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Woordje van de voorzitter
Belofte maakt schuld!

Een van onze belangrijkste verkiezingsbeloften was de belastingen terug te verlagen.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan zegden sommigen. Er
werd, soms smalend, aan ons
gevraagd hoever we al stonden met onze belastingsverlaging. Slecht weinigen hadden
verwacht dat wij dit zo snel
zouden kunnen realiseren.

Door onze directe aanpak (efficiëntere inzet van personeel en
middelen, de doorlichting van
de administratieve diensten
en de herziening van langlopende contracten) zijn wij erin
geslaagd de financiële situatie
van de gemeente aanzienlijk te
verbeteren.
Wij zijn dan ook fier dat wij vanaf 2008 de belasting op onroerende goederen (belastingen
voor uw huis) hebben kunnen
verlagen van 1100 naar 900 opcentiemen.
Maar dit is geen eindpunt, wij
zullen op de ingeslagen weg
voortgaan en blijven werken
aan een betere gemeente voor
elke inwoner. U kunt op ons rekenen! Veel leesplezier.

Baal
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BELASTINGEN VERLAAGD!

Veel gemeenten slagen er niet in om de belastingsdruk te verlagen. Tremelo
doet dit wel. Terwijl in Vlaanderen de gemiddelde aanvullende personenbelasting steeg tot 7,14 en de opcentiemen op de onroerende voorheffing tot 1324,
gaat Tremelo met 900 opcentiemen duidelijk in tegen deze trend. Het gevoerde
financiële beleid stelt de gemeente zelfs in staat om de eerste stappen te zetten
in de afbouw van de belastingsdruk.
CD&V Tremelo houdt woord! Onze partij
voert haar verkiezingsbelofte uit en verlaagt de belastingsdruk reeds na 1 jaar verantwoord bestuur. Met ingang van 2008
worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd van 1100 naar
900 opcentiemen terwijl de aanslagvoet
van de aanvullende personenbelasting
gelijk blijft. Voor 2008 betekent dit voor de
inwoners van Tremelo een vermindering
van de fiscale druk met 521.000 euro. Als
kers op de taart wordt ook de vaste huisvuilbelasting onmiddellijk, dus vanaf dit
jaar, afgeschaft.
Kostenbesparend werken als leidraad
De doorlichting van de personeelsorganisatie was de eerste stap naar een efficiëntere en kostenbesparende manier om
mensen en middelen in te zetten, zonder
daarbij aan de dienstverlening te raken. Integendeel, want in de loop van 2008 zullen
we deze zelfs nog verder uitbouwen door
het gemeentehuis ook op donderdagavond te openen.
CD&V maakte ook komaf met een aantal
dure en nutteloze contracten. Langlopende contracten werden herbekeken, bestaandeovereenkomstengeoptimaliseerd
en nieuwe leveranciers aangetrokken.
Door de voortdurende controle en bijsturing van de gemeentelijke kostenstructuur
kunnen we verder ruimte creëren voor
lastenverlaging. De inwoners van onze
gemeente zullen hiervan al vrij snel de
vruchten kunnen plukken.

Ambitieus investeringsprogramma
De belastingsverlaging betekent niet dat
we onze investeringsplannen gaan terugschroeven. Zo pakken we met een investeringsplan de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied van de Calvenne aan.
Dit project kadert in de ontsluiting van het
centrum van Tremelo en het aanbieden
van betaalbare bouwgronden aan inwoners van de gemeente, in combinatie met
de aanleg van sport- en jeugdinfrastructuur. Als eerste stap vormen we de parking
aan de Vinneweg alvast om tot een centrale bushalte met behoud van voldoende
parkeermogelijkheden. Het investeringsprogramma voor riolering en wegeninfrastructuur wordt eveneens onverminderd
uitgevoerd.
Conclusie
Wat CD&V doet, doet ze beter. CD&V speelt
open kaart. We zijn immers gestart met de
uitbouw van een doeltreffende en goed
geleide administratie, waar u als inwoner
nu al de vruchten van plukt. U heeft recht
op een optimale dienstverlening en dit
tegen een aanvaardbare kostprijs.
CD&V blijft de lat hoog leggen en gaat verder op deze ingeslagen weg. We blijven
ons inzetten om de uitgaven strikt onder
controle te houden. Dat is immers de beste
garantie op een goed en efficiënt bestuur!
Koen De Vadder

• Het gemeentelijk beleidsplan
uitgekleed /p 2-3
• Gezondheidsraad is jarig / p 3
• Onze gemeenteraadsleden / p 4

Het gemeentelijk beleidsplan uitgekleed

Het ganse CD&V-team heeft hard gewerkt aan het
beleidsplan waarin ze haar toekomstvisie voor Tremelo-Baal ontplooit. Op die manier zet CD&V Tremelo op de sporen voor de volgende decennia. Wij
gingen langs bij Burgemeester Vital Van Dessel en
schepenen Koen De Vadder en Bert De Wit om de
belangrijkste punten uit dit plan toe te lichten.

Centraal in het beleidsplan staat het nieuwe elan
voor de gemeente. Kan u even uitleggen wat we
hieronder kunnen verstaan?
Vital: Tremelo wordt in een nieuw kleedje gestoken met
een totaal nieuw profiel, een nieuwe huisstijl en een nieuw
logo. Deze nieuwe uitstraling zal Tremelo profileren als
een dynamische, gezellige, betaalbare woongemeente,
een shoppinggemeente én een Damiaangemeente.
Damiaan blijft de belangrijkste figuur uit onze gemeente.
Het Damiaanmuseum wordt
dan ook de pijler waarop we
het toerisme in Tremelo zullen
uitbouwen. Om zijn waarden
blijvend uit te dragen stelt de
CD&V een project voor om dit
museum de 21ste eeuw binnen te loodsen.
Dankzij de geplande investeringen in de handelscentra
van Baal en Tremelo wordt winkelen in onze gemeente
nog aantrekkelijker en gezelliger. Bovendien blijft de uitstraling van deze handelscentra stijgen en wordt Tremelo
een echte shoppinggemeente..
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U sprak over een gezellige, betaalbare woongemeente. Hoe gaat de CD&V dit verwezenlijken?
Koen: Voor CD&V staat het woonbeleid in Tremelo gelijk
met aangenaam en mooi wonen. Om betaalbare gronden te kunnen aanbieden voor eigen inwoners van de
gemeente werkt CD&V aan een plan om het woonuitbreidingsgebied van de Calvenne aan te snijden. Dit
plan voorziet in de bouw van nieuwe sportinfrastructuur
gekoppeld aan betaalbare woningen en bouwgronden
met het behoud van de groene karakteristieken en landschapswaarden van de Calvenne. Een eerste stap die kadert binnen dit idee van een vernieuwende aanpak van
de ruimtelijke ordening wordt nu reeds gezet. Via het centraliseren van de bushaltes op de parking Vinneweg zullen we een betere bediening garanderen aan de reizigers
en de druk op het centrum verminderen.
Om deze plannen tot een succes te maken zijn ook de

openbare werken enorm belangrijk. De inhaalbeweging
die vanaf het aantreden van de nieuwe coaltie CD&V en
Open VLD startte zal verder doorgezet worden. Investeringsdossiers die lange tijd op zich lieten wachten, zullen
nu eindelijk gerealiseerd worden. De heraanleg van de
Nobelstraat,Pastoriestraat,Beulkensstraat,VanHolestraat
en een deel van de C. Huysmansstraat zijn gepland voor
2009 -2010 en zullen het centrum van Baal opwaarderen. In 2011 volgen de werken in de Lange Venstraat. Bij
dit alles staat veiligheid centraal, want veiligheid is een basisrecht. Aan de hand van een stappenplan komen we tot
een volledig, lokaal, integraal veiligheidsbeleid.
Ambitieuze plannen die een professioneel bestuur
eisen, niet?
Koen: Absoluut. CD&V trekt volledig de kaart van een professioneel bestuurde gemeente.
Een gemeente kan niet zonder een juist gevoerd financieel beleid. Kostenbesparend en efficiëntie verhogend
werken blijven de spil van ons beleid. Dit zal als resultaat
hebben dat de belastingsdruk verder zal dalen.
Bovendien zullen we komen tot een sterke, slanke en
soepele administratie. Via een professioneel personeelsbeleid bouwt de CD&V een
kwaliteitsvol bestuursapparaat uit met de juiste persoon
op de juiste plaats waarbij
wij nieuwe personeelsleden
aanwerven op een objectieve
manier op basis van competentiegerichte functieomschrijvingen.
Vital: Wij stellen eveneens een betere communicatie met
de inwoners voorop. Een elektronisch loket zal het mogelijk maken om snel informatie op te vragen en aanvragen
in te dienen. We leggen ook ons oor bij de bevolking te
luister via adviesraden en informatievergaderingen. Deze
inspraakmogelijkheden willen we verder uitbouwen via
gestructureerd overleg met belangengroepen, bewo-

nersoverleg, ondersteuning van bewonersinitiatieven en
wijkgroepen.
Hoe gaat CD&V deze legislatuur de wensen van de
jeugd en cultuurfanaten vervullen?
Bert: CD&V bepleit de verdere uitbouw en ondersteuning
van de speelpleinwerking, het jeugdhuis Den Borduur, gebouwen voor jeugdbewegingen en de aanleg van nieuwe

speel- en sportinfrastructuur. Een nieuw fuifbeleid moet
via overleg de mogelijkheid bieden om fuiven te blijven
organiseren zodatTremelo een bruisende gemeente blijft.
Bovendien wordt Tremelo uitgebouwd tot een kind-,
jeugd- en gezinsvriendelijke gemeente. Extra middelen
zullen vrijgemaakt worden om de Buitenschoolse kinderopvang te ondersteunen.
Daarnaast ziet CD&V de culturele verenigingen als de
spil van een succesvol cultuurbeleid. Dit betekent dat
alle middelen die voorhanden zijn ten goede moeten
komen aan de verenigingen. Het ter beschikking stellen
van voldoende lokalen en de herziening van het subsidiereglement aan de verenigingen staat dan ook op het
programma.

Ten slotte zijn er enkele vernieuwingen te verwachten binnen het afvalbeleid. Kunt u deze even toelichten?
Bert: Het afvalbeleid moet intergemeentelijk aangepakt worden en zal steunen op het principe ‘de vervuiler
betaalt’. Tremelo moet definitief af van het afvaltoerisme
(= er wordt veel afval naar onze gemeente gebracht van
buiten onze gemeente omdat het hier gratis is) en sluikstorten moet zwaar worden bestraft.
In een eerste fase zal het Diftar systeem ingevoerd worden op het containerpark vanaf midden 2008. Dit betekent dat het containerpark in de toekomst betalend zal
zijn met specifieke tarieven per aangevoerde fractie. In
een volgende fase zal diftar ingevoerd worden voor de
huis-aan-huis ophaling.

Zondag 8 juni 2008
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Jarige gezondheidsraad: 1 jaar jong!
Binnen een kleine twee weken, op 5 april, mag de gezondheidsraad haar eerste verjaardagskaarsje uitblazen. Het was een echt succesjaar met alleen maar goede vooruitzichten voor het tweede levensjaar. Hoog
tijd om eens te gaan praten met Mireille Van den Broeck, secretaris van de gezondheidsraad Tremelo.
Gezondheid is meer dan
bewegen alleen. Wat
heeft de gezondheidsraad nog te bieden?
De gezondheidsraad heeft
eveneens een informerend
karakter. Zo vond er op 8
november van vorig jaar

we de inwoners uitvoerig
informeren over dit gezondheidsaspect.
Tenslotte hebben we in december vorig jaar een cursus
‘Groente zoekt kok’ georganiseerd met als voornaamste doelgroep kansarmen,

een infoavond plaats rond
‘Orgaandonatie en –transplantatie’. Ieder jaar wordt
er ook één preventieproject
opgestart. Voor dit jaar werd
gekozen voor een sensibiliden aan de Tremelonaren editie reeds op zaterdag 12 seringscampagne rond het
van alle leeftijden.
april (5 euro/deelnemer, be- thema ‘Diabetes’. Tijdens de
Zo namen in de herfst van talen aan kassa zwembad)! zomerbraderij 2008 zullen

om duidelijk te maken dat
groenten de basis vormen
van een gezonde levensstijl.

Mireille, welk doel willen
de leden van de gezondheidsraad bereiken via
dit frisse initiatief?
Het hoofddoel van onze
organisatie is om de inwoners van Tremelo-Baal aan
te zetten om een gezondere
levensstijl aan te nemen.
Op die manier willen we de
levenskwaliteit van onze inwoners sterk doen stijgen.
Dit doen we onder andere
door een laagdrempelig bewegingsaanbod aan te bie-

2007 ruim 250 mensen deel
aan gezondheidswandelingen, fietstochten en looptrainingen.
Deze eerste actie ‘Tremelo
beweegt, U ook?’werd in november feestelijk afgesloten
met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur en ontvingen de sportieve deelnemers ook een
diploma uit handen van de
peters en meters van dit project. Door het enorme enthousiasme start de nieuwe

Jullie zijn blijkbaar nog
lang niet aan jullie laatste
adem toe?
Nee, dat zeker niet. We komen nu pas ‘in vorm’.
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Bijna anderhalf jaar in de gemeenteraad
Na 6 jaar op de oppositiebanken, doet het deugd dat we eindelijk terug mee het beleid kunnen
bepalen. Dat is nu eenmaal makkelijker om een aantal punten gerealiseerd te krijgen.
Een mooi voorbeeld daarvan is Parkheide. Willen we hier binnen 10 jaar nog van een ‘wandelbos’
kunnen spreken, dan moeten we daar nu werk van maken. Daarom ijver ik al drie jaar lang voor
een intensieve onderhouds- en opknapbeurt van dit domein, en eindelijk is het zover.
Dat Tremelo nood heeft aan een goed onderhouden recreatiedomein, blijkt trouwens uit het
succes dat de joggingpaden kennen sinds ze in ere hersteld zijn. Onder andere de ‘start to run’lopers maken er nu wekelijks gebruik van.
Tot slot merk ik ook dat er meer overleg is in de gemeenteraad zelf. Een mooi voorbeeld hiervan
is het ‘vragenkwartiertje’ waarin onderwerpen aan bod komen waarover niet moet gestemd worden.
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Als politieke nieuweling heb ik vrij vlug mijn plaats in de gemeenteraad gevonden.
Er zijn nog heel wat uitdagingen waar ik de volgende 5 jaar werk van ga maken. Zo kan de veiligheid voor zwakke weggebruikers in de dorpskom nog fel verbeterd worden. In een eerste fase zijn
gewone wegmarkeringen vaak al erg doeltreffend. Maar daarna zouden we toch werk moeten
maken van een alternatieve fiets- en voetgangersroute, parallel met de dorpsstraat. In Tremelo en
Baal is dit volgens mij zeker realiseerbaar. Het zou alle weggebruikers ten goede komen en misschien gaan er dan zelfs velen hun fiets, of wandelschoenen, weer van onder het stof halen.
Gezond, sportief, ecologisch en niet duur. Dat zijn 4 facetten die ik zeer belangrijk vind in onze
gemeente en waarvoor ik mijn best ga doen om die in de kijker te houden.
Maar vooral wil ik het vertrouwen dat ik van mijn dorpsgenoten kreeg zeker behouden en mij verder ten
dienste stellen van iedereen.
Mijn voornaamste taak als gemeenteraadslid bestaat erin om onze schepenen bij te staan en te
steunen in hun taken.
Naast gemeenteraadslid, ben ik ook actief binnen de politieraad. In die hoedanigheid besliste ik
onder andere mee over de aankoop van een motorfiets met volledige politie-uitrusting.
We voerden ook een bevolkingsenquête uit naar de‘veiligheid’in onze gemeente. De belangrijkste
resultaten van dit onderzoek wil ik u zeker niet onthouden.
De inwoners van Tremelo storen zich het meest aan de te hoge snelheid van motorvoertuigen,
geluidsoverlast, de afwezigheid van fietsverlichting, sluikstorten en hondenpoep.
Met het onveiligheidsgevoel blijkt het nogal mee te vallen. 97,2% van de ondervraagden voelt
zich veilig in zijn buurt, zelfs 99,1% voelt zich veilig in de gemeente. 41% kent zijn wijkinspecteur en
90% is tevreden over de politiezone BRT. Dat willen we zeker zo houden!

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

De tijd vliegt voorbij… Ondertussen merk ik dat ik meer en meer belang hecht aan het positief
meedenken, visie geven en kritisch durven zijn tijdens onze fractievergaderingen.
De sociale thema’s liggen me, zoals u weet, nauw aan het hart. Ik volg dan ook met veel belangstelling vanaf de zijlijn, waar ons sociaal huis mee bezig is.
Maar ik wil ook verder werken aan een duurzame ontwikkeling en streven naar een evenwicht
tussen het sociale, het milieu en onze economie. Daarbij komen alle aspecten aan bod; van
zuinig omgaan met energie, tot veilig (fiets)verkeer, trage wegen, oog hebben voor kansarmen… Ik ben er immers steeds meer van overtuigd dat we dit verschuldigd zijn aan onze
kinderen en kleinkinderen.
Net zoals ik er ook van overtuigd ben dat we zuinig moeten omspringen met de middelen waar we als
gemeente over beschikken, en dat we het algemeen belang steeds moeten laten primeren op het individuele.
EN….oh ja, weet u wat ik als zeer aangenaam ervaar? De solidariteit die we aan de dag leggen tussen de vrouwelijke
CD&V-raadsleden: een veelbetekenende glimlach tussen ons… Dat gebeurt vaak!
Iets meer dan een jaar geleden kreeg ik mijn zitje in de gemeente- en de politieraad BRT. Onverwacht en vooral heel
nieuw voor mij.
Ik ging naar de verkiezingen met de slogan: “niets beloven, maar werken”. Velen weten nu al wat
ik toen met “werken” bedoelde, want als ik ergens mijn tanden in zet, doe ik dat grondig.
Door mijn werk als postbode spreken mensen me makkelijk aan. Als politieke nieuweling heeft
dat een heleboel voordelen. Natuurlijk krijg ik het liefst positieve opmerkingen: bijvoorbeeld over
“hoe leuk het was op het seniorenfeest” of dat “het wel eens tijd werd dat de belastingen verlaagd
werden”. Maar ik heb ook veel aan suggesties over wat de volgende jaren nog beter kan.
Eén van de concrete realisaties die me het afgelopen jaar het het meeste plezier deden, is de aanleg van een degelijk fietspad in de Langestraat. En als postbode weet ik waarover ik spreek. Mijn
collega’s en ik merken immers dagelijks dat er in onze gemeente nog heel wat slechte fietspaden
en wegen zijn. We zijn dus goed begonnen, maar hebben nog veel werk voor de boeg.

