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Voor een zorgzaam, 
ondernemend en 
warm Tervuren 
3 prioriteiten voor  
CD&V Tervuren!

 Noteer in uw agenda: 

 1 september 
 Tervuren staat op de avondmarkt,  

 Iedereen Welkom! 

17 september 
 “Uw erfenis met Koen Geens”  

 De Warandepoort
Tervuren gaat naar de 
stembus op 14 oktober! 
Lees in deze brochure 
meer over onze eerste 
prioriteit “ZORG op maat” 
en over onze dynamische 
kandidaten: man en vrouw, 
jong en ouder, nieuwkomer 
en ervaren, ondernemer 
en student maar vooral 
allemaal vol frisse ideeën!

 Theo Debeer, voorzitter CD&V 
 en Mario Van Rossum, lijsttrekker 



Kristina Eyskens en Nozizwe Dube zijn 
twee kandidaten voor de verkiezingen 
van oktober 2018 die zich erg verbonden 
voelen met het thema Zorg. Kristina, 40 
jaar, zetelde de afgelopen 6 jaar in de 
OCMW Raad en het Bijzonder Comité. 
Nozizwe, 22 jaar en student rechten, 
werd uitverkozen tot “Young European 
of the Year 2017” en is vooral gekend als 
ex-voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. 
Met hun deelname aan de verkiezingen 
willen ze zich beiden inzetten voor het 
Zorgbeleid in Tervuren, elk met eigen 
accenten.

Zorg is, naast Ondernemingszin en Nest-
warmte, één van de prioriteiten van 
CD&V Tervuren. Waarom willen jullie 
precies inzetten op Zorg?

Kristina: De laatste jaren werd in Tervu-
ren al veel in Zorg geïnvesteerd. Ik denk 
vooral aan het nieuwe WZC, een nieuwe 

crèche, assistentiewoningen,... Maar 
het kan nog beter want noden 

en behoeften evolueren. In de 
eerste plaats moeten we 

alert blijven voor de no-
den van diegenen die 

specifieke zorg 
nodig hebben 

en verdienen, zoals de ouderen, jonge 
kinderen, eenzamen, kansarmen, zie-
ken. Maar Zorg gaat ook over preven-
tie en gezond leven (zoals voldoende 
bewegen, gezond eten) en over inspan-
ningen voor een propere gemeente. En 
last but not least: we moeten vooral ook 
zorgen voor onze schoolgaande jeugd: 
geraken ze veilig op school? Vinden ze 
voldoening in naschoolse activiteiten, 
dicht bij huis? Voelen ze zich goed in hun 
vel? Ik ben ervan overtuigd dat de ge-
meente op al deze vlakken een belang-
rijke rol kan spelen.  

Hoe dan? 

Nozizwe: Wel, ik denk aan tal van initi-
atieven: voor de mensen die zich alleen 
of eenzaam voelen zouden we een ‘so-
ciaal restaurant’ kunnen openen waar 
ze elkaar vinden voor een leuk gesprek 
of een lekkere maaltijd. Als het over onze 
gezondheid gaat, kunnen Tervurenaars 
ongetwijfeld worden gemotiveerd om 
meer te bewegen, waarom niet met de 
hulp van een coach? 

‘Als voormalig voorzitter van 
de Vlaamse Jeugdraad ben 
ik erg bezorgd over jongeren 
en hun welzijn. Een buurthuis 
of leuke verzamelplek waar 
jongeren van verschillende 

leeftijden kunnen afspreken of 
samen studeren is belangrijk 

in een gemeente.’

En we moeten ook goed bekijken wat 
we nog meer voor en rond de scholen 
kunnen doen: ik denk vooral aan goede 
fietspaden en zogenaamde school-
straten. Maar ook: hoe kan de gemeente 
de werking van de scholen, directeur 
en leerkrachten nog beter ondersteu-
nen? 

Stel: jij wordt na de verkiezingen sche-
pen van “Welzijn en Gezondheid”. Op 
welk manier zal jij beleid voeren? 

Nozizwe: Ik zou willen streven naar 
“tweerichtingsverkeer”: Iemand in nood 
moet niet enkel de gemeente om hulp 
kunnen vragen, de gemeente moet ook 
zelf naar hem toegaan. Ik geef een voor-
beeld: met het initiatief ‘Buren bezoeken 
Buren’ gaan vrijwilligers bij eenzame se-
nioren op bezoek. Een mooi project!

Kristina: Goed bestuur vereist vooral 
heldere informatie, communicatie en 
zelfs participatie over wat de gemeente 
doet of van plan is. Weet jij wat de Wel-
zijnsraad of het Huis van het Kind pre-
cies doen? Ken jij het Abbeyfield project? 
Hier is volgens mij werk aan de winkel!

De laatste jaren hebben 
we in Tervuren en 
Moorsel “schoolstraten” 
ingevoerd, waarbij het 
verkeer wordt verbannen 
rond de school bij de 
start en het einde van de 
schooluren. Rond andere 
scholen werd de omgeving 
heringericht in functie van 
de veiligheid voor onze 
kinderen. We moeten 
dit pad verder inslaan en 
tegelijk ook ouders sensi-
biliseren om misschien 
wat vaker de auto thuis te 
laten en alternatieven te 
overwegen? De kinderen 
zijn alvast enthousiast!
Femke Taymans »

 Theo Debeer, Femke Taymans en Karina Van Hal hebben elk een visie over Zorg.  
 Ze weten waar ze over spreken: Theo was gedurende 12 jaar OCMW-voorzitter, Femke Taymans  

 is huidig gemeenteraadslid en Karina Van Hal zetelt in de OCMW-Raad en het Vast Bureau.  
 Ze werpen een paar initiatieven van de afgelopen jaren in de schijnwerpers. 

 
“Think global, act local”

Kleine inspanningen kunnen grote pro-
blemen helpen aanpakken. Zo kunnen 
we meer milieubewust leven. Maar wist 
je dat we, vanuit Tervuren, zelfs grens-
overschrijdend kunnen werken en ont-
wikkelingsprojecten steunen? Daarnaast 
moeten we onze levensstijl aanpassen. 
De armste landen zullen het eerst en het 

ergst getroffen worden door de klimaat-
opwarming. Toen ik destijds schepen van 
Milieu was zette ik mijn schouders onder 
het Tervuurse klimaatactieplan en werd 
het budget voor sensibilisering rond ont-
wikkelingssamenwerking verdubbeld. 

Theo Debeer 
»

Zorg voor onze schoolgaande jeugd is een 
evidentie én een noodzaak. Investeren in 
schoolinfrastructuur zoals het vernieuw-
de GITO en de nieuwe kleuterblok in de 
GBS Vossem. Verder is het belangrijk dat 
scholen zich kunnen concentreren op 
hun kerntaken. Ik ben tevreden dat de 
gemeente heeft besloten om de boekhou-
ding op zich te nemen en de coördinatie 
van de voor- en naschoolse kinderopvang.

Femke Taymans 
«

CD&V Tervuren drong aan op een mantel-
zorgpremie als waardering voor  hen. Want 
zonder zouden bepaalde mensen niet in 
hun woning kunnen blijven. Ze betekenen 
dus ontzettend veel voor onze samenle-
ving! Wist je dan dat het dagcentrum ‘De 
Den’ in de Jezus-Eikstraat, waar senioren 
voor één of meerdere dagen in de week 
terecht kunnen, een oplossing kan zijn om 
jou of je familie wat te ontlasten?

Karina Van Hal 
«

Het systeem van sociale premies is intus-
sen aangepast. De premie voor zorgbe-
hoevende kinderen werd fors herzien en 
een nieuwe mantelzorgpremie ingevoerd. 
De gratis vuilzakken werden herverdeeld 
met extra stimulans voor de laagste in-
komens om correct te sorteren. En de 
geboortepremie werd, ook op aandringen 
van de CD&V Tervuren, opgetrokken en 
maakt nu deel uit van een geboortepakket 
voor iedere pasgeboren baby.

Theo Debeer   »

Preventie, groene ontmoetings- 
plekken én een gezonde mentaliteit.
»

 Nozizwe Dube 

 Kristina Eyskens  

‘Goed bestuur 
vereist vooral 

informatie, 
communicatie en 

participatie’



Jongeren met  
een Zorgzame visie »

“Als rechtenstudent vind ik alleen stude-
ren niet altijd even motiverend. Samen 
met lotgenoten kunnen studeren, pauze-
ren en soms ook wel eens klagen (want 
gedeeld leed is half leed), geeft een extra 
boost om door te zetten op moeilijke 
momenten tijdens de blokperiode. Ik 
pleit dan ook voor ontmoetingsplaatsen, 
zoals in onze mooie bibliotheek, voor de 
blokkende studenten.”

 Gemma Vanmarsenille 

“Tervuren is met zijn prachtige Park en 
Zoniënwoud een groene gemeente waar 
we best fier op mogen zijn. Het is dan ook 
des te jammer als die prachtige omge-
ving en onze verzorgde straten ontsierd 
worden door zwerfvuil of sluikstorten. 
Het opmeten van zwerfvuil, opruimen 
van sluikstorten en vooral sensibiliseren 
moeten daarom bovenaan de agenda 
blijven.”

 David Gay 

“Vandaag bestaan er vele soorten ge-
zinnen: tweeoudergezinnen, samenge-
stelde gezinnen, éénoudergezinnen, ... 
Ik zou extra aandacht willen geven aan 
eenoudergezinnen. Vanuit de gemeente 
zouden extra inspanningen kunnen ko-
men om hen te ondersteunen en hun so-
ciale contacten uit te breiden. Het delen 
van ervaringen en informatie kan vaak al 
een grote steun en hulp zijn.”

 Femke Taymans 

“Jonge ouders zullen het beamen: kinder-
opvang vinden voor kinderen jonger dan 
12 is niet evident. Voor ouders in nood is 
het vaak nog complexer. Want wat moet 
een werkloze met zijn kind doen als hij 
op sollicitatiegesprek moet? Wat als je 
kind plots ziek wordt. In die gevallen zou 
‘noodopvang’ in de gemeente ongetwij-
feld vele mensen kunnen helpen, al is het 
maar voor een paar uurtjes.”

 Daphne Vanderelst 

“Wist je dat maar liefst 30% van de 
koolstofdioxide uitstoot in Tervuren het 
gevolg is van transport? Investeren in 
duurzame mobiliteit is dus ook voor onze 
gemeente bijzonder relevant. Waarom 
zouden we niet ook bij ons autodelen 
promoten? Dat is een efficiënt en aange-
naam vervoersmiddel en helpt mee om 
onze prachtige gemeente leefbaar en 
gezond te houden.”

 Sebastiaan Coudré 

“We maken allemaal bewustere keuzes 
om gezonder te leven. Aandacht geven 
aan duurzaamheid en milieuvriendelijk-
heid houdt steeds meer mensen bezig. 
Als fervente fietser en met een blik op 
de toekomst zie ik veel potentieel in 
infrastructuur voor elektrische fietsen. 
Investeren in aangepaste fietspaden en 
voldoende oplaadpalen voor de elektri-
sche fiets zal steeds dringender worden.“

 Gunther Dekeyser 

“Als vader van 2 dochtertjes heb ik spijtig 
genoeg ook al gevaarlijke en chaotische 
situaties in het verkeer ondervonden. 
Een veilige schoolomgeving is iets waar 
wij ouders, samen met de scholen én de 
gemeente op moeten blijven inzetten. 
Omdat onze kinderen dat verdienen, het 
gewoon gezond en milieuvriendelijk is 
om te voet, met de fiets, step en vooral 
met een gerust hart naar school te gaan!”

 Sam Wijnants 

De 28-jarige Sebastiaan 
Coudré vertolkt als 
CD&V-jongerenvoorzitter, 
gemeenteraadslid en voorzitter 
van de gemeenteraad wat 
jongeren in Tervuren bezig-
houdt: “Zorg en zorgen voor” 
is een thema waar ook wij, 
jongeren, over nadenken. Wij 
willen niet enkel met vandaag 
maar vooral ook met morgen 
bezig zijn en werken aan 
concrete voorstellen.”  
»
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Ondertussen is het een publiek geheim: de historische Pan-
quin site in het centrum van Tervuren en met een oppervlakte 
van 3,7 ha krijgt een nieuwe bestemming. 

Eerste Schepen en lijsttrekker Mario Van Rossum: “Met 
het nieuwe Panquin wordt deze geweldige plek eindelijk aan 
de Tervurenaar teruggegeven. Een totale renovatie van het 
Hoefijzer en de Spaanse zaal zullen aan een nieuw museum 
en hotel de nodige ‘grandeur’’ geven. En door het openleg-
gen van de Voer en het creëren van een nieuwe vijver kunnen 
we voortaan zonder onderbreking de Voer volgen tot aan zijn 
monding in de Dijle. De fietser en wandelaar krijgen voorrang, 
de auto gaat ondergronds.” 

Het Panquin vraagt naar een ‘beleving’ en die zal er zijn, 
voor al onze zintuigen: groen, modern, erfgoed, architectuur, 

nieuwe pleintjes en trendy horeca zoals het ‘Canapé’-project 
van TV-kok Jeroen De Pauw. 

“Het nieuwe Panquin zal de connectie  
met het centrum en het omliggend groen  

alleen maar versterken”

Ook een honderdtal woonmogelijkheden komen aan bod 
voor jong en oud, voor starters en senioren, betaalbaarder 
en residentieel wonen en mét voorrangsregels voor Tervu-
renaars. “Wij zijn erg tevreden dat ook andere woonvormen 
zoals serviceflats en levenslang wonen deel uitmaken van dit 
groot project. Er komt dus een goede woon-mix, of anders ge-
zegd, een aanbod dat inspeelt op de uiteenlopende wensen 
van de verschillende Tervurenaars, aldus Mario Van Rossum. 
Meer info op www.panquin.be

Niet iedereen heeft elke dag de moed om sportkledij uit de 
kast te halen en loopschoenen aan te trekken. Gezond leven, 
voldoende bewegen en gevarieerd eten geeft maar vraagt ook 
extra energie. CD&V Tervuren wil de Tervurenaar helpen. 

“De gemeente kan beweegcoaches aanstellen die, tegen een 
laag tarief en op verwijzing van de huisarts, een beweegplan 
op maat opstelt en begeleidt. Zo kunnen zittende Tervure-
naars opnieuw in beweging worden gebracht, op een gemak-
kelijke manier en voor de rest van hun leven”, aldus Kathelijne 
Verboomen. Meer info op https://www.gezondleven.be/pro-
jecten/bewegen-op-verwijzing

Met het zomerweer valt het op: de terrasjes zitten vol en dat 
draagt bij tot een gezellige drukte in het centrum. Tervuren 
hanteert nu ook een nieuw terrasreglement, dat op termijn 
voor meer, aangename, toegankelijke terrassen moet zorgen. 
Schepen Jan Trappeniers: “We houden het simpel (met een 
éénmalige aanvraag) en gratis want we willen vooral dat er in 
de kwaliteit van de terrassen wordt geïnvesteerd. 

Met het reglement willen we ook waken over de toegan-
kelijkheid zodat voetgangers, rolstoelen en kinderwagens 
overal vlot door kunnen. Orde en netheid is een must in een 
gemeente waar het fijn is om te wonen en terrasjes te doen. 

Actualiteit
» Ondernemingszin

»

Nestwarmte
»

Viviane Van Mellaerts

Yolanda Lok

L’amitié 
par la marche!  

Door samen te wandelen in clubverband maken we vrienden en bouwen we aan 
een warme samenleving. Ook straatfeesten en buurtbabbels zijn uitstekende gele-
genheden om elkaar te leren kennen. Van kennen komt appreciëren en misschien 
vriendschap, onderlinge hulp, of mantelzorg… Mensen kennen elkaar te weinig. 
CD&V Tervuren wil ervoor zorgen dat mensen elkaar opnieuw leren kennen. Ont-
moetingsmomenten gaan we stimuleren, het verenigingsleven koesteren.

»

I’m an Englishman  
in New York  

Het liedje van Sting, die zich als ‘vreemdeling’ toch thuis voelt in zijn stad, is 
perfect van toepassing op Tervuren, met zijn meer dan 5.600 niet-Belgen en 111 
verschillende nationaliteiten. “Als Nederlandse en dus ‘buitenlandse’ in Tervuren 
onderschrijf ik het belang van harmonie en warmte in een gemeente zodat ieder-
een, ook de buitenlanders, maximaal kunnen deelnemen aan het lokale leven. 
Daarom zette ik mij vroeger in voor de smulfeesten in de school van Moorsel en als 
ondervoorzitter van de milieuadviesraad. Nu voor CD&V Tervuren, omdat CD&V 
Tervuren een plaats wil geven waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen.

»

“Ik geloof erg in vernieuwing en open-
heid van geest om de lokale economie 
te doen bloeien. Ik pleit ervoor om han-
delaars en ondernemers door bijvoor-
beeld een coach te laten bijstaan. Zo’n 
coach kan dan met kennis van zaken 
commercieel advies geven en vragen 
rond inrichting en toegankelijkheid van 
de zaak mee helpen oplossen.

Jacqueline Vandenwaeyenberg 
»

“Er is al veel gebeurd de afgelopen ja-
ren, maar ook de komende jaren is het 
belangrijk om leegstand op een con-
structieve manier verder aan te pak-
ken. Volgens mij is het belangrijk om 
de eigenaars van leegstaande panden 
een positieve stimulans te geven zo-
als pop-up-activiteiten, bestickering of 
schappelijke huurprijzen.”

Jean-Pierre Léonard 
»

Jean-Pierre • Jacqueline • Jean

 De komende weken kom je ons  
 zeker tegen op verschillende  
 zomerse activiteiten 



Koen  
Maertens 
41 jaar

Directeur nazorg- en 
onderzoekscentrum voor 
brandwonden en littekens.

Thema’s: zorg en 
ondernemen 
Voorzitter Volleybalclub 
Tervuren 
Lid Dorpscomité Vossem 
Samenwonend met Inge 

“Als sociaal 
ondernemer vind 
ik maatschappelijk 

engagement en 
participatie belangrijke 
fundamenten voor een 
warme samenleving.”

Jean  
Dutordoir  
37 jaar 

Aankoper in de ICT-sector 
Zelfstandig ondernemer van 
de traiteurzaak Kalf & Cochon

Thema’s: ondernemen & 
jeugd 
Getrouwd en papa van Jules, 
Arnaud en Charline 
Actief lid van de Tervuurse 
voetbalploeg ‘De Maria’s’ 

“Ik wil Tervuren zien 
evolueren naar een 
gemeente met een 
bruisend centrum 
met succesvolle 
handelszaken, 
kwalitatieve en 

gevarieerde horeca 
om op die manier 

ook de leegstand van 
handelspanden aan te 

pakken.”

Kathelijne 
Verboomen  
37 jaar

Adviseur Werk kabinet Vice-
Eersteminister Kris Peeters 

Thema’s: ondernemen, werk 
& onderwijs, cultuur 
Plusmama van Jarne & 
Charlotte 
Adviserend en lid van 
verschillende verenigingen in 
zorg- en culturele sector 
Recreatieve loopster in het 
groen van Tervuren 

“Tervuren is een 
fijne gemeente om 
in te wonen. Ik wil 

meewerken aan een 
versterkend beleid 
voor ondernemers, 

werkgevers, 
werkzoekenden èn 

jongeren. Een bruisende 
gemeente is de facto 

ook een warme 
gemeente. Laten we 

hiervoor gaan!”

Lionel  
de Beauffort 
41 jaar

Directeur Strategic Innovation 
Marketing in de chemische 
sector 

Thema’s: zorg, gezondheid en 
ondernemen 
Stichter van Marie’s Garden, 
een pluktuin van fruit en 
groenten voor de families 
(Overijse) Getrouwd en fiere 
vader van Jeanne (7), Alfred (5) 
en Lou (1) 

“Tervuren is een 
fantastische gemeente 
die dankzij haar ligging, 

groene omgeving en 
historiek, ontzettend 
veel mogelijkheden 
biedt op vlak van 

wonen, werken, welzijn 
en ontspanning. We 
moeten dit potentieel 
ten volle benutten!”

 Zin in dynamiek?
 Wil je mee nadenken  
 en werken aan  
 de toekomst van Tervuren? 
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Neem contact op 
met voorzitter Theo 
Debeer (0472 96 78 99 
of debeer.theo@telenet.
be) of met onze bestuursleden: 
Kristina Eyskens en Sam Wijnants 
(ondervoorzitters), Mario Van Rossum 
en Jan Trappeniers (schepenen), 
Sebastiaan Coudré (gemeenteraadslid – 
gemeenteraadsvoorzitter), Femke Taymans 
(fractieleider gemeenteraad), Karina Van Hal 
(OCMW-ondervoorzitter en raadslid), Gunther Dekeyser 
(secretaris), Tom Van Leeuwe (penningmeester), Hubert 
Lyben (ledenwerving), Agnes Michiels, Bernadette Renders, 
David Gay, Dirk Baksteen, Viviane Van Mellaerts, Agnes Wijnants-
Smets, Christine Smets, Guido Van Begin, Marcel Roeykens, Olivier 
Hinnekens, Daphne Vanderelst, Yolanda Lok, Gemma Vanmarsenille, 
Kathelijne Verboomen, Koen Maertens, Nozizwe Dube, Jean-Pierre 
Leonard, Sigrid Schollen, Arne Craps, Matthias Verhulst, Jacqueline 
Vandenwaeyenberg, Jean Dutordoir, Marie-Caroline Lenaerts-Van Rompuy, 
Lionel de Beauffort, en Jean-Paul Moons.

facebook.com/cdenvTervuren

www.tervuren.cdenv.be


