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Warme, winterse wensen voor 2018 !
Beste Tervurenaar,
CD&V Tervuren wenst u een gelukkig en gezond nieuwjaar toe! Een warm en vooral
menselijk jaar, waarin u kan genieten van hartelijke familie, toffe vrienden en sympathieke
Tervurenaars. 'Samenleven' is voor ons een doe-woord. De vele realisaties en initiatieven van
de voorbije jaren in Tervuren bewijzen dit. Onze schepenen Mario Van Rossum en Jan
Trappeniers met de portefeuilles inanciën, sport, cultuur, jeugd, evenementen, toerisme en
lokale economie zitten bijgevolg geen minuut stil.
Maar ook talrijke verenigingen, de Raad voor Lokale Economie, de organisatoren van de
Kerstmarkt en dorpsfeesten en de vele vrijwilligers zijn zo'n belangrijke en verdienstelijke
'ondernemers' op vlak van 'Samenleven'.
Als partij wil CD&V het verhaal van 'de Club van Wij' brengen. Het gaat om een positief
verhaal waarbij we een enthousiaste partner willen zijn van gezinnen, ondernemers en
verenigingen. We willen inzetten op de kwaliteit van het leven en geloven in een project dat
mensen verbindt. Trouwens, de intussen welbekende straat- en buurtfeesten zijn vanuit deze
'raison d'être' ontstaan en vanuit de idee dat een buur(t) die je kent een veel betere buur(t)
is. Aarzel dus zeker niet om een straatfeestje te organiseren! En wie weet brengt deze krant u
nog op andere, verbindende ideeën.
Veel leesplezier,
Theo Debeer
Voorzitter van CD&V Tervuren
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Tervuren leeft meer dan ooit,
maar WIST JE OOK DAT...
...het gemeentebestuur achter het
nieuwe GITO een nieuwe toegangsweg
aanlegt voor leerlingen die met de iets
via het park naar school komen? De
volwassenonderwijsstudenten die ‘s
avonds parkeren lang de Molenberglaan
kunnen deze weg ook gebruiken. Een
zeer goede maatregel om de
Leuvensesteenweg te ontlasten.
...het oude GITO op weg is naar een
kwaliteitsvol woonproject? Vandaag
bevat deze site van 5850m² 60%
bebouwing en 100% bodemverharding.
In de toekomst zal er maar 45%
bebouwd zijn, slechts 15%
bodemverharding én 40% groen! Een
stevige garantie dus voor een betere
leef- en woonkwaliteit. "De buren van
de oude GITO-site gaan een
opwaardering van hun buurt tegemoet" ,
zegt Theo Debeer, CD&V-voorzitter en
gewezen schepen van milieu en
duurzaamheid.

...Tervuren op 8 juni 2017 de Green Deal
Circulair Aankopen
ondertekende? Circulaire economie is
een manier om de grondstoffen van een
product zoveel mogelijk te hergebruiken.
De voetbalinfrastructuur op de ‘Berg van
Termunt is het eerste bouwproject in
Tervuren volgens deze logica. De
gebouwen worden zo gemaakt dat ze
later kunnen worden gerecycleerd.
...het ontwerp om de Berg van Termunt
uit te rusten klaar is voor de indiening
van de bouwvergunning? Er komt een
nieuwe kantine, kleedkamers en een
tribune voor KVTD. Daarnaast verhuizen
we ook de jeugdclub Tram 44, nu wat
ongelukkig gelegen in de Oppemstraat,
naar 'Den Berg'. Ook andere
verenigingen en particulieren zullen er
terecht kunnen in een polyvalent zaaltje
voor een feestje of een fuif.

...de gemeente Tervuren bouwgronden zal
verkopen op het Kisteveld, gelegen
achter het Kerkhof langs de
Duisburgsesteenweg, en dit aan een
lagere dan de commerciële prijs (mits
bepaalde voorwaarden)? Zo worden
jongeren wat gesteund bij hun bouw- en
woonplannen.

...de gemeente met een jaarlijks
budget van bijna 30 miljoen euro
werkt? Een derde hiervan gaat naar
personeelskosten. Het andere deel gaat
naar exploitatie, dotaties (zoals OCMW
en verenigingen) en de alossing van
leningen. "Een gezond inancieel beleid
is al jaren waar CD&V voor staat", zegt
onze inanciënschepen Mario Van
Rossum.
...de sportdienst van de gemeente, naast
de ondersteuning van sportverenigingen
en sportevents, meer dan 1000
kinderen per jaar ontvangt tijdens de
populaire sportweken? Deze gaan
door in de Steenberg Moorsel en is het
sportieve en gezonde alternatief om
onze jeugd op te vangen tijdens de
vakantieperiodes.

...jongeren die in Tervuren een huis of een
appartement willen kopen, kunnen
rekenen op een inancieel steuntje (mits
bepaalde voorwaarden)? Het waren onze
CD&V jongeren die de vorige legislatuur
aandrongen op de invoering van
zulke verwervingspremie. Het
regelement werd dit jaar aangepast. De
duurtijd om de premie aan te vragen
werd verlengd van 4 naar 6 maanden. En
de premie bedraagt 5000 euro als je een
huis of appartement koopt.

...CD&V Tervuren jaren ijverde voor
een mantelzorgpremie? Tervuren
behoorde bij het kwart van de
gemeenten dat geen
mantelzorgpremie geeft. Vanaf 2018
kunnen mantelzorgers eindelijk
genieten van een premie.
CD&V Tervuren kijkt vooruit. De
vergrijzing neemt alsmaar sneller
toe. De mantelzorger zorgt ervoor
dat de overstap naar de duurdere,
residentiële zorg zoals een rusthuis
wordt uitgesteld. Professionele hulp
in combinatie met mantelzorg maakt
dat mensen langer in hun huis
kunnen wonen.
...de nieuwe crèche 'De Tovereik',
gelegen in de nieuwbouwvleugel van
het Woon Zorgcentrum ‘Zoniën', op 1
december 2017 succesvol zijn
deuren opende? Op het gelijkvloers
werd een ruimte van 445m² ingericht
voor de opvang van kindjes tussen 0
en 3 jaar. Deze crèche, een project
waar CD&V haar schouders onder
zette, telt op termijn 42 plaatsen. De
Tovereik opende alvast met de
opvang van 24 kindjes om later door
te groeien naar maximale bezetting.

...onze 27-jarige Sebastiaan Coudré
reeds twee jaar voorzitter is van de
gemeenteraad? Femke Taymans is
fractieleider in de gemeenteraad.
En Karina Van Hal en Kristina
Eyskens zijn onze twee
vertegenwoordigers in het OCMW.
...het buurthuis van
Vossem volop in de stijgers
staat? De repetitieruimte
voor de
muziekverenigingen zal ook
gebruikt kunnen worden
door de andere
verenigingen.
De school krijgt een ruime,
overzichtelijke ingang
rechts van het nieuwe
gebouw.
Het einde van de werken is
voorzien tegen het najaar
2018.

"Vanf 2018 mag ons gemeenschapscentrum 'de
Warandepoort' zich officieel 'cultuurcentrum'
noemen. Na jarenlange inspannning ben ik
ontzettend fier om als schepen van Cultuur deze
erkenning mee te mogen realiseren en
ontvangen. Het toont aan dat ons gevarieerd
cultuuraanbod Tervuren en omstreken boeit!",
aldus schepen Jan Trappeniers.

...onze gemeente Tervuren in 2017
samen met 17 Vlaams-Brabantse
gemeenten de oiciële
goedkeuring van Europa kreeg
voor haar klimaatplan? In dit
klimaatplan beschrijft de gemeente
de acties die ze zal ondernemen om
de CO2-uitstoot met minstens 20% te
verlagen. Theo Debeer, voormalig
duurzaamheidschepen, is hier heel
gelukkig om. In 2014 ondertekende hij
samen met de burgemeester de
provinciale engagementsverklaring.
...de verwerving van de kazerne
Panquin stilaan rond is? Er komen
onder meer nieuwe woningen, een
hotel, horeca en een nieuw
gemeentelijk museum. Iedereen kijkt
uit naar dit nieuw stukje Tervuren dat
voortaan ook een groene verbinding
zal zijn tussen de bronnen van de
Voer, de Robiano- en pastorievijvers
en het Park.

...er groeiende bezorgdheid heerst
over de veiligheid aan de
schoolpoorten? Ondanks
maatregelen zoals het inrichten van
een schoolstraat en kiss & ridezones rijden de bestuurders er nog
veel te snel. "Er zou een groter respect
en vooral bewustzijn moeten komen
over de zone 30 in de buurt van
scholen", aldus gemeenteraadslid
Femke Taymans die haar kinderen
dagelijks naar de gemeenteschool
brengt.

...vanaf januari 2018 er meer huisophalingen van blauwe
zakken worden georganiseerd en
vanaf dan ook de ophaling van de
de roze zakken start? Top!
...Tervuren sinds 2017 een Tourist
Run organiseert, een recreatieve loop
die de sportievelingen langs de
mooiste plekjes van Tervuren brengt?
Dit jaar namen maar liefst 350 lopers
deel aan een tocht langs het Spaans
Huis, De Warandepoort, de Panquinkazerne en heel wat lokale
handelszaken.

...de bouw van de nieuwe speeltuin in
de Koninklijke Moestuin deel
uitmaakt van een echt
'speeltuinbeleid'? Want het
gemeentebestuur investeerde de
laatste jaren ook in een nieuwe
speeltuin in Duisburg en binnenkort
komt Moorsel aan de beurt. Bestaande
speeltuinen, een vijftal, krijgen een
grondige opknapbeurt.
NIEUW: Tijdens de kerstvakantie
(3-5/01) wordt sportcentrum
Diependal omgetoverd tot een
binnenspeeltuin met springkastelen
en bal- en circusspelen. Iedereen
welkom!

Schepen van Jeugd Jan Trappeniers
...de gemeente heel wat geschenken
en premies onder vorm
van cadeaucheques aanbiedt die je
kan gebruiken bij handelaars in
Tervuren? Op die manier steunen we
jaarlijks met 15.000 à 20.000 euro
onze handelaars. Denk dus aan deze
geschenkbonnen als je op zoek
bent naar een origineel cadeau (te
verkrijgen bij het infokantoor De
Warandepoort) .
...je op 9 en 10 december op de markt
in Tervuren terecht kon voor een
Winter Foodtruckfestival
en kerstaankopen? Voor alle
duidelijkheid: dit Winter
Foodtruckfestival gaat niet ten koste
van de tweejaarlijks Sociale
Kerstmarkt. Beide evenementen vinden
beurtlings plaats.
...Tervuren ondertussen al bijna 20
wijk en buurtfeesten kent? En wist je
dat je bij buurtfeesten beroep kan
doen op logistieke (tafels, tenten en
stoelen) of inanciële (200 tot 300
euro) steun? CD&V hecht veel belang
aan deze buurtfeesten en is overtuigd
van de meerwaarde ervan:
buurtfeesten versterken het
gemeenschapsleven en brengt
mensen dichter bij elkaar.

...je binnenkort niet meer een
kwartiertje maar een half uurtje
gratis kan parkeren in de
ondergrondse parking? CD&V heeft
hierop hard aangedrongen. Ook
bovengronds kan je het eerste half uur
gratis parkeren. "We willen het
winkelen in onze gemeente nog
aantrekkelijker maken en geloven
dat je met een half uurtje gratis
parking vlotter zal binnenspringen bij
onze handelaars", aldus schepen
van lokale economie Jan
Trappeniers.
...de gemeente momenteel werkt
aan de visieontwikkeling voor een
nieuw Gemeentelijk Museum? Dit
museum zal gehuisvest worden in het
nieuwe Panquin en zal de
geschiedenis van Tervuren in kaart
brengen. De samenwerking met de
Heemkundige Kring en de Vrienden
van de School van Tervuren verloopt
prima! Ook hedendaagse kunst krijgt
er een plaats. De gemeente tekende
met Museum 'M' (Leuven) een
samenwerkingsovereenkomst.
...het aantal leden van de
bibliotheek sinds de opening met
19% steeg tot 4175 leden. De
verhoging betrof vooral jongeren en
bijna uitsluitend Tervurenaars.
Ondertussen loopt de bib tijdens de
examenperiodes ook vol blokkende
studenten.
...het Warandeplein begin 2018
bewoond zal worden door het
standbeeld van de Tervuurse
Herder? De Tervuurse Herder is
wereldberoemd en krijgt een
verdiende ereplek in het centrum van
onze gemeente. Zo gaan cultuur en
toerisme hand in hand, of beter, hond
in hond.

Schepenen Jan en Mario
overhandigden de
opbrengst van hun
Nazomerfeest van begin
september 2017, een
cheque van 500 euro,
aan het buurthuis
‘Groenveld’ te Moorsel!

Koninklijk sluitstuk!

De splinternieuwe speeltuin in de Koninklijke Moestuin werd
tot hier toe al druk bezocht door jong én oud en dat doet
deugd. Mijn collega schepen van Jeugd Jan Trappeniers
mag hier zeer trots op zijn, aldus schepen Mario Van
Rossum. Het centrum van Tervuren gaat met het nieuwe
gemeentehuis en plein, de ondergrondse parking en 'De
Warandepoort' een nieuw tijdperk in!

Kom naar onze
nieuwjaarsreceptie
2018!

CD&V,
dat smaakt naar
meer!
We blikken positief terug op ons jaarlijks
etentje van zondag 24 september 2017.
Ons duo van zalm en balletjesbuffet werd
duidelijk gesmaakt. Respect en felicitaties
voor onze bestuursleden die in de
kookpotten doken. Selfmade gerechten!
Bijna 200 bezoekers kunnen dit bevestigen.
Dat smaakt naar meer! Afspraak in
september 2018.

Wanneer? Zondag 21 januari om 11 uur.
Waar? De Zevenster, ingang langs de
kant van de Koninklijke Moestuin.
Waarom? Omdat je er in een
gemoedelijke sfeer Minister van Justitie,
Koen Geens, en CD&V mandatarissen kan
ontmoeten!
HARTELIJK WELKOM

Zin in dynamiek?

Wil je mee nadenken en werken aan de toekomst van Tervuren?
Neem contact op met voorzitter Theo Debeer (0472 96 78 99 of debeer.theo@telenet.be)
of met onze bestuursleden: Kristina Eyskens en Sam Wijnants (ondervoorzitters), Mario Van Rossum en
Jan Trappeniers (schepenen), Sebastiaan Coudré (gemeenteraadslid – gemeenteraadsvoorzitter), Femke
Taymans (fractieleider gemeenteraad), Karina Van Hal (OCMW-ondervoorzitter en raadslid), Gunther
Dekeyser (secretaris), Tom Van Leeuwe (penningmeester), Hubert Lyben (ledenwerving), Alexia Renotte,
Agnes Michiels, Bernard Vanhoutte, Bernadette Renders, David Gay, Dirk Baksteen, Viviane Van Mellaerts,
Agnes Wijnants-Smets, Christine Smets, Guido Van Begin, Marcel Roeykens, Olivier Hinnekens, Thomas
Scheen, Daphne Vanderelst, Yolanda Lok, Gemma Vanmarcenille, Kathelijne Verboomen en Koen
Maertens.
Eindredactie: Kristina Eyskens

Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op
Tervuren
CD&V vindt wijken belangrijk.
Daarom ondersteunt CD&V deze WIJ(k)krant.

http://tervuren.cdenv.be

