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KALENDER  

• 7 mei: Mutotofuif 

• 13 mei: 

ArTiesTenToer  

• 15 & 16 mei: Gem. 

muziekfestival - 

Pachthof 

Stroykens 

• 29 mei: Jaarmarkt 

en braderie 

Tervuren 

NOTEER ALVAST 

• 1-4 juli HEE 

Tervuren 

• 26 september: 

CD&V restaurant 

in Duisburg 

“We sluiten hiermee perfect 
aan bij de dynamiek die er leeft 
bij de bevolking. Heel wat 
mensen willen immers iets 
positief en concreet doen in de 
strijd tegen de 
klimaatsopwarming. Met deze 
nieuwe subsidies stimuleren we 
nu ook Tervurenaars om hun 
energieverbruik naar beneden 
te halen. Door een  betere isolatie gaat de  
energiefactuur omlaag. In combinatie met 
de verschillende subsidies, waaronder nu 
ook deze van de gemeente Tervuren, 
wordt de terugverdientijd van de 
investeringen korter.” stelt schepen van 
milieu Theo Debeer. 
 
Met dit subsidiereglement sluit Tervuren 
aan bij de doelstellingen van het 

Energierenovatieprogramma van de 
Vlaamse Overheid. Een programma 
dat tot doel heeft om alle daken 
tegen 2020 geïsoleerd te krijgen, 
alle enkel glas te vervangen door 
isolerend glas en alle verouderde 
verwarmingsketels te vervangen. 
 
Tervuren geeft al jaren subsidies 
voor energiemaatregelen, zoals 

voor de installatie van fotovoltaïsche 
panelen en voor zonneboilers, die 
herbruikbare energie bevorderen. 
Met deze subsidies leggen we het accent 
op verlaging van het energieverbruik. Zij 
kaderen in een politiek van bewustmaking. 
 
De aanvraag tot subsidies gebeurt via de 
netwerkbeheerder Eandis en facturen 
vanaf 1 januari 2010 komen in aanmerking. 

De gemeenteraad van 29 april keurde een subsidiereglement goed voor wie zijn dak of 
zoldervloer beter isoleert, vensterglas vervangt door superisolerend glas of een oude 
stookketel vervangt door een condensatieketel. Op deze wijze investeert Tervuren via 
haar inwoners in een duurzaam en rationeel energieverbruik. 

Infrastructuurwerken 
Eind april starten we met de wegenis- en rioleringswerken in 
de Lindenboomstraat, de Bergestraat, de Olmenstraat en de 
Ortar Depauwstraat. Er wordt een gescheiden rioolstelsel 
aangelegd, er komen nieuwe voetpaden en de weg wordt 
volledig heringericht.  Daarnaast komt er een nieuwe parking 
naast Diependal ( ter hoogte van kruispunt Lindenboomstraat 
en Olmenstraat). Tegen juli 2011 zouden deze werken klaar 
moeten zijn. Prijskaartje van dit project is ongeveer 3 miljoen 
euro. 
  
De belangrijkste objectieven van dit project zijn: 

• reduceren van wateroverlast problemen 

• positief milieu-effect ( dankzij gescheiden rioleringsstelsel) 

• meer comfort voor de voetgangers  

• verhoogde veiligheid voor schoolgaande kinderen ( GBS Tervuren) 

• geoptimaliseerde weg- en kruispuntinrichting verhoogt de verkeersveiligheid 

 
Nadat we 2 jaren geleden de werken uitgevoerd hebben waarbij we alle straten tussen 
de Brusselsesteenweg en de Tervurenlaan aangepakt hebben, zullen we met dit project 
opnieuw een grote sprong voorwaarts maken voor alle weggebruikers. 
 
Meer informatie: Schepen Josse Coudré, josse.coudre@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  

Je ogen willen niet goed meer mee, een 
boek vasthouden wordt moeilijker of je 
hebt dyslexie: er zijn tal van redenen 
waarom gewoon lezen moeilijk kan zijn.  
Daisy-boeken laten je dan lezen met je 
oren. Daisy staat voor Digital Accessible 
Information System. Dit is een 
wereldwijde standaard voor 
luisterboeken voor personen met een 
leesbeperking. Dankzij de Daisy 
structuur kan je niet alleen door het 
boek bladeren, stukken opnieuw 
beluisteren, je kan ook pauzes inlassen, 
je favoriete passages herlezen, de 
snelheid van het voorlezen regelen, op 
een willekeurige plaats stoppen met 

lezen en automatisch herbeginnen op 
die plaats.  
We vonden het belangrijk dat onze bib 
in dit verhaal meestapt. 
 
Vandaar dat we opgestart zijn met de 
aankoop van dit Daisy systeem. Alle 
Daisy-werken staan in een speciaal 
ontworpen Daisy meubel dat deze 
maand in onze bib geïnstalleerd 
wordt. Je kan dan in de bib daisy-
boeken en een Daisy-speler ontlenen  
 
Meer informatie: Schepen Josse 
Coudré, josse.coudre@tervuren.be  

Luisterboeken in de BIB 

De gemeenteraad heeft een krediet van 
€ 6.671 vastgelegd voor de ecologische 
opwaardering van twee natuurgebieden 
gelegen aan de Voer.  
De opwaarderings- en inrichtingswerken 
worden uitgevoerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij. Zij zullen in totaal  
€ 23.000 kosten. 
 
‘Vossem Cyclocross’  
Dit gebied van 73 are groot, ligt op het 
einde van de Voerhoek, tussen de 
Voerhoek en de Voer. 
Een aantal esdoorns zal er verminderd 
worden. Zij verhinderen de groei van 
andere aanplantingen. Er komt een 
houtkant met sleedoorn, wilg en 
knotwilg. Langs de oever van de Voer 
wordt hooiland voorzien. Al deze 
ingrepen verhogen de 
biodiversiteitkansen. 
 
‘Vossem centrum’ 
Dit perceel is 50 are groot en ligt aan de 
Dorpstraat in het gebied achter het 
pompstation van Aquafin. Op de  rechter 
Voeroever wordt een knotwilgenrij 
aangeplant. Naast het aanwezige 
wilgenbos komt een mantel-
zoomaanplanting. Op die manier 
verloopt de overgang tussen hooghout 
en grasland geleidelijker. Dit is 
ecologisch interessanter omdat er extra 
ruimte voor vogels en ongewervelde 
dieren bijkomt. Het aanwezige open-
hooiland krijgt een ecologisch beheer. In 

dit gebiedje wordt een vispaaiplaats 
aangelegd. Dit is een vijver waar vissen 
ruimte hebben om hun kuit te schieten. 
Het jonge visbroedsel vindt er een 
goede schuilplaats. 
 
Met deze beheers- en 
aanplantingwerken, gericht op 
natuurontwikkeling en de verbetering 
van de ecologische verbinding tussen 
het Twaalf Apostelenbos en het 
Puttebos, wil Tervuren in samenwerking 
met de Vlaamse Landmaatschappij 
investeren in het biodiversiteitnetwerk 
waarvan onze Voervallei een belangrijk 
deel uitmaakt. 
 
Meer informatie: Schepen Theo Debeer, 
theo.debeer@tervuren.be  

Ecologische opwaardering van de Voervallei in Vossem 
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Gemeenteraad ondertekent motie ‘De tijd dringt’. 

Bij de ondertekening in 2000 werden deze 
doelstellingen bestempeld als haalbaar. Sommigen 
vonden ze zelfs niet ambitieus genoeg. Tien jaar later 
blijkt dat de inspanningen moeten opgedreven worden. 
 
De wereld vandaag 
Tussen 1990 en 2005 zakte op wereldvlak het aantal 
extreem armen van 1,8 miljard naar 1,4 miljard. China 
was bijna helemaal alleen verantwoordelijk voor deze 
daling. Neem China uit de cijfers dan komen we tot 
een stijging met 36 miljoen. In 2009 leden 1,02 miljard 
mensen honger. Dat is 130 miljoen meer dan 3 jaar 
eerder. 56 miljoen kinderen zullen bij een ongewijzigde 
aanpak in 2015 nog nooit een klaslokaal hebben 
gezien.  
Elke dag sterven 25.000 kinderen door armoede, 
ziekte en honger. Ook op vlak van moedersterfte werd 
weinig vooruitgang geboekt. 
Duurzaamheidmaatregelen om de klimaatproblemen 
aan te pakken en fundamentele arbeidsrechten voor 
waardig werk worden niet nageleefd. 
 
Tervuren 
Met de ondertekening van de motie ‘De tijd dringt’ op 
de gemeenteraad van 25 maart verklaart het 
gemeentebestuur van Tervuren zich solidair met 
iedereen die zich inzet voor het behalen van deze 
Millenniumdoelstellingen.  
Tervuren dringt bij de Vlaamse, Belgische en 
Europese overheden aan om tijdens de VN-
conferentie in september 2010 harde engagementen 
te eisen die een belangrijke en gegarandeerde 
vooruitgang betekenen. 
Daarnaast voert Tervuren ook de daad bij het woord. 
Het gemeentebestuur implementeert geleidelijk aan 
duurzame ontwikkeling in de werking van de 

organisatie. 

• Zo word er o.m. door middel van openbare 
aanbestedingen werk gemaakt van een 
duurzaam aankoopbeleid door onze dienst 
WEB en Infrastructuurwerken (duurzaam 
bosbeheer, ‘schone’ werkkledij, milieu 
vriendelijker wagens …). 

• De gemeente ondersteunt de werkgroep 
‘Fairtrade’ voor het behalen van de titel 
Fairtradegemeente. Sinds de 
gemeenteraad de fairtraderesolutie 
ondertekende in maart 2006, sloten al heel 
wat groepen, handelaars en consumenten 
zich aan. Het gemeentepersoneel drinkt nu 
eerlijke koffie en op recepties wordt eerlijke 
fruitsap en wijn geserveerd. 

• Via de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) 
ondersteunt het gemeentebestuur jaarlijks 
verschillende projecten in het Zuiden. Dit 
jaar ontvangt de GROS 24.500 euro. In 
2008 werd, op initiatief van CD&V/N-VA met 
GT/VLD, een groeitraject afgesproken. 
Jaarlijks wordt het budget met 2 % 
verhoogd. Wat neerkomt op10.500 euro 
over de hele legislatuur. 

• Tot slot biedt de gemeente ook gratis 
onderdak aan de dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers goed 
draaiende 
Wereldwinkel. 

 
Meer informatie: Schepen 
Theo Debeer, 
theo.debeer@tervuren.be  
 

In september 2000 ondertekenden 189 lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder 
België,  de Millenniumverklaring. Zij verbonden zich ertoe tegen 2015 acht 
doelstellingen te halen. Deze acht doelstellingen zijn gericht op het uitbannen van 
armoede en honger, de verbetering van gezondheid en onderwijs en op duurzame 
ontwikkelingsprincipes. 
Met de ondertekening van de motie ‘De tijd dringt’ schaart Tervuren zich achter de 
eisen van niet-gouvernementele organisaties en vrijwilligers die vooruitgang eisen in 
de realisatie van de Millenniumdoelstellingen. 

Aanpassing reglement Speelpleinwerking Katapult 
Tijdens de paasvakantie en gedurende de grote 
vakantie staat er een volledige animatorenploeg klaar 
die hun best doen om kinderen uit Tervuren leuke 
vakantiedagen te bezorgen op het speelplein.  
Op de gemeenteraad van 25 maart werd een nieuw 
reglement van de Speelpleinwerking goedgekeurd. 
Volgens het oude reglement konden enkel die 
kinderen naar het Speelplein komen die of in Tervuren 
wonen of in Tervuren naar school gaan. In het nieuwe 
reglement wordt dit wat meer opengetrokken en het 

Speelplein zal nu toegankelijker zijn voor twee nieuwe 
groepen van kinderen. In de eerste plaats zijn dat 
kinderen die gedurende vakantieperiodes verblijven bij 
hun grootouders, die in Tervuren wonen. In de tweede 
plaats gaat het om kinderen die ouders (of een ouder) 
hebben die als werknemer of als zelfstandige 
economisch actief zijn (of is) in Tervuren. 
Hiermee beantwoordt de gemeente aan een concrete 
vraag die ze heeft gekregen van inwoners en van 
economisch actieve personen in Tervuren. 



Eindredacteur: Olivier Hinnekens  
Artikels en foto’s: Olivier Hinnekens, Femke Taymans, Josse Coudré  en 

Theo Debeer 
Lay-out: Ludwig Paeps  

Voorzitter CD&V Tervuren: Olivier Hinnekens, Lokaertlaan 8, 3080 
Tervuren 

TERVUREN TELEX 

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL?  Schrijf u in op: http://tervuren.cdenv.be 

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

Vernieuwing binnen de CD&V fractie 
 

Zoals iedereen vermoedelijk nu wel weet is Theo Debeer onze allernieuwste schepen in Tervuren. 
Daarnaast zetelt Marcel Roeykens niet langer in de gemeenteraad en vanwege haar verhuis naar een 
andere gemeente heeft Caroline Cumps afscheid moeten nemen van de Tervuurse politiek. 
Dit bracht enkele verschuivingen met zich mee binnen de verschillende bestuursorganen. De CD&V heeft 
een nieuwe fractieleider binnen de gemeenteraad, namelijk Jan Trappeniers. Michel Probst komt ons in de 
gemeenteraad versterken en Karina Van Hal zetelt vanaf nu in de OCMW-raad en het vast bureau. 
Als Schepen trekt Theo zich terug als voorzitter van de gemeenteraadscommissie  grondgebiedzaken, waar 
hij wordt opgevolgd door Hubert Lyben. Ook als deskundige bij de Intercommunale Interrand neemt hij 
ontslag, waar Femke Taymans zijn taak zal overnemen.  

Nieuwe mandaten op een rijtje: 
Gemeenteraadscommissies: 

• Michel Probst vervangt Theo Debeer als  plaatsvanger in de gemeenteraadscommissie sociale zaken 

• Hubert Lyben vervangt Theo Debeer als lid en voorzitter van de gemeenteraadscommissie 
grondgebiedszaken 

Interrand 

• Femke Taymans vervangt Theo Debeer als deskundige bij de Intercommunale Interrand 

• Michel Probst vervangt Femke Taymans als afgevaardigde in de algemene vergadering van Interrand 
IGO Leuven 

• Michel Probst vervangt Theo Debeer als  kandidaat-bestuurder bij IGO Leuven 
Interleuven 

• Hubert Lyben vervangt Marcel Roeykens als bestuurder bij Interleuven 
Ijsedal 

• Jan Trappeniers vervangt Marcel Roeykens als afgevaardigde in de raad van bestuur van IJsedal 

Bezoek zeker onze website 
 

http://tervuren.cdenv.be 


