
Tremelo Baal
 de              krant

Beste medeburgers,

Met z’n allen mogen wij fier zijn 
over onze Damiaan die heilig ver-
klaard wordt in oktober en waar 
heel de wereld nu over spreekt – 
denk o.a. aan het Obama verhaal. 
Wij zullen dat grandioos vieren 
in Tremelo op 4 oktober.
Fier mogen wij ook zijn als partij. 
Wij hebben een sterke kandidaat 
staan op de Vlaams-Brabantse 
CD&V lijst  voor de Vlaamse ver-
kiezingen: Machteld Vantrappen, 
onze fractieleidster in de ge-
meenteraad. Een erkenning van 
haar kwaliteiten en onze partij 
door het nationaal bestuur van 
CD&V. Wij rekenen massaal op 
uw stem voor haar op zondag 
7 juni!
Fier mogen wij ook zijn over 
ons zeer gewaardeerd initiatief 
om de Chirojongens van Baal 
te steunen bij de bouw van hun 
chiroheem met een renteloze le-
ning. Dit is niet alleen een directe 
financiële steun maar ook een 
budgettaire oplossing voor hen.
Ook in de toekomst kunnen an-
dere verenigingen op dergelijke 
steun rekenen!
Verder hopen wij dat wij ook dit 
jaar weer fier mogen zijn wan-
neer wij op vaderdag 14 juni 
weer honderden ontbijt pakket-
ten aan jullie mogen leveren. 
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Machteld, jij staat op de Lijst voor 
de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 
2009 als 7e opvolger. Hoe is dat zo                     
gekomen?
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
ben ik gevraagd om te zetelen in het 
provinciebestuur van CD&V. Dit was 
meteen een trede 
hoger op de politieke 
ladder. Vervolgens 
polste de provinciale 
voorzitter mij, 
op vraag van het 
lijstvormingscomité of 
ik me geen kandidaat 
wilde stellen voor de 
Vlaamse verkiezingen. 
Er wordt geprobeerd 
om een evenwichtige 
lijst samen te stellen. 
Dit wil zeggen dat 
men mensen zoekt 
met een mandaat 
(zoals fractieleiders, 
gemeenteraadsleden, 
schepenen enz), en er 
wordt een evenwicht 
tussen de regio’s nagestreefd. De man–
vrouw verdeling is, zoals jullie weten, 
wettelijk vastgelegd. Mijn profiel bleek 
perfect in te spelen op een lacune op de 
Vlaams-Brabantse CD&V-lijst en vandaar 
ontving ik de vraag om me kandidaat te 
stellen.

Hapte je meteen toe?
Eerlijk gezegd, het was even slikken. 

Ik heb lang nagedacht en getwijfeld. 
Niet alleen omdat het juist nu in mijn 
beroepsleven ook heel erg druk is, maar 
ook omdat ik net fractieleider geworden 
was in Tremelo én natuurlijk omdat ik mijn 
gezin ook heel belangrijk vind. Anderzijds 
vind ik het een kans om Tremelo nog 

maar eens op de kaart 
te zetten, uitstraling 
te geven en ik ben 
er ook van overtuigd 
dat vrouwen in de 
politiek nodig zijn om 
andere accenten te 
leggen. En dat heeft 
me over de streep 
getrokken….

Kan je eens vertellen 
aan welke zaken je 
hier in Tremelo hebt 
meegewerkt?
Zoals je weet kwam 
ik 1 stem tekort om 
Schepen te worden en 
als gemeenteraadslid 
sta  je toch iets verder 

van het echte dagelijkse bestuur. Maar 
vanuit  de fractievergaderingen probeer 
ik steeds samen met de partijgenoten 
standpunten en beleidspunten mee 

De Vlaamse verkiezingen van 7 juni staan voor de deur en zijn voor Tremelo 
misschien wel de belangrijkste ooit. Waarom hoor ik u denken? Omdat er een 
erg sterke kandidate staat op de Vlaams-Brabantse CD&V-lijst uit Tremelo: 
Machteld Vantrappen. Reden genoeg om bij haar eens binnen te springen voor 
een gezellige babbel.

Gemeenteraadslid  Machteld 
Vantrappen op Vlaamse kieslijst
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te ondersteunen voor onze schepenen. Wat heeft 
me zoal nauw aan het hart gelegen? Eerst en vooral 
heel wat verkeers(veiligheids)aangelegenheden 
zoals de opwaardering van de trage wegen als veilige 
alternatieve wegen voor o.a. fietsers en schoolgaande 
jeugd, eerst in Baal en nadien in Tremelo. Daarnaast 
is de realisatie van de geplande busterminal aan de 
Vinneweg zeer belangrijk, wat ook een werkpunt is van 
het ACW waar ik voorzitter van ben. Bovendien hebben 
we ook gepleit voor een busverbinding naar Leuven op 
zondag en die is er ondertussen gekomen. Tot slot hecht 
ik ook veel aandacht aan de parkingmogelijkheden en 
toegankelijkheid voor andersvaliden, bijvoorbeeld bij 
omgevingswerken.

Als ik me niet vergis zijn ook milieu en sociaal beleid 
belangrijke strijdpunten voor jou.
Absoluut! Milieuvriendelijke maatregelen zijn 
onontbeerlijk voor mij zoals groene stroom voor 
de gemeente Tremelo en het aanpakken van het 
afvaltoerisme in ons containerpark. In dit kader heb ik 

ook aangedrongen op sociale correcties voor DifTar en 
ben ik blij dat die er ook gekomen zijn. Bovendien is 
Tremelo ondertussen, op aandringen van het ACW, een 
“schone-kleren-gemeente” geworden. Ten slotte vind 
ik ook thema’s rond kinderen en gezin heel belangrijk, 
bijvoorbeeld onze Buitenschoolse Kinderopvang. 
Hoe dan ook staat voor mij centraal dat maatregelen 
moeten genomen worden in algemeen belang en niet 
voor individuen. Weet je, aan politiek doen betekent 
soms ook onpopulaire maatregelen durven nemen. Je 
kan ook nooit voor IEDEREEN goed doen, maar waar ik 
naar streef of wat ik denk dat politiek zou moeten zijn… 
is voor zoveel mogelijk mensen goed te doen.

Wat wil je tot slot nog kwijt?
Euh…. ten eerste hoop ik dat 7 juni een mooie dag 
wordt met veel stemmen voor CD&V vooral  omdat 
we een goed programma hebben met een evenwicht 
tussen economie, ecologie en gezinsvriendelijke 
maatregelen en omdat Vlaanderen goed gewerkt heeft 
de afgelopen jaren en ik dat graag verder gezet zie 

worden. Het zijn moeilijke tijden als gevolg van 
een mondiaal financiële crisis die ons allemaal 
raakt of nog zal raken. Samen sterk & solidair zijn 
is de oplossing om er met zijn allen door te komen, 
vandaar onze slogan: Sterk in moeilijke tijden.
Ten tweede hoop ik dat we nadien een warme 
zomer krijgen waarbij we allen wat kunnen 
genieten van een fijne vakantie omdat rust en 
ontspanning af en toe toch ook nodig is.
Tevens hoop ik op een goed najaar dat voor 
Tremelo heeeeeeeeeeeeeel belangrijk is in het 
kader van onze Pater Damiaan. Hij heeft het steeds 
opgenomen voor de zwaksten en daar heb ik heel 
veel respect voor!

www.machteldvantrappen.be

vervolg interview met Machteld Vantrappen

Benieuwd naar de andere CD&V-kandidaten uit uw regio?

 Jan Laurys - 4de plaats
uittredend parlementslid
burgemeester Diest

 OCMW-voorzitter Kortenaken
Annita Vandebroeck - 9de plaats

 Steven Omblets - 11de plaats
schepen Aarschot

 schepen Boortmeerbeek
Anne Cleiren - 14de plaats

 Katrien Vermijlen - 5de opvolger
gemeenteraadslid Holsbeek

Damiaan Heilig
Alle kranten staan dagelijks vol over onze bekende 
dorpsgenoot. Uitleg hierover moeten we dus niet 
meer geven.
We zijn als Tremelonaars (en daarmee bedoelen 
we groot Tremelo dus zeker Baal erbij!) enorm fier. 
De viering voor de heilig verklaring vindt plaats 
op 4 oktober zoals we al lang weten. Het grote 
probleem is dat we niet kunnen voorzien hoeveel 
volk we mogen verwachten: 5000 of 50.000?
We zullen er in ieder geval klaar voor zijn en 
daarbij rekenen we op de steun van ALLE 
Tremelonaren.  Tegelijkertijd willen we vooral dat 
het net de Tremelonaren en gans Tremelo is dat 
zal meevieren en genieten. Het uitgebreide 
programma van deze feestdag 
onvangt u weldra via 
andere kanalen.



Financiële steun voor nieuw jongens Chiro-
heem in Baal
De chirojongens uit Baal klopten enkele maanden geleden 
aan de deur van CD&V met een vraag tot financiële steun 
voor de bouw van hun nieuw chiroheem. Zo werd al snel 
duidelijk dat er een maatregel moest uitgewerkt worden 
die ervoor zorgt dat verenigingen kunnen aanspraak maken 
op een subsidie vanuit de gemeente voor het bouwen, ver-
bouwen of aankopen van lokalen. Het toekennen van een 
eenmalig bedrag zou niet veel aarde aan de dijk brengen. 
Daarom werd er gezocht naar een oplossing die enerzijds 
een antwoord kon bieden aan de vraag van de chirojon-
gens, maar anderzijds een maatregel was waar ook andere 
verenigingen in de toekomst beroep op kunnen doen. Een 
renteloze lening leek de beste manier om hen verder te 
helpen. 
Dit resulteerde in een reglement dat, onder impuls van 
CD&V, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 
maart waardoor verenigingen uit onze gemeente kunnen 
aanspraak maken op dergelijke financiële steun.
CD&V is dan ook blij dat ze op 
deze manier de chirojongens 
heeft kunnen helpen met de op-
start van hun bouwproject en 
dit werd gevierd met een eerste 
steenlegging in aanwezigheid 
van burgemeester Van Dessel en 
schepen De Wit. Bovendien gaat 
de opbrengst van het Bal van 
Vital editie ‘09 naar de chiro’s uit Tremelo en Baal.

 
Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van zo’n renteloze 
lening moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden.  Zo gaat 
het om erkende verenigingen met minstens 50 leden die al meer 
dan 5 jaar actief zijn binnen onze gemeente. Het bedrag van de 
renteloze lening kan maximaal 15 % bedragen van de totale inves-
teringsuitgave en met een maximum van 50.000 euro. 
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De Commissie Openbare Onderstand 
(COO) werd in 1976 omgevormd tot 
het huidig Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW). 
Het OCMW moest iedereen in de 
(financiële) mogelijkheid stellen 
om een menswaardig leven te 
leiden. Anno 2009 is deze OCMW-
opdracht nog slechts een klein 
deel binnen de dienstverlening 
van Tremelo. Doorheen de jaren 
kwamen er tal van diensten bij. 
Denken we in dit verband maar 
aan de dienst gezinszorg, de 
poetsdienst, de warme maaltijden 
aan huis, de dienstencheques, 
de dienst onthaalouders en de 
huisvestingsdienst. 

Tegen mei 2009 moet dit totale 
aanbod van lokale diensten worden 

samengebracht in het SOCIAAL HUIS 
en dit in alle Vlaamse gemeenten. 
In een SOCIAAL HUIS moet alle 
sociale informatie toegankelijk zijn 
en centraal onder één dak aan de 
inwoners aangeboden worden. 
Eén centraal infoloket wordt 
opgericht waar iedereen (jongeren, 
gezinnen, senioren, personen met 
een handicap) terecht kan met zijn 
of haar vragen betreffende pensioen, 
premies en tegemoetkomingen, 
thuiszorg enz. Je mag duidelijke 
informatie verwachten of je wordt 
gericht doorverwezen.

Het SOCIAAL HUIS van Tremelo 
besliste bovendien om het 
informaticapakket “Digitaal Sociaal 
Huis” aan te kopen. Zo’n 230 sociale 
producten en rechten kunnen op 

een gemakkelijke en toegankelijke 
manier geraadpleegd worden 
en een  afdruk kan meegegeven 
worden aan diegene die het wenst. 
Op termijn stellen we dit “Digitaal 
Sociaal Huis” ook ter beschikking 
aan alle internetgebruikers via de 
gemeentelijke website www.tremelo.
be .

In Tremelo werkt de CD&V-fractie 
momenteel hard aan het omvormen 
van het OCMW tot een SOCIAAL 
HUIS om iedereen optimaal te 
dienen. 

Voor bijkomende informatie kan 
u altijd terecht bij Jan Van Herck, 
OCMW-voorzitter, 0473/323770

van COO over OCMW naar SOCIAAL HUIS



Tremelo
viert vader

 Zondag 14 juni 2009
 

 ontbijt
Bestellen kan tot 8 juni
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0472/218331

willems.diane@skynet.be
of via onze bestuursleden

meer info:
www.cdenvtremelo.be

1 Volwassene:   10 euro
2 Volwassenen: 19 euro
3 Volwassenen: 28 euro
1 kind:   7 euro


