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Schoolkinderen beleven gratis kermispret !Woordje van de 
voorzitter

Nog meer goed en vooral gezond nieuws 
voor de schoolgaande Tremelose en 
Baalse jeugd. Dit schooljaar zullen de kin-
deren die in Tremelo of Baal  naar school 
gaan, wekelijks kunnen genieten van 
een lekker stuk fruit. In het kader van 
een gezond schoolbeleid, nemen de vier 
scholen deel aan de ‘fruit-op-school-
actie’. De kinderen eten op die manier 
minstens één keer per week fruit en le-
ren verschillende soorten fruit kennen. 
Dat maakt hen vertrouwd met nieuwe 
smaken en werkt bevorderlijk voor het 

eten van de eerder onbekende vruchten. 
Door fruit te eten in groep, ervaren de 
kinderen bovendien dat fruit eten oké is.
De coördinatie van deze actie, alsook 
het afhalen van het fruit en het verdelen 
over de verschillende scholen, neemt de 
gemeente voor haar rekening. Op die 
manier worden leerlingen en kleuters 
30 weken lang voorzien van gevarieerd 
fruit. 

Het schooljaar van onze lagere schoolkinderen kon niet beter starten.  Het gemeente-
bestuur bood hen immers een gratis kermisbezoek aan. De drie Tremelose basisscho-
len konden op dinsdag 2 september gratis gebruik maken van verschillende attracties 
(zoals de botsauto’s op de foto) die in de namiddag opengesteld werden voor hun 
kinderen. Zowel de leerlingen als hun leerkrachten waren erg enthousiast over 
het initiatief. Tijdens de Baalse kermis, eind september, viel de leerlingen van de Sint-
Annaschool dezelfde actie te beurt. Van een knallende schoolstart gesproken.

• Belastingverlaging, 
  openbare werken, 
  dienstencheque / p 2-3
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Affi che vrij van zegel - v.u.: Vital Vandessel, Boterstraat 48, 3120 Tremelo 

zaterdag 11 oktober 2008

Damiaanschool Baalsebaan 10 Tremelo            

vvk : 3 euro / inkom : 5 euro - deuren 20u30

Bal van de burgemeester & CD&V-raadsleden
t.v.v. de ziekenzorgkernen

e-mail: bis.vanloockemiel@skynet.be 
of GSM: 0476/267 521

Heb je opmerkingen of zijn er dingen die 
je storen, wil je lid worden of meewerken 
aan het CD&V-project Tremelo-Baal aarzel 
dan niet om dit mij te signaleren:

Beste Vrienden,

Een nieuw politiek werkjaar 
dient zich aan met goede 
vooruitzichten. 
De omgevingswerken aan de 
kerk en het gemeentehuis en 
de heraanleg van de parking 
aan de Vinneweg, met 
autobusstelplaatsen, zijn voor 
de nabije toekomst gepland. 
Einde werken reeds voorzien 
in 2009.
Indien we even terugblikken 
kunnen we ook tevreden 
zijn. De beperkte hinder 
van de wegenwerken in de 
Kruisstraat en Werchtersebaan 
behoren tot het verleden. 
Ons  aanslagbiljet voor onze 
grondlasten heeft ons ook 
weer gunstig gestemd. Wij 
betalen effectief heel wat 
minder dan 2 jaar geleden en 
wij willen dat zo houden.
De herstellingswerken aan 
het nieuw gemeentehuis die 
wij recentelijk hebben zien 
gebeuren, daarover moeten 

wij ons ook geen zorgen 
maken. Kostprijs 0 € wegens 
volledig onder garantie.

Tot zaterdag 11 oktober op 
ons bal!
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VERHOOGDE KOOPKRACHTIn de kiescampagne 
beloofden we een belastingsvermin-

dering. Na een jaar besturen werd deze belas-
tingsvermindering doorgevoerd. De opcentiemen 

die door het vorige bestuur op 1100 werden gebracht, zijn 
weer gedaald naar 900. Wij kregen onlangs allemaal ons aan-

slagbiljet van het Vlaams Gewest in de brievenbus en daar kon u 
duidelijk merken dat u veel minder moet betalen in vergelijking met 

de afgelopen jaren. Een welgekomen geschenk om uw koopkracht te 
verhogen als je het ons vraagt.

Vanaf  1 november 2008 start het OCMW 
met dienstencheques voor poetshulp 
aan 7 euro per gepresteerd uur. 

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagent-
schap (PWA) was op het vlak van dien-
stencheques de pionier in Tremelo. De 
vorige coalitie opteerde in 2004 niet 
voor een structurele samenwerking tus-
sen OCMW en PWA;  zowel op vlak van 
dienstverlening als financieel de ver-
keerde beslissing. CD&V kiest bewust 
wel voor dergelijke vruchtbare samen-
werking.

Het OCMW en PWA vervullen een belang-
rijke rol met betrekking tot de dienstver-
lening aan zorgbehoevenden en met 
betrekking tot het creëren van lokale te-

werkstelling. 
In tegenstelling tot het PWA, zal het 
OCMW zich in een eerste fase van dienst-
verlening met dienstencheques zich niet 
richten tot iedereen, maar enkel tot de 
doelgroep van de zorgbehoevenden. 
Het zijn namelijk zij die het meeste be-
hoefte hebben aan een poetshulp. Dit 
kadert in CD&V-beleidsoptie waarbij we 
de strijd aangaan tegen de toenemende 
vergrijzing en tegen de lange wachtlijs-
ten binnen de thuisdiensten. 

DIENSTENCHEQUES VOOR ZORGBEHOEVENDEN !

MEER LOKALE TEWERKSTELLING
Het invoeren van het systeem van dienstencheques bevordert zeker ook 
de lokale tewerkstelling.
Wegens financiële moeilijkheden was het OCMW in 2007 genoodzaakt 
om een tijdelijke aanwervingsstop toe te passen.  Personeelsleden, die 
uit dienst gingen, werden niet vervangen.

Vanaf de tweede helft van 2008 wil de CD&V-fractie van het OCMW  
terug werk maken van tewerkstelling binnen het OCMW. 
We beginnen met de uitbreiding van de  thuisdiensten. Hierdoor 
kunnen we meer zorg bieden  aan de bevolking van Tremelo. 

Uw welzijn is onze zorg!

Meer doen met minder middelen...

OCMW tekort
2006

1.660.000 

OCMW tekor
2007

1.415.000 

DALING
=

245.000 euro Het tekort op de rekening 2007 van het OCMW beliep 1.415.000 
euro. In 2006 beliep het tekort  nog 1.660.000 euro. Een daling 
met maar liefst 245.000 euro! 
Uit het jaarverslag blijkt dat dit niet ten koste van de dienstver-
lening ging; integendeel. De kosten daalden voor het eerst sinds 
2003 met 85.000 euro tot 3.684.000. De opbrengsten stegen maar 
liefst met 204.000 euro tot 2.183.000 euro.

Er wordt in het OCMW vooral efficiënter gewerkt!

ZOEKERTJE
Gezondheidsraad 

Gezien het grote succes 
van “Tremelo beweegt” zoekt 

de Gezondheidsraad :
Toffe gemotiveerde vrijwilligers (run-

ners - studenten lichamelijke opvoeding 
- sportkot - ...) om in maart 2009 de nieuwe 

reeks Start To Run (van 0 tot 5 km in 10 weken) te 
begeleiden in samenwerking met Mark Pareyns en 

Paul Van Roosendael, die dit project al jaren steunen.
Inlichtingen: Mireille Van den Broeck 0477/393170  

mireille.vandenbroeck@telenet.be
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Deze werken werden voltooid en dit werd gevierd op 19 september met een plech-
tige opening met fanfaremuziek, een korte rit van de wielertoeristen en een onont-
beerlijke receptie, alles met plezier aangeboden door de aannemers die de werken 
uitvoerden.
Iedereen kan vaststellen dat het prachtige wegen geworden zijn (kijk maar naar 
de voor en na foto’s). Op allerlei manieren gaan we voor ieders veiligheid de snel-
heid proberen te drukken, maar zei onze gepensioneerde garde René in zijn tijd al: 
welke platen moeten we zetten voor mensen die aan alles hun voeten vegen? (Hij 
drukte dit een beetje pittiger uit, maar dit werd gecensureerd door de redactie).

VERHOOGDE KOOPKRACHTIn de kiescampagne 
beloofden we een belastingsvermin-

dering. Na een jaar besturen werd deze belas-
tingsvermindering doorgevoerd. De opcentiemen 

die door het vorige bestuur op 1100 werden gebracht, zijn 
weer gedaald naar 900. Wij kregen onlangs allemaal ons aan-

slagbiljet van het Vlaams Gewest in de brievenbus en daar kon u 
duidelijk merken dat u veel minder moet betalen in vergelijking met 

de afgelopen jaren. Een welgekomen geschenk om uw koopkracht te 
verhogen als je het ons vraagt.

Werken voltooid in Kruisstraat en Werchtersebaan

De omgevingswerken
Rondom het gemeentehuis ligt alles er nog niet bij zoals het 
hoort. Begin volgend jaar wordt hier werk van gemaakt. Vanaf de 
rotonde tot juist voorbij de Astridstraat en rondom de kerk en het 
gemeentehuis zal alles in een nieuw kleedje gestoken worden. Er 
zal opnieuw een plein verschijnen dat door de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis verdwenen was.
Tegelijkertijd (of zelfs iets vroeger) vangen de werken op de Vin-
neweg aan waar een bushalte gebouwd gaat worden met alles 
erop en eraan: veilige op- en afstapplaatsen, een fietsenstalling, 
een wachtlokaal en een voldoende grote parking.

De Nobelstraat
Het had wat voeten in de aarde, maar voor de voorziene werken 
aan de Nobelstraat zijn alle subsidies goedgekeurd. Nog niet 
meteen een werk voor morgen, maar zeker voor overmorgen. Een 
gigantische opdracht waarover u weldra meer verneemt!

OPENBARE WERKEN IN AANTOCHT...

de Kruisstraat VOOR de werken

OCMW tekort

de Kruisstraat NA de werken
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