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Op 25 mei is het zo ver!

We gaan stemmen voor een Vlaams,
federaal en een Europees parlement.
Ik moet jullie niet vertellen hoe
belangrijk deze verkiezingen zijn.
Gaan we voor vooruitgang of
blijven we ter plaatse trappelen?
Jullie beslissen!
Daarom onze warme oproep :
word lid van de N-VA of steun ons
door een verkiezingsbord in jullie
voortuin te laten plaatsen.
Geef ons een seintje via e-mail voor
verdere info op tremelo@n-va.be

tremelo-baal
N-VA verzet zich tegen tariefverhoging
buitenschoolse kinderopvang
Tijdens de laatste gemeenteraad besliste de meerderheid om de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang drastisch te verhogen. “In eerste instantie worden hier terug de
gezinnen van hardwerkende tweeverdieners met kinderen getroffen “ aldus N-VA-gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek.

350 euro meerkost per jaar

Na de afschaffing van de gemeentelijke geboortepremie krijgen deze gezinnen dus nu
een beduidende verhoging van de naschoolse kinderopvang te slikken. In de praktijk
betekent dat voor een gezin al vlug meerkosten van 350 euro per kind, heeft ons raadslid
berekend. Luc Van Eesbeek diende een amendement in om de tarieven alsnog te verlagen. Spijtig genoeg heeft de meerderheid ons hier niet in gevolgd.

Heraanleg E. Van der Veldestraat
zonder fietspad
De bestuursmeerderheid heeft op de gemeenteraad beslist
dat de E. Van der Veldestraat, na de heraanleg, het zonder
fietspad zal moeten stellen. N-VA Tremelo-Baal begrijpt deze
beslissing absoluut niet. Er is ruimte genoeg voor een fietspad
in deze straat, die druk gebruikt wordt door schoolgaande
kinderen. Blijkbaar is de veiligheid van onze jeugd niet
belangrijk voor de bestuursmeerderheid!
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Het gemeentelijke
E-loket is fraudegevoelig
De N-VA is steeds vragende partij geweest voor de invoer van een e-loket.
Dat zou er komen vanaf 1 januari 2014.
Recent pakte de bestuursmeerderheid
uit met haar voorstel, drie maanden na
de beloofde datum en bovendien met
een systeem dat fraudegevoelig en dus
onveilig is.

www.n-va.be/tremelo

Ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie fase 1
Het RUP Balenberg, Voetbal Baal en Parkheide, zit in de beslissende fase. De N-VA diende al in juli 2013 een voorstel in op de gemeenteraad om het RUP grondig door te nemen
met de plaatselijke bevolking en met de verschillende verenigingen.
De huidige meerderheid besliste de petities en bezwaarschriften
naast zich neer te leggen en de originele plannen
gewoon door te zetten. Deze manier van werken doet
ons denken aan ver vervlogen tijden, toen de burger
geen inspraak had en toen iedereen zich maar moest
schikken in wat er beslist werd boven hun hoofden.

Op 25 mei kan u kiezen voor Verandering voor Vooruitgang. Leer op bladzijde 2 en 3
de mensen kennen die zich voor u inzetten voor die broodnodige verandering.

