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Voor een beter Tremelo-Baal! 
Beste inwoners, 

De voorbije jaren hebben we door naar u te luisteren, met dossierkennis, met constructieve voorstellen en positieve 
acties gewogen op de gemeentelijke thema’s. Dit werk vormt de basis van ons verkiezingsprogramma. In dit tweede 
Huis-aan-Huis blad lichten we ons verkiezingsprogramma verder toe. U kunt onze huis aan huis bladen ook digitaal 
raadplegen via de website https://tremelo.n-va.be/. 
Op de laatste pagina vindt u het overzicht van onze ploeg. Mensen die stuk voor stuk

de kennis, het enthousiasme en de wil hebben om samen met u te bouwen aan een beter Tremelo-Baal!

Mobiliteit ….. wat is dat? 

Vooral de verkeersveiligheid voor de inwoners en de functie van elke straat respecteren. 

Hoe gaan we dat praktisch doen?
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Veilig thuis in een welvarend en beter Tremelo-Baal

➢ Alle verbindingswegen die worden heraangelegd rusten we uit met fietspaden. 

➢  We halen het zwaar verkeer uit de dorpskern en leiden het om via de  
hoofdwegen van de streek. 

➢  Met het project “ Straat Op Maat” vragen we aan de inwoners hun mening over 
hun straat. Verkeersluwe woonstraten worden de norm. 

➢  We gaan centraal beveiligde fietsstelplaatsen bouwen in Tremelo en Baal.  

➢  We gaan trage wegen verharden en een echt veilig fietspadennetwerk  
opbouwen. 

➢  We pleiten bij de Lijn voor betere en meer schoolbussen. 

Wist je dat?
•   Er bij de heraanleg van E. Van de Veldestraat en de Pastoriestraat de meerderheid wel plaats 

wist te vinden voor parkings maar niet voor fietspaden, onbegrijpelijk!

•   De N-VA het voorstel indiende op de gemeenteraad om het SAVE charter  
te bekomen. 

•   We ieder jaar een Zwarte Punten actie houden om de verkeersonveilige  
punten in kaart te brengen. 

•   De schoolroutekaart van de meerderheid 11 onveilige oversteekplaatsen heeft. 

Investeren in fietsveiligheid zal er voor zorgen dat wij als ouders 
onze kinderen op de fiets naar school zullen sturen. Jean De Preter 

Dina Van Horebeek 

Onze jaarlijkse zwarte punten actie

Geert Laporte
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Sport ….. een gezonde geest in een gezond lichaam

Sport is naast cultuur de meest verbindende factor. Een dorp heeft 
sport nodig.    

Hoe gaan we dat praktisch doen?

➢  We gaan investeren in een vrijetijdscentrum. Naast sport  is er ook plaats voor 
cultuur, fuiven, concerten, tentoonstellingen, ….

➢  We willen een toegankelijk sportbeleid voor iedereen. Ook G-sport krijgt in onze 
gemeente een belangrijke plaats. 

➢  Alle sportclubs in Tremelo-Baal gaan een correcte ondersteuning krijgen.  

➢  De sportdienst van Tremelo-Baal gaan we  moderniseren en huisvesten in het 
vrijetijdscentrum. 

 Wist je dat?
•  Net voor de verkiezingen een sporthal willen bouwen op de grond van een projectontwikkelaar. 

Nogal doorzichtig van de meerderheid. 

•  N-VA heeft steeds willen investeren in een vrijetijdscentrum met een  
goed plan, een goede financiering en op een goede locatie. 

Met het nieuwe vrijetijdscentrum geven we sport, cultuur, 
muziek, fuiven, …  een plaats in Tremelo-Baal!

Veiligheid ….. een veilig Tremelo-Baal 

Mensen voelen zich goed als ze zich veilig voelen en wie niet horen wil moet voelen!

Hoe gaan we dat praktisch doen? 
➢  We bouwen een ANPR-cameraschild (Automatische nummerplaat herkenning) 

rond de gemeente, dat verbonden is met een meldkamer. Dat schrikt  
rondtrekkende dievenbenden af. 

➢  We helpen de inwoners  een Buurt Informatie Netwerk (BIN) op te zetten. 

➢  We gaan alle straatverlichting uitrusten met energiezuinige en veilige  
LED lampen. 

➢  We gaan voor samenwerking en samensmelting met andere politiezones.  
De huidige politiezone is te klein en te duur. Zo verhogen we de veiligheid. 

➢  Hangjongeren, vandalisme, drugsgebruik en sluikstorten gaan we effectief  
hard aanpakken.  
Preventief richten we het overlegorgaan “Jongerenhonk“ op waarbij politie,  
gemeente, school en jongeren betrokken zijn.  
Repressief installeren we professionele bewakingscamera’s met meldkamer, die in verbinding met de politie staat. 
Vandalen die we zo betrappen krijgen een sanctie die bestaat uit een GAS boete en een gemeenschapsdienst.

Wist je dat? 

•   N-VA reeds vanaf 2013 vraagt om camerabewaking. 

•   Dat burgemeester beweerde 2 weken nodig te hebben om de problemen met  
hangjongeren op te lossen. We zijn 3 maanden verder maar de problemen  
zijn er nog. 

We moeten de uitdagingen die zich stellen frontaal aangaan, niet pamperen. 
Preventie is belangrijk. Een brand die niet ontstaat moet ook niet geblust worden. 

Willy  Volont

Filip Peetroons

Werner Van Nuffelen 
Dirk Smolders

Peter Basstanie

Sandra De Crée 

Een vrijetijdscentrum moet meer zijn 
dan een sporthal alleen!

ANPR bewakingscamera’s met  
meldkamer.
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Een goede en rechtvaardige ruimtelijke ordening is belangrijk. Ze moet rekening houden met de 
manier waarop we samen leven, vandaag en in de toekomst.

Hoe gaan we dat praktisch doen? 

➢  De Kalvenne, een 24 ha natuurgebied gelegen naast Tremelo dorp, moet 
blijven. Zulk uniek open stuk natuurgebied vormt de groene long  
van Tremelo. 

➢  N-VA wilt degelijke en eerlijke gemeentelijke bouwvoorschriften opstellen, 
zeker voor de projectontwikkelaars. 

➢  Bij grote projecten, van projectontwikkelaars, moet 20 % van de woningen 
toegewezen worden aan mensen die een band hebben met de gemeente. Dit 
principe noemen we WIES (wonen in eigen streek). We denken aan jonge 
gezinnen, gepensioneerden, alleenstaanden, mensen met beperkingen, …  . 

➢  We gaan energiescans van woningen maken om ze energiezuinig te  
maken.

Wist je dat?
•  De N-VA de enige partij is die de Kalvenne volledig als natuurgebied wil behouden.  

Dat bleek tijdens de stemming op de gemeenteraad. 

•  De meerderheid niet wou weten van ons voorstel om  
eigen inwoners voorrang te geven bij aankoop van woningen. 

Het is N-VA Tremelo-Baal menens met dierenwelzijn. 

Wonen en ruimtelijke ordening zijn echte gemeentelijke bevoegdheden.  
N-VA wil deze ten volle benut zien om van Tremelo-Baal een  

nog betere gemeente te maken.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is op de kaart gezet in Vlaanderen door de N-VA en maakt deel 
uit van ons DNA. Dierenleed dient streng aangepakt te worden. 

Hoe gaan we dat praktisch doen? 

➢  We maken een diervriendelijke gemeente en voorzien een meldpunt om dierenleed te 
registreren en aan te pakken. 

➢  Langs wegen die veel gebruikt worden om honden uit te laten plaatsen we vuilbakken. 

➢  We ondersteunen actief de organisaties die zich bezig houden met zwerfkatten.  

➢  We informeren de inwoners over de jachtzones in de gemeente. In een dichtbevolkte  
gemeente met zijn natuur-, recreatie- en woongebieden hoort de jacht niet thuis. 

Wist je dat ? 

•  N-VA in 2016 reeds een brunch gehouden heeft waar Ben Weyts kwam spreken  
over dierenwelzijn. 

•  Je dank zij  N-VA Tremelo in het gemeentehuis een gratis  
huisdiersticker krijgt zodat bij brand de brandweer direct kan zien 
welke dieren aanwezig zijn in het huis.

Nancy Hugaerts

Nick De Rijck 

Jo Figeys

Agnes  
Van Oosterwijck 

Jolien Wittemans

Nadine  
Van den Bergh

Wonen en ruimtelijke ordening ….. Een huis is nog steeds de beste investering voor later.

ANPR bewakingscamera’s met  
meldkamer.

De Kalvenne moet groen blijven!

Huisdiersticker
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Uw kandidaten

DE RIJCK
Nick
Baal
57
Ingenieur

1

BOECKX
Octavie
Baal
54
Kunstenares

2

VAN NUFFELEN
Werner
Tremelo
45
Zelfstandige

3

VAN DEN BERGH
Nadine
Baal
50
Verpleegkundige en 
bestuurder Letsi-4

4

DE PRETER
Jean
Baal
66
Gepensioneerd 
brandweerman

5

HUGAERTS
Nancy
Baal
39
Bode labostalen

6

SMOLDERS
Dirk
Tremelo
57
Technisch bediende 
bouwbedrijf

7

VAN 
OOSTERWIJCK
Agnes
Tremelo
62
Gepensioneerd bediende 
gezondheidszorg

8

ROEKELOOS
Peter
Tremelo
46
Werkvoorbereider 
brouwerij

9

FIGEYS
Jo
Baal
64
Lerares 
kunstonderwijs

10

VAN DE VEN
Jan
Baal
19
Student TEW

11

WITTEMANS
Jolien
Baal
22
Studente toerisme

12

VAN DEN 
BOGAERT
Nicolaï
Baal
33
Artistiek directeur

13

VOLONT
Willy
Baal
67
Leidinggevende 
security

14

BASSTANIE
Peter
Tremelo
52
Vrachtwagen- 
chauffeur

15

MORTIER
Sarah
Tremelo
40
Zorgkundige

16

VAN DEN BERGH
Ingrid
Baal
53
Hoofdverpleegkundige 
woonzorgcentrum

17

VAN HOREBEEK
Dina
Baal
38
Studente

18

DEBRUYNE
Frederik
Tremelo
41
Neuroloog

19

VANHOUTTEGHEM
Emmy
Tremelo
78
Gepensioneerde

20

PEETROONS
Filip
Tremelo
47
Bediende ministerie 
financiën

21

DE CRÉE
Sandra
Baal
32
Zorgkundige

22

LAPORTE
Geert
Baal
40
System engineer 
NMBS en 
zaakvoerder OVI-IT 
computers

23


