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• 27/02/2008:
Jong CD&V/NVA
bestuur
• 28/2/2008:
Gemeenteraad
• 28/2/2008 CD&V
Regioverkiezingen
• 4/3/2008
CD&V ledenavond

Nieuws uit de gemeenteraad
Begeleiding Masterplan patrimonium: bestek kan opgesteld en
gegund worden
Het masterplan moet een integrale visie ontwikkelen over alle
bestaande en toekomstige gemeenschapsfuncties. De
begeleidingsopdracht heeft tot doel te zien of de plannen
haalbaar zijn, waar ze kunnen verbeterd worden en hoe ze in
een masterplan op maat van een gemeente als Tervuren
kunnen gegoten worden.
De opdracht wordt opgesplitst in drie percelen.
1) algemene bijstand en coördinatie bij de conceptuele
ontwikkeling van het masterplan en bij de uitvoering ervan.
2) de juridische en fiscale begeleiding
3) de begeleiding op vlak van ruimtelijke ordening.

• 20/3/2008
Gemeenteraad
• 2/4/2008
Bestuur CD&V
• 11/4/2008
Jong CD&V avond

Kandidaten kunnen eventueel voor slechts 1 of 2 van de 3
percelen een offerte indienen.
Uiterste datum voor indienen van een offerte is 10 maart 2008,
17u.

Jan Trappeniers
Gemeenteraadslid

Verlenging gebruiksovereenkomst Lokale werkwinkel.

IN DIT
NUMMER:
Nieuws uit gemeenteraad

1

De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Tervuren en de lokale werkwinkel (op het eerste
verdiep van het gemeentehuis) werd voor drie jaar verlengd tot 31/01/2011.
Deze lokale werkwinkel Midden-Brabant is toegankelijk voor de bevolking van Bertem,
Huldenberg, Kortenberg, Oud-Heverlee en Tervuren.

Begroting Kerkfabrieken
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Warm vanbinnen 4
— vanbuiten

De gemeenteraad keurde de statuten van de Milieuadviesraad goed. De MAR is een
onafhankelijke adviesraad die op vraag van het college of op eigen initiatief advies geeft
betreffende het behoud, herstel of verbetering van het landschap, leefmilieu en de natuur in de
gemeente Tervuren

Begroting Kerkfabrieken goedgekeurd
De gemeenteraad keurde
ook de meerjarenplannen
2008-2013
van
de
verschillende kerkfabrieken
goed.
Zowel voor de kerkfabriek
Sint-Jozef Moorsel als SintPaulus Vossem wordt in
2008 €10 000 voorzien om
de verwarmingsinstallaties te

vervangen.
Voor
Sint-Katharina
Duisburg wordt € 9 000 ter
beschikking gesteld voor het
boenen van het houtwerk
(2008), € 14 000 om de
verwarmingsketel
te
vervangen(2009) en € 15 000
voor schilderwerken(2010).
Eveneens wordt er € 5 000

voorzien
voor kleine
herstellingen aan het dak en/
of elektriciteit/verlichting in
Vossem.
Het dossier voor de verdere
restauratie van de Sint-Jan
Evangelistkerk (schilderijen,
muurschilderingen en
maatregelen tegen
vroegtijdige schade aan het
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Begroting Kerkfabrieken
kerkexterieur) ligt momenteel ter
ondertekening bij de minister. Deze werken
worden nog dit jaar aangevat.
De gemeente start een restauratiedossier op
voor de kerk van Vossem (verankeren van
de kerktoren, stabiliteitswerken en
gevelwerken). De periode tussen het

Sint-Kathérina
Duisburg

indienen van het dossier en de
toekenning van de subsidies duurt
ongeveer 4 à 5 jaar.

OCMW-meerjarenplan 2008-2013
Het OCMW van Tervuren keurde recent zijn OCMW- meerjarenplan 2008-2013 goed. Dit
bestaat uit 2 delen: de beleidsintenties voor de periode 2008-2013 en het financieel
meerjarenplan voor 2008-2013. Een kort overzicht van de belangrijkste geplande
maatregelen op het vlak van de dienstverlening:

• Start van het “sociaal huis”: In 2007 werd gestart met een wekelijkse zitdag van de

Abonneer u
•
elektronisch op deze
nieuwsbrief:
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info@tervuren.cdenv.be

•
•
•
•
•

sociale dienst op het gemeentehuis. In de loop van 2008 verhuizen de sociale
diensten en de administratieve diensten van het OCMW naar de Peperstraat 16 in
Tervuren, op een boogscheut van het gemeentehuis. Hierdoor wordt de
toegankelijkheid naar de sociale dienst en de thuisdiensten verhoogd, en de
dienstverlening dichter bij de bevolking gebracht. Verder is hierbij ook nog belangrijk
dat het OCMW een medewerker deels vrij stelt om voor de coördinatie van het lokaal
sociaal beleid en welzijnsbeleid in de gemeente te zorgen
Het OCMW zal een eigen sociaal verhuurkantoor oprichten om het woonaanbod te
verbeteren. Tevens start het OCMW een project rond rationeel energiegebruik
Ongeveer één derde van de leefloners wordt naar werk begeleid.
De financiële steunverlening blijft een belangrijke taak van het OCMW. Het aantal
asielzoekers neemt af en schuldbemiddeling wint steeds meer aan belang.
In 2007 werd een poetsdienst gestart in het kader van een dienstenonderneming.
Hierin worden ongeveer 13.000 uren gerealiseerd. Nu zal deze dienstverlening
worden uitgebreid naar andere nabijheidsdiensten zoals vervoer.
De andere diensten: gezinszorg en warme maaltijden blijven hun aanbod
verzekeren. In 2008 wordt hierbij een tevredenheidsonderzoek en
behoeftenonderzoek gehouden.
Het dagverzorgingscentrum wordt officieel gestart in 2008.
Er is nood aan aangepaste huisvesting voor senioren, de bouw van serviceflats
wordt bestudeerd.
Er wordt met het oog op de vergrijzing een voorlopige vergunning aangevraagd voor
50 bijkomende “bedden” of woongelegenheden in het seniorencentrum.
Er komt extra aandacht voor een positieve beeldvorming rond het OCMW

CD&V Tervuren Ledenvergadering 4 maart 2008
Herman Van
Rompuy

Zit u met vragen over het
bestuursakkoord en de begroting in
Tervuren?

komt de
federale
stand van
zaken toelichten

Zou u wel eens wat meer uitleg
willen krijgen over de politieke
stand van zaken en de
regeringsvorming?
Hebt u vragen voor de schepenen
of de mandatarissen van CD&V?

TERVUREN

TELEX

Dan hebt u geluk, want op
dinsdagavond 4 maart organiseert
CD&V Tervuren een ledenavond
in de gemeentezaal Duisburg
(oude gemeenteschool,
Rootstraat). We beginnen om 20
uur en na de toelichting van het
bestuursakkoord en de federale
onderhandelingen, sluiten we
graag de avond af door samen het
glas te heffen.

NIEUWBRIEF
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TERVUREN SPORTVRIENDELIJKE GEMEENTE 2007
Op woensdag 30 januari 2008
ontving de gemeente Tervuren,
tijdens de uitreiking van de
provinciale sportprijzen in
Leuven, de
titel 'Sportvriendelijke
gemeente 2007'.

aanmerking komen voor deze
provinciale trofee.

De geleverde inspanningen op
het vlak van de sportpromotie
worden door de provincie
Vlaams-Brabant jaarlijks in de
kijker gezet .

Ook dit jaar mochten schepen
Mario Van Rossum en de
sportdienst de trofee en titel
van sportvriendelijke gemeente
2007 en de bijhorende cheque
van 1000 euro in ontvangst
nemen tijdens de Sportgalaavond in de Sportoase Leuven.

Naast een aantal verplichte
activiteiten en de deelname
aan de actie “Vlaams Brabant
beweegt” kunnen gemeentes
via een puntensysteem in

Bedankt aan alle Tervuurse
verenigingen die hebben
meegewerkt aan de uitbouw
van tal van sportieve
initiatieven voor hun blijvende

OCMW-meerjarenplan: financieel
Het financieel MJP is opgebouwd per boekjaar met telkens een
raming van kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de exploitatie en de investeringen. De budgetten worden opgebouwd
vanuit de vijf activiteitencentra: algemene administratie, sociale
dienst, gezins- en bejaardenhulp, dagverzorgingscentrum en
seniorencentrum
Geraamd exploitatietekort: Voor 2008 voorzien we een geraamd exploitatietekort van 1.843.841 euro inclusief afschrijvingen van vaste activa en verrekening van de diverse investeringssubsidies. Op geconsolideerd niveau voorziet het OCMW
voor 2008 een werkingsopbrengst van 5.816.096 euro en een
werkingskost van 7.646.530 euro. De kostendekkingsgraad
wordt geraamd op 76% (de gemeentelijke bijdrage zit hierin niet
vervat). 63% van de totale opbrengsten wordt gegenereerd uit
facturaties aan gebruikers en mutualiteiten. De overige 35%
komen van subsidiëringen door hogere overheden. 64% van de
totale werkingskosten bestaat uit personeelskosten, 12% gaat
naar sociale steunverlening, 20% naar leveranciers en 4% is
afschrijvingskost.

inzet en enthousiasme!

Investeringsprojecten : Het OCMW voorziet voor
de periode 2008-2010 drie investeringsprojecten
voor een totaal bedrag van 232.500euro. Het grootste bedrag gaat naar de vervanging van bv. badliften, passieve tilliften, hoog- laag baden, hoog-laag
bedden, matrassen, enz. Maar ook voor de plaatsing van zonnewering voor 12 kamers, en buitenverfraaiingswerken aan de bejaardenwoningen.
Financieel beleid: Financieel administratieve procedures zullen beter in kaart gebracht worden en er
zullen samenaankopen worden georganiseerd met
de gemeente en andere OCMW’s. seniorencentrum. Ook zal de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de ondersteunende diensten van het OCMW zal in de komende jaren verder
uitgebouwd worden.
Gemeentelijke bijdrage: De gemeente draagt bij in
het werkingstekort en de leningslasten van het
OCMW. De geraamde gemeentelijke bijdragen voor
het OCMW blijven binnen de grenzen van de gemeentelijke meerjarenbegroting

KUNSTGRASVELD VOOR VOSSEM
In het
sportbeleidsplan
van de gemeente
Tervuren werd er
onder het luik
sportinfrastruktuur een totale reorganisatie van de
voetbalvelden voorzien . Een aantal terreinen zal
geherlokaliseerd worden en de zonevreemde
terreinen zullen verdwijnen of krijgen een uitdovend
karakter

Om de trainingscapaciteit toch op
niveau te houden werden in het
sportbeleidsplan eveneens
middelen voorzien om een paar
kunstgrasvelden aan te leggen.
Verleden week nam het
schepencollege van Tervuren
een eerste stap in deze
reorganisatie en werd beslist om
de aanleg van een

kunstgrasvoetbalveld op de site
Sint-Pauluslaan/Smisstraat nog
dit jaar te realiseren.
Het dossier werd verleden
week opgestart met als
uiteindelijke doelstelling over
een speelklaar terrein te
kunnen beschikken bij aanvang
van het nieuwe seizoen

Sinds de verkiezingen van 2006 zit het Vlaams
Kartel terug in de meerderheid. Deze
Tervuren Telex nieuwsbrief heeft tot doel om
onze leden en sympathisanten regelmatig
informatie te geven over wat er in de

VLAAMS KARTEL TERVUREN

gemeente gebeurt en met welke dossiers we

Eindredacteur: Tim Vermeir

in de meerderheid bezig zijn. Elke keer krijgt

Voorzitter CD&V: Olivier Hinnekens

u ook een kort verslag over de voornaamste

Voorzitter N-VA: Lucia Dehaes

beslissingen van de gemeenteraden die sinds

Correspondentieadres:

het laatste nummer doorgingen.

Lokaertlaan 8
3080 Tervuren
E-mail: info@cdenv.tervuren.be
E-mail: tervuren@n-va.be
Website: www.tervuren.cdenv.be

U kan de nieuwsbrief ook elektronisch
ontvangen door u in te schrijven op:
info@cdenv.tervuren.be met vermelding van
uw naam en uw e-mail adres.

www.freewebs.com/nvatervuren/welkom
Ook op onze websites vindt u al het laatste
nieuws terug en nog veel meer foto’s van
TERVUREN TELEX

onze activiteiten

Warm Vanbinnen en Vanbuiten
De deelnemers werden vergast op
gluhwein, warme chocolademelk en
soep, die door diverse
bestuursleden werd gemaakt. Zo
was er pompoensoep in Duisburg en

CD&V Tervuren organiseerde
in plaats van een traditionele
receptie in elke deelgemeente
op een zondagochtend een
buurtdrink.

achter blijven..
Kortom, een goede gelegenheid
om het nieuwe jaar gezellig in te
zetten.

Tervuren, was er ajuinsoep in
Moorsel en kreeg men in Vossem
tomatensoep (met balletjes). Ook
de Tervuurse en Duisburgse
jenevers konden natuurlijk niet

