleinkind.
Mijn passie is schilderen. Verder hou ik heel veel van de rustige, prachtige natuur, waarvan er spijtig
genoeg steeds meer verdwijnt. Ik woon in de Kruisboslaan in Baal, een supergezellige buurt met buren
die mij zeer dierbaar zijn. Mijn politieke ambities liggen dan ook op dat vlak, zoals een rechtvaardig
bestuur en het behoud van de natuurgebieden zoals de Kalvenne. Verder vind ik het ook belangrijk dat
er veilige fietspaden worden aangelegd. Zo zou ik nog even kunnen doorgaan. Spreek me vooral aan, dan
praten hierover verder.

werner.vannuffelen2@n-va.be
Ik ben Werner Van Nuffelen, 43 jaar en zaakvoerder van Clematiskwekerij Van Nuffelen. Samen met
mijn partner Sarah en onze vier kinderen Marie, Emilie, Cyriel en Marcel wonen we in de Barbarastraat in Ninde. Sinds enkele jaren ben ik politiek actief. Thema’s als natuur, verkeersveiligheid,
jeugd en kinderopvang liggen mij na aan het hart. Tijdens mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met
mijn gezin en roer ik graag in de potten. Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten voor een goede babbel tijdens
de vele activiteiten van de N-VA

nicolai.vandenbogaert@n-va.be
Ik ben Nicolaï Van Den Bogaert, 31 jaar jong en sinds kort bestuurslid van N-VA Tremelo-Baal, waar
ik communicatieverantwoordelijke ben. Ik studeerde pedagogie en musicologie en ben pianist en
dirigent. Vandaar ook de twee grote thema’s waar ik in onze gemeente wil voor ijveren: cultuur en
sociaal-maatschappelijk welzijn. Verder ondersteun ik de N-VA-jongeren van onze afdeling. Ik probeer
hen de waarden van onze partij bij te brengen en hen aan te zetten tot actie om Tremelo-Baal jeugdig,
groen en levendig te houden. Ik hoop u zeker te mogen begroeten met ons bestuur op een van onze vele
activiteiten in de gemeente.

tremelo@n-va.be
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Jaarlijkse brunch
Niemand minder dan minister Ben Weyts
komt spreken over dierenwelzijn. We hopen
van harte jullie daar te mogen ontmoeten.
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Zondag
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elo.

Vooraf inschrijven is nu al mogelijk via email:
mia.goris@n-va.be

Vlaanderen Feest
Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feestdag. We roepen dan ook iedereen
op om die dag de Vlaamse Leeuw uit te hangen.
De eerste 25 personen die ons contacteren op tremelo@n-va.be krijgen van
ons een Leeuwenvlag cadeau. Op 9 juli vanaf 18 uur vieren we feest aan de
gebouwen van het OCMW Baal. We werken daarvoor samen met de Tremelose en Baalse verenigingen. Iedereen is hartelijk welkom.

De Kalvenne wordt een woestijn
De bestuursmeerderheid en de rood-groene oppositie hebben beslist om van
de Kalvenne een woestijn van beton en gazon te maken. In die toekomstige
Kalvenne zullen de bijen geen eten meer vinden, spijtig. Het is niet voor
niets dat de N-VA de Kalvenne wil behouden met haar bomen, struiken,
poelen en vluchtstroken voor akkerfauna en –flora.
Een bloeiende Kalvenne. Weldra verleden tijd?

In het kort…
 Voorkennis of dossierkennis?
Op de laatste gemeenteraad bleek nogmaals duidelijk dat N-VA Tremelo-Baal de gemeentelijke dossiers grondig voorbereidt
en opvolgt; sommige partijen noemen dat voorkennis.
 N-VA pleit voor betere dossierkennis
De gemeente Tremelo is vertegenwoordigd in diverse nutsbedrijven (Ecowerf, De Watergroep, Crematorium Hofheide
enzovoort). Leden van de meerderheidspartijen worden verondersteld uw belangen in deze bedrijven te verdedigen. Wie
verwacht dat deze vertegenwoordigers hun dossiers kennen is eraan voor de moeite. Tijdens de gemeenteraad van mei
werd dat nogmaals pijnlijk duidelijk toen N-VA-raadslid Nick De Rijck een vraag stelde over een statutenwijziging van de
Watergroep. Het Open Vld-raadslid dat op de algemene vergadering de statuten diende goed te keuren wist gewoonweg niet
waarover het ging.
 De politiedotatie
Na herhaaldelijk aandringen van de N-VA werd de politiedotatie eindelijk goedgekeurd door de gemeenteraad. Luc Van
Eesbeek uitte zijn bezorgdheid over het jaar na jaar krimpend begrotingsoverschot op de politiebegroting . Luc was zeer
tevreden met de toename van de politie interventies, onder andere voor alcoholcontroles. Hij maakte zicht wel zorgen over het
dalend politietoezicht aan onze scholen.

www.n-va.be/tremelo

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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 toegansgrecht 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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