
POWERED BY

CD&V

‘MOBILITEITSPLAN’ P.2
‘HONDENSPEELWEIDE’ P.3
‘HOE ZIT HET NU MET DE FUSIE’ P.4
‘WAT ALS…?  NIEUWE PIMPERNEL IN HET CENTRUM?!’ P.4

In Memoriam Vital Van Dessel
Op 21 januari moesten we onverwacht afscheid nemen van onze eerste sche-
pen en oud-burgemeester Vital Van Dessel. Hij overleed in het Oostenrijkse 
Hopfgarten, zijn tweede thuis, waar hij naar jaarlijkse gewoonte de kinderen 
van ‘zijn’ Damiaanschool begeleidde.

Vital was jaren het boegbeeld en de eerste mandataris van CD&V in onze 
gemeente. Op zijn vijftigste nam hij voor het eerst deel aan de verkiezingen 
en werd verkozen tot gemeenteraadslid. In 1993 werd hij schepen van onder 
meer sport, jeugd en cultuur. Zo lag hij mee aan de basis van de sport en 
jeugdwerking, die in de loop der jaren uitgroeide tot een volwaardige dienst 
met een rijk gevuld vrijetijdsaanbod. In 2006 werd Vital verkozen tot burge-
meester. Gedurende 3 jaar leidde hij onze gemeente op voortreffelijke wijze. 
De heiligverklaring van pater Damiaan en de bijhorende feestelijkheden in 
2009 waren zijn persoonlijke hoogtepunt. Vanaf 2010 tot op heden was Vital 
eerste schepen, bevoegd voor financiën, ruimtelijke ordening en senioren.

Zijn engagement voor senioren kende nergens zijn gelijke. Vital richtte de se-
niorenraad op en bezorgde op deze manier de senioren een stem. Hij was de 
bezieler en drijvende kracht achter vele activiteiten, zoals het seniorenfeest, 
dans- en zangnamiddagen, daguitstappen en buitenlandse reizen. Jubilaris-
sen en jarigen konden steevast rekenen op een huisbezoek of een plechtige 
ontvangst op het gemeentehuis.  

Als leerkracht leerde Vital vele Tremelose kinderen rekenen, lezen en 
schrijven. Later bouwde hij als directeur de Damiaanschool verder uit in het 
buitengewoon onderwijs. De avondjes met Vital en de ontelbare andere eve-
nementen die hij (mee) organiseerde staan in menig geheugen gebeiteld.  Hij 
was een volksfiguur, van en onder de mensen en hij gaf Tremelo mee vorm 
en kleur. Vital was en is erg geliefd in Tremelo en Baal en zal enorm gemist 
worden.
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Woordje 
voorzitter

Beste lezer,

Graag willen we samen met u even stil staan bij het heengaan van Vital Van Dessel. 
Vital was jaren de trekker van onze groep en liet op zijn eigen, unieke en onnavolgbare wijze 

zijn stem horen in het Tremelose gemeentebestuur.  
We zijn hem hiervoor enorm dankbaar en zullen hem erg missen.

Een tijdje terug werd ik door het bestuur verkozen als voorzitter  van CD&V Tremelo-Baal.  
Samen met onze schepenen, raadsleden en bestuursleden willen we het WIJ-gevoel uitdragen.  

WIJ zijn er voor iedereen in onze gemeente,  iedereen telt en verdient kansen om zich te 
ontplooien in onze samenleving.  

In ons krantje tonen WIJ je graag onze ideeën, bezigheden en verwezenlijkingen. 
Voel je je aangesproken door WIJ?  Aarzel niet om ons te contacteren en join the club!

Volg ons op facebook of  via www.tremelo.cdenv.be 

Veel leesplezier! 
Voorzitter - Luc Goffin 

Als diervriendelijke gemeente gaat WIJ Tremelo-Baal voor 
alle hondenliefhebbers zijn uiterste best doen om onze vier-
voeter een plaatsje te geven waar zij heerlijk gaan kunnen 
rennen, snuffelen en socialiseren! 
Ook voor de baasjes zal dit een aangename plaats worden 
om fijn bij te praten!
In Parkheide wensen we hiervoor ruimte te voorzien. Het 
budget werd reeds goedgekeurd.
Ria Claes en schepen van dierenwelzijn Jan Van Herck hopen 
dat de hondenspeelweide in het voorjaar 2017 kan worden 
gerealiseerd. Honden gelukkig, baasjes gelukkig!

Start 2 run op 22 april.
In het begin van het nieuwejaar, iedereen heeft zo zijn eigen 
uitdagingen voor het nieuwe jaar waarom niet eens een 5 km 
joggen dit jaar?

Nu begeleid ik mee de joggings groep maar ik ben ooit ook zo  
begonnen met 1min stappen en daarna 1min joggen. 
Dit jaar hebben we voor een nieuwe startperiode gekozen na-
melijk na het paasverlof zo kunnen we in 1 blok doortrainen 
tot voor het groot verlof.   
Wie de uitdaging wil aangaan, ga ervoor!

Vriendelijk groeten - Willems Marc

Met dank aan de gezondheidsraad. 
Zij organiseren dit al voor de 11de 
maal.
Inschrijvingen en verdere info 
bij de dienst vrije tijd van Tre-
melo

Onze mobiliteitsschepen Diane Willems zit niet stil. Het 
mobilteitsplan “Tremelo fietsdorp” is klaar en goed-
gekeurd.  Tijdens de autoloze zondag werd het plan op het 
Damiaanplein voorgesteld aan het publiek. Het STOP-prin-
cipe (eerst Stappers – dan Trappers – dan Openbaar 
vervoer – en tot slot Personenwagens) vormt de basis. 
Samen met onze nieuwe mobiliteitsambtenaar ziet Diane 
erop toe dat verschillende knelpunten worden aangepakt en 
doelstellingen worden verwezenlijkt.

In de scholen van Tremelo en Baal werden vragenlijsten uit-
gedeeld, waarmee schoolroutes in kaart worden gebracht, 
knelpunten werden opgelijst en stelselmatig aangepakt.  
Onlangs werd het SAVE-charter ondertekend. Dit is een 
initiatief van “Ouders van Verongelukte Kinderen’, waarmee 
we ons engageren om een actief sensibilisatie-en educatie-
beleid te voeren omtrent verkeersveiligheid.

De Kruisstraat en de Tremelobaan krijgen een gelijk 
snelheidsregime. Dat zijn onze gemeente en de gemeen-
te Keerbergen overeengekomen. Richting Keerbergen zal je 
net voorbij de Nindse apotheek maximum 70 km/u mogen 
rijden. Richting Tremelo hanteren beide gemeenten vanaf nu 
maximum 50 km/u.

OCMWeetjes

mobiliteit

Wist je dat...

WIJ zijn in de weer voor dierenwelzijn

Start 2 Run 
in Parkheide

De Minder Mobielen Centrale is 5 jaar oud. 10 vrijwil-
lige chauffeurs reden meer dan 4000 ritten, samen goed 
voor meer dan 100.000 kilometer. Ondertussen zijn er 103 
minder mobiele leden die graag gebruik maken van deze 
dienst. Rijd je graag met de wagen en wil je anderen van 
dienst zijn? 
Wij zoeken vrijwilligers! Bel 0473/323770 - Jan Van Herck.

Tijdens het Sinterklaasfeest werden 42 kinderen har-
telijk ontvangen door de Sint en door zijn Zwarte Pieten 
onder kadootjes bedolven. 
 

POP-UPS was een groot succes! Het OCMW organiseerde 
een pop-up voeding en een pop-up kleding in alle discre-
tie. “Maar liefst 50 gezinnen gingen in op onze uitnodi-
ging,” stelt OCMW-voorzitter Jan Van Herck. “Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar en verdient een dikke pluim voor 
onze maatschappelijk werkers en de sponsors.”

Het OCMW-domein Parkheide is aan een verfraaiing toe. 
Er werd een architect aangesteld die een screening van de 
taverne maakte. Er wordt alvast een budget van 400.000 
euro voorzien voor een mooie renovatie van het gebouw 
waarvan ook de recreatieve mee zullen kunnen genieten.

22april

Je ook in 2017 de 
bijtjes kan helpen met 
gratis bloemenzaad, 
te verkrijgen op de 
milieudienst?

Je op diezelfde dienst een 
fairtrade-mand aantreft met 
allerlei  (h)eerlijke versnape-
ringen tegen een klein prijsje?

Je in februari en maart, gratis 
een kijkje kan nemen in onze 
energiezuinige demowoning 
op de Vinneweg?

De kinderen van de Damiaanschool een 
groenscherm hebben aangeplant langs 
het oude tramspoor in de buurt van hun 
school?

Het brugje over de Raambeek 
in de buurt van Siddartha in ere 
hersteld is? 

Op donderdag 25 mei het gemoderniseerde 
Damiaanmuseum opnieuw opengaat voor het 
grote publiek?

Er op 6 maanden tijd al 6862 mensen het belevingscentrum op de Balenberg bezochten? 
En dan spreken we nog niet van de tienduizenden wandelaars, fietsers en andere recre-
anten die hun weg reeds vonden naar het Sven Nys Cycling Center in diezelfde periode. 

WIJ tijdens het koekenzingen 
vele honderden kinderen geluk-
kig maakten met een mooie bal-
lon en een lekkere clementine? 
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de Bende van Bert nodigt u uit op hun 

12 mei 2017
parochiezaal Baal

met optreden van funky D
& dj Tom Van Uffel
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Van 18u. tot 1u30.

Op vraag van CD&V is het gemeentebestuur van Tremelo over-
gegaan tot het inwinnen van informatie over fusies tussen 
gemeenten.   Dit gebeurt ons inziens best door het maken van 
een studie die de voor- en nadelen duidelijk weergeeft. Het 
College van Burgemeester en Schepenen heeft onze buurge-
meenten bevraagd om samen zo’n studie te laten opmaken en 
de kosten hiervan te delen.

Wij wensen eerst en vooral over de juiste en noodzakelijke 
informatie te beschikken alvorens wij eventuele fusiege-
sprekken met andere gemeenten zullen aangaan. CD&V 
Tremelo-Baal stapt niet blindelings in een fusie. Onderhan-
delingen die starten op basis van favoritisme zijn wat ons 
betreft uit den boze!

Hoe zit het nu
met de fusie?

Nieuwe Pimpernel
in het centrum
WIJ Tremelo-Baal wil een nieuwe en ruime locatie openen 
voor de buitenschoolse kinderopvang Pimpernel in het 
centrum van Tremelo. Deze herhuisvesting brengt vele 
voordelen met zich mee, lost actuele problemen op en levert 
de gemeente een fikse besparing op. Schepen Bert De Wit 
trok zich de problematiek aan en vond een oplossing!

Wat als... 
de gildenzaal inze de zomer van 2016 gesloten werd vanwege 
brandgevaar en de huidige eigenaar geen nieuwe kosten 
wenst te maken?

Wat als... 
meerdere verenigingen, waaronder Chiro Tremelo, hierdoor 
op straat kwamen te staan?
Het gemeentebestuur zorgde op korte termijn alvast voor 
enkele noodoplossingen naar de verenigingen toe, maar 
overweegt de aankoop van de gildenzaal en de pastorie, 
gelegen achter  de kerk, tussen het zwembad, het gemeen-
tehuis en pal tussen 2 scholen.

Wat
als...?

Wat als...
de centrale ligging van deze gebouwen net dé grote troef 
is om een kinderopvang te realiseren, met voldoende 
parkeerfaciliteiten?

Wat als...
hiermee een enorme besparing wordt gerealiseerd (zo’n 
70.000 euro per jaar), door het afschaffen van busvervoer  
en een huurhuis. De nieuwe opvang is makkelijk en veilig te 
voet bereikbaar, zelfs voor de allerkleinsten! 

Wat als...
niet alleen Pimpernel baat heeft deze site in het midden van 
het centrum? Mits het multifunctioneel maken van één of 
meerdere ruimtes in het gebouw, kunnen we noodlijdende 
verenigingen helpen met een nieuw lokaal en blijven we 
niet passief in deze huisvestingsproblematiek.  Ook de 
gemeentelijke speelpleinwerking kan een vaste stek krijgen 
op deze locatie.

...Dan
sla je vele vliegen in 1 klap, meerdere problemen en onvol-
maaktheden worden opgelost en daarbovenop realiseren we 
jaarlijks nog een ongeziene besparing!
De investering die onze gemeente doet zal dus op relatief 
korte termijn terugverdiend zijn en WIJ hebben geïnvesteerd 
in een maatschappelijk zeer verantwoord initiatief! 


