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Voor een beter Tremelo-Baal! 
Beste inwoners, 

Dit derde  Huis-aan-Huis blad  is tevens ons laatste voor de verkiezingen. U kunt ze allemaal digitaal raadplegen via de 
website https://tremelo.n-va.be/. 
Op de uitneembare middenpagina vindt u onze speerpunten en onze ploeg. We voegden er ook  
de groepsfoto met Theo Francken aan toe.  

Op 14 oktober heeft u de mogelijkheid om in Tremelo-Baal te gaan voor de echte verandering. Met 
N-VA in de meerderheid mag u erop rekenen dat Tremelo-Baal integer zal bestuurd worden zoals 
het hoort in een moderne gemeente. 

Nick De Rijck
Lijsttrekker N-VA Tremelo-Baal

Gezondheid ….. Dat wensen we toch iedereen toe elke dag!   

Zonder een goede gezondheid is de rest een bijzaak. 

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

➢  We investeren in infoavonden rond thema’s zoals borstkanker, suikerziekte, …

➢  We gaan voor het behoud van de huisartsenwachtpost Somedi in Heist-op-
den-Berg als eerste lijnzorg. Deze huisartsenpost is vlot bereikbaar. Dat is niet 
zo bij deze van  Leuven. 

➢  We gaan buurtzorgnetwerken ondersteunen. De mensen in deze netwerken 
ondersteunen elkaar met helpende handen. Vereenzaming bij onze inwoners 
gaan we hiermee tegen. Het Senioren Informatie Netwerk (SIN) dat we  
oprichten maakt hier deel van uit. 

Wist je dat?
•   N-VA als enige partij de huisartsenpost Somedi wil behouden, op de gemeenteraad. 

• Vereenzaming zowel jong als oud treft. 

 

Vereenzaming tegengaan, bij oud en jong, wordt de uitdaging van de volgende jaren.  
De huisartsenpost Somedi moet blijven bestaan!

Agnes  
Van Oosterwijck

Huisartsen wachtpost Somedi

Frederik  
Debruyne

Veilig thuis in een welvarend Tremelo-Baal
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Ondernemers zorgen voor onze welvaart

N-VA is de partner voor onze ondernemers. Met de infrastructuur 
scheppen we voor hun een kader waarin ze kunnen ondernemen. 

Hoe gaan we dat praktisch doen?
➢  Het Damiaanplein gaan we terug laten leven. We maken er een evenementen-  

en ontmoetingsplaats van met groen en straatmeubilair. Horeca, handel, toe-
risme gaan hier wel bij varen.

➢  Samen met een beveiligde fietsstelplaats (met oplaadmogelijkheid voor elek-
trische fietsen) willen we zelfreinigende toiletten op het Damiaanplein. 

➢  We gaan een Tremelo-Baal App ontwikkelen. Hiermee kan je inwoners en  
bezoekers van Tremelo informeren over de handel, sport, toerisme, enz. Op en rond het Damiaanplein willen we ook 
een free Wifi spot creëren.

 Wist je dat?
•  N-VA het voorstel gedaan heeft om nog enkel plaatselijke dranken en producten te  

gebruiken bij recepties van de gemeente. De meerderheid verwierp dit voorstel

•  Het Damiaanplein heeft meer dan 100.000 euro extra gekost wegens  
fouten van de meerderheid. Wat zei de burgemeester weeral "het gaat 
ons geen cent extra kosten". Wel dus!

Als lokale ondernemer ben ik zeer blij dat N-VA voluit de kaart van het ondernemerschap trekt. 
We zetten Tremeloos en Baals ondernemerschap op de kaart met  

creatieve diensten en producten.

Milieu belangrijk voor ons allemaal.  

Tremelo-Baal telt gelukkig vele groene gebieden maar ook hier rukt de verstedelijking op. 

Hoe gaan we dat praktisch doen? 
➢  In Tremelo-Baal wordt er maar 50 % van het afvalwater via rioleringen afge-

voerd. De rest loopt via grachten naar de beken. In de zomer stinkt het en in de 
winter kan het afvalwater niet afgevoerd worden. We gaan een waterplan opma-
ken en rioleringen aanleggen. 

➢  We gaan warmtekrachtkoppelingen en zonnepanelen installeren voor het zwem-
bad, bibliotheek, gemeentehuis, enz. De straatverlichting gaan we omvormen 
met LED lampen, die we individueel kunnen laten branden of dimmen. 

➢  Het betreden van het containerpark moet gratis blijven.  

➢  We voeren de strijd op tegen sluikstorten en zwerfvuil. Tijdens onze jaarlijkse 
zwerfvuilactie merken we dat de hoeveelheden niet verminderen. We gaan  
preventief te werk via de scholen en we gaan sluikstorters vatten via verplaatsbare camera’s. De sluikstorters 
dienen een gemeenschapsdienst uit te voeren en/ of krijgen een fikse GAS, boete die echt pijn doet. 

Wist je dat? 

•  De meerderheid bij de renovatie van de bibliotheek een oude versleten milieuonvriendelijke 
verwarmingsketel liet staan die 20 % meer CO2 uitstoot dan een nieuwe ketel. 

•  De meerderheid het betreden van het containerpark betalend wilde maken.  
Dit konden we verhinderen. 

•  N-VA voorgesteld heeft om de blauwe en roze zak te vervangen  
door één zak voor alle plastic. 

Octavie 
Boeckx

Geert Laporte

Werner  
Van Nuffelen 

Nadine  
Van den Bergh

Jean De Preter

Handelscentrum Tremelo

Jaarlijkse zwerfvuilactie N-VA Tremelo-Baal
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Tremelo-Baal telt 4 lagere scholen. We investeren in de schoolomgeving. 

Hoe gaan we dat praktisch doen? 

➢  We gaan het scholenoverleg opwaarderen. Effectief samenwerken tussen 
de scholen brengt op. 

➢  We gaan voor alle vierdejaars kinderen een voetgangersexamen en voor 
alle zesdejaars kinderen een fietsexamen organiseren. De kosten en  
begeleiding nemen we op ons. 

➢  Een veilige schoolomgeving blijft hoog op de prioriteitenlijst staan. Tijdens de 
schoolspits willen we al het zwaar vervoer bannen rond de scholen. We 
maken ook werk van een verhoogde inzet van politie rond die tijd. 

➢  Door een veilig fietsnetwerk te bouwen kunnen onze kinderen veilig naar 
school. 

Wist je dat?
•  N-VA jaarlijks bij het begin van het schooljaar een zwarte punten actie houdt om  

onveilige verkeerspunten aan te klagen. 

•  Er op de schoolroutekaart van de meerderheid 11 onveilige oversteekplaatsen staan.

Elke senior is anders. We voeren een divers beleid. Oud is 
absoluut niet out, dat respect moet onze gemeenschap tonen.

Investeren in onze kinderen is investeren in onze toekomst.  
Het is een huizenhoog cliché maar het sluit als een bus. 

Senioren ….. oud is niet out!

Onze senioren zijn een steeds grotere groep waar onze gemeente  kan op 
rekenen. We hebben respect voor hen. 

Hoe gaan we dat praktisch doen? 

➢  Vereenzaming moet bestreden worden. We willen buurtcomité’s voor senioren  
ondersteunen om vereenzaming tegen te gaan. Naar analogie met de BIN (buurinfor-
matienetwerken) zouden deze SIN (Senioren Informatie Netwerk) heten. Het is een 
netwerk dat voor senioren wordt georganiseerd: is de brievenbus gelicht? brandt het 
licht’s avonds? moeten er kleine klusjes verricht worden? problemen met de  
computer? …

➢  We investeren in het project “Ken Je Buur” waarin we de Tremelonaar en Baalenaar aansporen om contact te  
zoeken met de buren, We stimuleren en ondersteunen ook het organiseren van buurtfeesten.

➢  Senioren vormen steeds meer de vrijwilligers in verenigingen. Die inzet willen we ook waarderen als gemeente. 

Wist je dat ? 

•  N-VA de eerste partij is die de strijd tegen vereenzaming aanbindt. 

•  N-VA wijkbudgetten wil vrijmaken om buurtwerking te  
ondersteunen.

Sarah Mortier

Jan Van De Ven

Sandra  
De Cree

Jo  
Figeys

Nancy  
Hugaerts

Ingrid Van 
Den Bergh

Nicolaï  
Van den Bogaert

Onderwijs ….. Onze 4 basisscholen

Jaarlijkse zwarte punten actie van N-VA 
Tremelo-Baal

Senioren Informatie netwerk
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Investeringen zijn de toekomst van de gemeente. 

Openbare werken

➢  Woningen dienen aangesloten te worden op een riolering. N-VA 
stelt een waterplan op en voert dit uit. We gaan  subsidies  
aanvragen om dit te bekostigen. 

➢  We gaan openbare prijsvragen organiseren bij aannemers en  
leveranciers ipv de gesloten en beperkte prijsvragen nu.  
Concurrentie moet spelen.  

➢  We gaan samenwerken met andere gemeenten bij de aankoop 
van materieel. Het heeft geen zin dat we alle materieel aankopen 
en dat dan 80 % van de tijd niet gebruikt wordt. We kopen en  
gebruiken samen modern materieel. 

➢  We bouwen bewaakte afgesloten fietsstelplaatsen. Hieraan 
vast bouwen we ook een zelfreinigend sanitair. Zowel in Baal als 
in Tremelo. 

➢  Wegen die we vernieuwen worden voorzien van fietspaden.  
Geen fietspaden voorzien bij de heraanleg van wegen: is het beleid van vorige eeuw. 

➢  We gaan met de naburige gemeenten een fietsnetwerk uittekenen. Missing links oplossen en zwarte punten 
opruimen. N-VA overlegt nu al met de andere gemeenten hierover.

 Wist je dat?
•  De meerderheid de afgelopen 6 jaar maar 40 % van het voorziene investeringen uitvoerde. 

•  In onze gemeente maar de helft van de woningen aangesloten is via rioleringen ( in Vlaanderen 85 % ) op een 
waterzuivering. Stinkende grachten in de zomer en een moeilijke afvoer van rioolwater in de winter komen 
veelvuldig voor.

•  Ons voorstel om een bewaakte fietsstelplaatsen te bouwen werd afgewezen door de meerderheid.

•  Er bij wegen zonder fietspaden beduidend meer ongevallen tussen tussen zwakke weggebruikers en  
wagens – vrachtwagens. We houden nu ons hart al vast in de 
Pastoriestraat als de kinderen van en naar het school fietsen. 

Heraanleg Pastoriestraat Baal zonder fietspaden. 
Onbegrijpelijk!!

Dirk Smolders

Dina
Van Horebeek

Peter  
Roekeloos

Veilig thuis in een welvarend Tremelo-Baal

Verandering werkt! ... Voor een beter Tremelo-Baal!
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Onze 12 Speerpunten voor Tremelo-Baal:  

①  Mobiliteit voor onze inwoners : we gaan de snelheid aanpakken, zwarte verkeerspunten weg-
werken, fietspaden aanleggen, het zwaar verkeer omleiden, beveiligde fietsstelplaatsen 
bouwen en de bewoners inspraak geven in hun straat (Straat op maat).

②  Wonen voor onze inwoners: Kalvenne blijft natuurgebied, inwoners van Tremelo-Baal krijgen 
voorrang bij aankoop van woningen in grote bouwprojecten (Wonen In Eigen Streek). 

③  Sport en cultuur voor onze inwoners: We bouwen een Vrijetijdscentrum waarin we ruimte is 
voor sport, cultuur, fuiven, heemkundig archief, … 

④  We maken van het Damiaanplein een ontmoetingsplaats. Tremelo moet een belevenis wor-
den. Onze handelaars zullen er wel bij varen. 

⑤  Dierenleed pakken we aan met een gemeentelijk meldpunt. 

⑥  We gaan zorgnetwerken opzetten voor de inwoners zoals Ken je buur en een seniorennetwerk 
(SIN). Vereenzaming  wordt zo aangepakt. Somedi moet blijven. 

⑦ Er komt kinderopvang op zaterdag en tijdens de vakantieperiode (inclusief het Kerstverlof)

⑧  De veiligheid van onze inwoners gaan we verhogen door installatie van professionele ANPR 
camera’s met een meldkamer, meer blauw op straat, door GAS boetes te verhogen en ge-
meenschapsdienst te laten uitvoeren  voor wie buiten de lijntjes kleurt. Preventief richten we het 
overleg orgaan Jongerenhonk op. Jongeren, scholen, politie, bestuur, .. zijn hierin vertegenwoor-
digd. Voorkomen is beter dan genezen.

⑨  Door camerabewaking pakken we zwerfvuil en sluikstorten aan. Wie niet horen wil zal voelen. 

⑩  We stellen een waterplan op en gaan de woningen voorzien van  een riolering die aangesloten is 
op een rioolwaterzuivering. 

⑪  Slim besturen voor onze inwoners. Gemeentehuis kan op afspraak zaterdags bezocht worden. 
Digitaal aanvragen en verkrijgen van documenten wordt de norm. 

⑫  Er komt geen personeelsverhoging met 17 ambtenaren. De belastingen worden niet ver-
hoogd. Integendeel.

Theo toert in Tremelo-Baal

Op 4 september was Theo Francken te gast in Tremelo. Een groepsfoto met onze N-VA ploeg mocht 
niet ontbreken.
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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


