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Gezinnen gevrijwaard 
van bijkomende 
belastingen!

CD&V staat al jaren bekend als dé 
gezinspartij. Onze beleidskeuze 
bewijzen dat ook. Als meerderheids-
partij zorgen we voor zekerheid en 
stabiliteit voor u en uw gezin. Enkel 
dan is er ruimte om toekomstplan-
nen te maken. We zorgen er voor dat 
uw plannen niet doorkruist worden 
door onaangename verrassingen. 
Onze beleidsploeg, met Vital op 
kop, heeft er dan ook voor gezorgd 
dat de gezinnen van Tremelo, Baal 
en Ninde geen nieuwe belastingen 
moeten slikken! Als Schepen van 
Financiën is Vital een vaste waarde 
en heeft hij er voor gezorgd dat de 
tering altijd naar de nering gezet 
werd. Deze vastberadenheid werpt 
nu zijn vruchten af…
Lees verder p. 4.

TREMELO =
GEZONDE 

BEGROTING!
#goedgezind

Bij het begin 
van het jaar 
Bij het begin van het jaar kijken we 
hoopvol naar de toekomst. Begin 
dit jaar hebben we echter afscheid 
moeten nemen van Louis Willems, 
een CD&V-er in hart en nieren. Hij 
was echter veel meer dan dat.  Ik 
heb hem gekend als een minzame en 
warme mens die kon genieten van de 

kleine dingen en van zijn gezin…
Als gezinspartij dragen wij het gezin 
–in al zijn variaties– hoog in het vaan-
del. Deze gezinnen zijn in deze bud-
gettair moeilijke periode soms een 
gemakkelijk doelwit. Onze mandata-
rissen hebben bij het opstellen van 
de begroting en de meerjarenplan-
nen hun uiterste best gedaan en hard 
gewerkt om er voor te zorgen dat 
een aantal verworvenheden minstens 
behouden bleven. Onze gemeentebe-
lastingen zijn niet verhoogd! We ge-

ven in dit nummer een overzicht van 
de gezinsvriendelijke klemtonen die 
we als beleidspartij gelegd hebben.

Onze afdeling heeft potentieel! De 
CD&V-Ondervoorzitter heeft een 
politiek opleiding met glans afge-
werkt. Hij is de primus van de klas 
geworden. Ontdek meer hierover in 
dit nummer.

Dirk Quina
Voorzitter CD&V Tremelo



Geen belastingverhoging 
in Tremelo-Baal

OCMW – Sociaal Huis: 
Gezinnen centraal!

“Ondanks verschillende foute berichtge-
vingen en onwaarheden die het tegendeel 
beweren, zijn wij erin geslaagd om het 
budget onder controle te houden”, klinkt 
KHW�RYHUWXLJG�ELM�VFKHSHQ�YDQ�ÀQDQFLsQ��
Vital Van Dessel.  “Er moet bespaard 
worden, maar dit doen wij op punten waar 
de bevolking dit nauwelijks zal voelen.” 

“Toch zullen geplande investeringen nog 
steeds kunnen uitgevoerd worden”, aldus 
Vital Van Dessel. “Denk maar aan de 
vernieuwing van het Damiaanmuseum en 
de vele wegeniswerken zoals de Nobel-
straat.”  Op het vlak van sport en recreatie 
worden er op dit moment gronden aan-
gekocht nabij parking Vinneweg. “In een 

volgende fase willen we daar een sporthal 
en de nodige buitenterreinen oprichten”, 
gaat Vital verder.  “Voorts zullen we ons 
blijven focussen op de kerntaken van de 
gemeente met als uitgangspunt, een goede 

dienstverlening naar onze bevolking.”

Meer info: Vital Van Dessel, Schepen van 
Financiën, tel. 0475 83 86 03 en op onze 
CD&V- website: www.tremelo.cdenv.be

Armoedebestrijding en be-
taalbaar wonen
Het OCMW Tremelo gaat binnen het 
meerjarenplan 2014-2019 in eerste 
instantie voor de armoedebestrijding 
en betaalbaar wonen. Voor de OCMW 
Voorzitter Jan Van Herck zijn dit twee 
beleidskeuzes die de gezinnen recht-
streeks ondersteunen en ten goede 
komen.
“Huis van het Kind”
“Daarnaast willen we inzetten op de 
kinderopvang, waarbij er extra aandacht 

zal gaan naar de opvang van zieke 
kinderen. Als gezinspartij kiezen we 
ook resoluut voor de uitbouw van een 
“Huis van het Kind”, in samenwerking 
met de gemeente. Alle informatie rond 
kinderopvang en opvoeding zal op 
die manier gebundeld worden” aldus 
OCMW Voorzitter Jan Van Herck.

Thuiszorg
“Omdat het gezin centraal staat willen 
we ook de thuiszorg van zorgbehoe-
vende mensen blijvend garanderen en 

de eventuele samenwerking met andere 
organisaties verder onderzoeken.  Ook 
zal de graad van zorgbehoevendheid 
bepalend zijn voor deze dienstverle-
ning”, besluit Jan Van Herck.

Meer info: Jan Van Herck, OCMW-
voorzitter, tel. 0473 32 37 70 en op onze 
CD&V- website: www.tremelo.cdenv.be

“De belastingen worden niet verhoogd en wij zullen er 
over bewaken dat dit in de toekomst zo blijft!”

Dankzij een doordacht beleid is 
Tremelo nog steeds een financi-
eel gezonde gemeente. 

Het OCMW Tremelo heeft zijn meerjarenplan 2014 – 2019 opge-
steld. In deze budgettair moeilijke tijden heeft het bestuur toch ge-
zorgd voor een aantal belangrijke nieuwe accenten. Dienstverlening 
blijft de kernopdracht en gezinnen nemen een centrale plaats in.
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Meerjarenplan en gezonde begroting: het resultaat van teamwerk!



Gemeentesubsidies ondersteunen gezinnen

“Bij het uitwerken van een subsidiere-
glement moet gezorgd worden voor het 
ondersteunen van die projecten die een 
duidelijke meerwaarde hebben, zowel 
voor de mens als voor het milieu. Om-
dat heel wat jonge gezinnen niet altijd 
in staat zijn om een nieuwe woning te 
bouwen, hebben we gezorgd voor een 
subsidie die in de eerste plaats bedoeld 
is voor mensen die een bestaande wo-
ning kopen of  renoveren”.

“Vanaf  dit jaar geven we subsidies voor 
dak-, zolder-, spouwmuur- en buiten-
muurisolatie. We zijn er van overtuigd 
dat deze nieuwe subsidie het voor meer 
mensen mogelijk maakt om energie te 
besparen. Meer mensen komen ook in 
aanmerking voor deze subsidie. Wan-
neer je je dak isoleert, moet je immers 
minder investeren dan wanneer je 
bijvoorbeeld zonnepanelen zou leggen.  
Isoleren is niet alleen energie besparen 
maar ook geld sparen! En geef  nu toe 
wie wil dat nu niet”, aldus Schepen 
Diane Willems.

Als extra stimulans, betaalt de gemeente 
25 euro terug wanneer je je woning laat 
nazien door een deskundige die nagaat 
hoe je nog milieubewuster en energie-
zuiniger kan wonen.

“Als gezinspartij hebben we ook aan 
gezinnen met jonge kinderen gedacht! 
De subsidie voor herbruikbare luiers 
blijft behouden”, zo besluit Schepen 
Diane Willems.

Meer info: Diane Willems Schepen van 
Leefmilieu, tel. 0476 85 80 01 en op 
onze CD&V- website: 
http://www.tremelo.cdenv.be

Diane Willems, Schepen van 
Leefmilieu vertelt dat gerichte 
subsidies bijdragen tot een be-
ter leefmilieu. 
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TRAGE WEGEN 
NIET VERGETEN!

#goedgezind

Samen met het gezin genieten van de trage wegen en 
tegelijk de jongeren leren hoe ze veilig op pad kunnen.

In Memoriam LOUIS WILLEMS 
07/06/1942 - 06/01/2014 – Ere-schepen CD&V Tremelo–Baal
Dag Louis,
Bij elk bezoek was je nog vol goede moed
Je vocht tegen je ziekte zonder te klagen
Je hebt je altijd voor 100% ingezet voor CD&V 
Je stond steeds paraat om een handje toe te steken
Je goede raad en info was welgekomen
Niets was je te veel
Je bleef  altijd jezelf…
Een man met een hart van goud!

We zullen je missen, maar koesteren de warme herinneringen…
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Bert De Wit nieuwe voorzitter 
vzw Vrije Tijd Tremelo

Lokaal talent kaapt hoofdprijs weg

“Onder de koepel van de vzw Vrije Tijd 
Tremelo worden al jaren activiteiten 
georganiseerd op het vlak van jeugd en 
sport”, zegt Bert De Wit.

“Door het onderbrengen van de vzw in 
een EVA wordt de goede werking naar 
de toekomst toe verzekerd en kunnen 
de vele projecten verdergezet worden, 
aangevuld met nieuwe.”

“Het jaarprogramma van 2014 ziet er in 
elk geval veelbelovend uit”, maakt Sche-
pen De Wit zich sterk.  “We organiseren 

opnieuw heel wat sport- en vormings-
activiteiten voor de scholen in onze 
gemeente, de schoolvakanties zitten 
boordevol activiteiten voor onze jonge-
ren. In de zomervakantie kan onze jeugd 
wel zes weken terecht op speelplein 
Holder-de-Bolder, onze senioren kun-
nen aan de slag tijdens de verschillende 
sportelactiviteiten en voor wie eerder 
cultuurminded is, is er ook wat wils.

Meer info: Bert De Wit, Schepen van jeugd, tel. 
0476 85 80 02 en op onze CD&V- website: 
http://www.tremelo.cdenv.be

Als eindwerk kreeg Neal de opdracht 
om een paper te schrijven over een 
politiek onderwerp en dit te verdedigen 
voor een jury. “Gezien mijn interesse in 
onderwijs en mijn job als lector aan de 
KHLeuven wist ik meteen dat ik voor 
het topic onderwijs ging” zegt Neal. 
“Omdat ik graag een uitdaging aanga, 
koos ik bewust voor een heet hangijzer, 

namelijk de vaste benoeming.” Dit deed 
Neal met verve, want zijn paper werd 
tot beste paper verkozen. Daarvoor 
kreeg hij persoonlijke felicitaties van 
Ministers Koen Geens (foto) en Hilde 
Crevits. Dankzij zijn bewezen onder-
wijskennis geeft Neal nu ook mee vorm 
aan het onderwijsluik voor het CD&V-
verkiezingsprogramma van mei 2014.

“Ook onze CD&V-afdeling Tremelo-
Baal heeft Neal onmiddellijk gefelici-
teerd met zijn glansprestatie. We zijn 
ÀHU�RS�]RYHHO�ORNDDO�WDOHQW��$OV�SDUWLM�
zijn we ook blij dat we deze bekwame 
jongeman als ondervoorzitter in ons 
team hebben!” laat voorzitter Dirk 
Quina weten.

Op de laatste gemeenteraad van 2013 werd de gemeentelijke vzw 
vrije tijd ondergebracht in een extern verzelfstandigd agentschap 
(EVA). Tevens werd schepen van Jeugd, Bert De Wit, tot voorzitter 
gekozen van deze EVA.

In december behaalde Neal Van 
Loock na een jaar hard werken 
zijn attest van de CD&V Poli-
tieke Academie. Gedurende een 
jaar leerden de deelnemers aan 
de academie heel wat bij over 
thema’s als financiën, onderwijs 
en Europa. “Het zijn vooral de 
vele ervaringen die mensen uit 
het werkveld met ons deelden, 
bijv. Mieke Van Hecke en Luc 
Cortebeeck, die me zullen bij-
blijven” geeft Neal mee. 


