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TERVUREN—TELEX  

DE KONINKLIJKE MOESTUIN KRIJGT VORM  

 

Vorige maand werd het startschot voor 
de bouw van het Vrijetijdscentrum 
(VTC) gegeven. De werken zijn 
intussen volop aan de gang. Het VTC 
omvat alle vrijetijdsdiensten, een 
moderne schouwburg , een toerisme en 
een streek-bezoekerscentrum. Wie nu 
een kijkje gaat nemen zal zien dat de 
funderingspalen gegoten werden en er 
langs de “parkmuur” een keermuur 
werd geplaatst om de 
waterhuishouding van de parkbomen 
op peil te houden. Ook het uitgraven 
van de ondergrondse parking is gestart.  
“De moestuin is met andere woorden 
in volle beweging”, aldus schepen van 
Financiën, Mario Van Rossum. 
 
Binnen twee en een half jaar moet dit project samen 
met de ondergrondse parking en de aanleg van een 
nieuw plein tussen AC en VTC voltooid zijn. De schetsen 
hiernaast geven reeds een goede indruk weer van hoe 
dit nieuwe stukje Tervuren er zal uitzien. 
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GEMEENTEREKENING 2012 GOEDGEKEURD    

De gemeenteraad keurde de rekening 
van het dienstjaar 2012 goed. Deze 
rekening geeft een duidelijk beeld 
van de huidige financiële situatie van 
Tervuren. Net zoals de vorige jaren 
wordt ook 2012 beëindigd met een 
mooi resultaat van om en bij de 11 
miljoen EURO. Dit sterke resultaat 
wordt jaar na jaar neergezet. 
“Gelukkig maar, want zo kunnen in 
de komende jaren de 
schuldaflossingen én de 
vooropgestelde investeringen op een 
gezonde manier doorgaan”, aldus 

schepen van Financiën Mario Van Rossum. 
 
Ondanks deze goede cijfers blijft het bestuur toch voorzichtig. Er komen immers belangrijke 
uitdagingen op ons af zoals de verhoging van de pensioenlasten, de terugval van de dividenden 
en de brandweerhervorming. 

MEER INTERACTIEF 

ONDERWIJS DANKZIJ 

DIGITALE SCHOOLBORDEN 

De aankoop van een aantal 

digitale schoolborden voor 

het gemeentelijk onderwijs is 

een feit.  Dit besliste de 

gemeenteraad van Tervuren 

op 5 september.  Bedoeling is 

om de scholen meer 

mogelijkheden te geven op 

vlak van interactief lesgeven.  

Concreet kan er met behulp 

van een beamer een digitaal 

beeld vanop de computer 

worden geprojecteerd op het 

digitale schoolbord. Tegelijk 

kunnen ook kanttekeningen 

o f  n o t i t i e s  w o r d e n 

opgetekend. Het beeld kan 

uiteindelijk als één geheel  

worden opgeslagen. 
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NIEUWE BIOMETRISCHE PASPOORTEN 

VANAF 2014 

Tegen 31 januari 2014 zal Tervuren volledig operatio-

neel zijn voor de afgifte van nieuwe reispassen, namelijk 

de biometrische paspoorten voor Belgische burgers (die 

buiten de EU reizen) en biometrische verblijfskaarten 

voor vreemdelingen uit niet-EU landen.  In 2004 wer-

den in België al paspoorten met een chip met persoonlij-

ke gegevens, handtekening en foto ingevoerd. Met de 

biometrische paspoorten bereikt België een nieuwe fase, 

want naast de foto en de handtekening komen nu ook 

vingerafdrukken op het paspoort. Deze vernieuwde 

vorm van paspoorten is een vereiste van de Europese 

Unie met als doel de veiligheid te verhogen. 

De gemeente Tervuren zorgt momenteel voor het nodige 

materiaal om de nieuwe reispassen en verblijfskaarten 

vanaf eind januari 2014 te kunnen afleveren.  De aan-

koop van zogenaamde “biometrische packs” die be-

stemd zijn voor de registratie van de biometrische gege-

vens wordt door de Belgische staat gefinancierd.  

Voor de invoering van de biometrische paspoorten en 

verblijfskaarten moet de gemeente Tervuren een ak-

koord sluiten met de Belgische Staat. De gemeenteraad 

van 5 september stemde hiermee in.  



POLITIE IN ACTIE 

Op de gemeenteraadscomissie “algemeen beleid” stelde de politie zijn 
zonaal veiligheidsplan voor. Dit plan, enkel van toepassing op Tervuren,  
bepaalt de prioriteiten voor de komende 4 jaar van de politie. De politie 
stelt  7 kerntaken voorop: onthaal, interventie, wijkwerking, verkeer, 
onderzoek, ordehandhaving en slachtofferbejegening. Tot voor kort be-
stond de bezetting uit 42 VTE. Dit jaar besliste de gemeente om 2 bijko-
mende aanwervingen te doen die vanaf april 2014 inzetbaar zullen zijn, 
vooral in het verkeersbeleid. 
 
Ongeveer 94% van de inzet gaat naar de reguliere werking van de poli-
tie. De overige beschikbare tijd kan de politie, in samenspraak met de 
gemeente, besteden aan prioriteiten waarrond projectmatig acties kun-
nen worden gevoerd. Dit kan gaan om de aanpak van graffiti, parkeer-
beleid, veiligheid aan de schoolomgeving, optimale wijkwerking, geïnte-
greerde aanpak (in samenwerking met de gemeente) en het onderzoek 
naar de haalbaarheid van een schaalvergroting.  

ADVIESRADEN OP 

KOERS 

 
De afgelopen maanden 

kwamen op de 
verschillende 

gemeenteraden de 
samenstelling van de 

verschillende adviesraden 
aan bod. Deze raden zijn 

de gesprekspartners voor 
de gemeente in hun 

vakgebied. Ze bestaan 
telkens uit 

vertegenwoordigers van 
de sector waartoe ze 

behoren. De gemeente 
kan hen adviezen vragen 

of ze kunnen zelf 
aanbevelingen en 

suggesties doen. Op die 
manier vormen ze een 

brug tussen de burger en 
het gemeentebestuur. Ze 

zijn vaak ook de 
spreekbuis van de 

verschillende 
verenigingen in de sector 
en kunnen uiteraard ook 

zelf bepaalde 
evenementen of 

initiatieven opzetten.  
 

Een overzichtje van de 
verschillende adviesraden: 
 

Cultuurraad 

Sportraad 

Jeugdraad 

Raad voor de lokale 
economie (RLE) 

Mobiliteitsraad 

Gemeentelijke raad 
voor de ontwikkelings
-samenwerking 
(GROS) 

Milieuadviesraad 
(MAR) 

Seniorenadviesraad 
(SAR) 

Welzijnsraad  
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Op vraag van de 
Petanqueclub “het 
Pachthof” werden 
de terreinen achter 
Pachthof 
Stroykens uitge-
breid.  
“Een volwaardige 
site waarop onge-
veer een twintigtal 
banen kunnen 
worden uitgezet 
was noodzakelijk 
om de werking van 
deze bloeiende 
vereniging verder uit te bouwen”, zegt Sportschepen Mario Van Ros-
sum. Op 22 september werd de baan officieel ingespeeld tijdens een 
groots tornooi met tal van verenigingen uit de Druivenstreek. Uiteraard 
kan iedereen, ook niet aangesloten leden, hier zijn balletje gooien. Dit is 
trouwens ook mogelijk in al onze deelgemeenten, want overal vind je 
wel een gemeentelijke petanquebaan. Tervuren heeft er één aan Die-
pendal , Moorsel aan de Steenberg en in Vossem kan je pentanquen aan 
de pastorie. 

MEER PETANQUEN IN DUISBURG 



WAT IS ? 

 

EEN RUGZAKSUBSIDIE 

VOOR JONGEREN 

Jongeren die zich tijdens 
een buitenlands verblijf 
inzetten voor een ontwik-
kelingsproject kunnen bij 
het gemeentebestuur een 
rugzaksubsidie van maxi-
mum € 500 aanvragen.  
 

 

DE GEMEENTELIJKE 

RAAD VOOR  

ONTWIKKELINGS- 

SAMENWERKING 

(GROS) 

De GROS is een door de 
gemeenteraad erkend 
adviesorgaan en geeft het 
gemeentebestuur advies 
rond ontwikkelings-
samenwerkingsbeleid 
(OS) en het onthaal van 
vluchtelingen. De GROS 
helpt bij de uitvoering en 
bekendmaking van dit 
beleid en kan ook eigen 
initiatieven opzetten. In 
de raad zitten verenigin-
gen die actief zijn rond 
OS, scholen en onafhan-
kelijke deskundigen.  

LOKALE ONTWIKKELINGSHULP HELPT  
 
Via haar schepen van ontwikkelingssamenwerking, Theo Debeer, enga-
geert CD&V Tervuren zich om het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
in Tervuren verder uit te bouwen.  Voortbouwend op het advies van de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), ver-
deelde de gemeenteraad de projectsubsidies in het kader van ontwikke-
lingssamenwerking.  Al de weerhouden projecten hebben een duidelijke 
band met Tervuurse verenigingen, organisaties of inwoners en kunnen 
dan ook beroep doen op een actief netwerk van lokale vrijwilligers. 
Concreet gaat in totaal € 26.000 naar de ondersteuning van volgende 
initiatieven: 
 
Een bedrag van € 0,25 per inwoner of € 5.320, gaat naar 11.11.11. De 
overige € 20.680 gaat naar zes projecten in ontwikkelingslanden. 
 
Het project ‘Dimbalma’ voor Gambia ontvangt € 4.000. Vorig jaar 
werd met de projectsubsidies een ziekenzaal gerealiseerd. Dit jaar in-
stalleert de lokale bevolking zonnepanelen in de gezondheidspost van 
Karantaba voor het opwekken van elektriciteit om het comfort van de 
zieken en verplegend personeel te verbeteren. 
 
Het feestcomiteit der Reuzen ontvangt eveneens €  4.000. Dit be-
drag gaat naar een weeshuis in Phrao bij Chiang Mai in Noord Thai-
land. Net zoals in 2012 worden deze middelen gebruikt voor de verde-
re uitbouw van een opleidingscentrum voor gediscrimineerde berg-
volkkinderen. 
 
Een derde project ‘Les Cajoutiers’ in Senegal richt zich op de uit-
bouw van leslokalen. De basisschool in Werang ontvangt € 4.000. 
Naast aandacht voor infrastuctuur gaat hier veel aandacht naar onder-
wijskwaliteit, hygiëne, voedselkwaliteit en milieu. 
 
Een nieuwkomer is het project Manbarnotaaf.  Dit initiatief onder-
steunt scholen in Ethiopië, één van de minst ontwikkelde landen in 
Afrika. Focus ligt op de verbetering van de scholeninfrastructuur en de 
vorming van leerkrachten. Momenteel worden 5000 kinderen en 6 
scholen bereikt. Het project ontvangt € 2.000.  
 
Via de werkgroep Recht Op/Broederlijk Delen ontvangt de erkende Oe-
gandese NGO ‘Werken aan Vrede en Ontwikkeling’ € 4.000. 
Deze NGO concentreert zich vooral op versterking van de burgermaat-
schappij, milieuvriendelijke landbouw en voedselzekerheid, microkre-
dieten en integratie van kindgezinnen (waarbij ouders slachtoffer wa-

ren van conflicten in de regio). 
 
ACW-Tervuren/Wereldsolidarieteit 
ondersteunt ‘Society of Women in 
Action for Total Empowerment’ 
in Zuid India. Deze beweging met 
20.000 leden wil de positie van Dalit-
vrouwen (laagste kaste) verbeteren 
en komt op tegen familiaal geweld, 
organiseert onderwijs en vorming 
naast hulp bij economische activitei-
ten.  
 
Dit jaar werden er geen aanvragen 
door jongeren ingediend voor een 
zogenaamde ‘rugzaksubsidie’.  

  4 



“Tervuren wil tegen 2020 haar energieverbruik en haar CO² uitstoot met 
20% verminderen en 20% hernieuwbare energie gebruiken” 

Tervuren  streeft naar 
klimaatneutraliteit. Samen met 
de Provincie, andere gemeenten 
en Interleuven wil het 
gemeentebestuur hier de 
komende jaren dan ook sterk op 
inzetten. Als lokale overheid kan 
Tervuren een rol spelen in de 
strijd tegen de 
klimaatverandering. Vanuit dat 
opzicht ondertekende Schepen 
van Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling Theo Debeer samen 
met burgemeester Jan Sporen het 
Vlaams-Brabantse 
klimaatengagement op 4 oktober.  
 
 
 
 
 

 
 
 
De ondertekening van dit gezamenlijk 
klimaatengagement vormt de eerste stap naar een 
gemeentelijk en provinciaal klimaatbeleid. Tegen 
2020 wil Tervuren 20% minder CO² uitstoten, het 
energieverbruik met 20% verminderen en 20% 
energie halen uit hernieuwbare energiebronnen. De 
komende maanden brengt de gemeente haar CO²-
uitstoot in kaart. Nadien wordt een klimaatactieplan 
opgesteld.  
 
In het verleden nam het gemeentebestuur al 
verschillenden initiatieven die bijdragen tot minder 
én beter energieverbruik: denk maar aan het 
verlenen van isolatiepremies, de sensibiliserende 
thermogafische dakscan, de isolatie van eigen 
gemeentelijke gebouwen, de hernieuwing van 
stookinstallaties…  

 
“Veel minder steenkool, gas en olie verbruiken is de enige oplossing in de strijd tegen 
klimaatverandering”, aldus Schepen van Milieu, Theo Debeer. Tervuren gebruikt sinds 
3 jaar enkel nog 100% groene stroom opgewekt in waterkrachtcentrales in Zweden en 
gedeeltelijk uit windmolenparken op de Noordzee. 

TERVUREN ZET IN OP KLIMAATVERANDERING 
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NOODHULP VOOR SYRISCHE EN BURUNDESE 

VLUCHTELINGEN 

Tegen eind 2014 zal Tervuren over een nieuwe ondergrondse 
parking beschikken die plaats biedt aan een 220-tal wagens. Dit 
zal ongetwijfeld een serieuze impact hebben op de parkeersitua-
tie in het centrum, maar ook rond de nieuwe parking, aan het 
park en het vernieuwde Museum. Daarom werd samen met het 
Museum en met het Agentschap Natuur en Bos (parkbeheerder) 
een uitgebreide studie besteld over de manier waarop Tervuren 
een geïntegreerd parkeerbeleid kan voeren en er naar andere 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de parkings kan worden ge-
zocht.  
 
“We kampen al enkele jaren met parkeerproblemen en zetten 
momenteel de eerste stappen naar een goede oplossing voor de 
Tervurenaars en de handelaars. De creatie van enkele nieuwe 
parkings in de Vanderachterstraat (60 plaatsen), Kazerne Pan-
quin (80 plaatsen) en de Lindenboomstraat (35plaatsen) waren 
een eerste stap. Deze parkings zijn gratis en openbaar en creëren 
vooral extra ruimte voor bewoners. Dit maakt het mogelijk om 
wat meer in te zetten op een correct gebruik van de blauwe zone 
om rotatieparkeren te bevorderen zodat handelaars beter bereik-
baar zijn”, zo licht schepen van lokale economie, Jan Trappe-
niers, toe. “Met de nieuwe parking die op komst is, zullen we een 
nieuwe mijlpaal aansnijden in ons parkeerbeleid. Daarom zetten 
we nu in op een uitgebreide studie die tot een geïntegreerd par-
keerbeleid moet leiden dat ten dienste staat van  onze burger en 
het handelsleven”, aldus Trappeniers. 

Tervuren geeft noodhulp aan mensen die materiële en immateriële 
hulp nodig hebben. Noodsituaties als gevolg van natuurrampen, gewa-
pende conflicten, oorlogssituaties waarbij de burgerbevolking ernstig 
bedreigd wordt, extreme crisissituaties (hongersnood, atoomrampen, 
besmettelijke ziektes, …) komen hiervoor in aanmerking. Deze hulp is 
in principe tijdelijk (voor, tijdens en vlak na de ramp of crisis), per-
soonsgericht, en geconcentreerd op het voorzien van onderdak, voed-
sel, kleding, zuiver drinkwater, acute medische zorgen, het opsporen 
van vermisten en het herstel van familiale contacten. 
 
Dit jaar gaf het gemeentebestuur € 1000 aan noodhulp voor het ver-
zorgen van basisvoorzieningen voor Syrische vluchtelingen in Libanon 
en Jordanië. Daarnaast steunde Tervuren het Rode Kruis met € 1000. 
Het Rode Kruis helpt om honderdduizenden vluchtelingen die naar 
hun land ‘Burundi’ terugtrekken wegwijs te maken in gezondheidsrisi-
co’s, helpt familieleden te herenigen en deelt hulpgoederen uit. 

UITGEBREID PARKEERBELEID 
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ZORG VOOR ONS 

KERKELIJK  

PATRIMONIUM 

Bij de opmaak van 

een strategische 

meerjarenplanning 

worden ook de nodi-

ge middelen voor de 

dagelijkse werking 

van de Kerkfabriek 

voorzien. Daarnaast 

voorziet onze ge-

meente een budget 

voor de nodige infra-

structurele werken 

en restauratie van 

ons kerkelijk patri-

monium. Zo zal er in 

de komende jaren 

worden geïnvesteerd 

in de renovatie van 

het dak in Moorsel 

en een budget wor-

den voorzien voor 

het vooronderzoek 

van de totale renova-

tie van de St Paulus-

kerk in Vossem. 



 

NOTEER IN UW AGENDA 
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NIEUWSBRIEF PER 

MAIL? 

Schrijf u in op : 

Www.tervuren.cdenv.be  

of stuur een mailtje naar  

info@tervuren.cdenv.be  

met vermelding van naam 

en e-mail 

ORANJE PLUIM VOOR “ ‘T GROOT DEBAT” 

Tijdens het etentje  reikte Jong CD&V Tervuren voor de 
vijfde keer hun oranje pluim uit aan een persoon of 
organisatie die zich inzet voor anderen en voor de 
gemeenschap in Tervuren. 

Dit jaar ging deze prijs naar de organisatoren van  
“ 't groot debat”. Zij organiseerden op 5 oktober naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen een 
debat met alle politieke partijen van Tervuren. De 
kiezer kon zo luisteren naar de visies van alle partijen 
en een keuze maken voor de volgende zes jaar. 

“Jong CD&V hoopt dat ze nog zo'n groot debat willen 
organiseren naar aanleiding van de verkiezingen in mei 
2014” zegt Sam Wijnants,  voorzitter van Jong CD&V 
Tervuren. 

REDACTIE:  

Eindredactie: Kristina Eyskens & 

Olivier Hinnekens 

 

Artikels en Fotos:  

Theo Debeer,  Mario Van Rossum, 

Olivier Hinnekens,  

Jan Trappeniers, Sam Wijnants, 

Sebastiaan Coudré,  

Kristina Eyskens,  

Femke Taymans,  

Peter Van Rossum 

UW LOGO 

ETENTJE OP 29 SEPTEMBER  

Het jaarlijks etentje was weer een groot succes!  Bedankt aan 
iedereen om te komen en natuurlijk ook aan alle mensen die 
er door hun inzet een succes van gemaakt hebben... 


