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Doe mee met de stickercampagne

Een goed gezind en veilig 
schoolbegin
Verkeersveiligheid belangt ons allemaal aan. Vooral kinderen zijn kwetsbare weggebruikers. Samen kunnen wij de 

verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd versterken en verbeteren. Daarom lanceert CD&V- Tervuren 

bij het begin van het nieuwe schooljaar de campagne ‘Goed gezind en veilig schoolbegin’. 

Kwam u ons tegen aan de schoolpoort? Dan kreeg u van ons een appel of  een sticker. 



Kwam u ons ook tegen 

aan de schoolpoort? Dan 

kreeg u van ons een sticker 

‘Goed gezind en veilig school-

begin’. Met deze stickercam-

pagne ‘Goed gezind en veilig 

schoolbegin’ vraagt CD&V-

Tervuren aandacht voor een 

veilige schoolomgeving. 
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Doe mee!

Een 
goed gezind 
en veilig 
schoolbegin

Breng de campagne ‘Goed gezind en veilig naar school’ mee onder de aandacht en 

-

Meer info: www.cdenv.be/veiligschoolbegin

Sterke nieuwe ploeg

Volgende mensen vertegen-

woordigen CD&VTervuren de 

komende jaren in schepencol-

lege, gemeenteraad en OCMW.

• 

Jan Trappeniers en Theo Debeer 

blijven

• Gemeenteraad: fractieleidster Femke 

Taymans wordt vervoegd door 

Sebastiaan Coudré (vanaf  2016 ge-

meenteraadsvoorzitter)

• OCMW: Karina Van Hal blijft in het 

Eyskens en Hubert Lyben in de 

OCMW-raad
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Ondertussen legt de aannemer de laat-

slaapkamers. Als alles verder volgens 

bewoners er in november aanstaande 

kunnen intrekken.

Er worden 26 appartementen via een 

en de overige 15 via een dagprijs. Er 

komt een centrale ontmoetingsruimte 

voor alle inwoners en een (halftijdse) 

woonbegeleider zal een aantal gemeen-

schappelijke activiteiten organiseren. 

zal in de Vlonder wonen en instaan 

voor het goed beheer van het gebouw 

en hulp bij kleine klusjes. 

-

gen tegen het handelscentrum én het 

OCMW tegemoet komen aan de nood 

aan aangepaste woningen én woonhulp 

wie al lang in onze gemeente woont. 

Maar ook andere woonvormen voor 

senioren krijgen aandacht binnen het 

OCMW. Zo staat deze bestuursperiode 

de uitbreiding van het Woonzorg-

gelegen in de Jezus Eiklaan en momen-

teel bewoond door 101 senioren. Het 

-

aan thuiswonende ouderen. Ook de 

oprichting van sociale assistentiewonin-

gen op dezelfde site staat in de beleids-

plannen van het Tervurens OCMW. 

Meer info: 

Hubert Lyben, OCMW-raadslid, 

0475 43 49 35 of  lyben@skynet.be

Toewijzing assistentiewoningen 
De Vlonder (bijna) een feit
De kandidaat-bewoners voor het complex De Vlonder, gelegen in 

de Koninklijke Moestuin langs de Leuvense steenweg en vlak bij 

het marktplein, weten binnen enkele dagen welk appartement zij 

zullen kunnen betrekken. Ze zullen dan finaal moeten beslissen of 

zij deze stap richting assistentiewoning nu zetten. Alleszins zullen 

binnenkort 41 koppels of alleenstaanden hun intrek kunnen nemen 

in dit schitterend gelegen wooncomplex. 

De jeugd in Tervuren moet over 

de nodige ruimte en moge-

lijkheden beschikken om zich 

optimaal te kunnen uitleven. 

Bedoeling is om de jeugdver-

enigingen via de jeugdraad op 

systematische en structurele 

manier te betrekken als advies-

orgaan. Goede infrastructuur 

blijft een belangrijk objectief.

Zo worden in Moorsel nieuwe lokalen 

de Koninklijke Harmonie Sint Jozef. 

Douwe Wittebrood en Tim Fabry zijn 

enthousiast: “We hebben hier lang voor 

gestreden en zijn zeer tevreden dat 

we volgend jaar kunnen starten. En in 

jeugdclub De Rimpel en T’Oog komt 

een nieuwe toog.”

Speeltuinen voor kinderen 

Zoals aangekondigd zal CD&V-Ter-

vuren werk maken van een degelijke 

speeltuin in iedere deelgemeente van 

Kristina Eyskens: “In de deelgemeen-

tes Duisburg (Pachthof) en Moorsel 

(Steenberg) zullen de bestaande speel-

tuinen de komende jaren een upgrade 

krijgen naar het niveau van de speeltuin 

in Vossem. De speeltuin in Diependal 

wordt verder uitgebreid zodat alle leef-

tijdsgroepen er terechtkunnen. En ook 

op de site Moestuin voorzien we een 

uitgebreide speel- en belevingstuin.”

Jeugdlokalen en speeltuinen worden aangepakt
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-

heid?

Olivier Hinnekens: Na de gemeente-

raadsverkiezingen bleken de Tervure-

naars de kaarten zo geschud te hebben 

dat alle partijen ongeveer even groot 

zijn geworden. Dat betekende dat er 

heel wat mogelijkheden waren om een 

meerderheid te maken. Dat liet ons toe 

om op basis van een positief  project 

in een nieuwe meerderheid te stappen. 

In de onderhandelingen werd al snel 

en Groen+ een consensus groeide over 

waar we met de gemeente naar toe wil-

den en vooral hoe we deze gemeente de 

komende zes jaren willen besturen met 

en voor de Tervurenaars.

- Er is heel wat te doen geweest over 

die nieuwe bestuursstijl? Gaat het dan 

alleen over persoonlijkheden?

Mario Van Rossum: Zeker niet. Elk 

vogeltje zingt zoals het gebekt is en 

natuurlijk heeft iedereen zijn eigen 

dat maakt keuzes duidelijk voor de 

burger. Het gaat over de plaats die de 

Tervurenaar krijgt in het geheel. In het 

verleden leek het soms dat de gemeente 

boven de hoofden van of  zelfs tegen de 

Tervurenaars in bestuurd werd. De be-

volking en adviesraden hadden niet de 

indruk dat er naar hen geluisterd werd. 

Daar willen we aan werken: we zijn aan 

het kijken hoe burgers ook met hun 

vragen naar de gemeenteraad kunnen 

komen en willen de adviesraden op-

waarderen. Het gaat ook verder: vroe-

ger stapte men enkel naar de burgers 

ze mee te delen. Nu willen we ook naar 

de burgers gaan stappen om hun input 

eventueel nog kunnen bijsturen.

Werken VTC van start

Begin mei gingen de voorbereidende 

werken van het nieuwe vrijetijdscen-

-

over het administratieve centrum. 

Het project omvat de bouw van een 

ondergrondse parking met 228 plaatsen 

en een nieuw vrijetijdscentrum met een 

-

-

lingsruimte en een cafetaria. Dit wordt 

dus het nieuwe culturele hart van onze 

gemeente. Ook de aanleg van een plein 

is voorzien dat voor de overgang zorgt 

tussen het administratieve centrum en 

het vrijetijdscentrum. Aansluitend op 

de werken zal ook de Moestuin volledig 

heringericht worden. Het project zal in 

totaal ruim 10 miljoen euro kosten en 

zou eind 2015 voltooid zijn.

Nieuwe parkings 
in het centrum

De afgelopen maanden werd er hard 

gewerkt aan nieuwe parkeermogelijkhe-

den in Tervuren Centrum. In oktober 

werd de nieuwe parking achter het 

sportcomplex Diependal (35 plaatsen) 

geopend. Inmiddels werd ook de tijde-

lijke parking aan het AC heraangelegd 

(180 plaatsen) en in oktober wordt ze 

nog wat uitgebreid als de werken aan de 

einde mei) en in de Vanderachterstraat 

(60 plaatsen) worden nieuwe parkings 

gecreëerd. Deze laatste 2 parkings moe-

ten vooral extra parkeerplaatsen bieden 

aan inwoners.

Een nieuw bestuur, een nieuw geluid?

Zeer snel na de verkiezingen werd de nieuwe meerderheid ge-

vormd tussen CD&V, N-VA en Groen onder leiding van de nieuwe 

burgemeester Jan Spooren. Dat was een breuk met de afgelopen 

12 jaar. Daarom steken we ons licht op bij twee mensen die de on-

derhandelingen vanop de eerste rij hebben meegemaakt, eerste 

schepen Mario Van Rossum en voorzitter Olivier Hinnekens.

Noteer alvast in de agenda

Zaterdag 7 september: bezoek de CD&V-stand op de avondmarkt

Zondagmiddag 29 september: Etentje CD&V-Tervuren in het nieuwe Administratieve Centrum


