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Mensen 
verbinden 
»
Onze verenigingen, scholen, 
zorginstellingen, handelaars, 
buurtcomités... moeten we alle 
kansen geven en steunen waar kan en 
nodig (via evenementencheques, een 
vernieuwde uitleendienst...).  Want 
mede door hun inzet en creativiteit 
leven wij in een bruisende en 
levendige gemeente.  
In Tremelo en Baal zijn we sinds 
mensenheugenis gekend om het 
samenbrengen en verbinden van 
mensen op de beste manier. Deze 
geweldige dynamiek moet ook na 
2018 kunnen blijven bestaan, want die 
is het kloppende hart van onze 
gemeente.



Graag wonen 
en leven »
Onlangs gaf de gemeente- en stadsmonitor 
aan dat maar liefst 92% van onze mensen 
graag in onze gemeente woont. Tremelo is een 
groene en aangename gemeente met alle 
faciliteiten om rustig, veilig en goed te kunnen 
leven. Met CD&V willen wij verder inzetten op 
een goede levenskwaliteit voor iedereen, 
zodat je kan gaan wandelen en sporten in jouw 
eigen groene buurt of kan gaan winkelen bij de 
lokale handelaars om de hoek. Nadien kan je 
dan met een gerust gevoel gaan genieten van 
een optreden op het plein.

Zich goed 
voelen 
Mensen moeten zich goed kunnen voelen in 
onze gemeente.  Dit willen we bereiken met 
zorg op maat voor o.a. ouderen en kwetsbare 
groepen, door onze gebouwen en wegen 
toegankelijk te maken voor iedereen, door in 
te zetten op meer veiligheid in het verkeer met 
fietsers en voetgangers in een voorkeurrol.  
Maar ook door het inzetten van (mobiele) 
camera's en een betere samenwerking met de 
politie in de strijd tegen sluikstorten, overlast, 
diefstal en andere vormen van criminaliteit.  

tremelo.cdenv.be
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‘Waarom de weg vooruit?’
Als je je doel wil bereiken dan ga je niet met omwegen over 
links of rechts en al helemaal niet achteruit.  In Tremelo-Baal 
weten wij wat er leeft en gaan we met een duidelijke visie 
#dewegvooruit

Bert De Wit - lijsttrekker CD&V Tremelo-Baal

‘Wat is een tsjeef?’
‘Tsjeef’ was in de 19de eeuw een bijnaam voor de leden van 
de Gentse Sint-Jozefskring.  Later werd het de bijnaam van 
CD&V’ers over gans Vlaanderen.  Onze jongeren maakten 
deze naam opnieuw hip; ze maakten er zelfs een modelijn 
van.  Als je in Tremelo of Baal iemand tegenkomt met ‘tsjeef’ 
op zijn trui of T-shirt, dan is dat ‘ene van ons’. 

Laetitia Haegemans - voorzitter jong CD&V Tremelo-Baal

'Die ‘C’ in CD&V, wat staat die daar nog te doen?’
De ‘C’ heeft vandaag te maken met waarden die we 
belangrijk vinden, zoals zorgen voor elkaar.   
Ouderen, mensen met een handicap, mensen in armoede...  
mogen niet uit de boot vallen.  Ook rentmeesterschap  
hoort daar bij, wat wijst op het feit dat we onze  
samenleving beter moeten achter laten  
dan dat we ze krijgen. 

Luc Goffin - voorzitter CD&V Tremelo-Baal

De Weg Vooruit met 
CD&V Tremelo-Baal »



Onze mensen
midden de mensen
» tremelo.cdenv.be

Thuis in Tremelo-Baal dat kan doordat het handelsleven 
hier bloeit, doordat het verenigingsleven hier bruist 
en doordat het toerisme hier groeit.
Samen werken we verder aan een Tremelo-Baal 
waar iedereen zich thuis kan voelen.

Door onder de mensen 
te zijn weet je 
wat er leeft.
» 



Dit hebben we graag 
voor jullie gedaan. 
» 
CD&V Tremelo-Baal stond mee aan de wieg van vele 
realisaties waarop we de volgende jaren voortbouwen, 
met extra recreatiemogelijkheden, een opvangplekje voor 
ieder kind, veilige en aangename fietswegen...

We openden het Sven Nys 
Cycling Center in een 
prachtige omgeving en het 
moderne Damiaanmuseum 
met een erg sterk verhaal.

In 2014 mochten we de 
eerste bewoners 
verwelkomen in onze 19 
nieuwe sociale woningen 
aangepast voor senioren.

Vorig jaar openden we de 
gloednieuwe speeltuin, het 
omnisportveld en de 
fitnesstoestellen in 
Parkheide.

Na de dubbele 
belastingverlaging die we 
doorvoerden beheren we 
de Tremelose financiën als 
een goede huisvader.

In 2013 openden we 
Pimpernel Bonten Os waar 
we zo'n 100 kinderen op 
een aangename en gepaste 
manier kunnen opvangen.

Recreatieve wandel- en 
fietsroutes zoals Dwars 
door Tremelo, de nieuwe 
fietsknooppunten, 
mountainbikeroutes...

ONZE AMBASSADEURS
Wat is voor jou 
DE WEG VOORUIT? » 

Gitte Vertommen - 
Dat verenigingen de 
vrijheid en ruimte 
blijven krijgen om 
hun ding te doen en 
ondersteund 
worden waar nodig.

August Lauwerysen 
(Broeder Gust) - 
Elkaar aanmoedigen 
om het beste in ons 
boven te halen als 
gezonde tegenwind 
voor zeurders en 
kritikasters.

Isabelle Van Passel 
- Dat zijn de vele 
vrijwilligers die hun 
steentje bijdragen 
voor verenigingen 
en scholen en zo 
ons dorp levendig 
maken.

Annuska Fondu - 
Startende 
ondernemers 
verdienen alle 
kansen en steun om 
van hun droom een 
succesverhaal te 
maken.

Sien, Daan en Jesse 
Hendrikx - Dat is 
een toffe plek om 
met vrienden te 
spelen en te 
ontspannen.

Johan Van Lier - 
#socializing

Jarne Zephirin - 
Laat onze jeugd ook 
gewoon jong zijn! Sonia Crabbe - Dat 

is respect voor klein 
en groot, oud en 
jong, gezond en 
zorgbehoevend, 
kortom het welzijn 
van eenieder 
behartigen.
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Ga mee De Weg Vooruit met ons

Zelfs wie met zijn twee voeten in de grote wereld staat 
wil de geborgenheid en een plaats om thuis te komen.  
Die thuis dat is je gemeente.  Het is de straat waar je 
huis staat, waar je in bed wil liggen als je je ziek voelt.  
Het is de buurt waar je ’s ochtends de kinderen afzet 
om naar school te gaan.  Misschien ben je er geboren.  
Of misschien woon je er nog maar pas.  Misschien zit 
je er sinds kort in een sportclub of ben je er al jaar en 
dag vrijwilliger.  Misschien heb je er je stamcafé of 
misschien zijn de meeste gezichten je nog vreemd.

Maar het is voor elk van ons wel de plek waar onze 
thuis is, waar we zekerheid en nestwarmte vinden. De 
plaats waar we onszelf kunnen zijn en ons betrokken 
bij willen voelen. Het is de plaats waar concreet 
engagement begint.  #thuisinTremeloBaal

Stap je mee?

Heb je zin om mee te werken? Wil je van Tremelo-Baal 
een nog betere plek maken?  Heb jij het ultieme idee 
om jouw buurt nog aangenamer te maken?  Stap dan 
mee op de weg vooruit.  Wij zijn er klaar voor.  
Spreek ons gerust aan of contacteer ons via 
wijtremelobaal@gmail.com

tremelo.cdenv.be
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