
Met de aankoop van het gebouw aan de Dorpsstraat 40 (naast de gemeentelijke basisschool van 

Vossem) heeft het gemeentebestuur duidelijk gekozen om het Vossemse verenigingsleven een nieuwe 

impuls te geven. De regionale kantoren van Kind en Gezin verhuizen naar de pastorie in Duisburg. 

Tegen een marktconforme prijs zal het de onderste verdieping gebruiken. “Meteen een eerste stap om 

deze pastorie een sociale dimensie te geven”, zegt Schepen Mario Van Rossum. 

 

Na deze verhuis komt het gebouw in Vossem volledig vrij te 

staan, wat de mogelijkheid geeft om naast schoolklassen ook 

enkele verenigingslokalen in te richten. Hierdoor kunnen we 

ook het oude gemeentehuis van Vossem vrijmaken om er 

ruimte te creëren voor Jeugdhuis Den Troemel. Na jarenlang 

zoeken komt hiermee in het najaar, na wat 

verbouwingswerken, eindelijk een oplossing voor de 

Vossemse jeugdclub. 

 

Het is duidelijk dat de herlokalisaties van Kind en Gezin en 

Den Troemel nog perspectieven bieden. Ook de andere 

verenigingen die momenteel gebruik maken van de oude 

jongensschool zullen geleidelijk verhuizen naar de 

Dorpsstraat 40 en de vrijgekomen ruimtes in de pastorie van 

Vossem . 

 

Het is immers de bedoeling om ook de oude jongensschool in 

de Kouterstraat een nieuwe bestemming te geven. Daar een 

huisvestingsproject op maat van Vossem te ontwikkelen moet 

deze site een nieuw elan geven. “Hopelijk krijgen we dit op 

korte termijn rond”, aldus Mario. 

 

Mario Van Rossum 

Eerste Schepen, Schepen 

van sport, woonbeleid en 

stedenbouw en van Vlaam-

se aangelegenheden  

Kind en gezin verhuist naar pastorie Duisburg 
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De gemeenteraad van 28 augustus 2008 heeft beslist om voor de dienstjaren 2008 

tot en met 2012 aan alle personen die genieten van het OMNIO-statuut, gratis 2 

rollen vuilniszakken van 50x60 cm ter beschikking te stellen. 

 

Voor deze gezinnen werd er voor de zomervakantie reeds een sociale correctie in-

gevoerd voor deelname aan de Speelpleinwerking Katapult (zie een vorige Telex). 

Op vraag van CD&V/N-VA komen er ook in andere sectoren (zoals vrije tijd, on-

derwijs, …) sociale correcties voor deze groep. 

 

Het OMNIO-statuut wordt toegekend aan wie beschikt over een bruto belastbaar 

gezinsinkomen van 13.543,71 euro +2.507,30 euro per persoon ten laste. Dit statuut 

kan men aanvragen bij de eigen mutualiteit. Gezinnen krijgen een hogere terugbe-

taling voor hun doktersbezoeken, kinebehandelingen, tandzorg, geneesmiddelen, 

hospitalisatiekosten en andere medische uitgaven. 

 

Gezinnen met een laag inkomen worden aangeraden bij hun mutualiteit na te gaan 

of zij niet in aanmerking voor het OMNIO-statuut.  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  

Buitengewone onderhouds– en aanpassingswerken 
kleine omvang 

Naast de grote wegenis- en riolerings-

werken zijn er tal van "kleinschalige 

infrastructuurwerken". Mooie voorbeel-

den daarvan zijn de heraanleg van de 

kerkomgeving in Moorsel, de herinrich-

ting van de Montigny- en Asselbergh-

slaan en de Kouterstraat. Minder specta-

culair, maar even belangrijk voor de 

veiligheid en het leefcomfort van de 

omwonenden zijn kleinere ingrepen 

(plaatsen van een bijkomende rooster, 

kleine verbeteringen aan fiets- en voet-

paden, corrigeren van kleine defecten in 

de rijbaan). Via een raamcontract (dat 

over 4 jaar verloopt) kunnen we snel 

inspelen op de noden die zich voordoen 

in onze gemeente. 

 

Goed nieuws voor gezinnen met een laag inkomen 
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Ondersteuning gemeentelijk milieubeleid 
De gemeenteraad keurde ook een samenwerkingsovereen-

komst voor natuurbeheer en natuurontwikkeling goed. Na-

tuur- en landschapsploegen van IGO-Leuven worden de ko-

mende jaren opnieuw ingeschakeld. Zij voeren in kleine na-

tuurgebieden opdrachten uit om er de achteruitgang van de 

biodiversiteit stop te zetten en een ecologische meerwaarde te 

realiseren. Recent werd de waardevolle holle weg de Kerselae-

renstraat in Vossem opgeruimd en kregen de taluds op ver-

schillende plaatsen nieuwe streekeigen aanplantingen.  

Missing links fietspaden  
Het gemeentebestuur investeert zwaar in de aanleg van fietspaden in Tervuren. Denken 

we maar aan de Hondsbergen, Moorselstraat, Veeweidestraat, Vossemberg en Tervuur-

sesteenweg. 

 

Op enkele jaren zijn "individuele/geïsoleerde" fietspaden uitgegroeid tot een mooi fiets-

padennetwerk. Toch zijn er nog een paar ontbrekende schakels ( o.a. Dorpsstraat, Hei-

destraat).  Met het lanceren van een studieopdracht pakken we ook deze laatste "missing 

links" aan. Als we daar dan nog het  dossier van de fietspadverbinding Moorsel- Sterre-

beek ( reeds opgestart) en het dossier van de N3 aan toevoegen, dan kunnen we rustig 

stellen dat je je makkelijk en veilig met de fiets kan verplaatsen tussen de diverse woon-

kernen van onze gemeente. 
 

Betere ontvangst van anderstaligen 
Anderstaligen die zich tot op heden aandienden in onze 

gemeente, gaf men bij de inschrijving een paar foldertjes 

mee waarin hen gevraagd werd zich te wenden naar de ver-

schillende instanties die hen konden helpen om het Neder-

lands te leren. In het kader van een betere ontvangst van de 

anderstaligen bereikte het schepencollege een akkoord met 

het Huis van het Nederlands om dit anders aan te pakken. 

 

Het Huis ontvangt de anderstaligen en  tracht met een 

interview en wat taaltests te achterhalen welke oplei-

ding het best past bij het niveau en de professionelen 

noden van de nieuwkomers . Daarna volgt er een 

doorverwijzing naar een geschikte cursus (bv. in het 

Centrum voor Volwassenonderwijs in Tervuren). 

 

De gemeente heeft voor het Huis van het Nederlands 

een lokaaltje ingericht in het oude 

gemeentehuis recht over het Ad-

ministratief Centrum. Het Huis 

heeft zijn permanentie daar ver-

hoogd. Voortaan kan het elke 

maandag van 13.00 tot 19.00 uur 

(parallel met de openingsuren van 

het AC) anderstaligen ontvangen. 

 

“De kortste weg is meestal de snelste, ook voor wat 

betreft integratie van anderstaligen. Zich inschrijven 

in de gemeente en in één beweging het Huis van het 

Nederlands bezoeken om je onmiddellijk te laten tes-

ten en verder te helpen, het kan voortaan in Tervu-

ren.”, aldus Mario Van Rossum, schepen van Vlaams 

Beleid. 

Josse Coudré 

Schepen van Infra-

structuurwerken, ver-

keer en mobiliteit 



voor te schotelen, zoals jullie 

van ons gewoon zijn 

ondertussen. 

Dit jaar gaat het 

etentje door in CC 

Papeblok Tervuren 

op vrijdag 19 

september vanaf 

18.00 u. 

Voor 15 euro krijgt u van ons 

Het jaarlijks etentje is altijd 

opnieuw een gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten, de 

laatste nieuwtjes uit te 

wisselen en ook met ons van 

gedachten te wisselen over 

het beleid in de gemeente en 

de plannen van de toekomst. 

Daarom dat we jullie 

aanwezigheid ook altijd sterk 

op prijs stellen en onze 

uiterste best doen om jullie in 

een leuke sfeer lekker eten 

soep en een drankje, gevolgd 

door varkensgebraad met 

champignonsaus  of zalm 

naar keuze.  U kan bij de 

bestuursleden uw kaart 

kopen en ook als u niet kan 

komen, kan u ons altijd 

steunen door een steunkaart 

van 3 euro te kopen. 

We hopen jullie talrijk te 

mogen verwelkomen met 

vrienden en familie. 
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TERVUREN TELEX 

CD&V-Restaurant op 19 september 2008 

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL? 

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

of stuur een mail naar: info@cdenv.tervuren.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 


