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MEER VEILIGHEID AAN DE SCHOOLPOORT
Alle schoolomgevingen in onze gemeente zullen 
binnenkort onder de loep worden genomen op 
het vlak van verkeersveiligheid.  CD&V-schepen 
Bert De Wit (oa bevoegd voor overleg scholen, 
verkeersveiligheid en mobiliteit) zal samen met 
de burgemeester een dossier opstellen waarin 
alle aanpassingen zullen worden opgenomen.
 
 “Deze aanpassingen gaan van wegmarkeringen, 
paaltjes, hekken tot asvernauwingen. De 
langverwachte ‘potloden’ die de school nog 
meer in het oog doen springen, zullen eveneens 
worden geplaatst. Op deze manier kunnen de 
schoolgaande kinderen zich op een optimaal 
veilige manier rondom de school begeven” laat 
Bert De Wit weten. 

De gemeente kan hierbij rekenen op de nodige 
financiële steun van de provincie.

Woordje van de voorzitter

De kille, donkere dagen zijn weer bijna voorbij. Je voelt de lentekriebels al 
overal, ook binnen onze partij. In dit krantje kan je lezen dat we niet hebben 
stilgezeten. Ons ganse team, onze goed lopende trein, heeft zich ingezet op 
allerlei vlakken, zowel sociale zaken, ruimtelijke ordening, schoolgebeuren, 
senioren, financien,etc.

Graag nodig ik jullie allen uit op onze babbelavonden die we hebben gepland. 
Daar kunnen jullie terecht met alle mogelijke vragen en opmerkingen aangaande 
drie thema’s: jeugd, gezin en senioren.
Alle info kan u in dit krantje vinden. 

Diane Willems             Alvast welkom!
> Wist je dat?! p. 2
> Ruimtelijk structuurplan p. 3
> Babbelavonden p. 4

Alle schoolomgevingen in de gemeente zullen 
aangepakt worden om ze verkeersveiliger  
te maken zodat we onze kinderen met een  
meer gerust gemoed naar de school kunnen 
sturen.
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Ook deze editie
van de CD&V-krant pakken onze

  CD&V-mandatarissen uit met heel wat wist-je-dat’jes.
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Zaterdag 5 mei 2012 slaan onze jeugdverenigingen 
opnieuw de handen in elkaar om Jeugd Verenigd 
te organiseren.  Net als vorig jaar zal er een pak te 
beleven zijn met ondermeer spelletjes, plezante 
activiteiten en een optreden van een bekende 
artiest.  Ook deze keer zal CD&V-Schepen van 
Jeugd, Bert De Wit, pleiten voor een financiële 
ruggensteun vanuit de gemeente.  We wensen 
de organisatie alvast veel succes!

IN MEMORIAM

Dag Mil,

Je was een man van je woord
Je was ook een man van daden

Je was een man van vertrouwen.

We missen je gedrevenheid
We missen je inzet en doorzicht

We missen je politieke moed

Dank je wel voor de jaren samenwerking
Dank je wel voor de uren voorbereiding
Dank je wel gewoon omdat je Mil was!

Het ga je goed,

Namens de ganse CD&V
(Tekst: Machteld Vantrappen)

Het Bal van Vital anno 2011 was een overweldigend succes!  Vele 
honderden mensen kwamen feesten, dansen en meezingen op 
de ontelbare hits die schlagerdiva Laura Lynn ten berde bracht. 
Schepen Vital Van Dessel glunderde de ganse avond lang erop los 
van trots. Dankjewel allemaal voor zo een geslaagd bal!

OCMW-voorzitter Jan Van Herck 
komt met markante cijfers op 
de proppen voor het geleverde 
OCMW werk in 2011: zo leverden ze 
17.361 warme maaltijden aan huis, 
presteerden ze 12.650 uren Gezins- 
en bejaardenhulp, 21.461 uren 
Poetsdienst met dienstencheques 
en 2.553 uren Klusjesdienst. 
Daarbovenop vervoerden de 
7 vrijwillige chauffeurs van de 
Minder Mobiele Centrale 48 
gebruikers in 73 ritten goed voor 
maar liefst 2.299 kilometers. Puik 
werk noemen wij dat!

Mil Van Loock
01/04/’45 - 12/08/’11

Oud-CD&V-voorzitter
Tremelo-Baal

Bal van Vital

OCMW levert topprestatie

jeugd verenigd
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hun zaak kunnen realiseren. Verder zijn er al heel wat 
(vergeefse) pogingen gedaan om een sporthal in te 
planten: aan Parkheide (geweigerd door de overheid), 
aan camping De Moor (véél te duur)… dus vinden wij 
het gebied aan het huidige voetbalveld geschikt om in 
aansluiting met het centrum en parking Vinneweg een 
sportcomplex op te richten. 
Slechts een beperkt deel van de Calvenne zal in de verre 
toekomst mogen gebruikt worden. De rest is en blijft 
gevrijwaard als natuurgebied. Met dit plan voorkomen 
we ook dat speculanten en ontwikkelingsprojecten 
van makelaars greep krijgen op deze groene long 
van Tremelo. Het plan laat ook toe om betaalbare 
bouwgronden te voorzien zodat jonge Tremelonaren in 
hun thuishaven gehuisvest kunnen blijven.

Tevens willen wij ter ontlasting van het verkeer in 
het centrum een veilige verbinding maken met de 
Baalsebaan.

De Laakvallei en andere natuurgebieden zullen 
beschermd worden. De zonevreemde bedrijven en 
sportvelden zullen eveneens een oplossing krijgen. 

En bovendien, voor iedere m² die men wil veranderen 
zal men nog een uitvoeringsplan moeten goedkeuren 
van elk gebied afzonderlijk.

Op de gemeenteraad werd het gemeentelijk 
structuurplan goedgekeurd. Dit plan heeft een lange 
weg af gelegd. Dit plan is verplicht en is een visie van 
ontwikkeling voor een heel lange tijd voor onze gemeente. 

Bij de opmaak van dit plan hebben we veel hulp gekregen 
van het gespecialiseerde  personeel van Interleuven. De 
Gecoro (de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening- waarin alle geledingen van de Tremelose 
bevolking vertegenwoordigd zijn) en de provincie 
hebben alles zorgvuldig opgevolgd. Alle klachten die 
binnen gekomen zijn hebben zij uitvoerig behandeld en 
ons hun advies daarover gegeven. Wij hebben hen hierin 
op heel veel punten gevolgd. Wij danken de ganse Gecoro 
voor de vele uren arbeid die ze hierin gestoken hebben.

Geetsvondel – De gemeentelijke loods staat zonevreemd 
en dat willen wij met dit plan in orde brengen. Achter de 
loods voorzien wij ook nog een stukje grond waar we de 
materialen die momenteel aan de straat liggen, kunnen 
wegbergen. Verder niets!

De Calvenne – Wij beseffen maar al te goed hoe waardevol 
dit gebied is, daarom willen wij hier heel omzichtig mee 
omspringen.  Wat zijn de plannen daar? Wij willen aan 
de achterkant van de Schrieksebaan toelaten dat de 
handelaars een opslagplaats of een uitbreiding van 

Onze gemeente is opnieuw twee 
kampioenen rijker. Niels Albert 
kroonde zich op magistrale wijze 
tot wereldkampioen in Koksijde 
en daarbovenop werd die andere 
topper uit onze gemeente 
Sven Nys eerder op het jaar 
Belgisch kampioen. Na zo een 
krachtinspanning van beide heren 
vond CD&V dat het tijd was voor 
Niels en Sven om samen met 
hun vrouwen eens lekker te gaan 
ontspannen in een kuuroord. Een 
cadeautje van de CD&V aan deze 
welverdiende kampioenen.

Door het participatiefonds werden  extra middelen 
vrijgemaakt voor het OCMW om iedereen de kans 
te geven om deel te nemen aan sociale, culturele en 
sportieve activiteiten. Lidgelden, toegangstickets, 
uitrusting, schoolkosten ea. kunnen, onder bepaalde 
inkomensvoorwaarden, worden terugbetaald met 
een maximum van 100 euro per gezinslid.
Meer info: Jan Van Herck 0473/323770

veldrit toppers

welgekomen hulp

ruimtelijk structuurplan
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Locatie: parochieZAAL baal
iedereen van harte welkom !

dinsdag 17 april
thema: gezin

aanvang 20u{moderator: jo vandeurzen Minister van gezin,
                   welzijn en volks-  
                gezondheid

vrijdag 30 maart
thema: jeugd

aanvang 20u

{

moderator: tom de saegher

Donderdag 29 maart
thema: senioren

aanvang 15u{moderator: Monique swinnen


