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K A L E N D E R  

• 2 maart:  

(Dagelijks) Bestuur 

• 5 maart: 

Regiobestuur   

• 26 maart: 

Gemeenteraad 

• 7 april: (Dagelijks) 

Bestuur   

• 10 april: Humorama 

• 30 april: 

Gemeenteraad 

• 6 mei: (Dagelijks) 

Bestuur 

• 7 mei: Regiobestuur 

• 26 mei:  

Ploegvoorstelling 

Ronde van België en 

huldiging Eddy 

Merckx 

• 27 mei: Ronde van 

België 

Op 15 februari jl. werden op het Jong 
CD&V congres naar goede gewoonte 
opnieuw de beste afdelingen, acties en 
mandatarissen 
van het jaar in 
de bloemetjes 
gezet. Net als 
twee jaar 
geleden werd 
Jong CD&V 
Tervuren 
bekroond met 
de Gouden 
Duim voor beste 
lokaal initiatief.  
Na “Tenten voor 
Pakistan 
Druivenstreek” 
in 2006, werd 
“Humorama” 
uitgeroepen tot beste lokale actie van 
2008.  
 
Voorzitter Jan Trappeniers was dan ook 
fier om de trofee in ontvangst te mogen 
nemen en zag dit als een stimulans om 
verder te blijven werken aan een sterk 
Jong CD&V Tervuren. Hij dankte ook  

uitdrukkelijk Olivier Hinnekens en Pieterjan 
Lijnen, respectievelijk voorzitters van 
CD&V Tervuren en Jongeren Regio 

Leuven voor hun 
steun aan het 

initiatief.  
 

Met Humorama 
wil Jong CD&V 

Tervuren andere 
jongeren op een 

leuke manier 
laten 

kennismaken met 
politiek.    

 
De eerste editie 

was een 
overweldigend 

succes, met een 
gratis optreden van stand-up comedian 

Michael Van Peel, cartoons, karikaturen en 
de uitreiking van de eerste Oranje Pluim 
voor de meest verdienstelijk jongere uit 

Tervuren in 2008. Een nieuwe editie kan 
dan natuurlijk niet uitblijven en die zal dit 

jaar opnieuw doorgaan in de Nettenberg te 
Tervuren. 

Eénvierde van onze bevolking is van 
buitenlandse origine en meer dan 
éénderde van onze inwoners is 
anderstalig . Dit is de tol maar misschien 
ook wel het geluk om te mogen leven en 
werken in een internationale gemeenschap 
als Tervuren,de residentie voor vele 
Europese ambtenaren. 

 

Niet verwonderlijk dat het baliepersoneel 
van de gemeente dag in dag uit 
geconfronteerd wordt met anderstaligen.  
Wetgeving , richtlijnen , taaltoezicht…  
bieden een waaier aan mogelijkheden hoe 
daarop in te spelen. Maar wat kan en mag 
is daardoor niet altijd even duidelijk. 
 

Daarom organiseerde het 
gemeentebestuur, in samenwerking met 
het PIVO, een cursus klantgerichtheid en 

omgaan met anderstaligen voor personeel 
en mandatarissen.  Alle tips en adviezen 

werden overlopen en besproken: we 
onthouden vooral dat wederzijds respect 
en het consequent handelen dé basis is 

voor alle goede communicatie tussen 
gemeente en burger.  CD&V wenst wel 

nogmaals te onderstrepen dat deze goede 
communicatie ook steeds moet gebeuren 

met het volle respect voor het Vlaams 
karakter van onze gemeente . 

Gemeentepersoneel leert omgaan met anderstaligen  
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Abonneer u 

elektronisch op deze 

nieuwsbrief:  

stuur een mailtje met 

uw naam en e-mail naar 

info@tervuren.cdenv.be 

T E R V U R E N  T E L E X  

Elke gemeente moet binnen haar 
algemeen beleidsplan een aantal 
deelplannen voorzien op de 
verschillende beleidsdomeinen.  Voor 
veiligheid en politie gaat het om een 
gemeentelijk integraal veiligheidsplan, 
waarin de gemeente haar eigen 
klemtonen en doelstellingen kan 
vastleggen.  Er wordt gekeken hoe dit 
aansluit op het opsporings-, 
verbaliserings- en vervolgingsbeleid van 
de procureur des Konings en het parket.   
Samen vormt dit dan een geïntegreerde 
en globale veiligheidsaanpak voor de 
zone.  
 
In dit plan wordt ook vastgelegd hoe de 
bestaande middelen en mankracht gaan 
verdeeld worden tussen de lokale 
prioriteiten en de opdrachten voor de 
federale politie.  In het plan worden ook 
de bijzondere doelstellingen eigen aan 
elke gemeente vastgelegd.  De 
politiezone Tervuren gaat voor 
‘excellente politiezorg’ en wil dus 
gemeenschapsgerichte en kwalitatief 
hoogstaande politiezorg aanbieden om 
zo bij te dragen aan de veiligheid en de 
leefbaarheid van onze gemeente. 
 
In het zonaal veiligheidsplan krijgt men 
ook een goed zicht op de veiligheid in 
en de leefbaarheid van onze gemeente. 
Zo daalde in 2007 het aantal zware 
diefstallen uit gebouwen fors en was er 
ook een lichte daling bij de 
autodiefstallen. Intrafamiliaal geweld 
stijgt licht vanwege de betere registratie 
hiervan en het feit dat mensen sneller 
aangifte doen. 

Er zijn wel stijgingen in 2007 bij het 
aantal diefstallen uit of af voertuigen, het 
aantal verkeersongevallen op het 
grondgebied van onze gemeente en van 
het aantal feiten van vandalisme. 
In samenwerking met de gemeente 
werden ook 1090 Tervurenaars 
bevraagd om te kijken wat er leeft bij de 
inwoners van Tervuren.  Alles samen 
legden de inwoners heel wat klemtonen 
met als voornaamste het aanpakken 
van inbraak in woningen, diefstal met 
bedreiging/geweld en onaangepaste 
snelheid.  Rond al deze 
aandachtspunten word dan ook gewerkt 
in het zonaal plan.  Uiteindelijk werd een 
lijst opgesteld van 24 aandachtspunten, 
zowel op het vlak van criminaliteit, 
verkeer en overlast als van de interne 
werking van de politie. De politie zal zich 
vooral op die vlakken concentreren en 
heeft dan ook een aantal concrete 
doelstellingen en targets vooropgesteld. 
In het zonaal veiligheidsplan zoals het 
werd goedgekeurd, worden ook reeds 
de eerste prognoses weergeven voor 
2008. Hieruit blijkt dat men aan een heel 
aantal doelstellingen reeds tegemoet 
gekomen is. Een aantal voorbeelden: 
Het aantal diefstallen met braak in 
gebouwen ligt in het eerste semester 
van 2008 42% lager dan in dezelfde 
periode in 2007. Ook het aantal 
diefstallen van auto’s en de diefstallen 
uit auto’s blijken gedaald te zijn. Voor 
wat betreft het aantal gevallen van 
vandalisme heeft men echter een 
stijging moeten vaststellen in plaats van 
een daling. De politie organiseerde 
hierop meteen bijkomende patrouilles 

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN TERVUREN GOEDGEKEURD 

SPORTNIEUWS KORT 
• Vanaf begin maart zal de cafetaria van  Sportcomplex Diependal opnieuw 

uitgebaat worden. Sportverenigingen, omwonenden of  wandelaars, iedereen kan 
er weer terecht voor een warme koffie of een frisse pint. CD&V wenst de nieuwe 
uitbaters alle succes toe. 

• De Jaarmarkt van Tervuren wordt voortaan samen met de Braderie 
georganiseerd en valt dit jaar op zaterdag 06 juni. Vroeger was er afsluitend altijd 
een wielerwedstrijd.  Het gemeentebestuur wil met deze traditie terug aanknopen 
en programmeert voor het eerst sinds lang een nieuwelingenwedstrijd die dag.  

• Dit jaar behaalde Tervuren de Vlaams Brabantse Trofee van Sportvriendelijke 
Gemeente 2009. Een mooie beloning voor alle sportieve inspanningen van de 
sportdienst maar ook van de verenigingen .  
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Nieuws uit de gemeenteraad 
De gemeenteraad besliste op 19 februari om in het 
GITO 20 bestaande houten buitenramen te vervangen 

door aluminium schrijnwerk met dubbele beglazing (€ 

55.000 - inclusief BTW). 
 
De gemeente besloot om met de Vlaamse overheid 
een nieuwe overeenkomst af te sluiten rond de 
uitbouw van het gemeentelijk milieubeleid voor de 
jaren 2008-2013.  
 
Ook de rechtpositieregeling voor het 
gemeentepersoneel werd goedgekeurd. Deze regeling 
is van toepassing op het statutair en contractueel 
personeel van de gemeente, het niet-gesubsidieerd 
onderwijzend personeel, de gemeentesecretaris en 
financieel beheerder van de gemeente. Het 180 
pagina’s tellende document bepaalt ondermeer de 
verschillende graden en de regeling rond anciënniteit, 
de salarissen (minimum, maximum en salarisstappen), 
de procedures voor aanwerving en evaluatie tijdens 
de loopbaan, de regels in verband met verloven en 
afwezigheden, … Het document bevat in bijlage ook 
de deontologische code voor het gemeentepersoneel. 
In het kader van een harmonisch park- en groen 

beheer keurde de gemeenteraad het bestek en de 
raming goed voor de inrichting van een Voerparcours 
en het herstellen van de vista's in het gemeentepark 
Robianovijvers te Tervuren. De werken omvatten: 
rooi- en afbraakwerken, grondwerken, 
verhardingswerken, rioleringswerken, 
metaalconstructies, beplanting- en bezaaiingwerken 

en onderhoudswerken (€ 65.240 inclusief BTW). Deze 

opdracht omvat drie percelen. 

• Voerparcours tussen Bergestraat en 
Wandelaarstraat op het eigendom van de 
gemeente. 

• Voerparcours tussen Wandelaarstraat en 
Pastoor Vander Sandestraat op het eigendom 
van de gemeente. 

• Voerparcours tussen Pastoor Vander 
Sandestraat en Duisburgsesteenweg op het 
eigendom van de Kerkfabriek. 

 
Op het vlak van onderwijs verklaarde de gemeente-
raad, gelet op de pensioenaanvraag van directeur Luc 
Van Goethem, het ambt van directeur van de 
gemeentelijke basisschool van Vossem vacant. 
 

WONEN HOOG OP DE AGENDA 
Onder impuls van onze Schepen voor Huisvesting Mario Van 
Rossum , werden er rond wonen in onze gemeente een aantal heel 
belangrijke stappen gezet. Op de laatste gemeenteraad werd beslist 
om samen met Zaventem een intergemeentelijke samenwerking rond 
wonen op te zetten. Onder de naam Woonwinkel Tervuren-
Zaventem zullen er de komende jaren heel wat initiatieven rond 
huisvesting en wonen genomen worden.  
 
Uitgangspunten van de samenwerking zijn het ondersteunen van het 
lokaal woonbeleid van de deelnemende gemeenten,  het uitwerken 
van klantgerichte dienstverlening en het aanbieden van 
allerhande technische  en sociale adviezen zowel aan de inwoners 
als aan de gemeente zelf. 
 
Het meest in het oogspringend is waarschijnlijk de uitbouw van een 
echte woonwinkel met een vaste locatie in Tervuren en Zaventem. 
Hier moeten onze inwoners gratis terechtkunnen voor àlle eerstelijns-
informatie rond wonen en huisvesting. 
 
Dat kan gaan van “Hoe kan ik me inschrijven voor  een sociale 
woning?”  “Op welke premies heb ik recht als ik mijn woning 
verbouw?”, “Heb ik een bouwvergunning nodig voor het aanbouwen 
van een veranda?” tot “Waar vind ik in de regio een betaalbare huurwoning?” enzovoort. 
 
"Herinner u hoe bij de verkiezingen elke partij de mond vol had van een wooninfopunt of woonwinkel en de 
problematiek van het betaalbaar wonen, wel met dit initiatief maken we hier effectief werk van”, aldus schepen 
Van Rossum. "Deze intergemeentelijke vereniging moet ook antwoorden kunnen bieden op de verdringing van 
onze jonge gezinnen en het behoud van het Vlaams karakter van onze gemeente. Met onderzoek naar gerichte 
bouwtypologieen en met het uitwerken van gerichte toewijzings- en premiestelsels moet hier sturend kunnen 
opgetreden worden”.  



Eindredacteur: Olivier Hinnekens 
Artikels en foto’s: Olivier Hinnekens, Theo 
Debeer, Jan Trappeniers, Tim Vermeir, Femke 
Taymans en Mario Van Rossum 
Voorzitter CD&V Tervuren: 
Olivier Hinnekens 
Lokaertlaan 8 
3080 Tervuren 

E-mail: info@tervuren.cdenv.be 

TERVUREN TELEX 

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL? 

Schrijf u in op: www.tervuren.cdenv.be  

of stuur een mail naar: info@tervuren.cdenv.be met vermelding van naam en e-mail  

Sinds de verkiezingen van 2006 zit CD&V 

Tervuren 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 gemeente 

gebeurt en met welke dossiers we in de 

meerderheid bezig zijn.  Elke keer krijgt u 

dan ook een kort verslag over de 

voornaamste beslissingen van de 

gemeenteraden die sinds het laatste 

nummer doorgingen.. 

 

WWW.TERVUREN.CDENV.BE 

TERVUREN ZOT VAN KOERS 
Zoals u wellicht al weet, komt de Ronde Van 
Belgie naar Tervuren. Als startplaats en 
eindmeet van de eerste rit krijgt Tervuren op 
dinsdagavond 26 mei de ploegvoorstelling op de 
markt, een kleurrijk spektakel waar alle 
deelnemende profteams zich voorstellen aan het 
grote publiek. Dit alles wordt aan elkaar gepraat 
door Michel Wuyts die aansluitend op de 
ploegvoorstelling ook de hommage aan Eddy 
Merckx zal presenteren. 
 
“Deze hommage is een gemeentelijk initiatief“ 
bevestigt Sportschepen Mario Van Rossum,  
“Merckx won immers 40 jaar geleden in 1969 zijn 
eerste Tour de France en was toen inwoner van 
onze gemeente.  We vonden het gepast om hem 
hiervoor in de bloemetjes te zetten en de start 
van de Ronde van België leek een geknipte 
gelegenheid”. 
Tal van nationale en internationale gasten, 
waaronder wellicht het tourpodium van '69 met 
Poulidor en Pingeon, zullen de plechtigheid 
bijwonen. Samen met live muziek van de 
Smosmojevs en sfeerbeelden uit die tijd moet dit 
eindigen in een waar volksbal.    
Daarnaast zal er in de aanloop nog gezorgd 
worden voor een tentoonstelling rond Merckx, 

een speciale kranteneditie, een live radio 2 
uitzending en een mooie 'back to the sixties' 
inkleding van onze straten en handelszaken. 
Op 27 mei zet de echte wielerkaravaan zich in 
beweging met start op de markt en aankomst ter 
hoogte van het Museum voor Midden Afrika . Je 
kan deze rit bekijken op SPORZA TV maar 
profiteer ervan om dit spektakel eens live mee te 
maken.   
 
Meer info over de Ronde van België vind je terug 
op www.sport.be/rondevanbelgie.  


