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Eerste vrouwelijke voorzitter CD&V Tremelo
Bijzonder veel leden kwamen zondag 23 januari hun stem uitbrengen voor de bestuursverkiezingen van
CD&V afdeling Tremelo.
Met een overweldigende meerderheid werd Diane Willems verkozen tot nieuwe CD&V-voorzitter. Zij
kan in het nieuwe bestuur rekenen op een stevige
kern met Machteld Vantrappen als secretaris, Jan
Van Herck als penningmeester, Neal Van Loock en
Louis Willems als ondervoorzitters, Tim Symons als
jongerenvoorzitter en Dirik Van Den Broeck en Bert De
Wit als verbindingspersonen met fractie en college.
Het nieuwe bestuur wil er eerst en vooral voor zorgen
dat de uitvoering van het programma van CD&V als
bestuurspartij in Groot Tremelo wordt voltooid, denk
bijvoorbeeld aan de belastingsverlaging.
“Er wordt uiteraard ook werk gemaakt van de
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober 2012. De inhoudelijke voorbereiding
hiervan is reeds volop aan de gang”laat de nieuwbakken
en allereerste vrouwelijke CD&V-voorzitter voor de
afdeling Tremelo Diane Willems weten.
Samen met de vele enthousiaste leden en deze nieuwe
ploeg ziet CD&V Tremelo als volksverbondenpartij de
toekomst optimistisch tegemoet!

BELASTINGVERLAGING:

150 à 200 euro besparing per gezin !!!
CD&V Tremelo staat bekend als de partij die een zuinig beleid voert. Opnieuw wordt hiervan een mooi
bewijs geleverd, want dankzij dit zuinig beleid hebben we opnieuw de belastingen kunnen verlagen.
In samenspraak met de coalitiepartner werden in 2007 de opcentiemen van 1100 naar 900 gebracht en
recent zijn we overgegaan tot de verlaging van de personenbelasting van 7,5% naar 7%! Dit betekent
voor u als inwoner van Groot Tremelo een besparing van om en bij de 150 à 200 euro per gezin. Op die
manier willen wij als partij uw leven en dat van uw gezin een pak aangenamer en comfortabeler maken.
Onze huidige schepen van Financien, Vital Van Dessel, zal ook in de
toekomst streng waken over de gemeenteuitgaven in het belang van > Tremelo als Straffe Streekgemeente p. 2
> Wist je dat?! p. 3
alle Tremelonaren.
> Bejaardenwoningen in Baal p. 4
> Lid worden? p. 4

Tremelo = een Straffe Streekgemeente
Onder het inititiatief van CD&V-schepen Bert De Wit behoort onze gemeente sinds kort tot de groep van
straffe streekgemeenten. Concreet wil dit zeggen dat de gemeente streekproducten meer en meer gaat
promoten en zelf gebruiken . Tijdens recepties, bij het onthaal van nieuwe inwoners, in geschenkmanden,
… zullen streekproducten stelselmatig meer aan bod komen. Op die manier wil de gemeente Tremelo
hierin een voorbeeldfunctie vervullen om zo ook u aan te zetten om Tremelose streekproducten te
gebruiken en verbruiken.
Waarom is het nu zo belangrijk om een Straffe Streekgemeente te zijn?
Een opsomming van de voornaamste voordelen van het gebruik van streekproducten maakt meteen
duidelijk waarom dit zo belangrijk is voor Tremelo en zijn inwoners:
- het ondersteunt de lokale economie & de regionale werkgelegenheid
- het behoudt en versterkt de streekidentiteit
- het creëert kleinschalige recreatie en toerisme
- het is steeds vers en gezond!
Wil u graag meer weten over de streekproducten in Tremelo en de omliggende gemeenten? Wil u graag
weten wie de mensen zijn achter de Tremelose streekproducten, waar u terecht kan om
al dat lekkers te kopen, een hapje te gaan eten of zelfs een overnachting te boeken?
Check dan zeker eens het Straffe Streek Boek waarin ook Tremelo vertegenwoordigd is!
www.straffestreek.be
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Schepen Bert De Wit en
gedeputeerde van de provincie
Vlaams-Brabant Monique
Swinnen brengen enkele
leerlingen in contact met een op
en top Tremeloos product:
de WITLOOFBOX.
Een echte aanrader!
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Sinds de invoering van het DIFTARsysteem op het containerpark en
bij de huis-aan-huisophaling is het
gemiddelde afvalverbruik van de
Tremelonaar drastisch gedaald.
Waar we in 2006 nog de zwakste
van de klas waren (met gemiddeld
159kg/inwoner) zijn we op korte tijd
met rasse schreden genaderd op de
besten (94kg/inwoner) en dit dankzij
uw bewust afvalgedrag. Dankuwel!

* Vanaf 1 maart 2011 zal de
klusjesdienst van het OCMW voor
alle 65-plussers en zorgbehoevenden
toegankelijk zijn.
* Het OCMW start met een Minder
Mobielen Centrale die zorgt
voor het transport van minder
mobiele personen en ouderen die
bijvoorbeeld familie willen bezoeken,
boodschappen wensen te doen of
naar de dokter moeten.
* Alle 65-plussers en zorgbehoevenden kunnen gebruik maken van de
poetsdienst met dienstencheques
voor netto €5,25 per uur (na
terugbetaling belastingkrediet van
€2.25 per dienstencheque).

donatieopbrengst

Eind oktober werden de werken
aan voetweg 63 gefinaliseerd. Deze
buurtweg, zo’n 1250 m lang, vormt
een prachtige verbinding tussen de
Hoevestraat en de Geetsvondelstraat
en is een alternatieve en veilige
wandel- en fietsweg. Op termijn is
het de bedoeling om alle trage wegen
in onze gemeente in kaart te brengen
en deze terug open te stellen. Tot slot
is het einddoel de ontwikkeling van
een tragewegenplan met veilige en
kortere trajecten voor de zwakke
weggebruikers.

trage wegen

OCMW

Het CD&V Bal Social was een groot
succes en daardoor kon de CD&Vafdeling Tremelo-Baal-Ninde twee
prachtige cheques elk ter waarde
van € 1.250 euro overhandigen
aan de mooie maatschappelijke
projecten Huize De Veuster en
leefgemeenschap Siddartha. Op
naar een nieuwe editie van het Bal
Social in het najaar van 2011.

Jeugd verenigd is er weer… Onder
impuls van een heleboel enthousiaste
jongeren, jeugdbewegingen en
onze schepen van Jeugd zal er op 7
mei opnieuw een dag in het teken
van de jongeren georganiseerd
worden. Nieuw is dat Bert De Wit er
voor gepleit heeft om het project
gedeeltelijk te ondersteunen vanuit
de gemeente, waardoor de jongeren
zich financieel zorgenloos kunnen
amuseren!

jeugdverenigd

minder afval

Onder impuls van de CD&V-mandatarissen gebeuren er in de gemeente heel
wat nuttige en goede zaken in het voordeel de inwoners. Hier een overzicht van
enkele van deze ‘wist-je-dat’jes.
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In de meest recente woonbehoeftestudie van
Tremelo komt duidelijk naar voor dat de gemeente
Tremelo met een tekort aan sociale woningen
kampt. Daarenboven duiden demografische
ontwikkelingen op een stijging van het aantal
65-plussers.
Voor OCMW-voorzitter Jan Van Herck is het dan
ook meer dan duidelijk dat hier een oplossing moet
voor komen en daar werkt hij hard aan samen met
de andere CD&V OCMW-mandatarissen Liliane
Van Muysen en Nicole Van Herck.

VU: Diane Willems, Eikenboslaan 9 3120 Tremelo

t
c
e
j
o
r
p
n
o
o
w
l
a
a
i
S oc
Woningen op maat van bejaarden te Baal
En het gaat vooruit… de bouwplannen zijn
reeds goedgekeurd en in 2011 zal een aannemer
worden aangesteld waarna de bouw kan starten.
Tegen 2012 zal een toewijzingsreglement worden
uitgewerkt op basis waarvan een wachtlijst zal
worden gemaakt van de toekomstige bewoners.
Misschien wel DE oplossing voor u?

Om deze schaarste op te vullen komt er in de Jan
Van Regenmortelstraat een sociaal wooncomplex
van 19 sociale woningen (appartementen)
die aangepast worden aan de behoeften van
bejaarden en/of rolstoelgebruikers. Vier van deze
appartementen zijn duplexen met 2 slaapkamers
waar gezinnen kunnen gehuisvest worden.

“Dit woonproject ligt onze CD&V-fractie binnen
het OCMW zeer nauw aan het hart. Nooit stond het
OCMW dichter bij de realisatie van een project van
dergelijke omvang.” stelt OCMW-voorzitter Jan Van
Herck hier op de plaats waar het complex zal komen.
Voor verdere informatie rond dit project kan je terecht bij Jan Van Herck (OCMW-voorzitter) op het
nummer 0473/32.37.70

Nergens anders bepalen de leden zo sterk de standpunten van hun partij als in CD&V. Ze zijn enthousiast,
tonen pakken inzet en bepalen zo mee een respectvol beleid in de gemeente Tremelo. Maar we zoeken
nog meer mensen met zin voor initiatief, met verfrissende ideeën, met een visie op morgen. Blijf niet aan
de zijlijn staan maar gebruik uw stem, geef uw mening, discussieer en denk actief mee over het beleid in
uw buurt en in uw gemeente.
Interesse? Maak dan nu gebruik van onze promotie: als je lid wordt in 2011 betaalt de CD&V-afdeling
Tremelo je inschrijvingsgeld voor het eerste jaar (ter waarde van €7,5). Knip onderstaande bon uit en
bezorg hem ingevuld aan onze voorzitter of stuur haar een mailtje. Zij neemt nadien contact met u op.
Diane Willems - Eikenboslaan 9 3120 Tremelo - 0472/21 83 31 - willems.diane@skynet.be

Naam: ___________________________________________________
Adres: __________________________________________________
____________________________________________________
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Telefoonnr: ________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________

V.U. E. Van Loock - Galgenbergstraat 5 - 3128 Baal

Lid worden van CD&V?! WELKOM!

