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Woordje van de voorzitter
Zoals in ons eerste CD&V-krantje reeds vermeld, was de financiële toestand van
het OCMW bij het begin van 2007 dramatisch. De kas was leeg! Niet zonder inspanningen is er opnieuw een financieel evenwicht bereikt. Stilaan werd opnieuw
een positieve kassituatie van 550.000 euro opgebouwd. Euforie zou echter misplaatst zijn, gezien er nog veel werk voor de boeg is. Het valt daarentegen niet te
ontkennen dat er een nieuwe wind waait doorheen het Tremelose OCMW. OCMWvoorzitter Jan Van Herck licht in dit interview een aantal recente verwezenlijkingen en beloftevolle toekomstplannen toe.
Beste medeburgers,
Wij besturen voor het ogenblik
de gemeente goed. Als wij lezen in de Sp.a krant hoe zij zich
tot een heleboel hersenspinsels
laten verleiden en halve waarheden verkondigen, kunnen wij alleen concluderen dat wij het zéér
goed doen.
Zij worden zelfs humoristisch
en willen starten met een nieuw
komisch stripverhaal. Of dit komisch is laat ik in het midden.
Hilarisch zijn ze wel wanneer zij
proberen te beweren dat op hun
voorstel de belastingen verlaagd
werden. Dat is zelfs geen kolder
humor, dat is tragikomisch. Het
is gewoonweg bespottelijk wat
zij vertellen, u weet wel beter.
De vraag wordt dan wel: “Wie is
eigenlijk HET VERDRIET VAN TREMELO”?
Wij stellen u wel gerust: wij doen
het goed en zullen het blijven
goed doen zoals u verder kunt
lezen: het OCMW loopt als een
trein met tonnen aan nieuwe
plannen in de wagons, het gemeentehuis is een extra avond
open om u als burger beter te
dienen en via het Diftar-systeem
roepen we het afvaltoerisme een
halt toe zodat u niet langer moet
betalen voor het afval van personen uit andere gemeenten.

Hallo Jan. Wat vind jij één van de belangrijkste realisaties van de afgelopen maanden die ‘de nieuwe wind’
symboliseert?
Voor mij is dit o.a. de samenwerking tussen vzw Siddartha en het OCMW waardoor we meer betaalbare huisvesting
kunnen aanbieden
aan alleenstaanden. Het is niet
vanzelfsprekend
om als alleenstaande op dit moment
een
betaalbare
woning te vinden.
Daarnaast loopt
een alleenstaande
een groter risico
op eenzaamheid.
Vanaf 1 juli 2008
zal het OCMW de
woning “De Sluis”
van Siddartha huren. De Sluis is gelegen op het kruispunt van de gemeenten
Keerbergen, Heist o/d Berg en Tremelo.
De woning biedt enerzijds de mogelijkheid om 10 alleenstaanden te huisvesten tegen een democratische huurprijs.
Anderzijds kan de woning ook gebruikt
worden als doorgangswoning bij noodsituaties. Dit gemeenschappelijk woonproject stimuleert de contacten tussen
de bewoners en bevordert tegelijk de sociale integratie van de alleenstaande in
de buurt, wat CD&V erg belangrijk vindt.

Dit is wellicht slechts één voorbeeld.
Kan je er nog enkele kort aanhalen?
Ja zeker. We hebben de jarenlange achterstand betreffende de facturatie voor
kinderopvang, gebruik warme maaltijden en poetsdienst weggewerkt, waardoor iedere OCMW-gebruiker nu stipt
zijn maandelijkse
factuur ontvangt.
Afgelopen winter
hebben we meer
dan 500 (!) stookoliepremies uitbetaald. Vanaf 1 juni
2008 zal elke klant
van de poetsdienst
steeds dezelfde
poetshulp over de
vloer krijgen waardoor er een wederzijds vertrouwen
kan opgebouwd
worden. Ondertussen zijn ook de statuten voor de adviesraad “Personen met
een handicap” goedgekeurd zodat deze
raad later dit jaar van start kan gaan met
het geven van adviezen om de integratie
te bevorderen van mensen met een handicap. Al deze initiatieven maken boven• Lees verder / p 2
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vervolg interview met OCMW-voorzitter Jan Van Herck
dien ook dat het OCMW-personeel tevreden is, want zij
zien op die manier de resultaten van hun harde werk.
Tevreden personeel, zowel binnen de administratie als
bij de externe diensten (gezinszorg, bedeling warme
maaltijden, poets- en klusjesdienst), heeft dan weer
een goede dienstverlening en meer klantvriendelijkheid tot gevolg, want een kwaliteitsvolle dienstverlening start nu eenmaal bij tevreden personeel.
En, zijn de bejaardenwoningen of serviceflats voor
morgen?
Dit is een zeer complexe kwestie die nog heel wat werk
vergt. De vorige coalitie kwam in het verleden ook al
tot het besluit dat er in Tremelo nood is aan één of andere vorm van huisvesting op maat van senioren. De reglementen werden al opgesteld én er werd zelfs al een
wachtlijst aangelegd, maar…dat hiervoor ook een budget van ongeveer 2,5 miljoen euro nodig was, is men
blijkbaar vergeten. Maar liefst 650.000 euro, bestemd
voor de bouw van bejaardenwoningen, werd door de
vorige coalitie opgebruikt voor het mee helpen betalen van de werkingskosten! Luchtkastelen bouwen kan
iedereen…
CD&V daarentegen staat voor een realistisch en financieel verantwoord beleid. Momenteel onderzoeken wij,
samen met onze coalitiepartner, alle mogelijke subsidiekanalen en bouwen wij een reservefonds op door
de verkoop van OCMW-gronden, voornamelijk buiten
Tremelo. Tegen 2010 hopen wij hiermee klaar te zijn.
Vorige maand vonden bovendien de eerste verkennende gesprekken plaats met het management van

het Psycho-Geriatrisch Centrum Damiaan omtrent
het behoud en mogelijke uitbreiding van de opvang
voor senioren binnen onze gemeente. Ook onze burgemeester Vital Van Dessel en schepen van ruimtelijke
ordening Koen de Vadder zijn nauw betrokken bij deze
gesprekken.
Uit de plannen om De Bonten Osschool om te bouwen tot een kinderopvang, merk ik dat CD&V kinderopvang een belangrijk item vindt.
In mei 2008 organiseerde onze Dienst Onthaalouders
in samenwerking met de gemeentelijke Buitenschoolse
Kinderopvang (BKO) en onze schepen van jeugd Bert
De Wit een behoeftestudie naar namiddagopvang
voor pas schoolgaande peuters van 2,5 jaar, die nog
nood hebben aan een namiddagslaapje. Bij voldoende
interesse van de ouders, zal dit project gerealiseerd
worden in de locatie BKO in de Grote Bollostraat.
Heel wat mooie realisaties en beloftevolle plannen
voor de toekomst. Hier is heel wat inspanning voor
nodig. Is dit het werk van één man?
Nee, integendeel. Binnen CD&V krijg ik heel wat steun
van de werkgroep “sociale zaken”. Onder impuls van
o.a. deze werkgroep is het Lokaal Sociaal Beleidsplan
(LSB) 2008-2013 tot stand gekomen. De net genoemde realisaties vormen de peilers van dit plan en van het
sociaal programma van CD&V-Tremelo. In dit krantje
worden trouwens mijn twee rechterhanden, de OCMWraadsleden Liliane Van Muysen en Nicole Van Herck, in
de schijnwerper geplaatst.

Anderhalf jaar in de OCMW-raad

In de vorige edities van de CD&V-krant, bent u al heel wat meer te weten gekomen over onze mandatarissen. Binnen het OCMW krijgt voorzitter Jan Van Herck heel wat steun van de CD&V-OCMW raadsleden Liliane Van Muysen
en Nicole Van Herck. Deze twee dames kijken hier terug op anderhalfjaar bestuur.
Na mijn eerste jaar als kersvers verkozene in de OCMW-raad, is het al wat minder groen achter
mijn oren. Op financieel vlak stond het water ons tot aan de lippen bij het begin van deze legislatuur. Binnen het comité sociale dienst en de Raad, heb ik mee beslissingen genomen om de
financiële toestand weer in een positieve balans te brengen, onder het deskundige beleid van
onze voorzitter Jan Van Herck.
Ik steun alle initiatieven die leiden tot een efficiëntere, doelmatigere aanpak om de bevolking ten dienste te staan. Zo zullen er binnenkort vacatures opengesteld worden voor de
poetsdienst om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende zorgvraag.
Naar de toekomst toe, streef ik ernaar om mee een zo evenwichtig mogelijk beleid te voeren,
met als doel de individuele Tremelonaar zo goed mogelijk van dienste te kunnen zijn.
Uw welzijn staat bij mij voorop!
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Na 6 jaar als gemeenteraadslid, zetel ik nu in de OCMW-raad. Dit ligt me beter. Ik kan mij op deze manier volledig inzetten voor diegenen binnen onze gemeente die het sociaal minder goed hebben. Het sociale ligt
me nauw aan het hart vanwege mijn beroepsbezigheid binnen de verpleging.
Ik vind het belangrijk dat mensen weten waar ze recht op hebben. Mijn slogan luidde dan ook:
“Onze plichten kennen we, maar onze rechten!?”. Het is belangrijk dat onze maatschappelijk
werkers tijdens hun zitdagen en huisbezoeken de mensen er blijvend op attent maken van welke
rechten ze kunnen genieten. Veel mensen en zeker de ouderen onder ons, weten daar niets van.
Tijdens het bijzonder comité sociale dienst, tracht ik mee op basis van het sociaal verslag, objectief de juiste beslissing te nemen om het welzijn van mensen met problemen of zorgbehoeften
te bevorderen. Het is de taak van het OCMW om alle lagen van de bevolking te informeren,
verder te helpen of gericht door te verwijzen waar nodig.

HET GEMEENTEHUIS ZET HAAR DEUREN VERDER
OPEN
Een betere dienstverlening was een van de speerpunten
van het CD&V-verkiezingsprogramma. Het vergde heel
wat inspanningen maar het voorbije jaar slaagden we
erin om onze plannen voor een flexibele werkuurregeling van het personeel uit te werken en te concretiseren.
Uiteraard gaat dit samen met een verbetering van de
toegankelijkheid van de administratieve diensten en
een aanpassing van de openingstijden van ons administratief centrum. Voortaan staat de deur van het gemeentehuis immers ook op donderdagavond voor u
open. Dinsdag en donderdagnamiddag kan u dan weer
enkel op afspraak langskomen. Dat maakt het makkelijker om complexe dossiers de aandacht te geven die ze
vereisen.
Het volgende doel is onze gemeentelijke diensten 24
uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te maken.
Daarom werken we hard aan de uitbouw van het
Nieuwe openingsuren gemeentehuis:
virtuele loket: e-government.
Maandag:
09u00 – 12u00 en van 13u30 – 16u00
De nieuwe regeling is trouwens niet alleen positief
Dinsdag:
09u00 – 12u00 en van 17u00 – 19u00
voor de inwoners van onze gemeente, ook het geWoensdag: 09u00 – 12u00 en van 13u30 – 16u00
meentepersoneel vaart er wel bij. Zij krijgen eindeDonderdag: 09u00 – 12u00 en van 17u00 – 19u00
lijk de kans om hun gezinsleven en werk beter op
Vrijdag:
09u00 – 12u00
elkaar af te stemmen. Iedereen wint dus!

Diftar op het containerpark
Vanaf dinsdag 17 juni 2008 wordt in ons gemeentelijk containerpark het DifTar-principe
toegepast. Dat wil zeggen dat de prijs van een bezoek aan het containerpark voortaan
berekend wordt volgens de aard en het gewicht van het aangevoerde afval. Enkel zo kan
Tremelo verder werken aan de vermindering van de afvalberg en aan een eerlijke verdeling van de verwerkingskosten.
In tegenstelling tot wat velen denken, betekenen de GeDIFerentieerde TARieven dat
u sommige fracties nog steeds gratis kwijt kan. Voor anderen betaalt u een prijs per kilogram. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, herbruikbare goederen, klein gevaarlijk afval,
U moet niet met alles naar het containerkurk, oude metalen, papier en karton, piepschuim, PMD,
park. Er zijn huis-aan-huisophalingen,
snoeihout en textiel kan u bijvoorbeeld gratis kwijt. Voor
glasbollen, textielcontainers en kringwinboomstronken, cellenbeton, eterniet, gips, keramiek,
kels. Gras, bladeren en haagscheersel en
sloophout, steenslag, gras, bladeren, haagscheersel en
GFT-afval vormen een uitstekende basis
grof afval wordt een prijs per kilogram aangerekend.
voor compost. Snoeihout kan u hakselen
Om het afvaltoerisme te bestrijden, mag ook alleen
wie over een gepersonaliseerde toegangskaart beschikt
het containerpark op. Uw kaart kreeg u ondertussen
waarschijnlijk al in de bus.

of u maakt er een takkenwal of vlechtwerk
mee. Tot slot kan u ook bewust kiezen voor
duurzame producten, die gaan langer mee
en belanden dus minder snel op de afvalberg.
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Tremelo

viert vader

Zondag 8 juni 2008

ontbijt

op bed
Bestellen kan tot 2 juni

0472/218331
meer info:
www.cdenvtremelo.be
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1 Volwassene:
2 Volwassenen:
1 kind:

10 euro
18 euro
7 euro

V.u. Emiel Van Loock, galgenbergstraat 5 - 3128 Baal

of via onze bestuursleden

