Balletjesfestijn aan huis
Het welbekende CD&V-eetfestijn werd dit jaar
in een coronaproof jasje gestoken. Arne Craps,
jongerenvoorzitter: “De CD&V jongeren van
Tervuren werkten een huis- aan –huis concept
uit en stuurden onze mandatarissen op pad om
de bestellingen te leveren.”
Gemeenteraadslid én CD&V jongere Sebastiaan
Coudré vervolgt: “We combineerden de huisaan-huis leveringen met een kort bezoekje aan
onze leden en sympathisanten. Vooral voor
diegenen die zich moeilijker kunnen verplaatsen
is deze huis-aan-huis editie een goede oplossing.
We kregen te horen dat de balletjes meer dan
ooit smaakten!
Houd de komende weken maar goed in de gaten
wat we voor de nieuwjaarsreceptie in petto
hebben!
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In 2000 werd Mario Van Rossum voor
de eerste keer schepen in Tervuren.
Ruim 20 jaar later geeft hij de fakkel
door aan Kristina Eyskens. Hij blikt
tevreden terug. Zij kijkt vol energie
vooruit.
Mario, je was maar liefst 20 jaar schepen
in Tervuren. Hoe heb je dat ervaren?
Als geboren en getogen Tervurenaar
ben ik dankbaar dat ik al die jaren als
schepen mee heb kunnen richting geven
op vlak van financiën, stedenbouw,
sport,
toerisme,
internationale
samenwerking, IT, burgerzaken en
onderwijs. Ik ga met volle overtuiging
mijn politiek engagement verder zetten
als gemeenteraadslid en volop onze
jonge ploeg steunen.
Kristina, jij wordt voor de 1ste keer schepen. Een grote uitdaging?

Vlaams-Brabants talent aan zet

Ja, zeg dat wel! Gelukkig heeft Mario in de voorbij 2 jaar stevige fundamenten gelegd door onder meer
zijn contacten met het onderwijsveld en goed functionerende financiële diensten. In de voorbije 8 jaar
heb ik de uitdagingen en de werking van onze gemeente goed leren kennen, eerst als OCMW Raadslid
en nadien als gemeenteraadslid. Ik kijk er echt naar uit om mij samen met de burgemeester, mijn
collega-schepenen en de diensten in te zetten voor het bestuur van Tervuren.

Op 1 oktober legde de nieuwe “Vivaldi” of “Avanti”-regering de eed
af. CD&V kon belangrijke departementen binnenhalen en lanceerde
bovendien 3 nieuwe gezichten: Sammy Mahdi, Annelies Verlinden en
Vincent van Petegem.

Ik kan me inbeelden, Mario, dat er ongetwijfeld veel veranderd is op 20 jaar?

Wij zijn natuurlijk vooral fier op onze Vlaams-Brabantse staatssecretaris
voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi. Vorig jaar kwam hij nog langs op
ons CD&V teambuilding weekend. Sammy gaf ons toen veel inspiratie en
positieve energie om aan de toekomst van onze partij te werken.

Zeker en vast! Ik heb Tervuren de laatste 20 jaar zien evolueren tot een mooie, sfeervolle, moderne
gemeente met levenscomfort voor zowel jong als ouder. Het is hier goed om wonen, midden in het
groen. Maar er zijn jammer genoeg ook heel wat mensen onder ons die het moeilijker hebben. Ik denk
aan ouderen, alleenstaanden, zieken, werklozen, gehandicapten. Zij verdienen de nodige aandacht en
steun. De rol van het OCMW, Woonzorgcentrum en onze schitterende verenigingen spelen hierbij een
cruciale rol.

We respecteren en bewonderen de keuze van voormalig minister van
Financiën en Justitie Koen Geens, om plaats te maken voor verjonging
en zelf een stap terug te zetten. Hoe dan ook blijft hij de ‘peter’ van onze
afdeling en zullen we zijn parlementair werk op de voet volgen!

Ideeën, opmerkingen, suggesties?
Contacteer ons gerust op
v.u. trappeniers.jan@telenet.be

Beste Tervurenaren, we hebben de laatste maanden gemerkt
dat persoonlijke attentie en contacten cruciaal zijn in deze
tijden. Met ons kaartje kan u iemand een plezier doen in deze
moeilijke tijden. Door u aandacht maar misschien ook door
hulp te bieden bij het afrijden van het gras, langs te gaan
voor een babbel,…

Jan Trappeniers,
Voorzittter CD&V Tervuren

Sociale steun omzetten in economische ondersteuning
Financiën, onderwijs, burgerzaken en IT: dat zijn belangrijke bevoegdheden voor deze legislatuur. Hoe
ga je dit aanpakken?
Kristina: We moeten vooral besturen vanuit de huidige, nieuwe realiteit, die ‘corona’ noemt, en we
moeten dus rekening houden met de uitdagingen die op ons afkomen maar ook de opportuniteiten.
Kijk maar naar ons onderwijs: de corona crisis versnelt het gebruik van IT in het onderwijs en dat
willen we verder aanmoedigen en ondersteunen, op een manier dat ze de kwaliteit van het onderwijs
ten goede komt. En op vlak van financiën moet de aandacht uitgaan naar weloverwogen, ‘slimme’
investeringen die vooral de financiële gezondheid van de gemeente niet in gevaar brengen.
Wat is volgens jullie de essentie van lokale politiek?
Mario: Voelen, horen en zien wat er leeft tussen de mensen is dé manier om goed lokaal beleid te
voeren. Onze burgers zoeken en verwachten lokale politici die dicht bij hen staan. Wij zijn geen grote
stad, Tervuren is een gezellige, warme, charmante gemeente. Als politici moeten we daarover blijven
waken.
Kristina: Op lokaal niveau moeten we het verschil
maken. De afstand tussen de Tervurenaar en het
bestuur moet zo klein mogelijk zijn, of je nu woont
in het centrum, Duisburg, Vossem of Moorsel.
Dat kan alleen door de bezorgdheden van de
Tervurenaar goed te begrijpen en het beleid aan
de burger helder uit te leggen. Voor mij zijn onder
meer huisbezoeken daarin cruciaal, en niet alleen
tijdens de verkiezingscampagne maar een hele
legislatuur lang. Voorlopig zullen we er misschien
wel eerder een virtueel bezoekje van maken.

Dag Koen, stel je eens even voor.
Ik ben 43 jaar, en woon samen met mijn partner Inge in Vossem. Ben afgestudeerd als klinisch
psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel en ben al zo’n 12 jaar directeur van OSCARE, een nazorg- en
onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens. In Tervuren ben ik actief als voorzitter van Volley
Thor Tervuren (VTT), een club die lid is van het Dorpscomité Vossem en waarvan ik de penningmeester
ben. Jammer genoeg kon de laatste editie van de Vossemse dorpsfeesten niet doorgaan omwille van…
weet je wel.
Hoe ben je eigenlijk in de politiek terecht gekomen?
“Het stond in de sterren geschreven”, zullen mijn
vrienden zeggen. Ik heb altijd veel belang gehecht
aan maatschappelijk engagement. Bij Kazou SintMichielsbond is wellicht ooit de kiem gelegd. Op
mijn 17de werd ik monitor en later voorzitter van
de vrijwilligersraad en de pedagogische raad.
Bij de VUB zetelde ik als vertegenwoordiger van
de assistenten van onze faculteit in de Raad van
Bestuur. Het was dus enkel nog een kwestie van
‘timing’ vooraleer ik me ook lokaal zou lanceren.
Ik weet niet of iedereen het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst kent. Waar staat het BCSD voor?

We vergeten onze verenigingen niet!
CD&V Tervuren kiest ervoor om Vlaamse middelen voluit in te zetten om onze verengingen bij te staan
in deze moeilijke Corona-tijden. De 315.000 euro uit het noodfonds gaat naar:
Verlaging van huur gemeentelijk
infrastructuur met 25%
€125,000

Bijkomende aankoop
audiovisueel Materiaal
€ 25.000

Koen Maertens zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst sinds Juni 2020. Maar wie is Koen
Maertens? En wat doet het BCSD precies?

Corona-proofmaken
evenementen gemeente en verenigingen
€45,000

Extra online promotie online
verenigingsactiviteiten
€25,000

Verdubbeling Subsidies Sport-Cultuur en
Jeugdverenigingen in 20-21
€ 110.000

Sociale steun omzetten in economische ondersteuning
Vanuit Vlaanderen ontving Tervuren 31.000 euro om onze sociaal en financieel zwakkeren te
ondersteunen in deze Coronatijden. We hebben er bewust voor gekozen om die middelen in te zetten
en uit te betalen via de ons gekende lokale handels-cheques. Een echte win-win situatie : we helpen
zo de zwaksten onder ons met een financieel duwtje in de rug we geven tegelijk onze lokale economie
wat extra zuurstof. Dit is echt belangrijke want ook onze handelaars hebben het moeilijk en verdienen
ondersteuning!

In het BCSD worden individuele steunmaatregelen
besproken voor de meest kwetsbaren in onze
gemeente. Het gaat o.a. om het toekennen
van leefloon, maar ook steun in het kader
van
kinderarmoede,
huishoudhulp,
en
mantelzorgpremies. Vanuit het BCSD volgen we
ook de ontwikkelingen in het Woonzorgcentrum en
de assistentiewoningen nauwgezet op.
Je volgde Theo Debeer op in het BCSD, die begin mei na een slepende ziekte overleed. Wat valt je na 4
maanden zoal op?
De dossiers zijn complex en de individuele gevallen kwetsbaar. Het gaat vaak om jonge mensen of
éénouder-gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Helaas maakt de
corona-crisis het voor vele mensen extra moeilijk en dreigt de kloof tussen arm en rijk alleen maar
groter te worden. Het BCSD zoekt geval per geval naar oplossingen, want iedereen heeft recht op een
menswaardig leven.

Actualiteit
Begin 2021 starten de bouwwerken aan het oude GITO gebouwen. Arboreto zal het project noemen
en er komen 61 appartementen, waarvan er voor 31 een begrenzing is van de inkomensgrens van
de kopen. Er zal 40% groene ruimte bijkomen en er wordt sterk ingezet op duurzaamheid met
zonnepanelen, grote watertanks en warmtepompen.
Ook het project op De Berg Van Termunt krijgt zijn definitieve goedkeuring. Het project dat
huisvesting zal bieden aan jeugdhuis Tram 44 en voetbalclub KVTD is volledig opgevat vanuit een
circulaire visie. Dat betekent dat alle materialen na de levensduur hergebruikt of gerecycleerd
kunnen worden

