
Jaarrekening 2007 van de gemeente  

De jaarrekening van onze gemeente over 
het dienstjaar 2007 vertoont een batig 
saldo van 3,8 miljoen euro. Hiermee 
komt Tervuren uit de negatieve spiraal 
waarin ze de voorgaande jaren verzeild 
was.  
Het positieve saldo is deels 
het resultaat van een onder 
impuls van CD&V/N-VA 
doorgedreven inspanning 
inzake gemeentelijke 
personeelskost (groei beperkt 
tot 2,5%, dus onder de 
inflatie). Belangrijkste effect 
komt evenwel van de snellere 
doorstorting door de Federale 
fiscus van ons gemeentelijk 
aandeel in de 
personenbelasting, de zware 
maar noodzakelijke verhoging 
van de opcentiemen op het 
kadastraal inkomen 
(grondbelasting) en de 
doorrekening van de kost 
voor de waterzuivering in de 
waterfactuur. 
CD&V is zich ten volle bewust 
van de zware financiële inspanning die 
aan al onze belastingbetalende inwoners 
werd gevraagd om de uit de hand 
gelopen gemeentefinanciën te saneren. 
Wij staan borg voor de toekomst waarin 
een verantwoorde beheersing van 
uitgaven gepaard gaat met ruimte voor 
nieuwe beleidsklemtonen en 
gemeenschapsgerichte investeringen. 
 
Gratis toegang containerparken voor 

inzameling van jong Taxussnoeisel 

en asbest 

Op voorstel van Interrand, de 
intergemeentelijke afvalintercommunale, 
ging de gemeenteraad akkoord met deze 
gratisregeling. 
Jong taxushaagsnoeisel kan in de periode 
van 15 juni tot 15 september gratis 
ingeleverd worden zodat het gebruikt kan 
worden voor de productie van 
kankermedicijnen.  
Gelet op de gevaren verbonden aan een 
onoordeelkundig omgaan met asbest 
(kankerrisico via breukvezels) kan elke 

inwoner éénmaal per jaar asbesthoudend 
materiaal inleveren; dit wordt op het 
containerpark in een speciale 
veiligheidszak ingezameld. 
 
Studieopdracht voor restauratie van 

de Sint-Pauluskerk van Vossem 

De gemeenteraad ging 
akkoord met het voorstel van 
het college van burgemeester 
en schepenen om deze 
opdracht, ten belope van 
100.000 euro, te gunnen via 
een algemene offertevraag.  

Hiermee wordt dan ook, na de 
ingrijpende restauraties van 
de kerken van Tervuren-
centrum, Duisburg en 
Moorsel, deze van Vossem 
aangepakt. 

 

Werken aan openbare 

verlichting en 

elektriciteitsvoorziening in 

Hertswegenstraat en 

Eizerstraat 

Eandis, de 
distributienetbeheerder voor elektriciteit 
en aardgas, maakte een raming voor 
deze werken ten belope van 28.000 euro. 
De gemeenteraad ging akkoord met de 
gunning van deze werken. 

 

Erosiebestrijding Nachtegalenlaan/

Leeuwerikenlaan 

De gemeenteraad keurde het bestek 
goed voor de aanleg van een infiltratie-
bufferbekken ter hoogte van de 
Nachtegalenlaan – Leeuwerikenlaan. De 
werken kosten minstens 110.000 EUR en 
kaderen in het gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan. Een diepte in het 
akkerland in de buurt (soort amfitheater) 
zorgt ervoor dat er water en aarde naar 
de lager gelegen huizen langs de 
Leeuweriken- en Nachtegalenlaan 
stroomt. Naar schatting zorgt dit voor 
een bodemerosie van 10 à 20 ton per 
hectare per jaar met water- en 
modderoverlast in de buurt. De kleine 
gracht achter de tuinen en de riool 
waarin ze uitmondt kunnen de toevoer op 
piekmomenten niet aan. Omdat de 
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KALENDER  

• 2/8 tot 17/8:  

Duisburgse feesten 

• 22/8 tot 24/8: 

Vossemse feesten 

• 27/8 Dagelijks Be-

stuur en Bestuur 

• 28/8 Gemeenteraad 

• 4/9 Regiobestuur 

(Tervuren) 

• 19/9:  Restaurant 

CD&V Tervuren 

(Papeblok) 
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Abonneer u 

elektronisch op deze 

nieuwsbrief:  

stuur een mailtje met 

uw naam en e-mail naar 

info@tervuren.cdenv.be 

Uit de gemeenteraad (vervolg) 
gemeente beschikt over 
een goedgekeurd 
erosiebestrijdingsplan kan 
zij voor deze 
infrastructuurwerken 
rekenen op een subsidie 
van de Vlaamse overheid. 

 

Tijdelijke 

overeenkomst met 

Interleuven 

Gelet op de tijdelijke 
afwezigheid, om 
persoonlijke redenen, van 
onze gemeentelijke 
duurzaamheidsambtenaar 

en onze gemeentelijke 
deskundige ruimtelijke 
ordening en huisvesting 

werd met Interleuven een 
overeenkomst afgesloten 
die het ons 
gemeentebestuur mogelijk 
maakt om, op afroep, 
beroep te doen op 
deskundigen van 
Interleuven.  

 

Toerismepromotie in 

samenwerking met de 

provincie Vlaams-

Brabant 

In het kader van de 
toerismepromotie in onze 
regio verlengde de 
gemeenteraad de 
bestaande overeenkomst 
met de provinciale vzw 

Toerisme Vlaams-Brabant 
voor een periode van 6 
jaar.  Onze gemeente 
engageert zich om een 
financiële bijdrage te 
leveren (0,5 euro per 
inwoner) die door de 
provincie wordt verdubbeld 
met het oog op een 
aangepaste promotie van 
de toeristische troeven van 
het Dijleland.  

Daarnaast staat de 
provincie ook met eigen 
middelen en personeel in 
voor een algemene 
promotie van het toerisme 
in onze provincie. 

T E R V U R E N  T E L E X  

Gemeentebesturen die 
aanspraak willen maken op 
de subsidiëring voor 
jeugdwerking dienen naast 
een jeugdbeleidsplan ook 
jaarlijks een 
verantwoordingsnota over 
de uitvoering van dat 
jeugdbeleidsplan op te 
stellen. 
 
De verantwoordingsnota 
geeft aan wat gerealiseerd 
werd, maar duidt ook aan 
welke doelstellingen niet 
gerealiseerd of gewijzigd 
werden.  Het overgrote 
deel van de doelstellingen 
uit jeugdwerkbeleidsplan 
2005-2007 werd 
gerealiseerd. Toch zijn er 

enkele belangrijke 
wijzigingen. 
 
Zo werd de inrichting van 
de gebouwen in de 
Nieuwstraat voor de 
jeugverenigingen 
herbekeken en werden in 
2007 ook afspraken 
gemaakt met de directie 
van het Heilig Hart College 
om het gebruik van de 
schoolaccommodatie voor 
de KSJ Tervuren te 
verzekeren, wat niet in het 
plan was openomen. De 
belangrijkste wijziging was 
echter de bestemming van 
jeugdhuis Den Troemel. In 
het jeugdwerkbeleidsplan 
was opgenomen dat Den 

Troemel zijn plaats zou 
krijgen in het nieuwe 
buurthuis in Vossem. 
Ondertussen is echter in 
overleg met het jeugdhuis 
beslist dat Den Troemel zal 
gehuisvest worden in een 
deel van de 
gemeenteschool. Deze 
ruimte werd gecreëerd 
door de aankoop van een 
woning naast de school die 
ruimte bied voor enkele 
klassen. 
 
Hiermee biedt de nieuwe 
meerderheid eindelijk een 
oplossing op een probleem 
dat al meer dan 10 jaar 
moest aangepakt worden. 

Verantwoordingsnota Jeugdwerkbeleidsplan  

Op 3,4,5 en 6 juli vond 
Hee Tervuren plaats. Op 
donderdag 3 juli gaf Will 
Tura de aftrap van het 
vierdaagse festival. De 
regen was spelbreker en 
zorgde voor een magere 
opkomst ondanks de 
mooie affiche. Dit werd 
echter ruimschoots 
gecompenseerd door de 
ruime opkomst de 
volgende dagen bij 

optredens van ondermeer 
Scala, Les Truttes, Daan 

en Nicole en Hugo. Een 
overvolle markt kon 
genieten van enkele 
schitterende optredens. 
Zelfs de regen op zaterdag 
kon de schitterende sfeer 

en ambiance niet 
bedwingen. 
 
Hee Tervuren was 
wederom een geslaagd 
festival, al is het duidelijk 
dat de bijkomende 
donderdag niet de 
verwachte opkomst kon 
teweeg brengen. Een 
ervaring die we zeker 
zullen meenemen naar de 
volgende edities. 

Opnieuw een geslaagde Hee Tervuren 



Gemeentelijke erkenning en subsidiëring Sportverenigingen 
Zoals voorzien in het Vlaams 
Decreet ‘Sport voor Allen’ 
keurde de gemeenteraad, op 
voorstel van CD&V-
sportschepen Mario Van 
Rossum en na positief advies 
van de Sportraad, een 
aangepaste regeling voor 
erkenning en subsidiëring van 
onze gemeentelijke 
sportverenigingen goed.  
 
De nieuwe subsidieregeling voorziet in een 
beperkte basissubsidie (15% van het 

gemeentelijk budget) en een gerichte 
werkingssubsidie.  
 
De werkingssubsidie wordt 
toegekend in functie van de 
geleverde inspanningen met 
klemtoon op kwaliteitsvolle 
sportbegeleiding en sport 
voor allen (bereik van 
senioren, jongeren, 
gehandicapten, …); in 
mindere mate komen ook de 

kwaliteit van het verenigingsmanagement en 
het gevoerde communicatiebeleid aan bod. 
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Buslijn 830 - de Druivenroute (Groenendaal-Tervuren-Zaventem) 
Naar aanleiding vaneen verzoekschrift van 
enkele inwoners over de route van deze 
buslijn vond er op deze gemeenteraad een 
interessante gedachte- en informatie-
uitwisseling plaats over deze succesvolle 
busverbinding. 
 
In naam van het college van burgemeester 
en schepenen verduidelijkte CD&V-schepen 
Josse Coudré dat onze gemeente opteert voor een 
behoud van de huidige (en snellere) busroute. 
Snelle rechtstreekse verbindingen naar de 
luchthavenregio en omliggende bedrijventerreinen, 
met klemtoon op werknemersvervoer, is immers de 
hoofddoelstelling van deze busverbinding die kadert 
binnen een globaal plan. Een andere snelverbinding 
via lijn 616 (Leuven-Bertem-Moorsel-Zaventem) 
past hier eveneens in en biedt een belangrijke 
verbetering voor het openbaar vervoer in Moorsel. 
 
Aanvullend kon Josse nog het volgende melden: 

• de Druivenlijn werd 5 jaar geleden opgestart en 

haalt momenteel een gemiddelde bezetting van 

36 reizigers per rit (= meer dan 3.000 reizigers 

per dag); 

• het hele jaar door (dus ook in juli en augustus) 

zullen de bussen in de week om de 15 minuten 

rijden terwijl de frequentie op zaterdag 

verhoogt van om het uur naar om het half 

uur; 

• de lijn 830 verzorgt een grote dekking: 

een eerste busrit start om 4.50 uur, een 

laatste bus komt aan om 0.17 uur; 

• alle ritten worden verlengd van 

Zaventem-Luchthaven naar Zaventem-

Cargozone. 

 
Tot slot herinnerde hij de gemeenteraad aan 
volgende vragen die ons gemeentebestuur stelde 
aan De Lijn en de stand van zaken terzake: 

• de vraag voor een nachtbus vanuit Leuven: de 

beloofde marktstudie is afgewerkt en De Lijn zal 

eind 2008 terzake een beslissing nemen; 

• de vraag naar een ‘vrijdagse marktbus’ Duisburg-

Tervuren; 

• de vraag naar een directe verbinding Moorsel-

Tervuren en 

• de opmerkingen inzake overbezetting (door 

schoolgaande jeugd) van sommige 830-ritten: er 

komen vanaf september zes bijkomende busritten 

(3 ’s morgens en 3 ’s avonds) speciaal op de 

schooluren. 

Eveneens naar aanleiding van een 
verzoekschrift en aanvullende vragen 
van sommige gemeenteraadsleden 
verduidelijkte schepen Josse Coudré 
dat momenteel een sneltoets van het 
Tervurense mobiliteitsplan plaatsvindt 

en dat op basis hiervan later dit jaar een 
samenhangend geheel van voorstellen aan de 

gemeenteraad zal voorgelegd worden. 
Josse verzekerde dat gratis kortparkeren 
op het marktplein hierbij zeker mee in 

rekening zal genomen worden. 
Tegelijk wees hij op de recente werken 

aan de bijkomende parking op de 
Koninklijke Moestuin: asfaltering en 

verlichting. 

15 minuten gratis parkeren op Tervurens marktplein? 



weer volop van de partij. 

Onder de aanwezigen ook 

verschillende bekende 

gezichten.  Zo waren er ook 

een paar bekenden uit de 

nationale politiek. Voor N-VA 

was Vlaams 

Volksvertegenwoordiger Piet 

Debruyn van de partij, 

terwijl vanuit CD&V  het 

Zaterdag 21 juni 

organiseerden kartelpartners 

CD&V en N-VA Tervuren hun 

tweede gezamenlijke BBQ.  

Deze ging door in de 

gemeentelijke feestzaal van 

Duisburg. Meer dan 150 

mensen namen deel en ook 

de zon was net zoals in 2006 

Vlaams Parlement werd 

vertegenwoordigd door Jan 

Laurys, Tom Dehaene en Eric 

Van Rompuy. 

Voor allen die er niet bij 

konden zijn, vergeet ons 

etentje niet op 19 

september  
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NIEUWBRIEF 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.. 

FOTO’S / LAATSTE NIEUWS / AGENDA / ONZE 

STANDPUNTEN? 

Hiervoor bent u nog altijd welkom op onze 

vernieuwde website: 

WWW.TERVUREN.CDENV.BE 


