
Tervuren werkt aan haar scholengemeenschap! 

I N  D I T  
N U M M E R :  

Tervuren werkt 
aan haar scholen-
gemeenschap 

1 

Jan Trappeniers 
vervangt schepen 
Theo Debeer 

1 

Berg van Termunt 2 

Papeblok 3 

Oplossing voor 
lokatie JoKriMo 

3 

Oranje Pluim 4 

Terugblik CD&V 
etentje 

5 

 TERVUREN TELEX 
O K T O B E R  2 0 1 0  N I E U W S B R I E F  

K A L E N D E R  

 16 oktober: 
lichtstoet Vossem 

 23 oktober: 
Halloween-
wandeling 

 

Op de gemeenteraadszitting van 30 
september werden maar liefst drie acties 
ondernomen voor verschillende scholen in 
Tervuren.  
 
Betreffende het GITO van Tervuren 
werden de lastenvoorwaarden en de 
gunningswijze goedgekeurd voor het 
leveren en het plaatsen van 2 
prefablokalen, alsook de herinrichting van 
de fietsenberging en de bijkomende 
omgevingswerken.  
 
De volgende school die aan bod kwam was 
de gemeentelijke basisschool van Vossem. 
Er diende zich een prachtige kans aan 
waarover de gemeente niet lang getwijfeld 
heeft. Er zal worden overgegaan tot de 
aankoop van een woning in de Dorpsstraat 
in Vossem. Zowel de woning als de tuin 

sluiten aan op de gemeentezaal en op de 
basisschool, wat een interessant gegeven 
is bij eventuele uitbreiding of verbouwing 
van deze Vossemse school. 
 
De laatste school die op de agenda van de 
gemeenteraad stond was de gemeentelijke 
basisschool in Moorsel. Het is al langer 
bekend dat deze school kampt met een 
plaats tekort, daarom heeft de gemeente 
beslist om over te gaan tot het aankopen 
van een perceel grond in de Moorselstraat. 
Deze opportuniteit werd met beide handen 
gegrepen omdat dit perceel uitstekend 
gelegen is om de basisschool in Moorsel 
uit te breiden.  
 
Meer informatie: Femke Taymans, 
fem_taymans@hotmail.com  

Jan Trappeniers vervangt schepen Theo Debeer vanaf 11 oktober tot 9 januari. 
Schepen Theo Debeer (CD&V) bevoegd voor milieu, duurzame ontwikkeling, senioren, 
openbaar groen, evenementen en feestelijkheden laat zich omwille van een operatie 
met daarop volgend herstel voor de duur van 12 weken vervangen. Theo Debeer blijft 
zetelen als gemeenteraadslid tot hij zijn mandaat als schepen opnieuw opneemt.  
Jan Trappeniers (CD&V) werd op de gemeenteraad van 30 september als vervangend 
schepen voorgedragen.  
 
Jan Trappeniers (30) is afkomstig uit Duisburg en werd in 2006 bij zijn eerste deelname 
aan de gemeenteraadsverkiezingen meteen verkozen. Van 2006 tot 2009 was hij 
voorzitter van Jong CD&V Tervuren en sinds begin 2010 is hij fractieleider van CD&V 
Tervuren. 
 
Jan Trappeniers: "Ik ben uiteraard heel tevreden dat ik de kans krijg om gedurende deze 
12 weken heel wat intensiever aan het beleid deel te nemen. Ik zit ondertussen bijna 4 
jaar in de gemeenteraad en ben goed op de hoogte van de meeste dossiers zodat ik 
met vertrouwen naar deze periode uitkijk. De bevoegdheden die ik overneem liggen me 
goed. Inhoudelijk zal ik uiteraard het beleid 
van Theo zo goed mogelijk verderzetten. 
Bovendien was Theo volop bezig met het 
uitwerken van enkele suggesties die ik samen 
met Jong CD&V heb gedaan. Deze dossiers 
zal ik nu verder kunnen afwerken, zodat ik 
toch mijn stempel zal kunnen drukken in deze 
12 weken". 
 
Meer informatie: Schepen Theo Debeer, 
theo.debeer@tervuren.be & Jan Trappeniers, 
jan.trappeniers@tervuren.be 
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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  

De gemeenteraad van 30 september 
keurt een opstalovereenkomst tussen 
de Koninklijke Schenking en de 
gemeente Tervuren voor de site ‘Berg 
van Termunt’ goed.  
  
De Berg van Termunt bevindt zich 
tussen de terminus van de tram en de 
Jazzfontein (of aan de rotonde 
Leuvensesteenweg - Tervurenlaan) 
waar het voetbalveld van KVT gelegen 
is.  
 
Het is een bosgebied van meer dan 10 
ha. In de nabije toekomst zal de 
gemeente deze Berg van Termunt, die 
er vrij verwaarloosd bij ligt, zelf beheren. 
  
In een eerste fase moet er gewerkt 
worden aan de veiligheid. Grote en zeer 
o u d e  b o m e n  m o e t e n  e e n 
verzorgingssnoei krijgen. Een aantal 
zieke of dode bomen staan gevaarlijk en 
dicht bij het voetbalveld, voetpad of 
tramlijn. Hiervoor werd er reeds een 
urenpakket gereserveerd bij  het 
I n t e r gem een t e l i j k e Na t uu r  en 
Landschapsteam  waar onze gemeente 
voor natuurbeheer mee samenwerkt. 
 
Biodiversiteit 
Door een duurzaam bosbeheer toe te 
passen kunnen we de  

biodiversiteitskansen in dit gebied 
verhogen. De zuidelijke berm naast 
t rambedding is biologisch zeer 
interessant en moet alle kansen krijgen 
door een goed beheer.  
  
Dit alles kan zonder beslag te leggen op 
het deel van de Berg van Termunt dat 
volgens het masterplan van onze 
gemeente bestemd is voor de 
on t wi k k e l i n g  v an  r ec r e a t i ev e 
infrastructuur. 
 
Vliegend hert 
De gemeente wil in overleg met INBO, 
Natuurpunt en ANB de mogelijkheden 
bekijken voor de verdere verspreiding 
van het Vliegend hert en andere 
doodhout organismen in de gemeente. 
Uit een recent rapport van INBO blijkt 
dat er in Tervuren in 2007 nog een 
Vliegend hert werd waargenomen rond 
het Park van Tervuren. Door de aanleg 
van een broedhoop in deze omgeving 
kunnen we de kansen voor verdere 
v erspreiding v an het  Vl iegend 
hert  vergroten. Bovendien bieden deze 
broedhopen uitstekende kansen voor 
andere doodhout organismen. 
 
Meer informatie: Schepen Theo Debeer, 
theo.debeer@tervuren.be 
  

Natuurlijk– en biodiversiteitbeheer van de Berg van  
Termunt binnenkort in goede handen 

Vliegend Hert 
 
Het Vliegend hert is een van de grootste kevers die in Europa voorkomen,  in-
heems in België maar zeldzaam.. Deze kever kan een totale lengte bereiken van 
meer dan 9 centimeter.  
 
De kever heeft zijn naam te danken aan de enorme kaken van de mannetjes, die 
vertakt zijn aan het einde en doen denken aan het gewei van een hert.  Zij zien 
er indrukwekkend uit maar zijn ongevaarlijk. De kaken dienen alleen om te impo-
neren.  
 
Het Vliegend hert verkiest bosrijke gebieden, waar de larven hun voedsel vinden. 
Deze eten vermolmd vochtig hout, dat tenminste half begraven is en door bepaal-
de schimmels moet zijn afgebroken.  
 
Het Vliegend hert is een kwetsbare soort door deze hoge eisen aan het voedsel 
en de lange ontwikkelingscyclus van vier tot acht jaar. Het voortbestaan van het 
dier is in veel streken afhankelijk van bescherming. 
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Papeblok 
Met de verkoop van de site Papeblok zetten we weer 
een belangrijke stap in de uitvoering van het 
Masterplan .  
  
Dankzij deze verkoop creëren we enerzijds een unieke 
opportuniteit tot het ontwikkelen van woningen pal in 
het centrum van Tervuren. Anderzijds laten de 
middelen, die dankzij deze verkoop vrijkomen, ons toe 
om het nieuwe vrijetijdscentrum in de Moestuin 
gedeeltelijk te financieren, aldus schepen Josse 
Coudré. 
  
Iedereen zal het er wel volmondig over eens zijn dat 
de site Papeblok, geflankeerd door de tuinen van de 
pastorie en de Robianovijvers,  een schitterende 
gelegenheid tot woonverdichting biedt. De ontwikkelaar 
Democo/DMI Vastgoed/ Inter Real Estate Trusty of 
kortweg Project Papeblok nv zal een project uitwerken 
met een gemengde woonmix. Senioren, de 
middenklasse, zorgbehoevenden, er zal voor ieder wat 
wils zijn. 
  

In een eerste fase zal de parking van Papeblok 
ontwikkeld worden. In deze fase zullen de bib en het 
gemeenschapscentrum hun activiteiten verder 
zetten in de huidige infrastructuur. Om de 
toegankelijkheid maximaal te bewaren zal de 
gemeente een tijdelijke parkeergelegenheid 
ontwikkelen in de Wandelaarsstraat. In een latere fase  
zullen de bib en het cultuurcentrum verhuizen naar het 
vrijetijdscentrum in de Moestuin. 
  
Ben je geïnteresseerd in het nieuwe vrijetijdscentrum of 
over de ontwikkeling van de Moestuin schrijf je dan 
zeker in voor de informatiesessie die doorgaat in GC 
Papeblok op 27 oktober ( inschrijven vooraf verplicht op 
ac@tervuren.be of tel 02/ 769 20 11). Het worden 
drukke tijden met heel veel bouwactiviteit in Tervuren 
Centrum.  Onze gemeente krijgt dankzij deze projecten 
een nieuw elan, er zit schwung in Tervuren zoveel is 
duidelijk. 
 
Meer informatie: Schepen Josse Coudré, 
josse.coudré@tervuren.be  

Oplossing voor JoKriMo 
JoKriMo, de jeugdvereniging van Moorsel, heeft al 
jaren een schamel onderdak. De containers waarin zij 
zich bevinden (op het grasveld aan het speeltuintje 
van de Steenberg) zijn dringend aan vervanging toe. 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft 
dan ook beslist deze twee containers te laten 
vervangen.  
Even was er sprake van een alternatieve lokatie maar 
JoKriMo bleek nogal gehecht te zijn aan hun huidig 

plekje. Er zal dus voor worden gezorgd dat ze in de 
toekomst kunnen rekenen op twee gloednieuwe 
containers en dat op dezelfde plaats als waar ze zich 
nu bevinden.  
 
Meer informatie: Femke Taymans, 
fem_taymans@hotmail.com  
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Oranje Pluim voor Jeugdhuis De Kaaf 
Voor het derde jaar op rij heeft Jong CD&V Tervuren 
haar Oranje Pluim uitgereikt. Dit is een prijs waarmee 
we een jonge Tervurenaar in de bloemetjes willen 
zetten. Een Tervurenaar die werkelijk iets betekent 
voor Tervuren of die zijn of haar steentje meer dan 
bijdraagt aan de maatschappij in het algemeen. 
 
Dit jaar werd niet één persoon bekroond maar een 
volledig bestuur, namelijk het bestuur van Jeugdhuis 
De Kaaf. 
 
Jeugdhuis De Kaaf klinkt u misschien nog niet bekend 
in de oren en dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk 
omdat we het hier over een gloednieuw Jeugdhuis 
hebben dat eigenlijk haar deuren nog moet openen. 
Een groepje jongeren uit Moorsel heeft zich 
gegroepeerd omdat ze vonden dat er in Moorsel te 
weinig aanbod is voor jongeren, zeker gezien de 

recente bevolkingsgroei. Ze kwamen op het idee om 
een jeugdhuis op te richten en zo ontstond “jeugdhuis 
De Kaaf”. Het was even zoeken naar een geschikte 
locatie maar die werd nu wel gevonden in de 
Steenberg in Moorsel dus het is aftellen naar de 
opening van het Jeugdhuis. 
 
Wij vanuit Jong CD&V vonden dit een 
bewonderenswaardig initiatief; Jongeren uit Tervuren 
die ijveren voor een ontmoetingsplaats met andere 
jongeren uit Tervuren. Een plaats waar ze gezellig 
kunnen samenzijn en allerlei activiteiten zullen 
voorzien. Daarom geven wij het bestuur van De Kaaf 
een dikke (oranje) pluim, en wensen we hen vooral een 
succesvolle toekomst toe. 
 
Meer informatie: Femke Taymans, 
fem_taymans@hotmail.com  
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CD&V etentje 26 september 2010 
Zondagmiddag 26 september was het opnieuw verzamelen geblazen voor het jaarlijks restaurant 
van CD&V Tervuren.  Het werd door de inspanningen van velen en de zeer geslaagde opkomst 
weer een groot succes.  Een oranje pluim, vispannetje en/of varkensgebraad met kroketjes later, 
vertrok iedereen tevreden en voldaan om er nog  een mooie zondagnamiddag van te maken!   
 
Bedankt en tot volgend jaar ! 
 
Olivier Hinnekens 
Olivier.hinnekens@vlaamsparlement.be 
 


