
Tremelo Baal

RAVOT JE GRAAG MET JE 
VRIENDJES IN EEN SPEELTUIN 

IN DE BUURT?  

OPROEP AAN ALLE 
KIDS VAN TREMELO 

EN BAAL! SPEEL JIJ GRAAG 
BUITEN?

Samen met de gemeente Tremelo wil ik de speeltuin van Parkheide grondig onder 

handen nemen en vernieuwen…  en jij kan hierbij helpen!  

Maak een tekening van jouw droomspeeltuin en/of een beschrijving van de speel-

toestellen die jij graag in Parkheide zou willen zien.  De ingezonden ideeën en tekenin-

gen kunnen als inspiratiebron dienen om die nieuwe speeltuin vorm te geven.

Stuur vóór 1 juli je tekeningen en ideeën naar:  

Bert De Wit, Schepen van Jeugd, Veldonkstraat 1,  3120 Tremelo 

of digitaal naar bert.dewit@tremelo.be.

Vergeet je contactgegevens niet, want wie weet beloont CD&V 

Tremelo-Baal jou wel met een coole prijs! 

Ik kijk al uit naar de vele leuke ideeën en mooie tekeningen.

Met toffe groeten,

Bert De Wit

Schepen van Jeugd

OMDAT KINDEREN BUITEN MOETEN KUNNEN SPELEN!
Lees verder P. 2
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… schepen Bert De Wit op vraag van 
de cultuurraad werkt aan een plan om 
de kapelletjes in onze gemeente op 
te waarderen en opnieuw onder de 
aandacht te brengen.  Samen met en-
kele enthousiaste vrijwilligers is er een 
werkgroep samengesteld die dit mee 
zal uitwerken.  Een eerste initiatief zou 
kunnen zijn om tijdens de meimaand 
dit historisch erfgoed extra mooi te 
versieren, zoals weleer.  Heb je interesse 
om hieraan mee te werken?  Geef een 
seintje aan onze schepen via bert.
dewit@tremelo.be of  016/52.54.66.

Om iets te realiseren moet je vasthouden aan je visie, doorzet-
tingsvermogen hebben en blijven geloven in wat je wil realiseren.  
Dat konden we ondervinden bij het verkavelingsdossier in de 
Lindenlaan te Baal. Het resultaat is er dan ook: een veilige nieuwe 
schooluitgang in een groene woonomgeving!
De eerste plannen die door de verkavelaars werden ingediend, 
waren steeds eenvoudige verkavelingen met enkel vrijstaande 
woningen met een eigen tuintje, zonder identiteit en vooral 
zonder doordachte visie. Er was aanvankelijk zelfs geen uitgang 
voor de school voorzien en laat dat nu net het punt zijn dat wij 
vanuit mobiliteitsstandpunt en vanuit de bevoegdheid jeugd en 
onderwijs met CD&V wilden realiseren.  
Op ons aangeven en in samenwerking met de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar kwamen we tot een voorstel 
waarin zelfs meer woonentiteiten gecreëerd werden, door met 
woonblokken te werken die zuidelijk georiënteerd worden inge-
pland.  Achter deze woningen worden open tuinen voorzien.  In 
het nieuwe plan is de Lindenlaan autoluw, met uitsluitend enkele 
parkeerplaatsen voor de bewoners.  Doordat de hele achterzijde 
van de Sint-Annaschool vrij komt te liggen, ontstaat daar een 
soort van parkzone.  Een snelle doorstroming voor wagens is 
uit den boze, maar wandelaars en fietsers zullen wel op een 
veilige manier de verbinding tussen de Betekomsestraat en de 
Parkheidestraat kunnen maken via deze nieuwe groene laan.  Het 
allerbelangrijkste in dit project is het feit dat de grootste school 
van onze gemeente op een veilige en zeer duurzame manier 

Wist je dat…

…vanaf 2 mei 2015 vervoer voor rolstoelgebrui-
kers wordt opgestart?
OCMW Tremelo stelt ism vzw Mobiel een aangepast 
minibusje ter beschikking voor mensen met een 
fysieke beperking. Daarnaast blijft de Minder Mobielen 
Centrale op volle toeren rijden met een 10-tal vrijwilli-
ge chauffeurs

…we de trage wegen in onze gemeente 
zeker niet vergeten? Hier zie je een foto 
van de INL-werkers die een modderige 
trage weg terug bewandelbaar maken 
met het hakselhout dat ze gerecupereerd 
hebben. Alvast droge voeten verzekerd! 
(Schepen milieu: Diane Willems)

… de vzw Vrije Tijd Tremelo een nieuw minibusje 
heeft gekocht?  Door de vele activiteiten die de 
vzw en de dienst vrije tijd van onze gemeente 
organiseren, was er nood aan een bijkomend 
vervoersmiddel.  Ook andere diensten van onze 
gemeente, zoals Pimpernel, zullen dankbaar 
gebruik kunnen maken van dit nieuwe busje.

…nachtoppas voor 
zorgbehoevenden in 
Tremelo kan aange-
vraagd worden bij 
onze dienst thuiszorg?  
Zorg op maat dus 
24/24u!

…vanaf april 2015 iedereen de Vlaamse Energielening 
kan aanvragen?
Afhankelijk van je situatie kan je voor energiebesparen-
de investeringen tot maximum 10.000 euro lenen over 
maximum 5 jaar aan 0% of 2%.

Tremelo.cdenv.be Tremelo.cdenv.be
Tremelo Baal Tremelo Baal

Het is een feit : Tremelo is een FAIRTRADE-gemeente!
Dit wil zeggen dat wij als gemeente staan voor eerlijke handel in het Zuiden en 
duurzame landbouw in het Noorden!
Tijdens de 1ste wereld(feest)markt van de gemeentelijke raad voor ontwikke-
lingssamenwerking werd  de titeluitreiking dan ook uitgebreid gevierd!
 
Het dossier van de gemeentelijke trekkersgroep werd op donderdag 23/04/15 
door de provinciale stuurgroep goedgekeurd.
Er moest aan 6 criteria worden voldaan:
1. De gemeenteraad bevestigt dat het gemeentebestuur achter fairtrade staat en  
koffie en thee met een fairtrade-label worden op het gemeentehuis geconsu-
meerd.
2. Minimum 4 winkels en 2 horecazaken bieden fairtrade-producten aan.
3. Minstens 1 school werkt rond fairtrade en in minstens 1 bedrijf gebruikt het 
personeel fairtrade-producten.
4. Er wordt een trekkersgroep opgericht die verenigingen warm maakt om faitra-
de-producten te gebruiken.  Dit werd in Tremelo massaal gedaan!
5. Zoveel mogelijk in de media komen met dit project.
6. Onze eigen duurzame streekproducten promoten.  

Voor dit laatste criterium organiseerden we een fietstocht.  We fietsten op een 
koude, maar zonnige zondagnamiddag naar de 45ste bijenmarkt van de Baalse 
imkersvereniging Isabo. Daar kregen we een heel deskundige uitleg van imker 
Guido De Wit over de bijtjes.  Vervolgens ging onze tocht naar Siddartha, waar we 
door de wijngilde hartelijk werden onthaald met zelfgemaakte wijn en appelsap. 
Ook de leefgroep stond ons op te wachten in hun winkeltje met zelfgemaakte 
producten.
 
Zeer veel dank aan iedereen die mee geholpen heeft om van onze gemeente 
een FAIRTRADE-gemeente te maken !

Damiaangemeente = Fairtrade-gemeente
(Diane Willems, schepen van ontwikkelingssamenwerking)

Uniek woonproject 
Baal:
CD&V voert een wel doordacht woonbeleid!

langs de achterzijde zal worden ontsloten.  Kinderen gaan op een comfortabele manier 
met de fiets of te voet van en naar school kunnen gaan via deze nieuwe schoolomge-
ving.  Daarenboven zal de Baalsebaan hierdoor in de piekuren serieus worden ontlast.

“Het is mijns inziens één van dé projecten van de laatste decennia in onze gemeente, 
waarmee we de leefkwaliteit en de dorpskernontwikkeling enorm opkrikken”, meent 
schepen Bert De Wit.  “Vanuit CD&V steunen wij dit nieuwe project dan ook ten volle, 
we zijn er zelfs trots op.”  “Het is een win-win-situatie voor iedereen.”  “De kinderen 
kunnen op een veilige en comfortabele manier van en naar school en de dorpskern van 
Baal wordt op een zeer duurzame en vooral mooie manier verder ontwikkeld”, besluit 
Bert.

…1419 Sint Gregoriusbroodjes werden 
gesmaakt en goed bevonden door de kinderen 
van onze basisscholen?  Deze traditie wordt 
jaarlijks georganiseerd door het OCMW/Sociaal 
Huis. Broodbedeling aan armen en kinderen lag 
eeuwen geleden aan de basis van de huidige 
OCMW dienstverlening

Voor meer info over sociale zaken kan 
je steeds bij Dirik Vanden Broeck,
Jan Van Herck en Marc Willems terecht.



€10 PER
VOLWASSENE

€8 PER 
KIND

Planckendael is hét voorbeeld van een bonte buurt, één 
buurt vol kleur en vol leven.
Geen wonder dat we die plek hebben uitgekozen om er dit 
jaar onze ‘Gezinsdag’ te organiseren.

Kom met je buurt, je gezin of je vrienden op pinkstermaan-
dag 25 mei 2015 vanaf 9u naar Planckendael en geniet van 
het Bontste Buurtfeest.
 

TREMELO BAAL

ONTBIJT
OP BED

VIERT VADER

ZONDAG 14 JUNI

BESTELLEN VÓÓR 10 JUNI VIA: 
0472/218331 OF 
DIANE.WILLEMS@TREMELO.BE

MEER INFO: 
WWW.CDENVTREMELO.BE
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Geniet van een supervoordeel!
Als volwassene kom je naar het buurtfeest aan het voordeel-
tarief van 15 euro (+ 12 jaar).
Kinderen tot en met 12 jaar komen zelfs gratis!

Wil je mee feesten?  
Schrijf je dan als de bliksem in 
via www.debontebuurt.be of 
geef een seintje aan schepen Bert De Wit 
via bert.dewit@tremelo.be.

Tot dan! Tot in Planckendael!


