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Nieuws uit de gemeenteraad
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basisscholen. Een directeur voor de
Mobiliteit
De gemeenteraad keurde een nieuw
nieuwe school zal aangeworven worden.
aanvullend verkeersreglement goed. De
Aangezien de directeur van het GITO
snelheidsregimes worden
benoemd is tot coördinerend
aangepast aan de toenemende
directeur voor de
bebouwing en verkeersdrukte.
scholengemeenschap
Dit was ook een gelegenheid
Drieklank, moet ook voor hem
om een harmonisering van de
een vervanger aangeworven
snelheidsregimes op de
worden.
gemeentewegen in te voeren.
Lessen Nederlands
Het CVO Tervuren-Hoeilaart
In principe zal wordt de hele
zal ook in 2008-2009 blijven
gemeente Tervuren zone-50.
instaan voor het organiseren
Uitzonderingen zijn de zones
van lessen Nederlands in
70 (Vossemberg,
gemeenschapscentrum De
Leuvensesteenweg tussen
Agnes Wijnants-Smets
Kam in Wezembeek-Oppem
Coigesteenweg en
Ondervoorzitster
en gemeenschapscentrum de
Gordaallaan en delen van de
Lijsterbes in Kraainem.
Tervurenlaan), de bestaande
zones 30 (bv. Hubertilaan) en woonerven Stadswachten
De dienst stadswachten gaat naar de
(20 km). De zones-30 rond de scholen
nieuwe dienst gemeenschapswachten
worden beperkt tot de ochtend- en
over. De gemeente werft twee startbaners
avonduren.
aan als nieuwe gemeenschapswachten.
Onderwijs
Gelet op de gestage groei van het
Streekpact Leuven 2007-2012
Het geactualiseerd streekpact werd na
gemeenteonderwijs splitst de gemeente
bespreking in het schepencollege in de
de Gemeentelijke Basisschool Tervurengemeenteraad goedgekeurd.
Moorsel in twee aparte gemeentelijke

Jeugdatelier Kameleon verbouwt
De dienst Werken in Eigen Beheer werkt op dit ogenblik hard door in de lokalen van
jeugdatelier Kameleon. Door de fusie in 2006 tussen jeugdatelier De Hoorn en
Harlekijn, beschikt Tervuren over één
groot jeugdatelier. Al snel bleken de
lokalen in de Nieuwstraat te klein om alle
leeftijdsgroepen en het
werkingsmateriaal te kunnen huisvesten.
Een verbouwing van de bestaande
lokalen en een uitbreiding zoals
voorzien, kon niet uitblijven. In een latere
fase zullen er enkele polyvalente ruimten
en voldoende opslagruimte in het
gebouw verbouwd worden voor Chiro
Tervuren en het jeugdatelier.
Door deze realisatie kan er een goed
uitgebouwd jeugdatelier blijven in onze mooie gemeente zodat ook onze nieuwe
generatie kan proeven van deze aparte vorm van jeugdwerk in Vlaanderen.
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Woonbehoeftestudie
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De gemeenteraad van Tervuren keurde begin april de nieuwe woonbehoeftestudie
goed. Deze studie heeft als doel een inzicht te verschaffen in de toekomstige
woonbehoefte van de Tervuurse bevolking en is daarom van zeer groot belang en in
grote mate zelfs bepalend voor het verdere
woonbeleid in onze gemeente, zegt Mario Van
Rossum, Schepen bevoegd voor woonbeleid
en huisvesting. Om tot de juiste prognoses te
komen worden tendensen en trends uitgezet
gebaseerd op de demografische cijfers en het
perceelsaanbod van het laatste decennium,
zonder rekening te houden met de
migratiestromen. We werken dus met de cijfers
van de natuurlijke aangroei en sterftecijfers van
onze eigen inwoners. Zo kan men
ontegensprekelijk vaststellen dat de
bevolkingsaangroei de laatste jaren gestaag
toeneemt, terwijl de gezinssamenstelling (gemiddeld aantal leden per gezin)
afneemt. De combinatie van deze factoren geeft aan dat de nood aan bijkomende
woonentiteiten steeds groter wordt . Vooral voor Vossem en Duisburg is deze stijging
de laatste jaren enorm toegenomen.

Abonneer u
elektronisch op deze

Wanneer we kijken naar het totale aanbod van bebouwbare percelen is de
reservecapaciteit voldoende om tot 2011 in de nodige woonruimte te voorzien. Vanaf
2011 moeten er duidelijk aanzetten komen en initiatief genomen worden als deze
tendens zich voortzet. Vooral in Vossem blijkt de nood het hoogste om op korte en
middellange termijn bijkomende mogelijkheden te gaan voorzien.

nieuwsbrief:
stuur een mailtje met
uw naam en e-mail naar
info@tervuren.cdenv.be

Naast het inventariseren van tendensen en prognoses geeft deze studie ook duidelijk
aan hoe en op welke manier het gemeentebestuur het woonbeleid in Tervuren kan
sturen en bijsturen. Het versterken van de kernen, een geleidelijk extra woonaanbod
in functie van de behoeften, sturend optreden ten aanzien van resterende
woongebieden, flankerende maatregelen zoal verwervingssubsidies, een eventueel
grond en pandenbeleid en de inbreng van gemeentelijk patrimonium zijn een greep
uit de mogelijkheden.

Subsidiereglement Nederlandstalige jeugdverenigingen
Het subsidiereglement voor Nederlandstalige jeugdverenigingen in Tervuren werd
aangepast. De adviescommissie die een advies uitbrengt aan het College van
Burgemeester en schepenen bestaat vanaf nu uit de schepen van
jeugdbeleid, externe deskundigen, de voorzitter van de jeugdraad,
bestuursleden van de jeugdraad en de gemeentelijke jeugdconsulent
die eveneens de voorafgaande controlewerkzaamheden uitvoert.
Voor elk van de 3 groepen jeugdinitiatieven (jeugdhuizen, jeugdateliers,
jeugdbewegingen) bestaat er een aangepaste subsidiëringwijze. Elke
vereniging kan subsidies bekomen aan de hand van punten die
verdeeld worden op basis van aantal leden, aantal georganiseerde
activiteiten, brevetten, financiële verslagen, kosten huurcontracten, ...
In 2007 telde de Jeugdraad Tervuren (JRT) 12 leden (in 2008 nog 11
door de fusie van de jeugdateliers) die samen 16400 € subsidies
ontvingen. De JRT zelf kreeg ongeveer 4500 € toegewezen. Naast deze subsidies
kunnen de jeugdverenigingen ook steeds aanvragen doen voor projectsubsidies bij
speciale evenementen en activiteiten.
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Samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 getekend
Een dergelijke overeenkomst met het Vlaams
Gewest bestaat uit drie luiken:
• een basisniveau, waaraan een basisactieplan aan
verbonden is,
• een onderscheidingsniveau waarvoor men op een
aantal actiepunten extra inzet en tenslotte
• een projectmodule, waarbinnen de gemeente zelf
een aantal projecten voorstelt, die Vlaanderen dan
voor de helft subsidieert. Dit laatste is natuurlijke
het belangrijkste element.

duidelijkheid is, kan de gemeente nog altijd beslissen
om bij een volgende jaarlijkse herziening van de
overeenkomst toch op het onderscheidingsniveau in
te tekenen.

Verder dient de gemeente ook een aantal zeer
concrete projecten in om de komende jaren te
realiseren:
• aankoop terreinen in natuurgebied: 2 percelen in
Vossem langsheen de Voer en aansluitend bij de
weide die de gemeente enkele jaren geleden
reeds aankocht - talud holle weg Boterstraat.
Voorlopig kan de gemeente enkel op de basismodule
• trage wegen-project Duisburg.
en de projectmodule intekenen, omdat het voor het
onderscheidingsniveau noodzakelijk is dat de
• nieuwe superisolerende beglazing in de
gemeente een duurzaamheidsambtenaar aanstelt.
muziekschool GBS-Tervuren.
De huidige duurzaamheidsambtenaar heeft een
• aanleg groendak school Moorsel.
nieuwe uitdaging gevonden buiten Tervuren, maar
• MINA-arbeiders.
kan voorlopig nog niet vervangen worden vooraleer
• Subsidiereglement groendaken
haar vertrek definitief is. Zodra hier meer

Nieuwe voorzitter & Federale Ronde
Marianne Thyssen uit buurgemeente
Oud-Heverlee is de enige kandidaat
voorzitter.
Ze stelt zich aan alle leden voor tijdens een ronde langs de provincies.
Daarbij wordt ze vergezeld door onze
federale ministers en staatssecretarissen, die hun kijk geven op de politieke actualiteit en het regeerakkoord
Leterme I.
Marianne en de federale ronde komen op donderdag 8 mei naar Leuven. Afspraak vanaf 19:30 uur in het
Provinciehuis van Vlaams– Brabant, Provincieplein 1, Leuven.
Leden kunnen ook hun stem uitbrengen voor de voorzittersverkiezingen op de meeting, dus vergeet jullie
stembrief zeker niet.

CD&V Gezinsdag—Plopsaland De Panne
De Springflyer trotseren, Kabouter Plop ontmoeten of het ridderkasteel van
Samson & Gert ontdekken... Zondag 8 juni kan het allemaal op de Gezinsdag van
CD&V in Plopsaland!
Klik hier om je kaarten te bestellen. Via de link vind je ook meer informatie en kan je je
inschrijven voor één van de twee Studio 100 shows in de theatertent. De bestelde
kaarten worden je na betaling per post bezorgd.
Als CD&V lid betaal je 10 euro per persoon (i.p.v. 24 euro). Kinderen tussen 85cm en 100cm betalen 3 euro (i.p.v. 5 euro)
en kinderen kleiner dan 85 cm hebben gratis toegang.
Plopperdeplop, als dat geen fantastische dag wordt!
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Sinds de verkiezingen van 2006 zit CD&V

Hinnekens
Voorzitter CD&V: Olivier Hinnekens

Tervuren terug in de meerderheid.

Correspondentieadres: Lokaertlaan 8, 3080

Deze Tervuren Telex nieuwsbrief heeft

Tervuren

tot doel om onze leden en

E-mail: info@cdenv.tervuren.be

sympathisanten regelmatig informatie te

Website: www.tervuren.cdenv.be

geven over wat er in de gemeente
gebeurt en met welke dossiers we in de
meerderheid bezig zijn. Elke keer krijgt u
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Hiervoor bent u nog altijd welkom op onze

dan ook een kort verslag over de
voornaamste beslissingen van de
gemeenteraden die sinds het laatste
nummer doorgingen..
NIEUWBRIEF PER E-MAIL?

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

vernieuwde website:
WWW.TERVUREN.CDENV.BE

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

Humorama, groot succes!
aan de jeugd van Tervuren
voorstellen.
Dit werd blijkbaar
geapprecieerd want een
kleine 100 jongeren waren
aanwezig op deze gezellige
Daarna was het de beurt aan
Stand-up comedian Michael
Van Peel die een schitterend
optreden gaf waarbij heel wat
afgelachen werd.

Op vrijdag 11 april vond in
zaal Nettenberg in Tervuren
de eerste HUMORAMA
plaats, georganiseerd door
Jong CD&V Tervuren. Met dit
originele concept wil Jong
CD&V Tervuren zich op een
aangename en toffe manier

De geslaagde avond werd
afgesloten met een drankje
en een leuke babbel.
avond. Na een korte
toespraak door
jongerenvoorzitter Jan
Trappeniers reikten onze
jongeren de eerste Oranje
Pluim aan MUTOTO uit.

