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TERVUREN

EEN GOED JAAR VOOR 
JOU, VOOR MIJ EN 
VOOR DE HELE BUURT

GOED GEZIND 

ONDERWEG
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Openingsweekend van de Warandepoort  
op 9 en 10 januari 2016 
Nu de fase van de afwerking is aangetre-
den, worden de Tervurenaars steeds meer 
benieuwd naar het eindresultaat van het 
fonkelnieuwe vrijetijdscentrum, De waran-
depoort, en wat er daar allemaal te beleven 
zal vallen. 

Inderdaad, heel binnenkort is het zover! 
Tijdens het tweede weekend van januari 
2016 verwelkomen we iedereen om het 
gebouw, zijn functies en zijn medewerkers 
beter te leren kennen. 

Op hetzelfde moment opent ook de onder-
grondse parking met 220 plaatsen en met 
een perfecte verbinding naar de ingang van 
het VTC De Warandepoort. “Als gemeente 
hebben we getracht alle vrijetijdssectoren 
in dit gebouw onder te brengen”, aldus Jan 
Trappeniers, Schepen voor Vrije Tijd. 

De Warandepoort balie zal 7 op 7 geopend 
zijn. Je kan er terecht voor een ticket voor 
een theatervoorstelling, een filmvoorstel-
ling, ondertussen kan je ook boeken voor 
een sportinitiatie, kan je je kleinste spruit 

inschrijven voor Katapult of één van onze 
gemeentelijke zalen reserveren. De nieuwe, 
volledig geautomatiseerde bibliotheek zal 
je er ook terugvinden, naast een theater-
zaal waar verenigingen zich voluit kunnen 
uitleven en het cultuur café waar je steeds 
terecht kan voor een hapje en een drankje. 

Toeristisch 
streekbezoekerscentrum meer 
dan Tervuren alleen 
In het vrijetijdscentrum wordt het nieuwe 
toeristische kantoor ingericht.  Dit wordt 
een regionaal streekbezoekerscentrum. Met 
steun en erkenning van Toerisme Vlaande-
ren wordt Tervuren immers een regionale 
uitvalsbasis voor toeristen en bezoekers van 
onze streek. Spring er zeker eens binnen en 
de nieuwste multimedia-technieken zullen 
je wegwijs maken door Tervuren en je lei-
den naar de mooiste plekjes. “Tijdens de 
eerste maanden zal je er bovendien in de 
aansluitende expo-ruimte een prachtige, 
weliswaar tijdelijke, tentoonstelling kun-
nen bezoeken over onze gemeente en zijn 
link met het Afrikamuseum”, zegt Schepen 
van Toerisme, Mario Van Rossum.

CD&V Tervuren tevreden
Mensen samenbrengen in verenigingen, 
in buurt- en dorpsfeesten en deze maxi-
maal stimuleren en ondersteunen is altijd 
een belangrijk uitgangspunt geweest voor 
CD&V Tervuren. Het realiseren van deze 
nieuwe vrijetijdsinfrastructuur waar we ie-
dereen letterlijk kunnen samenbrengen is 
dan ook de kers op de taart voor Tervuren 
centrum. “Maar daarmee is dit hoofdstuk 
nog niet afgesloten. Want renovatie van be-
staande infrastructuur en de uitbouw van 
een vrijetijdspool en -buurthuis in de deel-
gemeente Vossem staan nog op de agenda” 
besluiten CD&V Schepenen Jan Trappe-
niers en Mario Van Rossum.

WIJ ZORGEN VOOR
JOUW VRIJE TIJD
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Vanaf het najaar 2016 begint er voor het 
verenigingsleven van Moorsel een nieuw 
tijdperk. Zowel jeugdbeweging Jokrimo, 
jeugdhuis De Kaaf en Harmonie Sint-Jo-
zef kunnen vanaf dan gebruik maken van 
nieuwe lokalen. Beide jeugdverenigingen 

zijn tot op vandaag gehuisvest in kleine (De 
Kaaf) of verouderde (Jokrimo) lokalen. 

Met de sterke groei van 
hun ledenaantal wordt 
in deze omstandighe-
den de werking van 
de verenigingen quasi 
onmogelijk gemaakt. 
“Aan het begin van deze 
legislatuur besloten we 
dan ook te investeren 
in nieuwe gebouwen.” 

zegt Schepen van Jeugd en 
Cultuur Jan Trappeniers. “Ook de muziek-
vereniging krijgt een mooie, nieuwe oefen-

zaal op deze site. Verenigingen hebben het 
moeilijk, maar hun toegevoegde waarde 
voor onze gemeenschap is van onschatbare 
waarde. Daarom blijven we sterk investeren 
in de infrastructuur”, aldus Trappeniers.
De bouwwerken, die aansluiten op de 
sporthal “de Steenberg”, zitten voorlopig 
mooi op schema en zouden voor septem-
ber 2016 volledig afgewerkt moeten zijn. Er 
werd gekozen voor een frisse stijl die past bij 
de sporthal maar die toch voldoende jeug-
digheid uitstraalt voor de verenigingen.

NIEUWE, HIPPE THUIS VOOR JOKRIMO EN DE KAAF
Douwe Wittebrood en Tim 
Fabry: tevreden pleitbezorgers 
van de nieuwe jeugdlokalen en 
dus de verdere intensifiëring 
van het Tervuurse 
verenigingsleven. 

VERENIGINGEN KRIJGEN
EEN PLAATS IN PANQUIN 
De gemeente heeft zich 
geëngageerd om de voormalige 
legerkazerne Panquin aan te 
kopen. De  modaliteiten voor 
de aankoop en de uiteindelijke 
invulling van de kazerne zijn 
nog niet definitief beslist. De 
gemeente tracht hierbij te 
streven naar een combinatie van 
diverse woonvormen (sociaal, 
residentieel, betaalbaar en 
alternatief wonen), ruimte 
voor cultuur en verenigingen, 
verblijfstoerisme, ruimte 
voor groen en voldoende 
parkeerplaatsen. Het zal wellicht 
nog een aantal jaren duren om dit 
alles te realiseren. 

In tussentijd 
krijgen heel wat 
verenigingen en 
niet-commerciële 
particulieren 
de kans om een 
aantal ruimtes in 
de kazerne te huren. Dit 
om verloedering tegen te gaan, 
maar ook om mooie oplossingen 
te bieden aan heel wat mensen 
die een locatie zoeken voor 
hun activiteit. De gebruikers 
hebben zich inmiddels verenigd 
en hielden op 25 oktober een 
zeer geslaagde opendeurdag. 
“Individuele burgers die van de 

gemeente de kans krijgen om zich 
te verenigingen en initiatieven 
te nemen, dat is waar CD&V in 
gelooft, aldus Schepen van Lokale 
Economie, Jan Trappeniers.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Olivier Hinnekens
(olivier.hinnekens@gmail.com)
www.tervurWen.cdenv.be

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden Ve
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WIJ VERENIGEN

WIST JE DAT WIJ…

De Vlaamse overheid steunt verenigingen die gezamenlijke activi-
teiten opzetten en waar het grote publiek aan kan deelnemen met 
een subsidie die tot 1.500 EUR kan oplopen. De voorbije jaren 
werden deze middelen vooral gebruikt voor cultuurprogramma-
tie. Sinds vorig jaar is de insteek veranderd en worden met deze 
financiële steun de verenigingen daadwerkelijk aangezet tot geza-
menlijke initiatieven. 

Matthias Verhulst, voorzitter van jeugdclub De Rimpel. “We wil-
den altijd al graag eens de veelbelovende band uit Tervuren, “High 
Hi”, programmeren. Door hun grote succes is het booken van 
deze groep echter ontzettend kostelijk. Dus besloten we om met 
de drie jeugdhuizen de handen in elkaar te slaan en zo, dankzij 
de subsidie, High Hi uiteindelijk toch nog binnenhalen tijdens 
hun tourné. Zulke gemeenschappelijke initiatieven stimuleert de 
samenwerking tussen de jeugdhuizen en ons lokaal talent.”

Femke Taymans, lid van de werkgroep Sociale Kerstmarkt, be-
vestigt deze tendens: “Het wordt ieder jaar moeilijker om mid-
delen te vinden voor onze kerstmarkt. Maar dankzij de Vlaamse 
subsidies zijn we in staat om onze Kerstmarkt, samen met de vele, 
deelnemende verenigingen toch te organiseren.”

….de lokalen van Jokrimo 2 keer zo groot 
maken in vergelijking met de huidige loka-
len?
….het Jeugdhuis “De Kaaf” 4 keer zo groot 
maken én een akoestische muur voorzien 
zodat de buren zeker geen geluidsoverlast 
ondervinden?
….een goede akoestiek verzekeren in het 
muzieklokaal van de harmonie Sint-Jozef 
door het plafond schuin naar omhoog te 
laten lopen? 

….verleden zomer een volledig uitgeruste 
WC-wagen aankochten die kan gebruikt 
worden op grotere evenementen zoals Hee 
Tervuren of de dorpsfeesten in Vossem, 
Moorsel en Duisburg?

Iedereen welkom op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 24 
januari 2016 van 11u tot 13u in het Administratief Centrum, 
De Zevenster, Markt Tervuren 

We kiezen dan ook samen onze nieuwe voorzitter en jongerenvoorzitter, 
we luisteren naar Europees Parlementslid en oud jongerenvoorzitter 

Tom VANDENKENDELARE over de uitdagingen voor Europa, 
en sluiten af met het heffen van ons glas op het nieuwe jaar!

WIJ VIEREN 
SAMEN 
NIEUWJAAR…


