“Dit hebben we
graag
voor u gedaan!”

Tremelo

Baal

“Twee belastingverlagingen

en een financieel gezonde gemeente!
Vital Van Dessel

”

“Tremelo-Baal verder uit-

bouwen als bruisende,
sportieve, toeristische en
financieel gezonde gemeente waar het goed
leven is voor iedereen!
Bert De Wit

”

“Verder werken

aan meer
sociaal welzijn
voor iedereen!…
Jan Van Herck

”

Een overzichtje
Vital Van Dessel werd na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in
2006 de eerste CD&V-burgemeester sinds mensenheugenis in Tremelo. Onmiddellijk werden maatregelen genomen om verkwistingen uit
het verleden teniet te doen. Door zelf het voorbeeld te geven werd
er op vele vlakken bezuinigd. Hier volgen enkele realisaties onder de
bevoegdheden van Vital:
Financiën
CD&V zorgde er 2 maal voor dat de
gemeentebelastingen werden verlaagd. Dit betekent een besparing van
150 à 200 euro per gezin. Zo daalden
de opcentiemen van 1100 naar 900 en
verlaagden we de personenbelasting
van 7,5% naar 7%. Tremelo blijft een financieel gezonde gemeente.

paden in Tremelo-centrum en dit amper drie maanden nadat Vital Van Dessel burgemeester werd.
Senioren

• De Infogids Sociaal Huis-OCMW
werd huis-aan-huis gebracht, zodat
elke inwoner op de hoogte is van de
mogelijkheden die we aanbieden.

•Tremelo is een Straffe-Streekgemeente: we werken zelf met meer
streekproducten en promoten die
ook meer.

• Betaalbare Thuiszorg op maat

•Verschillende wandel- en fietsroutes
zijn ontwikkeld of vernieuwd.

• Dure poetsdienst ingeruild voor
poetsdienst met Dienstencheques:
alle zorgbehoevenden: poetshulp
aan € 5,25 per uur (na terugbetaling
belastingkrediet)
• Klusjesdienst voor alle zorgbehoevende 65-plussers aan € 8 per uur;
Warme maaltijden aan huis voor € 7;
Met steeds sociale correcties voor de
laagste inkomens!

Ruimtelijke ordening

Nieuwe en interessante projecten voor
senioren dankzij de oprichting van de
seniorenraad. Denken we maar aan
de Bloesemroute, het bezoek aan de
Mercator, de jaarlijkse midweek voor
senioren, …

Nieuwe mogelijkheden en mooie kansen op vlak van ruimtelijke ordening
dankzij het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan dat eindelijk werd opgemaakt en goedgekeurd.

Met een vernieuwd seniorenfeest maken we dit jaarlijks evenement niet
alleen beter, gezelliger en plezanter, maar besparen we ook nog eens
€ 35000.

• Personeelsaanbod werd afgestemd
op de vergrijzing

Ontwikkelingssamenwerking

• Ondersteunen vrijwilligers noodzakelijk voor de uitbouw van kwalitatieve dienstverlening

Uw bouwplannen nog sneller beoordeeld en goedgekeurd dankzij onze
gemeentelijke bouwdienst die aan een
hoog tempo werkt.
Vernieuwing van de erbarmelijke voet-

Onze Tremelose ontwikkelingshelpers
(o.a. Ecuador en Burkina Faso) hebben we financieel ondersteund.

• Facturatieachterstanden en lange
wachtlijsten thuisdiensten zijn weggewerkt

Vrijwilligerswerking
• Start Minder Mobielen Centrale

Verantwoord financieel beleid
Welzijn
Onze
OCMW-voorzitter
Jan Van Herck heeft het
Lokaal Sociaal Beleid opnieuw op de kaart gezet.
Een eerste stap hierin is de
financiële sanering van het
Sociaal Huis. Een greep uit
de realisaties binnen het
Lokaal Sociaal Beleidsplan:
Communicatie en in
formatie
• Weten wat er bij de mensen leeft is dé basis voor
een goed sociaal beleid,
daarom hebben we de
Adviesraad
Personen
met een Handicap en de
Gezondheidsraad opgericht.
• Bij het Infoloket in het
Sociaal Huis kan iedereen
met vragen over zijn specifieke situatie terecht.

• Aankoop en plaatsing van zonne
panelen Sociaal Huis
• Vermindering gemeentelijke bijdrage van € 1.660.000 in 2006 tot
€ 1.310.000 in 2011
Betaalbare huisvesting
• Woonproject 19 sociale woningen
aangepast aan senioren in de Van
Regenmortelstraat: Provinciale en
Vlaamse subsidies voor in totaal
€ 1.700.000 werden goedgekeurd.
• Daarnaast Projectfonds opgebouwd
van € 872.000
• Start der werken in 2012, bouwtijd
450 dagen
• Oprichting Sociaal Verhuurkantoor in
de Grote Bollostraat 7: 60 betaalbare
woningen met huursubsidie nu ook
echt betaalbaar voor mensen met
beperkte middelen.
• Betaalbaar wonen voor 10 alleenstaanden via het Opvanghuis “De
Sluis”

•Samen met Sven Nys werken we aan
een belevingscentrum rond veldrijden en een open trainingscentrum
op de Balenberg.
Overleg scholen

Jeugd
Als jonge schepen kon Bert De Wit
zijn voeling met de jeugd uitspelen
als enorme troef in verschillende verwezenlijkingen voor deze doelgroep.
• Vanuit CD&V zorgden we al snel voor
de aanwerving van een jeugdfunctionaris.
• Verenigingen met bouw- of renovatieplannen ondersteunen we met een
renteloze lening.
• Het fuifreglement werd samen met
alle betrokkenen opgesteld, zodat
jongeren alle kansen krijgen om te
feesten, maar wel binnen een duidelijk afgelijnd kader.
• Jeugd Verenigd, de kinderhoogdag
in Baal, wordt financieel ondersteund.
• Verschillende nieuwe speelterreintjes en -toestellen in verkavelingen
en speeltuinen
• Speelplein Holder-de-bolder jaar na
jaar uitgebreid tijdens de zomervakantie
• Voor onze jongeren organiseren we
uiteenlopende activiteiten tijdens de
schoolvakanties. Bovendien evalueren we die constant en sturen we bij
waar nodig.

• Een moderne buitenschoolse kinderopvang voor om en bij de 100
kinderen dankzij de renovatie van het
oude gemeentelijke wijkschooltje op
de Bonten Os, dat jarenlang verloederd leeg stond..
• Een gloednieuwe ‘mini-bus’ voor
Pimpernel
• Namiddagopvang voor 2,5-jarigen in
‘Het Bolleke’ in samenwerking met
de dienst onthaalouders OCMW
Milieu
• Jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst op vlak van milieu met Vlaamse Overheid en uitvoering ervan via
acties en projecten.
• Het groen in onze gemeente wordt
nog beter beheerd dankzij extra uren
voor de Intergemeentelijke Natuuren Landschapsploegen.
• Opstart en reeds gedeeltelijke uitwerking van het tragewegenproject.
• Toetreding tot Regionaal Landschap
Noord-Hageland.
• Invoering DIFTAR-systeem voor afvalophaling: eerlijk en met sociale
correcties.

• We werken constructief samen met
de jeugdraad ten behoeve van maatregelen en activiteiten voor de jeugd

• Uitbreiding van verschillende groene
subsidies (zonnepanelen, groendaken, warmtepompen,…)

Buitenschoolse kinder
opvang (Pimpernel)

Toerisme

• Uitbreiding van de opvangcapaciteit, daar waar andere gemeenten
snoeien!

•Oprichting maandelijks overleg tussen de gemeentelijke diensten en de
4 basisscholen van onze gemeente
om gezamenlijke activiteiten, acties
en projecten beter te coördineren.
• We ondersteunen onze basisscholen
met subsidies, tonelen, sportactiviteiten, uitstappen, bibliotheekbezoeken, …
• De actie Fruit-op-school coördineren we als gemeente en ondersteunen we logistiek.
• Veilig naar school met een fluo hesje
en binnenkort ook met een fluo boekentasovertrek voor alle leerlingen
(aangeboden via de scholen).
• Een zeer duurzame drinkbus voor
alle instappers en nieuwe leerlingen
en dit voor € 0!
• Verschillende
schoolomgevingen
werden reeds veiliger gemaakt door
het plaatsten van hekken, verkeersremmers, duidelijke verkeersborden
en op termijn zijn er zelfs infrastructurele ingrepen gepland (bv. in de
Nobelstraat).

Daarnaast werken we als CD&V
constructief mee aan de andere
gemeentelijke projecten: de vele
sportactiviteiten, de herwaardering
van het gemeentelijk patrimonium,
de heraanleg en het onderhoud van
de straten, de vernieuwing van de
dorpskern in Tremelo, ...

• Heiligverklaring pater Damiaan in
2009 met bijhorend volksfeest
• Geboortehuis Damiaan blijft in Ninde en wordt eindelijk in een nieuw
kleedje gestoken

Tremelo

Baal

Machteld VanTRappen
7e plaats provincie

Fractieleidster Gemeenteraad Tremelo
ACW-voorzitster Tremelo
Regiovoorzitster vrouw en maatschappij

“

Ik ga voor een zorgende en groene provincie waar onze kinderen betaalbaar kunnen wonen en we het streekgevoel (Demer,
Damiaan, fiets- en wandelnetwerk) versterken. Sociale initiatieven in de welzijns- en zorgsector verdienen alle steun. Een aangepast ouderenbeleid zorgt ervoor dat onze senioren langer in
hun vertrouwde thuis kunnen blijven wonen. Bovendien moeten

“

gie en een gezonde leefomgeving.

Woordje van de voorzitter
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De afgelopen 6 jaar hebben onze CD&V-mandatarissen met
de volle steun van onze partij hun beste beentje voorgezet om
onze gemeente terug op de rails te zetten. De goedkeuring van
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het woonproject met
sociale woningen aangepast aan senioren, de nieuwe kinderopvang in de Bonten Os, de nieuwe dorpskern van Tremelo en de
belastingverlagingen zijn maar een greep uit het ruime gamma
aan verwezenlijkingen door CD&V in deze legislatuur.
Vele projecten zijn reeds uitgevoerd en voor andere hebben we
de basis gelegd. Dit hebben we graag voor u gedaan en we
zouden hier graag aan verder werken. Daarom vragen wij uw
steun op 14 oktober.
Diane Willems
Voorzitter CD&V Tremelo-Baal
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Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14.10.2012

onze gezinnen kunnen rekenen op duurzame, betaalbare ener-

