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De Tervurenaars gaven op 14 oktober 2018 N-VA, Groen+ en CD&V opnieuw 
het mandaat om in de legislatuur 2019 – 2024 onze gemeente samen verder te 
besturen. Hierbij zoekt deze coalitie naar een mooi evenwicht tussen continuïteit 
van het beleid van de afgelopen jaren en verdere vernieuwing die nodig is om het 
hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die op ons afkomen. Er ligt nog veel werk 
op de plank in onze gemeente, en de nieuwe bestuursploeg zal in de komende zes 
jaar dan ook een creatief en dynamisch beleid voeren. 

Onze ambitie is om Tervuren nog verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en 
aangename gemeente, waar het goed is om te wonen en te leven. Een gezellig 
en gastvrij Tervuren, met aandacht voor het groene en Vlaamse karakter. Een 
toekomstgericht Tervuren op maat van de Tervurenaars, met de juiste balans 
tussen moderniteit en landelijk karakter. Een sociale en inclusieve gemeente, waar 
leefbaarheid en samenleven in al hun aspecten voldoende aandacht krijgen. Dit 
alles willen we realiseren via een open en transparante bestuursstijl, met dialoog en 
respect als kernwaarden. En uiteraard blijft een kwalitatieve dienstverlening voor 
alle burgers prioritair.

Deze beleidsverklaring geeft de weg aan die onze gemeente de volgende jaren 
wil volgen. In het najaar wordt ze verder geconcretiseerd in een meerjarenplan 
voor de periode 2020-2025. In die zin vormt deze beleidsverklaring een startpunt 
en referentiekader dat nog vertaald wordt naar een meerjarenplan en jaarlijkse 
actieplannen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële haalbaarheid en 
een aantal andere factoren zoals wetgeving, procedures en opportuniteiten die 
zich voordoen tijdens de komende legislatuur. Bij die vertaalslag geven we inspraak 
aan onze adviesraden en betrekken we ook onze inwoners. We nodigen alvast 
iedereen uit om constructief mee te werken aan het welzijn van alle Tervurenaars, 
en aan een duurzame ontwikkeling op maat van onze mooie gemeente.

Inleiding





We baseren het beleid op het belang van Tervuren en de Tervurenaars en 
bieden de inwoners een kwaliteitsvolle dienstverlening. Daarom kiezen we voluit 
voor een klantgericht en professioneel bestuur dat de burger centraal stelt. De 
bestuursstijl zal open en transparant zijn, met respect en dialoog als kernwaarden. 
Daarnaast geloven we in een lokale samenleving waarin burgers en verenigingen 
hun verantwoordelijkheid opnemen. Het bestuur zal hen daarbij ondersteunen en 
kansen bieden. We gaan voor een Vlaams, open en gastvrij Tervuren dat een echte 
thuis biedt aan alle inwoners. De internationale dimensie van de gemeente zien we 
als een troef die daarmee hand in hand gaat. 
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Klantvriendelijk onthaal

• We optimaliseren het geautomatiseerde 
klantbegeleidingssysteem aan de onthaalbalie. 
Deze balie biedt zowel ondersteuning aan de 
dienst burgerzaken als aan andere diensten. We 
breiden het systeem van ‘werken op afspraak’ 
uit naar de verschillende diensten.

• We maken de dienstverlening toegankelijker en 
brengen ze dichter bij de burger.

• Een goede interne communicatie (via 
interne nieuwsbrief, frequente briefing, 
dienstoverschrijdend overleg) zorgt ervoor dat 
de personeelsleden op de hoogte zijn van het 
reilen en zeilen binnen de organisatie. Zo kan 
men de burger correct en snel doorverwijzen. 

• De inkomhal van woonzorgcentrum Zoniën 
krijgt een herinrichting met een hedendaagse 
en klantvriendelijke balie. Ook de cafetaria 
wordt vergroot om het comfort van bezoekers 
en bewoners te verhogen.

Klantvriendelijk en efficiënt

Tervuren is een klantvriendelijke gemeente met een toegankelijke en laagdrempelige 
dienstverlening aan de burger. Het gemeentepersoneel speelt hierbij een 
belangrijke rol. Daarom betrekken we het personeel, motiveren hen en geven hen 
verantwoordelijkheid. Daarnaast professionaliseren we de interne werking zoals het 
modern overheidsmanagement betaamt: kwaliteitsvol, resultaatgericht en efficiënt. 
We wenden de integratie van OCMW en gemeente aan om meer en beter te doen 
met de beschikbare middelen. 

© Lander Loeckx
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Modern overheidsmanagement 

• We voeren een systeem van organisatie-
beheersing in waardoor we de juiste dingen 
doen (effectiviteit) en de dingen juist doen 
(efficiëntie, kwaliteit en integriteit). Dit houdt in 
dat we prioriteiten stellen, knelpunten oplossen 
en processen optimaliseren.

• We ontwikkelen een strategische en 
proactieve langetermijnplanning op basis 
van een realistische, goed onderbouwde 
begroting. Dit is vooral belangrijk als het gaat 
over gebouwenbeheer, wegen, rioleringen en 
voetpaden (afdeling ruimte). 

• We toetsen de personeelskosten op regelmatige 
basis af aan het vooropgestelde budget. We 
onderzoeken hoe we op een eenvoudige manier 
de tijdsbesteding van het personeel kunnen 
analyseren, met het oog op een betere planning 
en haalbare taakverdeling.

Proactief personeelsbeleid 

• Welzijn op het werk is belangrijk. We voeren 
daarom een preventief beleid op vlak van zowel 
fysieke als psychische aspecten van welzijn en 
stellen de nodige middelen ter beschikking. 

• We maken de werkomgeving zo veilig 
en comfortabel mogelijk op basis van 
risicobeoordelingen. We ontwikkelen een 
werkcultuur die leidt tot het respecteren van 
de veiligheidsvoorschriften.

• De verantwoordelijken organiseren het werk 
van hun medewerkers op een haalbare manier 
en waarderen hen. Centraal staan de sterktes, 
talenten en vaardigheden van mensen om zo tot 
maximale resultaten en tevreden werknemers 
te komen. 

• Leidinggevenden voeren periodieke evaluaties 
en functioneringsgesprekken adequaat uit. Het 
zijn leermomenten om het functioneren van de 
werknemers en de organisatie te verbeteren.  
Competentie- en talentmanagement en het 
ontwikkelen van een strategisch vormingsbeleid 
horen daar ook bij. 

• We organiseren tevredenheidsmetingen bij het 
personeel met de hulp van een extern bureau. 
De resultaten delen we mee aan het personeel 
en gebruiken we om het welzijn, de tevredenheid 
en de organisatie als geheel te verbeteren.  

Interne samenwerking

• We maken de samenwerking tussen de 
afdelingen en diensten efficiënter en vermijden 
overlappend werk. Dit gebeurt onder meer 
door verdere digitalisering, vereenvoudiging 
van administratieve procedures en een goede 
interne communicatie.

• We organiseren meer overleg en inspraak 
tussen de personeelsleden. We definiëren per 
afdelingsniveau de missie en de doelstellingen, 
maar ook de verantwoordelijkheden op 
individueel niveau zijn duidelijk. 

• We ondersteunen interne mobiliteit maximaal, 
met als doel voordelen te realiseren voor de 
werknemers afzonderlijk en voor de organisatie 
als geheel. Uitgangspunten zijn daarbij 
flexibiliteit en inzetbaarheid.

• Het managementteam en het schepencollege 
ondertekenen een afsprakennota met als 
doel iedereen op een correcte, efficiënte en 
aangename wijze te laten samenwerken.
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Toegankelijk en interactief

• De gemeente maakt gebruik van een breed 
spectrum van communicatiekanalen om haar 
burgers te informeren. We behouden de 
klassieke geschreven communicatie via het 
gemeentelijk infoblad en brochures. Daarnaast 
besteden we steeds meer aandacht aan 
digitale communicatie zoals de website, sociale 
media, digitale infoborden en elektronische 
nieuwsbrieven. We gebruiken volgens de 
doelgroep een aangepast medium met adequate 
inhoud en vormgeving.

• De informatie die we verspreiden is breed 
toegankelijk en wordt op een overzichtelijke 
en begrijpelijke manier voorgesteld. ‘Heldere 
taal’ wordt doorgetrokken naar alle vormen van 
communicatie.  

• We nemen initiatieven om te evolueren naar 
een ‘smart city’. Een slimme gemeente waarbij 
informatie en technologie ingezet worden 
voor een beter bestuur. We willen meer 
gebruik maken van interactieve apps voor de 
communicatie met de burgers. Ook het dichten 
van de digitale kloof en het toegankelijk maken 
van nieuwe media voor de burgers zien we als 
een gemeentelijke taak.

• Burgers kunnen via de website, sociale media, 
telefonisch of mondeling iets melden of een 
klacht indienen. We registeren klachten en 
meldingen, volgen ze op en geven burgers 
tijdig een gepast antwoord. Daarnaast creëren 
we een gebruiksvriendelijke mogelijkheid om 
suggesties en voorstellen te formuleren. We 
gebruiken alle input van de burgers om onze 
dienstverlening te verbeteren.

Communicatie en participatie

Tervuren communiceert herkenbaar en helder naar zijn burgers. Geen enkele 
inwoner valt daarbij uit de boot. We betrekken de burgers bovendien bij zowel de 
opmaak als de uitvoering van het beleid, want dat verhoogt het draagvlak en de 
kwaliteit. We houden de representativiteit in het oog en wegen de verschillende 
belangen zorgvuldig af. Transparantie houdt in dat we zeggen wát we beslissen en 
waaróm.  
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Optimale inspraak en participatie

• Inspraak gebeurt via het vragenhalfuurtje bij de 
gemeenteraad en de gemeentelijke adviesraden, 
maar ook via rechtstreekse consultatie van de 
betrokkenen, bevragingen of panels.

• Als het bestuur beleid uitstippelt, organiseert 
het de inspraak in een vroeg stadium, zodat 
er daadwerkelijk met het resultaat rekening 
kan worden gehouden. Naast de gemeentelijke 
adviesraden, staan we open voor andere vormen 
van inspraak zoals gerichte burgerpanels en 
brede burgerbevragingen.

• Bij concrete projecten zal het bestuur de 
rechtstreeks betrokkenen (gebruikers, 
omwonenden, actiegroepen) consulteren 
vóór de finale vormgeving van het project. 
Dat gebeurt op een open en democratische 
manier. De gemeentelijke administratie 
hanteert bovendien methodieken om de 
representativiteit, relevantie en bruikbaarheid 
van de inspraak te maximaliseren. Het blijft 
de verantwoordelijkheid van de politici om 
na zorgvuldige afweging van de individuele 
en maatschappelijke belangen beslissingen 
te nemen. We brengen tot slot de burgers 
op de hoogte over hoe de resultaten van de 
consultatie zijn verwerkt in het finale project of 
de beleidsbeslissing.

• We geven een aanzet om de werking van 
de adviesraden te moderniseren en te 
optimaliseren. We breiden de adviesfunctie 
uit naar een meer actieve betrokkenheid (van 
meepraten naar meedoen). Een mogelijkheid 
zou zijn om een aantal adviesraden samen 
te voegen om de kwaliteit van de werking te 
verbeteren en de raad beter te begeleiden. Het 
is hierbij belangrijk dat een grote diversiteit 
of mix van burgers wordt aangesproken en 
betrokken.

Burgerbudget

• We werken een reglement uit voor 
burgerbudgetten, waarmee inwoners 
zelf projecten kunnen bedenken die een 
toegevoegde waarde voor de gemeenschap 
betekenen. 

• We voorzien een jaarlijks budget om enkele van 
deze co-creatieve projecten te realiseren en 
opteren voor een systeem van cofinanciering 
waar dat past. 

• Het schepencollege beslist over de selectie van 
de ingediende voorstellen en waakt erover dat 
ze haalbaar zijn en het algemeen belang dienen.

• We besteden voldoende aandacht aan de 
communicatie over de ontwikkeling en 
uitvoering van de projecten. 
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Onthaal en integratie

• Nieuwe inwoners krijgen een onthaalmoment 
en een onthaalpakket op maat. We informeren 
de anderstalige inwoners onder meer 
over het cursusaanbod Nederlands en het 
Nederlandstalige karakter van de gemeente.

• De gemeente ondersteunt taal- en 
integratieprojecten uitgevoerd door 
verenigingen en vrijwilligers zoals Café 
Combinne, het meter- of petersysteem voor 
anderstalige nieuwkomers en andere. We 
evalueren de werking van het Tervuren Welkom 
Team en we versterken en verruimen hun rol, 
naar bijvoorbeeld de handelaars toe.

• We ontwikkelen initiatieven met de scholen of de 
bibliotheek en denken aan een concept waarbij 
anderstalige kinderen hun Nederlands oefenen 
met ouderen. Daarnaast werken we maximaal 
samen met het Huis van het Nederlands, vzw 

De Rand, provincie Vlaams-Brabant en andere 
overheden voor een versterking van het aanbod 
lessen Nederlands op maat. 

• Participatie in lokale verenigingen (jeugd, sport, 
cultuur) is een belangrijke sleutel tot integratie. 
Daarom promoten we de Tervuurse verenigingen 
naar de doelgroep anderstaligen. Ook stimuleren 
we de verenigingen zelf om anderstaligen aan 
te trekken en te ondersteunen bij hun (taal)
integratie.

• Kandidaten voor een woning in het kader van de 
gemeentelijke woonregie (betaalbaar wonen in 
eigen streek) moeten bereid zijn om Nederlands 
te leren als ze voorrang willen hebben bij de 
toewijzing van een woning. Deze voorwaarde 
nemen we op in de toewijzingsreglementen, 
omdat we geloven dat dit de integratie en 
participatie zal bevorderen

Vlaams, open en gastvrij

Een open en gastvrij Tervuren bouwt op een positieve manier zijn Vlaamse karakter 
uit en beschouwt de internationale en interculturele dimensie van de bevolking 
daarin als een meerwaarde. Kennis van het Nederlands en deelname aan het 
socioculturele leven zijn de belangrijkste hefbomen voor integratie. Aandacht 
voor het Vlaamse karakter, integratie en gemeenschapsvorming komt terug in alle 
beleidsdomeinen en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, 
inwoners, verenigingen en handelaars. Het beleid ter zake wordt bovendien gemaakt 
in samenspraak met anderstaligen.

© Lander Loeckx
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Gebruik van het Nederlands

• De gemeente verwacht dat inwoners zich 
inzetten om Nederlands te leren en te gebruiken. 
Tegelijk gaat ze flexibel en respectvol om met 
de individuele situatie van elke burger. 

• Het gemeentelijke taalbeleid wordt verder 
uitgerold bij de gemeentelijke diensten, 
activiteiten en onderwijsinstellingen. Er komt 
daarvoor een actieplan met aandacht voor 
sensibilisering, ondersteuning van personeel 
(inclusief cursussen) en duidelijke richtlijnen.

• Het bestuur zet in samenspraak met de raad 
voor lokale economie sensibiliseringsacties op 
naar handelaars in Tervuren. We kiezen bewust 
voor een positieve, realistische en vrijblijvende 
benadering. Dit moet een win-winverhaal zijn 
voor zowel de doelstellingen van de gemeente 
als de commerciële belangen van de handelaars. 

• Via acties zoals de Week van de anderstalige 
klant moedigen we handelaars aan om zelf het 
Nederlands te hanteren en aan anderstaligen de 
kans te geven om het Nederlands te gebruiken. 
We stimuleren hen ook om het Nederlandstalige 
karakter van Tervuren zoveel mogelijk te 
respecteren bij affichering, reclamefolders en 
mededelingen.

• Tervuurse verenigingen zijn verplicht om het 
Nederlands als voertaal te gebruiken, als ze 
willen erkend worden door een gemeentelijke 
adviesraad en gemeentelijke subsidies en 
logistieke steun willen krijgen.
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Een sterke politiezone 

• We voorzien voldoende personeel voor 
de politiezone VODI met het oog op een 
daadkrachtig en burgervriendelijk lokaal 
politiekorps. 

• De wijkwerking krijgt specifieke aandacht als 
aanspreekpunt voor de burger. De politie speelt 
bovendien in op specifieke lokale noden en 
beleidsprioriteiten.

• Het politiekorps wordt maximaal ingezet 
voor echte politietaken zoals wijkwerking, 
verkeersveiligheid en misdaad- en 
diefstalbestrijding. Louter administratieve of 
gemeentelijke taken worden tot een minimum 
beperkt.

• Samen met de partnergemeenten in de 
politiezone bouwen we een nieuw, functioneel 
en makkelijk bereikbaar politiekantoor op 
de ambachtelijke zone Keiberg (langs de N3 
aan de grens tussen Tervuren en Bertem). Dit 
vormt het sluitstuk van de recente fusie tussen 
politiezone Tervuren en politiezone Dijleland 
zowel op operationeel als financieel vlak.

Veilig en leefbaar

De gemeente ondersteunt de werking van de politie voluit, omdat die een cruciale 
rol speelt bij het waarborgen van de orde en veiligheid. We geloven bovendien 
dat duidelijke regels, een verhaal van rechten en plichten, handhaving en sociale 
controle in sterke mate bijdragen tot aangenaam samenleven. Veiligheid kent vele 
dimensies en is gerelateerd aan vele beleidsdomeinen. Veiligheidsaspecten met 
betrekking tot mobiliteit, de publieke ruimte en sociale cohesie komen in een ander 
hoofdstuk van deze beleidsverklaring aan bod. 

© Lander Loeckx
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Preventie en handhaving 

• We streven er via sensibilisering en 
gerichte handhaving naar dat burgers het 
politiereglement zo goed mogelijk naleven. 
Omdat het politiereglement een dynamisch 
en pragmatisch instrument is, zullen we het 
evalueren en zo nodig bijsturen.

• GAS-boetes opleggen gebeurt enkel als 
andere mogelijkheden uitgeput zijn. Bijzondere 
aandacht gaat naar de problematiek rond 
hangjongeren, fuiven en beschadiging of 
vervuiling van het openbaar domein. 

• We geloven in het gebruik van anpr-camera’s 
om diefstal en andere misdrijven te voorkomen 
en op te lossen. Na evaluatie van de plaatsing 
van de eerste camera’s (2019), bekijken we 
samen met de politie en de partnergemeenten 
of een verdere uitrol aangewezen en haalbaar 
is.

• We bouwen het instrument van de 
burenbemiddeling verder uit. Vrijwilligers 
worden opgeleid en ingezet als bemiddelaars bij 
conflicten tussen buren.

• We onderzoeken waar en in welke mate 
BuurtInformatieNetwerken (BIN) kunnen 
bijdragen tot een betere levenskwaliteit 
en meer veiligheid in bepaalde buurten. De 
wenselijkheid en haalbaarheid van deze vorm 
van samenwerking tussen burgers en politie 
zullen we geval per geval beoordelen.

• De preventie rond woninginbraken en 
fietsdiefstallen zetten we verder.

Hulpdiensten en noodplanning

• We actualiseren het algemene nood- en 
interventieplan (ANIP). Risico’s en potentiële 
noodsituaties binnen Tervuren worden opnieuw 
in kaart gebracht en procedures worden zo 
nodig aangepast. 

• We zorgen ervoor dat een gemeentelijk 
personeelslid expliciet de functie van 
‘noodplanner’ op zich neemt. Ook komt de 
gemeentelijke veiligheidscel regelmatig samen 
om naast een veiligheidsanalyse van specifieke 
evenementen, ook nood- en interventieplannen 
uit te werken voor drukbezochte gemeentelijke 
sites en publieke locaties.

• Binnen de hulpverleningszone Vlaams-Brabant 
Zone Oost (onder andere brandweer), leveren 
we vanuit Tervuren onze bijdrage om zowel de 
dienstverlening als de kostenefficiëntie van de 
recent gefuseerde zone verder te optimaliseren.

• We dringen er bij de bevoegde hogere overheden 
op aan dat hulpverleners die in Tervuren een 
interventie doen het Nederlands machtig zijn. 
We willen bovendien dat ze patiënten, die dat 
wensen, naar een Nederlandstalig ziekenhuis 
vervoeren, uiteraard binnen het bestaande 
wettelijk kader en volgens medische nood. 

© Fraucke Van den Broeck
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Kerntaken als uitgangspunt

• Het financiële beleid spitst zich toe op de 
kerntaken van een gemeentelijke overheid. Die 
kerntaken krijgen een duidelijke definitie in de 
strategische en financiële planning voor de 
komende zes jaar.

• Nieuwe projecten worden op financiële en 
operationele haalbaarheid (investering en 
impact op lopende uitgaven) afgewogen. 
Hierbij houden we rekening met mogelijke 
desinvesteringen en terugverdieneffecten van 
de projecten.

• We gaan proactief op zoek naar en maken beter 
gebruik van subsidies van hogere overheden.

Interne financiële organisatie

• De financieel directeur geeft op regelmatige 
tijdstippen een duidelijk overzicht van de 
financiële situatie, zodat het bestuur grondig 
geïnformeerd is om beleidskeuzes te kunnen 
maken.

• We voeren een vorm van budgethouderschap 
in voor afdelingshoofden. Zo krijgen zij meer 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid om een 
slim en efficiënt financieel beheer te voeren 
binnen hun eigen afdeling.   

• We rapporteren op een transparante manier 
naar de burger over de uitgaven en inkomsten 
van de gemeente.

Verantwoordelijk financieel beleid

We streven naar een financieel gezonde gemeente met een evenwicht in de 
meerjarenbegroting en een jaarlijkse afsluiting zonder deficit. Uitgangspunt is om 
de globale belastingdruk niet te verhogen. We bepalen de investeringen (‘grote’ 
uitgaven) rekening houdend met de budgettaire ruimte en met aandacht voor zowel 
Tervuren-centrum als de deelgemeenten. Op vlak van de courante uitgaven en 
inkomsten (exploitatiebudget) behouden we het globale niveau van dienstverlening 
met de huidige middelen. De voornaamste doelstelling is dat de belastingbetaler 
waar krijgt voor zijn geld.

© Lander Loeckx



Een hoge levenskwaliteit vereist een goede ruimtelijke ordening, betaalbaar 
en aangenaam wonen, vlotte mobiliteit en een mooie, propere en gezonde 
leefomgeving. Daarbij zoeken we het evenwicht tussen de noden van de inwoners, 
de economie en de natuur. We maken de wegen en rioleringen, publieke en 
groene ruimte, woningen en gebouwen in de gemeente klaar voor de huidige en 
toekomstige uitdagingen, zonder het typische karakter van Tervuren uit het oog 
te verliezen. Duurzaamheid is een leidend principe voor de maatregelen in deze 
domeinen. 

beleidsverklaring 2019-2025

Tervuren: leefbaar, 
groen en aantrekkelijk
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 • De open gebieden in Tervuren (Zoniënwoud, 
Warandepark, landbouwgebieden) vormen 
stapstenen om de bestaande natuur weer met 
elkaar te verbinden in één grote ecologische 
ruimte. We onderschrijven de bovenlokale 
visie om het Hallerbos te verbinden met het 
Meerdaalwoud en benutten de kansen die zich 
voordoen om hier een steentje bij te dragen. 
Ook de kleinere verbindingen zoals bomen, 
perkjes en hegjes worden ecologisch beheerd 
en ingericht.

Compacte dorpskernen in het groen
• We maken een gemeentelijk ruimtelijk 

beleidsplan dat oog heeft voor voorzieningen 
zoals scholen, groene verbindingen, handel 
en kmo’s. Aan de basis van dit plan liggen 
het Vlaamse en provinciale beleidskader, de 
studies Regionet en Horizon+ en een nieuwe 
woonbehoeftestudie. De masterplannen voor 
de deelgemeenten finaliseren we.

• We brengen in kaart welke 
woonuitbreidingsgebieden we behouden, 
ontwikkelen of herbestemmen en werken 
daarvoor de nodige instrumenten uit.

• Een stedenbouwkundige verordening bepaalt 
hoe er gebouwd mag worden in Tervuren. We 
hebben oog voor levens- en woonkwaliteit, het 
visuele aspect, parkeren en ontharding, zonder 
de betaalbaarheid in het gedrang te brengen.

Ruimtelijke ordening 

We streven naar een evenwicht tussen voldoende woningen en voldoende plaats 
voor natuur en landbouw. De speerpunten daarbij zijn enerzijds inbreiding, op 
voorwaarde dat de levenskwaliteit gewaarborgd blijft, anderzijds de verbinding van 
ecologische groene ruimten. Publieke voorzieningen en inplanting van groen maken 
Tervuren-centrum maar ook de deelgemeenten aangenaam om te vertoeven. Het 
typische karakter van de dorpscentra en het Tervuurse erfgoed worden beschermd.

© Lander Loeckx
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Een fraaie en groene openbare ruimte
• We verfraaien de straten met bomen, perkjes 

en hegjes, zowel in de woonwijken als in 
de handelscentra. Ook de speelplaatsen, 
speelpleinen en begraafplaatsen vergroenen 
we maximaal. Er komen voldoende rustbanken, 
zoals opgesomd in de inventaris van de 
seniorenadviesraad, op openbaar of onbenut 
privéterrein. Particulieren of verenigingen 
kunnen een bank ‘schenken’.

• We versnellen het gebruik van 
onderhoudsvriendelijke plantensoorten. 
Grasperken krijgen minder maaibeurten of 
een onderhoudsarme inrichting, zodat de 
biologische waarde verhoogt. Bij heraanplant 
kiezen we voor inheemse soorten.

• We bewerkstelligen de vergroening van percelen 
die bestaande groene zones verbinden om zo 
een ecologische meerwaarde te creëren. Dit 
kan via aankoop, vergroeningsstimulansen voor 
eigenaars of ontharding in de stijl van ‘operatie 
steenbreek’. 

• We maken Tervuren (nog) properder door 
plaatsing van hondenpoepbuizen en 
sluikstortcamera’s. De jaarlijkse veegacties 
en de sensibilisering via de gemeentelijke 
communicatiekanalen blijven behouden.

• We overleggen met de bevoegde niet-
gemeentelijke instanties om het Park of de 
(toekomstige) groene ruimte Panquin goed 
te onderhouden. Met Agentschap Natuur 
en Bos bespreken we de mogelijkheden 
van natuureducatie, sensibilisering en 
functionele natuur (speelbos, picknickplekken, 
blotevoetenpad,…).

Respect voor onroerend erfgoed
• We gebruiken in het stedenbouwkundige beleid 

systematisch het beleidsinstrument van de 
inventaris van onroerend erfgoed in Tervuren. 
We maken een aantal regels verplicht via een 
stedenbouwkundige verordening. 

• We voltooien de beheersplannen voor de 
kerken en starten met de renovatie in overleg 
met Agentschap Onroerend Erfgoed. We gaan 
in samenspraak met de kerkraden op zoek naar 
intensiever en alternatief gebruik van de kerken, 
met respect voor het religieuze karakter.

• De pastorie in Tervuren Centrum heeft een 
grote erfgoedkundige waarde en ligt bovendien 
op een ruimtelijk zeer strategische locatie. De 
gemeente wenst daarom een actieve rol op te 
nemen om te komen tot de renovatie ervan. Het 
overnemen van de eigendom behoort daarbij 
tot de mogelijkheden. 

• We beschermen de hertogelijke site en maken ze 
publiek toegankelijk volgens de al uitgewerkte 
plannen.

• Het historische deel van de site Panquin 
wordt gerestaureerd en krijgt een culturele/
historische/toeristische invulling.
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Gemeente als woonregisseur
• We geven een antwoord op de groeiende vraag 

naar en stijgende prijzen van woningen door 
een aanbod voor verschillende doelgroepen te 
voorzien.

• Samen met de sociale huisvestings-
maatschappijen en Vlabinvest zorgen we voor 
voldoende sociale woningen rekening houdend 
met de Vlaamse norm. We versterken de 
samenwerking met het sociale verhuurkantoor 
Webra.

• We voorzien bescheiden woningen met een 
voorrangsregeling voor Tervurenaars in de 
woonprojecten waarvan de gemeente eigenaar 
is, zoals op de sites Panquin en het vroegere 
GITO. Daarnaast onderzoeken we welke 
instrumenten we kunnen inzetten om wonen 
betaalbaarder te maken voor mensen die een 
band met Tervuren kunnen aantonen zoals 
bijvoorbeeld grondregie of het beperken van de 
kavelgroottes.

• We nemen de administratieve drempels weg die 
alternatieve woonvormen bemoeilijken.

• Bij nieuwbouwprojecten en verkavelingen 
hanteren we de principes van de duurzame 
wijk: optimale inplanting, gemeenschappelijke 
ruimtes, duurzaam bouwen, hoog leefcomfort.

Wonen 

De kwaliteit van onze woning bepaalt in grote mate onze levenskwaliteit. De 
gemeente stelt zich expliciet op als woonregisseur en –adviseur. Het beleid rond 
betaalbaar wonen in eigen streek blijft daarbij de leidraad. We voorzien voldoende 
sociale woningen en alternatieve woonvormen. Omdat wonen een grote impact 
heeft op de klimaatopwarming, zetten we in op duurzaam bouwen en renoveren.

© Lander Loeckx
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Kwaliteitsvol woonpatrimonium
• We verbeteren de kwaliteit van het 

woonpatrimonium in samenwerking met 
Woonwijzer Midden-Brabant.

• We detecteren en pakken leegstand aan (via 
een belasting) en gaan verkrotting en lage 
woonkwaliteit tegen. Partners zijn het OCMW, 
het CAW en de wijkwerking.

• De renovatiebegeleider adviseert burgers bij 
energetische renovaties.

© Lander Loeckx



 Inspraak telt
• We nodigen actief burgers uit om hun 

bezorgdheden over mobiliteit te delen. De 
gemeente bundelt de opmerkingen om ermee 
aan de slag te gaan.

• De mobiliteitsraad wordt systematisch 
geconsulteerd bij belangrijke dossiers, telkens 
vóór een beslissing genomen wordt.

• We werken een gedragen mobiliteitsbeleid 
uit voor specifieke wijken, zonder de 
overkoepelende visie en het algemeen belang 
uit het oog te verliezen.

• Veilige en/of trage wegen van en naar de school 
en een veilige schoolomgeving blijven belangrijk. 
We werken daarvoor samen met directies, 
ouderraden, buurtbewoners en kinderen.

Meer en veiligere voetpaden
• De bestaande voetpadenstrategie dient als 

basis om meer voetpaden aan te leggen. We 
voorzien ook meer geld voor de aanleg en de 
herstelling van voetpaden. We controleren 
grondiger de herstellingen uitgevoerd door 
aannemers en nutsmaatschappijen. 

• Om de toegankelijkheid voor andersvaliden en 
(groot)ouders met kinderwagens te garanderen, 
zorgen we voor obstakelvrije voetpaden die op 
gelijk niveau liggen met de weg (waar mogelijk). 

• Op basis van input van burgers, politie en 
scholen maken we de gevaarlijkste kruispunten 
veilig(er) voor voetgangers en fietsers.

Mobiliteit 

Iedereen moet zich efficiënt kunnen verplaatsen met de auto, de fiets, te voet of 
met het openbaar vervoer. We stemmen daarom de verschillende vervoersstromen 
zo goed mogelijk op elkaar af en streven naar een evenwicht tussen veilig, vlot 
en leefbaar. De voorrang gaat naar de zwakke weggebruiker (STOP-principe). 
Mobiliteitsmaatregelen nemen we steeds op basis van metingen, observaties en 
grondig overleg. Het beleid krijgt vorm in een gemeentelijk mobiliteitsplan. Het 
voorliggend ontwerp van het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt afgewerkt en 
stapsgewijs uitgevoerd.

20
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• We voltooien de inventaris van trage wegen, 
stellen een aantal trage wegen open en maken 
ze zichtbaarder. In samenwerking met de 
Vlaamse Landmaatschappij werken we het 
lopend project af om het Voerpad door te 
trekken tot aan de Dorpsstraat.

Fietspaden en -infrastructuur 
• We werken een fietspadenstrategie uit naar 

analogie met de voetpadenstrategie. We 
brengen daarvoor eerst de fietsbestemmingen 
in een straal van 15 kilometer in kaart, 
samen met veelgebruikte fietswegen en 
knelpunten. Vervolgens leggen we fietspaden, 
suggestiestroken of fietsstraten aan.

• Er komt een fietspad aan de rechterkant 
van de Waalsebaan richting Moorsel en in 
de Moorselstraat richting Sterrebeek. We 
maken van de Broekstraat een fietsstraat, 
als tussenschakel tussen de Moestuin en de 
Tervurenlaan. We voorzien alle straten en wegen 
die aansluiten bij de Park-as, het Moorselpad 
en het Duisburgpad van fietspaden. We pleiten 
actief bij de Vlaamse overheid om het fietspad 
op de N3 aan te leggen tussen de Gordaallaan 
en de Coigesteenweg.

• We maken gevaarlijke (kruis)punten veilig(er). 
Met de scholen werken we aan een waaier van 
veilige wandel- en fietsroutes van en naar de 
school.

• We verlagen de drempel om de fiets te nemen 
door meer beveiligde fietsenstallingen en 
goed onderhouden fietspaden: dat wil zeggen 
wegdek in goede staat en sneeuw- en bladvrij. 
We plaatsen verlichting aan niet-verlichte 
fietspaden waar mogelijk.

• Er komt een duidelijke bewegwijzering van de 
belangrijkste fietsroutes, ter plaatse en via 
onlinetools.

Vlot openbaar vervoer 
• We werken actief mee aan een hoogwaardige 

as voor het openbaar vervoer op de N3 tussen 
Leuven en Brussel (Regionet). We geven ook 
graag mee invulling aan de nieuwe vervoerregio.

• Waar mogelijk zorgen we voor een betere 
doorstroming voor de bussen. Een buurtbus 

kan de dorpskernen met elkaar verbinden, 
in eerste instantie op vrijdagochtend tussen 
de vrijdagmarkt in het centrum en de 
deelgemeenten. Ook mogelijk is een verbinding 
tussen woonzorgcentrum Zoniën en de 
deelgemeenten.

• We pleiten bij de MIVB actief voor de 
verbinding van tram 44 met tram 39, voor 
een betere frequentie en hogere kwaliteit 
van de tramstellen. Haltes van openbaar 
vervoer krijgen voldoende parkeerplaatsen 
en beveiligde fietsenstallingen. Samen met 
Agentschap Wegen en Verkeer werken we aan 
bijkomende parking bij de tramterminus of een 
uitbreiding in de Kleine Tervurenlaan.

Auto’s en parkeren
• Sluipverkeer moet afnemen. Daarom scheiden 

we het doorgaand verkeer zoveel mogelijk 
van het bestemmingsverkeer door specifieke 
maatregelen per locatie. We denken aan een 
circulatieplan voor het centrum, spitslichten bij 
de gemeentegrenzen, het knippen van straten 
en anpr-camera’s. We pakken sluipverkeer ook 
bij de bron aan door onze steun aan de plannen 
voor Ring Oost.

• We bevorderen veilig verkeer door 
infrastructurele maatregelen (markeringen, 
borden, versmallingen, verkeersremmers), 
aangepaste snelheid (zone 30, 50, 70 met 
duidelijke signalisatie), handhaving (flitspalen, 
beboeten van foutparkeerders) en een 
aangepaste wegencategorisering. 

 • We evalueren het parkeerbeleid in het centrum 
en sturen bij waar nodig. Er komen nieuwe 
parkeerplaatsen bij aan de tramterminus, bij 
het bufferbekken aan de Keizerinnedreef, 
op de Panquinsite en zo mogelijk op nieuwe 
locaties westelijk in het centrum. De hoge 
parkeerdruk proberen we ook tegen te gaan met 
deelwagens, bijkomende ondergrondse parking 
bij bouwprojecten (via stedenbouwkundige 
verordening) en promotie voor alternatieve 
vervoersmiddelen. 

• Het systeem van de twee deelwagens wordt 
geëvalueerd en zo nodig uitgebreid. We werken 
een reglement uit voor het parkeren van 
deelwagens en de plaatsing van elektrische 
laadpalen.
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Investering in wegenonderhoud
• Vlot en veilig (auto)verkeer is maar mogelijk 

door investering in wegenonderhoud. We 
stellen een stappenplan op voor onderhoud of 
vernieuwing op basis van een inventaris van de 
huidige toestand.

• Extra inspanningen zijn ook nodig om te 
investeren in een efficiënt en goed onderhouden 
net van fietspaden, voetpaden en trage wegen. 

Openbare werken 

We onderhouden het wegennet voor auto’s, fietsers en voetgangers met 
bijhorende infrastructuur zoals het hoort. Ook het gemeentelijk patrimonium en 
rioleringswerken verdienen de nodige aandacht. Hinder door de werken beperken 
we zoveel mogelijk. Tegelijk zorgen we voor goede signalisatie en communicatie.

© Frauke Van den Broeck 
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Zorgvuldig gebouwenbeheer
• We maken een inventaris van de staat van de 

gemeentelijke gebouwen in het centrum en 
de deelgemeenten. Vervolgens stellen we een 
langetermijnplanning op voor het structurele 
onderhoud en de energetische renovatie van 
deze gebouwen. Deze aanpak zal het comfort 
van de gebruikers verhogen.

• Op regelmatige tijdstippen meten we het 
energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen. 
Bij sterk afwijkende waarden kunnen we dan de 
nodige maatregelen treffen.

Riolering en waterbeheersing
• De gemeente streeft naar een rioleringsgraad 

van 100 procent (momenteel 98 procent). We 
voeren de zoneringsplannen uit in samenspraak 
met Aquafin. Bij woningen die niet kunnen 
aansluiten op de riolering kiezen we zo nodig 
voor een individuele behandeling van afvalwater 
(IBA) waarbij de gemeente instaat voor de 
opvolging.

• De inventaris van het gemeentelijke rioleringsnet 
dient als leidraad om prioriteiten te stellen 
bij de aanleg van nieuwe riolering, altijd met 
gescheiden afvoer. Op het Dorpsplein en aan de 
Bredeweg in Vossem leggen we op korte termijn 
gescheiden riolering aan. Ook Plintveld, de 
Puttestraat, de Sint-Jansstraat, de Hulststraat 
en de Stationsstraat zijn opgenomen in de 
planning voor een vernieuwde riolering. We 
benutten ook andere opportuniteiten die zich 
voordoen.

• Bij de aanleg van gescheiden riolering zijn 
de bewoners verplicht om hun afvalwater en 
regenwater apart aan te sluiten op de hoofdriool. 
Een regenwaterput is een bijkomende optie. 
De gemeente geeft subsidies voor zowel de 
afkoppeling als voor de installatie van een 
regenwaterput.

• In overleg met Aquafin onderzoeken we de 
waterproblematiek in Moorsel. We brengen op 
basis van het hemelwaterplan de waterstromen 
in kaart en stellen een actieplan op met 
oplossingen op korte en lange termijn.

• In Vossem leggen we op korte termijn een 
bufferbekken aan in de Beulbosweg om de 
wateroverlast in de Vossemberg te beperken. 
Dat gebeurt in combinatie met de aanleg van 
een gescheiden rioolstelsel in de Vossemberg 
en Maegdekensdelle tot aan de Voer.
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Minder afval
• Het afvalbeleid stelt afval beperken voorop, 

zowel door de gemeentelijke diensten als 
door de inwoners en de handelaars. We 
ondersteunen daarom initiatieven zoals Repair 
Café, herbruikbare bekers of thuiscomposteren. 
Bij gemeentelijke aankopen kopen we meer 
goederen en diensten aan volgens de principes 
van circulaire economie.

• In tweede instantie willen we maximaal 
recycleren. In de gemeentelijke gebouwen, 
tijdens evenementen maar ook bij particulieren. 
De ophalingen door Interrand worden kritisch 
onder de loep genomen om de klantgerichtheid 
te bevorderen. Zodra de Vlaamse overheid het 
mogelijk maakt, kiezen we voor de invoering van 
de paarse zak (zak voor gemengd plastic afval) 
in plaats van de blauwe en roze zak. 

• Het nieuwe geplande recyclagepark op de site 
Keiberg zal de gebruiksvriendelijkheid voor 
de Tervuurse burger verhogen doordat het 
toegankelijker is en ergonomisch uitgebouwd 
met in de grond verzonken containers. We 
verlagen de drempel om te recycleren door 
bijvoorbeeld een pop-up recyclagepark te 
organiseren in bepaalde wijken in samenwerking 
met Interrand.

Duurzaamheid en klimaat 

Een duurzaam en klimaatneutraal Tervuren is alleen mogelijk met een geïntegreerde 
visie, met andere woorden duurzaamheid geldt als een algemeen principe voor alle 
thema’s in dit beleidsplan. Alleen zo bereiken we een lagere CO2-uitstoot, een 
zuivere lucht, gesloten kringlopen en afvalvermindering. De gemeente engageert 
zich via een klimaatactieplan om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 
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Geluidshinder vliegtuigen
• Om geluidshinder te beperken, blijven we 

bij de bevoegde overheden pleiten voor een 
evenredig spreidingsplan. Dat moet een billijke 
spreiding van het luchtverkeer garanderen. Na 
de uitspraak van de aangespannen rechtszaak 
door Tervuren en andere gemeenten, bekijken 
we samen met hen welke verdere maatregelen 
we nog kunnen nemen.

Dierenwelzijn
• Tervuren ondertekende het charter voor een 

diervriendelijke gemeente. We komen dit 
engagement na door bij politie en gemeente 
een contactpersoon aan te duiden voor 
dierenwelzijn.   We treden proactief op tegen 
dierenleed en grijpen actief in als nodig 
(handhaving). We laten geen circussen met 
dieren toe. Het gebruik van dieren op kermissen 
laten we uitdoven. We verkiezen lichtspektakels 
boven vuurwerk, omdat dieren erg schrikken 
van vuurwerk.

• We stellen een bijenactieplan op. We 
sensibiliseren over de voordelen van 
kattensterilisatie en voorzien voldoende 
hondenlosloopzones.

• Via het gemeentelijk infoblad communiceren we 
regelmatig over dierenwelzijn. Zo is er aandacht 
voor waar honden al en niet mogen loslopen 
en welke richtlijnen bestaan voor het voederen 
van dieren in het Park.

 

 Klimaatactieplan
• Het actieplan om tegen 2050 klimaatneutraal 

te zijn bevat minstens maatregelen voor 
het energiezuinig maken van woningen en 
gebouwen, mobiliteit en hernieuwbare energie. 
Het komt op een participatieve manier tot stand 
en er komt een digitale en heldere rapportage 
naar de bevolking. De communicatieve aanpak 
kan burgers aansporen om zelf initiatieven 
te nemen. We communiceren ook regelmatig 
concrete tips naar de burgers om hun impact 
op het klimaat te beperken.

• Woningverwarming is verantwoordelijk 
voor ongeveer de helft van de CO²-uitstoot 
in Tervuren. We streven naar een lager 
energieverbruik in woningen door een betere 
isolatie. We nemen ook maatregelen om het 
energieverbruik in woningen sterk terug te 
dringen. Een warmteplan zorgt ervoor dat op 
lange termijn alle woningen verwarmd worden 
met hernieuwbare energie.

• De tweede grootste CO2-uitstoter in 
Tervuren is het particuliere autoverkeer. We 
nemen maatregelen om het autogebruik 
te verminderen. Zie bij deel Mobiliteit voor 
concrete maatregelen.

• De gemeente kiest voor ledverlichting in de eigen 
gebouwen, als vervanging nodig is. Waar nodig 
en mogelijk schakelen we over naar ‘slimme’ 
verlichting. We evalueren het huidige model van 
het doven van de openbare verlichting zonder 
de oorspronkelijke doelstellingen uit het oog te 
verliezen. 

• De gemeente plaatst zonnepanelen of stelt 
daken van publieke gebouwen ter beschikking 
voor zonnepanelen. We volgen nieuwe 
technologische oplossingen op de voet.

 





Tervuren bruist van energie: een divers en breed aanbod van verschillende 
verenigingen, prachtig erfgoed en een uitgebreid cultureel en sportief aanbod 
zorgen voor gezelligheid en samenhorigheid in onze gemeente. Een levendig 
Tervuren is de beste manier om alle inwoners te bereiken en te betrekken bij 
het lokale leven. Het zorgt bovendien voor een positief ondernemersklimaat dat 
onze handelaars toelaat om succesvol te zijn. Het verhoogt ook de toeristische 
aantrekkingskracht van de gemeente. Kortom we werken volop aan sfeer en 
beleving in onze gemeente. 

beleidsverklaring 2019-2025

Tervuren boeit en leeft!

© Frauke Van den Broeck
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Financiële en logistieke ondersteuning 
• De subsidiereglementen en voorwaarden voor 

erkenning van de verenigingen vereenvoudigen 
we en we frissen ze op met lokale insteken. 
We creëren budgettaire ruimte voor subsidies 
voor initiatieven rond integratie en inclusie. We 
werken daarvoor ook de nodige voorwaarden 
uit.

• We evalueren het huidige, reeds vereenvoudigde 
tariefsysteem voor de verhuring van lokalen en 
terreinen. We sturen bij waar nodig voor een nog 
sterkere dienstverlening vanuit de gemeente. 

• Voor de exclusieve gebruikers van gemeentelijke 
infrastructuur (jeugdclubs, voetbal, harmonies, 
...) werken we nieuwe contracten uit met 
duidelijke afspraken rond gebruik, verdeling 
van taken, verantwoordelijkheden en financiële 
aspecten (onder andere onderverhuur).

• We maken met de verenigingen duidelijke 
afspraken over de ondersteuning door de dienst 
werken in eigen beheer bij evenementen en 
activiteiten. Wederzijdse verantwoordelijkheid 
is het uitgangspunt.

Een actief verenigingsleven   

Het verenigingsleven speelt een essentiële rol in onze hechte gemeenschap. In 
Tervuren zijn meer dan 150 verenigingen actief, van jongerenverenigingen tot sport- 
en culturele verenigingen. Deze diversiteit creëert kansen om het verenigingsleven 
nog meer te ontwikkelen. Een daadkrachtig beleid en dito ondersteuning spelen in 
op de specifieke noden van de verenigingen in Tervuren én in de deelgemeenten. 
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Infrastructuur voor verenigingen
• In het Masterplan Moorsel suggereren we een 

heropbouw of herlokalisatie van de parochiezaal 
in samenwerking met de kerkfabriek. Een eerste 
analyse geeft aan dat een combinatie met een 
nieuwe ontmoetingsruimte in de buurt van de 
Steenberg een duurzame en logische optie is. 

• Op de huidige site van de Nettenberg bouwen 
we het jeugdcentrum uit tot een plaats waar 
jeugdverenigingen en -bewegingen hun stek 
vinden en waar activiteiten voor en door de 
jongeren plaatsvinden. We verbinden ons ertoe 
een studie uit te werken in overleg met de 
jongeren en de buurt om een echte ‘jeugdhub’ 
te creëren.

• We ontwikkelen de gemeentelijke infrastructuur 
in Duisburg vanuit een totaalvisie op de 
deelgemeente. De functies van de gemeentezaal, 
oude gemeenteschool, gemeentehuis en 
postgebouw brengen we samen rond het 
Pachthof Stroykens met respect voor de groene 
omgeving. Dit wordt financieel gecompenseerd 
door een woonproject op de oude schoolsite 
dat inspeelt op de noden en de omgeving. 

Advies en inhoudelijke ondersteuning
• De vrijetijdsdienst zal een wegwijzer/

adviesbureau worden voor de verenigingen. 
De uitbouw van het evenementenloket 
wordt hier een belangrijke pijler, maar 
ook ervaringsuitwisselingen kunnen veel 
toegevoegde waarde creëren.

• Vrijwilligers zijn een cruciaal onderdeel van een 
goed functionerend verenigingsleven. Daarom 
voeren we een geïntegreerd vrijwilligersbeleid 
met extra opleidingsmogelijkheden.

• We waarderen en ondersteunen verenigingen 
en hun talrijke vrijwilligers maar ook afspraken 
maken is belangrijk, zoals over de precieze 
taakverdeling tussen de gemeente en de 
vereniging.

Sportinfrastructuur 
• Tervuren scoort al relatief goed op het vlak van 

sportinfrastructuur. We blijven streven naar 
een sportinfrastructuur die beantwoordt aan 
de noden van de inwoners en de sportclubs. We 
hebben ook aandacht voor optimaal gebruik en 
onderhoud.

• We ontwikkelen de Berg van Termunt tot een 
polyvalente  plek in het groen. De bouwvergun-
ning ligt klaar om er nieuwe voetbalinfrastructuur 
in combinatie met het jeugdhuis en een kleine 
feestruimte te realiseren. We leggen op korte 
termijn een hockeyterrein aan op een nog nader 
te bepalen locatie.

• De aanleg van een kunstgrasveld aan de 
Vinkenlaan/Steenberg in Moorsel wordt 
versneld ingezet. Daarvoor sturen we het 
Masterplan Moorsel bij. 

• Het blijft de betrachting om het Sportcentrum 
Defensie in Duisburg over te nemen en er 
een blijvend sportieve invulling aan te geven, 
vertrekkend vanuit de Tervuurse noden. Een 
haalbaar financieel kader blijft daarbij het 
uitgangspunt. 

• Voortgang maken van het subsidiedossier 
voor de polyvalente sportzaal in Vossem is een 
logische volgende stap in de ontwikkeling van 
Vossem-centrum. © Frauke Van den Broeck
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Lokaal cultuurbeleid
• Cultuur is wat ons verbindt, zorgt voor 

reflectie, ontspanning, onthaasting. Een 
sterk lokaal cultuurbeleid biedt ook kansen 
aan initiatieven van onderuit en zorgt ervoor 
dat het aanwezige potentieel kan groeien. 
We hechten zowel belang aan jonge, lokale 
creatievelingen als professionele kunstenaars 
en cultuurinstellingen.

• We verhogen de participatie van alle 
doelgroepen. We maken daarvoor eerst een 
diepgaande analyse van de doelgroepen, met 
focus op diegenen die we momenteel nog 
niet bereiken. Zo willen we komen tot meer 
diversiteit in het aanbod. Ontmoeting en 
kwaliteit zijn cruciaal en we spelen ook in op 
trends. We ondersteunen dit beleid door middel 
van een versterkte participatie en aangepaste 
communicatie. 

• Kunst, cultuur en erfgoed een plaats geven in 
de publieke ruimte zorgt voor laagdrempelige en 
toegankelijke cultuurbeleving. We verlagen de 
drempels tussen publieke ruimte en culturele 
instellingen. Een goede kruisbestuiving met 
andere sectoren (onderwijs, toerisme, lokale 
economie, ...) is daarbij een cruciale factor.

Een gevarieerd vrijetijdsaanbod  

Een uitgebreid vrijetijdsaanbod is een belangrijke troef voor het versterken van 
de gemeenschap. Het lokaal cultuurbeleid stimuleert cultuur als een vorm van 
persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling. Een ideaal sportbeleid 
is een combinatie van sport om de sport en sport als verbindende factor. Het 
jeugdbeleid wordt samen met de jongeren zelf uitgetekend. Het evenementenbeleid 
streeft naar diversiteit,  vernieuwing en aantrekkelijkheid.

© Lander Loeckx
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Cultuur en bibliotheek 
• De opening van het cultureel centrum De 

Warandepoort in 2016 heeft heel wat kansen 
gecreëerd voor het culturele leven in Tervuren. 
De uitdaging die nu voor ons ligt, is het bereiken 
van een nog bredere doelgroep. 

• We brengen het nieuwe gemeentelijke museum 
zo snel mogelijk op eenzelfde kwaliteitsniveau 
als destijds het museum in het Hof van Melijn. 
Vanaf 2023 ambiëren we een regionale 
erkenning. Het gemeentelijk museum 
bewerkstelligt, mede vanuit zijn visie en missie, 
een blijvende connectie tussen het artistieke 
en historische patrimonium van Tervuren en 
zijn groene, natuurlijke omgeving. 

• De bibliotheek moet veel meer zijn dan een 
plaats waar men boeken leent. De bibliotheek 
is een ontmoetingsplek waar burgers toegang 
krijgen tot en wegwijs gemaakt worden in de 
digitalisering in de breedst mogelijke vorm. 
Het is ook een plek waar we sociale cohesie 
en cultuurbeleving kunnen stimuleren. De 
bibliotheek mag voor veel mensen de ‘derde 
plek’ worden, naast thuis en werk.

Sport 
• We willen iedereen meer laten bewegen/

sporten zowel in recreatief als competitief 
verband, individueel en in groep. Verenigingen 
spelen daarin een belangrijke rol, maar ook 
individueel of in los verband sporten wordt 
ondersteund. We willen ook op actieve wijze 
jongeren stimuleren om meer te sporten.

• De Sportweken in de vakantie zijn sinds jaar en 
dag het paradepaardje van de sportdienst. Ze 
blijven bestaan en er is extra aandacht voor de 
leeftijdsgroep 12 tot 18-jarigen. 

• Inspelen op trends door het aanbieden van 
initiatie en “start to”-lessenreeksen voor 
volwassenen verruimt het aanbod in onze 
gemeente. Dit soort initiatieven is dikwijls de 
opstap tot meer sporten. 

• Voor de niet georganiseerde sporters zijn 
fiets-, wandel-, fit-o-meter en bewegwijzerde 
parcours een houvast om op eigen ritme sport 
te beleven. We bouwen een loopparcours met 
afstandsvermelding uit in het Warandepark.

• We versterken de link tussen sport en 
gezondheid door mee in te stappen in ‘bewegen 
op verwijzing’, een project waarbij artsen hun 
patiënt beweging kunnen voorschrijven en waar 
we linken kunnen leggen met onze lokale clubs.

• Met de Sportregio Druivenstreek werken we 
een bovenlokale aanpak uit voor infrastructuur 
met een bijhorend erkenningsreglement. 
Clubs die voldoen aan het reglement geven 
we tegen het voorkeurstarief toegang tot de 
sportinfrastructuur van de hele regio.

• Een beperkt aantal grote, bovenlokale 
sportevenementen geeft Tervuren een sportieve 
uitstraling. Ze brengen ook de niet-sportende 
inwoner in contact met het sportgebeuren en 
zijn een mooie kapstok om de sociale cohesie te 
versterken.

© Lander Loeckx



Jeugd 
• We vinden het belangrijk om de inbreng 

van de jongeren te vragen en een beleid op 
maat van én met hen uit te werken, en dit 
zowel voor de georganiseerde als de niet-
georganiseerde jeugd. Daarom betrekken we 
hen, via de jeugdraad maar ook daarbuiten, 
actief, op een kwaliteitsvolle manier en van 
bij de start van het proces. We laten hen mee 
nadenken over oplossingen en thema’s die al 
dan niet rechtstreeks te maken hebben met het 
jeugdbeleid.

• Kinderen en jongeren moeten over de nodige 
ruimte en mogelijkheden kunnen beschikken om 
zich optimaal uit te leven en te ontplooien. We 
wensen nieuwe ontmoetings- en speelplekken 
in Tervuren-centrum en deelgemeenten die 
maximaal aansluiten bij hun leefwereld en 
interesses. De inplanting werken we uit in een co-
creatief proces. Er is aandacht voor avontuurlijk 
spelen in het groen, toegankelijkheid, de 
verschillende leeftijden en de uitbouw van 
een speelweefsel dat verbindingen legt tussen 
speel- en ontmoetingsplekken. 

• We versterken het aanbod van activiteiten 
tijdens de vakantieperiodes met bijzondere 
aandacht voor inclusie, integratie en de uitbouw 
van een tienerwerking.

• We hechten belang aan het welzijn van kinderen 
en jongeren en een veilig klimaat om op te 
groeien. We werken een geïntegreerd beleid uit 
in samenwerking met scholen, OCMW, CAW,… 
dat rekening houdt met kwetsbare jongeren. 

• De jeugdverenigingen en de jeugdhuizen kunnen 
blijven rekenen op financiële, administratieve en 
logistieke steun, met als centraal aanspreekpunt 
de gemeentelijke jeugdconsulent.

 Evenementen en fuiven 
• De gemeente blijft investeren in ontwikkeling en 

organisatie van activiteiten en evenementen. We 
evolueren stilaan van een organiserende naar 
een ondersteunende rol. We kiezen ervoor om 
onze evenementen meer en meer te organiseren 
in samenwerking met partnerorganisaties. 
Deze organisaties krijgen volop de kans om zich 
te bewijzen en mee te werken aan een divers 
aanbod. We kunnen activiteiten bovendien 
ontwikkelen in samenwerking met andere 
gemeenten en ook het inhuren van activiteiten 
is een piste die we in de toekomst verder 
bewandelen.

• Regelmatig evalueren, bijsturen en vernieuwen 
van het aanbod van activiteiten en evenementen 
is belangrijk om de nodige dynamiek en 
aantrekkingskracht te waarborgen. 

• We stimuleren organisatoren van evenementen 
om hun ecologische voetafdruk te verminderen, 
de toegankelijkheid te verhogen en het 
gebruik van het Nederlands te respecteren. 
Samenwerking met de milieudienst, 
communicatiedienst en lokale economie is 
hierbij een troef.  

• De dorpsfeesten behouden de huidige 
financiële en logistieke ondersteuning. Hee 
Tervuren blijft bestaan als een jaarlijks breed 
gemeenschapsfeest met een divers aanbod, 
maar de concrete invulling wordt geëvalueerd.

• Het fuifbeleid streeft naar een positief 
evenwicht waarin amusement en feesten in 
eigen gemeente samengaat met veiligheid 
en de belangen van de buurtbewoners. We 
zorgen voor een evenwichtige spreiding van 
fuiflocaties. De jeugdraad vertegenwoordigt 
de belangen van de jongeren en waakt, samen 
met de jeugdconsulent, over een verantwoorde 
organisatie en respect voor de regels en de 
wettelijke bepalingen. De gemeente voorziet op 
regelmatige basis opleidingen tot fuifcoach en 
verleent een subsidie voor ondersteuning van 
de bewakingsagenten.
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Aangename ruimtelijke inrichting 
• De gemeente stimuleert de bereikbaarheid en 

de fysieke toegankelijkheid van de winkelstraten 
als essentiële voorwaarde voor een bloeiende 
lokale economie. Ook de toepassing van het 
terrasreglement zorgt voor aangename en 
toegankelijke handelscentra. 

• Met de verfraaiing van het straatbeeld met 
meer groen, gezellige rustpunten en ruimte om 
te kuieren trekken we klanten aan en maken 
de winkelbeleving bijzonder. We waarderen het 
marktplein en de Leuvensesteenweg (vanaf de 
rotonde) op met groenelementen en maken de 
doorsteek van de markt autoluw. 

• We stimuleren eigenaars van handelspanden om 
te werken aan een maximale bezettingsgraad 
en ook in tussenperiodes de winkelruimte 
aantrekkelijk te maken via bijvoorbeeld kunst in 
de etalages of pop-upconcepten. 

• We informeren handelaars en klanten beter 
over de impact van werken en omleidingen.

• De aanleg van de ambachtelijke zone Keiberg, 
ter hoogte van de Leuvensesteenweg, zal 
kansen creëren voor bestaande Tervuurse en 
nieuwe bedrijven. We houden rekening met de 
noden van de Tervuurse ondernemers bij het 
bepalen van de criteria voor de invulling van 
de site en met de omwonenden. We schenken 
aandacht aan de mobiliteitsimpact en de 
waterhuishouding. 

Ondernemend Tervuren  

We zetten Tervuren op de kaart als bloeiend handelscentrum. De centrumstudie uit 
2018 is de basis voor het beleid. Samen met de lokale handelaars, vrije beroepers 
en de raad voor lokale economie geven we de unieke beleving van ontspannen, 
genieten en winkelen in Tervuren vorm. De gemeente creëert de randvoorwaarden: 
ze verfraait het straatbeeld faciliteert de samenwerking tussen handelaars en 
versterkt de band tussen het handelscentrum en de groene en toeristische 
trekpleisters. 

© Frauke Van den Broeck
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Ondersteuning van ondernemers 
• De gemeente stelt een centrummanager aan 

die gevestigde en startende handelaars en 
ondernemers begeleidt bij vragen (bijvoorbeeld 
rond vergunningen, lokale reglementering, 
premies, oplossen van problemen) Hij zorgt ook 
voor systematische opvolging en afstemming 
met andere gemeentelijke diensten, vanuit het 
perspectief van de ondernemers. 

• De gemeente trekt handelszaken en diensten 
aan via gerichte acties zoals infosessies of een 
wedstrijd. Om creativiteit en ondernemerschap 
te stimuleren, trekt ze in het bijzonder 
ook bedrijven aan die co-workingdiensten 
aanbieden. 

• Verenigingen, burgers en gemeentelijke 
diensten moedigen we actief aan om te kopen bij 
de lokale handelaars. Het geschenkbonsysteem 
kan versterkt worden of uitgebreid met de 
invoering van een lokale munt.

• Door de verwezenlijkingen van Tervuurse 
handelaars en ondernemers jaarlijks te belonen 
met een prijs, creëren we meer zichtbaarheid 
naar de inwoners en potentiële klanten toe. 
De gemeente stimuleert de promotie van 
handelszaken op sociale media. 

Citymarketing en samenwerking 
• Om Tervuren op de kaart te zetten als 

bloeiend handelscentrum, is het belangrijk 
dat de handelaars, vrije beroepers en 
KMO’ers samenwerken en goed met elkaar 
communiceren. Het geheel is meer dan de som 
der delen. Een gezamenlijke profilering verhoogt 
de aantrekkingskracht naar nieuwe handelaars, 
(potentiële) klanten en werknemers. De lokale 
raad voor economie kan hierin een trekkersrol 
spelen. 

• We spelen onze erkenning als toeristisch 
centrum ten volle uit en stimuleren toeristen 
om tijdens hun bezoek ook onze horeca- en 
winkelzaken te ontdekken. Winkels die dit 
wensen kunnen door de erkenning immers 
ook op zondag de deuren openen. Door aan 
de zondagsopening allerlei evenementen te 
koppelen, krijgen zowel het toerisme als de 
handelszaken een extra boost.

• De vrijdagmarkt lokt mensen de straat op en 
brengt ze samen. Dit biedt kansen voor horeca- 
en handelszaken in de buurt. We ijveren voor 
een gevarieerde marktbezetting en faciliteren 
overleg tussen marktkramers onderling en 
tussen marktkramers en handelaars. We 
zoeken uit of een avond- of weekendmarkt met 
streek- en/of bioproducten haalbaar is.

© Lander Loeckx
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Klantvriendelijke communicatie
• We werken aan de toeristische profilering van 

de gemeente in samenwerking met vrijwilligers, 
Toerisme Vlaams-Brabant, de Druivenstreek 
en andere bovenlokale overheden en 
partners. We plaatsen Tervuren in de kijker als 
toeristisch centrum, met een breed gamma aan 
toeristische bezienswaardigheden. We zorgen 
voor de digitale en toegankelijke ontsluiting 
van documentatie en informatie over de streek. 
In het streekbezoekerscentrum vinden zowel 
toeristen als inwoners hun gading. 

• Een toegankelijk en klantvriendelijk onthaal met 
een persoonlijke dienstverlening en aanbod 
op maat van individuen, groepen en gezinnen 
nodigt uit tot het ontdekken van Tervuren en 
omgeving. Om nét dat extraatje dienstverlening 
te bieden, versterken we de samenwerking met 
de gidsen en vrijwilligers en breiden we het 
netwerk van ambassadeurs uit. 

• We spelen in op de technologische evoluties 
en passen onze communicatiestrategie aan 
in functie van de verschillende doelgroepen: 
gezinnen met kinderen, jongeren, senioren, 
dagjestoerist, zakentoerist,….  We stemmen 
ook de inhoud van de toeristische informatie af 
op hun typische interesses.

Een toeristische trekpleister 

We blijven Tervuren profileren als een gemeente met sterke toeristische troeven: 
het Zoniënwoud, het AfricaMuseum, het mooie fiets- en wandellandschap en het 
historisch erfgoed. De lokale handel en horeca versterken deze trekpleisters. We 
stimuleren duurzaam toerisme en toerisme in eigen gemeente voor jong en oud. 
Met het congres- en zakentoerisme voegen we een nieuwe dimensie toe aan het 
toeristisch aanbod.

© Frauke Van den Broeck
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Aanbod voor de toerist
• We bieden bijkomende overnachtings-

mogelijkheden in het nieuwe hotel op de 
Panquinsite, met ook kansen voor congres- 
en zakentoerisme. We creëren enkele 
staanplaatsen voor campers en onderzoeken 
het concept kampeerpaal. We stimuleren 
bijkomende B&B’s en groepsovernachtingen 
voor jeugdverenigingen.

• We stimuleren inwoners om ‘toerist in eigen 
streek’ te zijn en samen op ontdekkingstocht 
te gaan. Daarvoor organiseren we geleide 
fiets- en wandeltochten in samenwerking 
met lokale verenigingen en partners. De 
deelnemers ontdekken onder meer de trage 
verbindingswegen en holle wegen over het 
grondgebied.  

• We bouwen het knooppuntennetwerk in het 
Zoniënwoud en de bewegwijzering van trage 
wegen verder uit.

Toeristische troeven verbinden
• Het vernieuwde AfricaMuseum, de 

ontwikkeling van de Panquinsite met hotel- en 
congresfaciliteiten en een nieuw gemeentelijk 
museum, de creatie van een Woudpoort als 
toegang naar het Zoniënwoud (in de toekomst 
misschien Regionaal of Nationaal park), zullen 
het toerisme in de komende jaren bijkomende 
ontwikkelingskansen bieden. Ook de nieuwe 
cultureel-toeristische invulling van het Hof van 
Melijn, gelegen in het hart van de gemeente, zal 
de toerist tot in het handelscentrum leiden. 

• Door combitickets, wederzijdse promoties en 
interactieve bewegwijzering tussen toeristische 
trekpleisters en het centrum, geven we zowel 
de lokale economie als het toerisme een extra 
boost.

• We oefenen druk uit op de Regie der Gebouwen 
om van het bootjeshuis opnieuw een horeca/
toeristische bestemming te maken. 

• We profileren Tervuren als een ‘cultureel verblijf 
in het groen’. Een één- of meerdaags bezoek 
aan Tervuren combineert immers op een unieke 
manier cultuur en natuur.

• Grotere evenementen dienen als kapstok om 
het toeristische karakter van de gemeente uit 
te spelen. 

Internationaal partnerschap 
• Het jumelagebeleid van Tervuren zal 

samenwerkingsverbanden van burgers of 
verenigingen met de partnergemeenten 
in het buitenland blijven stimuleren. Zo’n 
internationaal samenwerkingsverband biedt de 
kans om de blik te verruimen en te groeien door 
kennis en ervaringen te delen en te leren van de 
ander. Dit vanuit respect en met openheid voor 
elkaars verschillen. 

• Uitwisseling is mogelijk in het kader van sportieve 
tornooien, jaarlijkse verenigingsuitstappen of 
culturele uitwisselingen. Een reglement voorziet 
een beperkte financiële ondersteuning. We 
geven in de komende jaren bijzondere aandacht 
aan partnerschappen tussen jongeren en 
leerlingen.

• De dienst toerisme versterkt de band met onze 
partnergemeenten en zet de gemeenten in de 
kijker. Daarnaast plaatsen we onze gemeente 
op de kaart in de jumelagegemeenten. Zo boren 
we ook een nieuwe toeristische doelgroep aan. 

• Om het partnerschap structureel te 
verankeren, moedigen we de oprichting van een 
partnercomité aan. Dat comité kan bestaan uit 
geïnteresseerde vrijwilligers.





We maken van Tervuren een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. We stimuleren 
daarom een sterk sociaal weefsel, waarbij iedereen krijgt waar hij recht op heeft 
en tegelijk zijn plichten vervult. We laten niemand aan zijn lot over en voeren een 
geïntegreerd en inclusief sociaal beleid. De betaalbaarheid en kwaliteit van de 
dienstverlening staan centraal. In alle beleidsdomeinen houden we rekening met 
de impact op gezinnen, personen met een beperking, ouderen, mensen in armoede 
en kwetsbare groepen. De gemeente is regisseur van het lokaal sociaal beleid en 
ziet erop toe dat er een ruim en gevarieerd aanbod is. Waar nodig staat ze zelf in 
voor het aanbod, elders werkt ze samen met (private) partners. 

beleidsverklaring 2019-2025

Tervuren: een warme 
plek voor iedereen
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• Waar mogelijk voorziet de gemeente 
infrastructuur voor private 
kinderopvanginitiatieven. Ze koppelt dat 
aan voorrangsregels zoals voorrang voor wie 
in Tervuren woont of werkt, alleenstaande 
werkende ouders, tweeverdieners of ouders die 
een beroepsgerichte opleiding volgen.

• Voor- en naschoolse opvang blijft bestaan in 
alle Tervuurse scholen. Zo krijgen werkende 
ouders meer tijd en flexibiliteit. Toezicht omvat 
naast huiswerkbegeleiding ook tijd voor sport, 
spel en muziek. Lopende projecten evalueren 
we en breiden we uit waar mogelijk.

Voldoende betaalbare kinderopvang
• We organiseren een lokaal loket kinderopvang 

waar ouders een overzicht krijgen van de 
beschikbare plaatsen in de gemeente. Ze 
kunnen er zich elektronisch aanmelden bij de 
kinderdagverblijven van hun voorkeur.

• We breiden het gemeentelijk kinderdagverblijf 
De Tovereik uit naar 50 plaatsen. De dagprijs 
is er berekend op het inkomen van de 
ouder(s). We zoeken naar kansen om nog meer 
opvangplaatsen te voorzien in de gemeente 
waar de prijs berekend wordt volgens het 
inkomen.

Ondersteuning van gezinnen  

Het aantal eenoudergezinnen stijgt, er zijn meer nieuw-samengestelde gezinnen 
en ouders met eenzelfde geslacht, het rollenpatroon binnen het traditionele 
gezin verandert.  We spelen actief in op de uitdagingen die deze evoluties met 
zich meebrengen en voeren een inclusief beleid. Betaalbare kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning zijn speerpunten. 
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• De gemeente investeert in een goede en 
betaalbare opvang tijdens de schoolvakanties. 
We centraliseren de opvang van de verschillende 
scholen in het centrum van Tervuren of 
kinderen kunnen deelnemen aan Sportweken, 
kinderfestival Warre of speelplein Katapult. 

• Voor gescheiden ouders waarvan het kind niet 
gedomicilieerd is in de gemeente, voorzien we 
een register voor co-ouderschap. Daardoor 
genieten kinderen die regelmatig in de gemeente 
verblijven toch het kortingstarief voor inwoners. 
We maken dit systeem meer bekend.

 Steun bij de opvoeding 
• Een kind opvoeden, is een voortdurend 

leerproces. Ondersteuning van ouders bij de 
opvoeding van jonge kinderen en pubers is 
daarom belangrijk. Ouders kunnen terecht bij 
een laagdrempelig Huis van het Kind met kleine 
en grote vragen over opvoeding. 

• Het Huis van het Kind werkt een kwaliteitsvol 
aanbod op maat uit en maakt dit actief bekend. 
Het bundelt daarvoor de kennis en ervaring van 
verschillende organisaties.

• Het Huis van het Kind creëert een netwerk met 
de scholen zodat een vlotte uitwisseling van 
informatie mogelijk wordt. Met partners zoals 
het Centrum Algemeen Welzijnswerk en het 
Jongeren Advies Centrum werkt het samen voor 
een gerichte doorverwijzing. Een samenwerking 
met de Huizen van het Kind in Hoeilaart en 
Overijse staan ook op het verlanglijstje.

Inclusie en sociale premies 
• Gezinnen die een kindje verwelkomen mogen een 

geboortepakket afhalen bij dienst burgerzaken. 
In het pakket vinden ze informatie samen met 
een geschenkencheque bij een lokale handelaar 
en de mogelijkheid om een geboorteboom te 
ontvangen.

• Gezinnen met kinderen met een hoge 
zorgbehoefte krijgen extra financiële 
ondersteuning. De premie houdt rekening met 
de woonsituatie van het kind en varieert tussen 
250 en 550 euro per jaar.

• Jaarlijks evalueren we alle sociale premies om 
af te toetsen of ze de doelstelling en de juiste 
doelgroep bereiken. 

• Gezinnen kunnen gebruikmaken van een 
zorgaanbod dat bestaat uit gezinshulp 
en thuiszorg, een schoonmaakdienst, een 
klusjesdienst, een boodschappendienst en 
bedeling van warme maaltijden.
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 Toegankelijk onderwijs 
• We voorzien op een doordachte manier 

voldoende onderwijscapaciteit op korte en 
lange termijn. We inventariseren de totale 
onderwijscapaciteit, volgen die proactief op en 
zorgen voor een optimale coördinatie. 

• We zorgen ervoor dat alle Tervuurse kinderen 
in hun buurt naar school kunnen gaan door 
blijvende investeringen in infrastructuur. Voor 
de gemeentelijke scholen starten we een 
subsidiedossier op voor de uitbreiding van 
GBS Vossem en GBS ‘De Fonkel’ Moorsel en 
voor de renovatie van het hoekgebouw van 
GBS Tervuren. Voor de andere onderwijsnetten 
stimuleren of ondersteunen we uitbreiding 
waar mogelijk. 

• Zowel voor het basisonderwijs als voor het 
secundair onderwijs kiezen we voor digitaal 
aanmelden en inschrijven.

• We benutten beschikbare schoolinfrastructuur 
optimaal. We stellen schoolgebouwen ook 
buiten de schooluren en tijdens de vakanties 
open voor sporten of speelpleinwerking. Ook 
verenigingen en hobby-, amateur- en sportclubs 
kunnen er terecht.

Sterk lokaal onderwijs  

Kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind zijn belangrijk. De gemeente 
coördineert en ondersteunt het lokale onderwijs en vorming, zowel in het 
leerplichtonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs als op het vlak van levenslang 
leren. Daarnaast zijn we zelf een belangrijke aanbieder van onderwijs. IT- en 
talenonderricht krijgen bijzondere aandacht. 
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Kwaliteitsvolle inhoud
• We organiseren en faciliteren het 

netoverschrijdende overleg tussen de 
schooldirecties dat plaatsvindt in de 
onderwijsraad. We ondersteunen de directies 
bovendien om hun team te begeleiden en te 
coachen. Leerkrachten versterken we in hun 
opdracht door ervaringsuitwisseling, workshops 
en opleidingen.

• De gemeente heeft een uitgebreid aanbod voor 
scholen op vlak van activiteiten, samenwerking 
en infrastructuur. We maken hiervan een mooi 
overzicht zodat de onderwijsinstellingen goed 
geïnformeerd zijn over de mogelijkheden.

• We betrekken de ouders sterker in de relatie 
school-kind-ouder onder meer door een 
duidelijke en vlotte uitwisseling van informatie. 

• In het volwassenenonderwijs ontdekken 
mensen hun talenten. We stimuleren een goede 
afstemming van het aanbod op de lokale noden 
en we maken het aanbod ruim bekend.

Talenonderwijs en IT-opleidingen
• De kennis van meerdere talen is een 

belangrijke sleutel om volwaardig toegang te 
krijgen tot de maatschappij. Voor kinderen 
en jongeren stimuleren we mogelijkheden om 
hun talenkennis uit te breiden. Dat kan door 
bijvoorbeeld betaalbare cursussen Nederlands, 
Frans en Engels aan te bieden, al dan niet 
in combinatie met sport en spel na school of 
tijdens de vakantieperiodes.

• Anderstalige nieuwkomers moeten snel een 
basiskennis van de taal verwerven om te kunnen 
instappen in onze gemeenschap en cultuur. 
Daarom nemen we laagdrempelige initiatieven 
om de Nederlandse taal te leren en ondersteunen 
we leesbevorderingsprogramma’s. We 
evalueren of het bestaande aanbod Nederlands 
als tweede taal voldoende flexibel is en inspeelt 
op specifieke vragen en noden. 

• We ondersteunen initiatieven die mensen 
makkelijker toegang geven tot de digitale wereld. 
Zeker voor ouderen kunnen zo’n initiaties en 
opleidingen een belangrijke bijdrage leveren 
aan een betere participatie in de maatschappij. 
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Actief ouder worden
• De gemeente kan, al dan niet in samenwerking 

met lokale organisaties, recreatieve, sociale en 
culturele activiteiten organiseren als er leemtes 
zijn in het aanbod.

• Bij de organisatie van culturele en 
sportactiviteiten houden we rekening met 
drempels voor ouderen zoals de prijs, het tijdstip, 
de bereikbaarheid en de toegankelijkheid.

• We informeren ouderen over de mogelijkheden 
om aan vrijwilligerswerk te doen binnen de 
gemeente. 

• We faciliteren mobiliteit van ouderen door 
occasioneel vervoer aan te bieden binnen de 
gemeente (naar de markt, naar een evenement) 
of dat te organiseren via een app.

• We streven naar een dienstverlening die 
dichter bij de oudere burger staat, onder 
meer in de deelgemeenten. We onderzoeken 
de haalbaarheid van een buurthuis/
ontmoetingscentrum, dat bij voorkeur in 
bestaande gemeentelijke infrastructuur (in het 
centrum van Tervuren en/of deelgemeenten) 
gehuisvest wordt. Zo’n buurthuis kan eventueel 
ook als dienstencentrum gebruikt worden.

Een onbezorgde oude dag  

De vergrijzing is een positief verhaal. We spelen daarop in door een waaier aan 
ontspannings- en ontplooiingsmogelijkheden en vrijwilligerswerk te voorzien, al 
dan niet in samenwerking met de lokale actoren. Daarnaast besteden we aandacht 
aan specifieke noden en drempels die ouderen ervaren om voluit te kunnen 
participeren. Ook vereenzaming en sociaal isolement verdienen aandacht. 
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Vereenzaming tegengaan
• De gemeente wil ouderen die (dreigen te) 

vereenzamen tijdig opsporen en ondersteunen. 
In het project ‘Buren bezoeken Buren’ slaan 
vrijwilligers belangeloos een babbeltje bij 
85-plussers thuis. 

• We promoten de UiTPAS naar ouderen toe 
en werken samen met het Lokale netwerk 
vrijetijdsparticipatie kortingen uit voor ouderen. 

• Via een ouderenbehoefteonderzoek 
bevraagt de gemeente ouderen over het 
vrijetijdsaanbod, eventuele drempels en nuttige 
informatiekanalen.

• De gemeente kiest voor relevante 
informatiekanalen naar ouderen (gemeentelijk 
infoblad, website, een ouderengids, een 
persoonlijke brief, …).
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Activeren naar werk
• We bieden werkzoekenden die financiële steun 

krijgen van het OCMW (via een leefloon of andere 
toelagen) vanaf de start van hun werkloosheid 
een intensieve begeleiding, toeleiding, (taal)
opleiding of tijdelijke werkervaring aan, zodat 
ze uiteindelijk doorstromen naar het gewone 
arbeidscircuit of de sociale economie. 

• Maatschappelijke integratie van 
leeflooncliënten is belangrijk. De leeflooncliënt 
engageert zich daarom tot bepaalde acties 
zoals gemeenschapsdienst, Wijk-Werken, 
drugsbegeleiding of een taalcursus Nederlands 
om makkelijker toegang te krijgen tot de 
arbeidsmarkt.

• In deze actieve benadering past een lokaal 
actieplan om de sociale (uitkerings)fraude aan 
te pakken, in samenwerking met de VDAB en de 
RVA. Het is aangewezen om de werkbereidheid 
te toetsen en domicilieadres en gezinstoestand 
te controleren.

Armoede en solidariteit  

Solidariteit tonen is een morele plicht voor een gemeente, zowel op lokaal als 
op internationaal niveau. We pakken armoede op een structurele manier aan. We 
zetten sterk in op de activering van OCMW-cliënten, omdat de beste garantie tegen 
armoede een job is. Verder zijn preventie en het vroegtijdig opsporen van armoede 
belangrijk, met specifieke aandacht voor arme gezinnen. Op internationaal vlak 
ondersteunen we de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.
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Ontwikkelingssamenwerking 
• De gemeente geeft organisaties voor 

ontwikkelingssamenwerking financiële onder-
steuning via subsidiereglementen. Ze geeft ook 
een duidelijke advisering voor de besteding van 
de middelen voor noodhulp, in overleg met de 
GROS. 

• De gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS), het 
middenveld en de lokale Noord-Zuidactoren 
worden actief betrokken bij de uitwerking van 
het ontwikkelingsbeleid. De GROS geeft deze 
inspraak en participatie vorm en de gemeente 
verleent hiervoor logistieke en administratieve 
ondersteuning.

• We zoeken per beleidsdomein naar kansen 
voor educatie, sensibilisering en gerichte 
communicatie over ontwikkelingssamenwerking.

• De gemeente blijft zich inspannen om de 
titel ‘Fair Trade Gemeente’ te behouden, te 
versterken en uit te dragen naar inwoners, 
handelaars, bedrijven, scholen en verenigingen.

• We streven ernaar om in het aankoopbeleid 
van de gemeente en aanverwante organisaties 
eerlijke handel als criterium te gebruiken.

Armoedepreventie 
• De gemeente voert een proactief beleid om 

verborgen armoede op te sporen. Voorkomen 
is immers beter dan genezen. Hiervoor werken 
we samen met het Huis van het Kind, scholen, 
verenigingen en vrijwilligers. Huisbezoeken zijn 
belangrijk om problemen tijdig op te sporen. 

• De administratieve weg naar de sociale 
dienstverlening wordt zoveel mogelijk 
vereenvoudigd. In de communicatie vermijden 
we zoveel mogelijk archaïsch of onnodig 
technisch taalgebruik. Zo krijgen mensen 
gemakkelijker toegang tot de hulp waar ze recht 
op hebben.

• De gemeentelijke dienstverlening brengen 
we dichter bij de burger, bijvoorbeeld via het 
concept van de ‘buurtkar’.

• In een buurthuis/ontmoetingscentrum kunnen 
jong en oud, arm en rijk elkaar ontmoeten en 
samen occasioneel bijvoorbeeld een gezonde, 
betaalbare warme maaltijd krijgen. 

• Aan alle personen met het RVV-statuut 
die gedomicilieerd zijn in Tervuren, kent de 
gemeente een aantal huisvuilzakken toe.

Focus op gezinnen 
• De gemeente stimuleert de participatie van 

kansengroepen aan het socioculturele leven in 
de gemeente, in overleg met cultuur-, sport- en 
jeugdverenigingen. 

• Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- 
en ruilkansen van de UiTPAS ook een structurele 
korting op het vrijetijdsaanbod. Dat gebeurt via 
het Lokale netwerk vrijetijdsparticipatie.

• Huiswerkbegeleiding aan huis bij kansengroepen 
verdient ondersteuning. Het kan een opstap 
zijn naar een brede aanpak van armoede. 
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Toegankelijk zorgaanbod
• Eén centraal informatiepunt ondergebracht 

in het Sociaal Huis, zorgt ervoor dat inwoners 
gemakkelijk hun weg vinden in het zorgaanbod.

• Om een coherent beleid te voeren, zijn de 
bevoegdheden gezondheid, welzijn en sociale 
zaken ondergebracht bij één en dezelfde 
schepen.

• We bundelen de expertise en gaan 
samenwerkingsverbanden aan met lokale 
gezondheidspartners, via de welzijnsraad en 
het Huis van het Kind.

 Informatie en campagne
• We promoten een gezonde levensstijl voor 

jong en oud. Herkenbare, voortdurende 
en doelgroepgerichte communicatie over 
gezondheidsbeleid is een evidentie.

• We organiseren informatieavonden door 
gezondheidswerkers (artsen, apothekers) 
voor het grote publiek en voor specifieke 
doelgroepen, bijvoorbeeld over dementie, 
gebruik van een defibrillator, enzovoort.

• We zetten lokale preventie- en 
sensibiliseringscampagnes op en ondersteunen 
zo het Vlaamse preventiebeleid. 

Een gezonde gemeente  

Gezonde inwoners maken een gezonde gemeente. We stellen vast dat inwoners 
een gezonde levensstijl willen aannemen. Via lokale initiatieven die zowel informeren 
als begeleiden – al dan niet in groep – geven we hen een duwtje in de rug.
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Toegankelijkheid en participatie  
• Alle publieke voorzieningen (gebouwen, 

diensten, de publieke ruimte) in Tervuren 
voor wonen, leven, werken, communicatie 
en informatie zijn daadwerkelijk bereikbaar, 
betreedbaar en bruikbaar voor iedereen.

• In het cultuur- en sportaanbod voorzien we 
activiteiten aangepast aan personen met een 
beperking.

• We erkennen de European Disability Card 
waardoor personen met een beperking 
kortingstarieven kunnen krijgen voor lokale 
diensten en evenementen.

Langer thuis wonen
• We moedigen mensen aan om zelfstandig en 

zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, met de 
nodige zorg. Ze kunnen bij de gemeente terecht 
voor advies en premies voor het aanpassen van 
de eigen woning.

• Het zorgaanbod ondersteunt langer thuis 
wonen door gezinshulp en thuiszorg, een 
schoonmaakdienst, een klusjesdienst, een 
boodschappendienst en bedeling van warme 
maaltijden.

• We voorzien voldoende plaatsen voor 
kortverblijf, dagopvang en nachtopvang.

• Mantelzorgers die zorgen voor zorgbehoevende 
inwoners ondersteunen we via de 
mantelzorgpremie, advies en opleiding.

Personen met een beperking of zorgbehoefte  

Een inclusief beleid heeft aandacht voor de specifieke noden van personen met 
een beperking en oudere zorgbehoevenden. Toegankelijkheid, participatie aan het 
socioculturele leven en ondersteuning van langer thuis wonen zijn een eerste stap. 
Als thuis wonen niet meer lukt, gaan we voor een gevarieerd woonaanbod dat aan 
de wooneisen van ouderen en zorgbehoevenden tegemoetkomt.

© Lander Loeckx



51beleidsverklaring 2019-202551

Residentiële zorg in de buurt  
• We stimuleren een aanbod van aangepaste 

appartementen/woningen voor levenslang 
wonen met optioneel zorgpakket, zowel in 
Tervuren-centrum als in de deelgemeenten. 

• We kijken of uitbreiding van het aantal 
plaatsen in woonzorgcentra in onze gemeente 
aangewezen is, met onder meer de inbreng van 
de privésector. 

• We voorzien waar mogelijk appartementen met 
uitgebreide zorg. Die vormen een schakel tussen 
een assistentiewoning of langer thuis wonen 
enerzijds, en het woonzorgcentrum anderzijds.

• We zorgen voor diversiteit in het woonaanbod 
door ook woonvormen zoals kangoeroewonen, 
groepswonen of clusterwonen en aanleun-
woningen te ondersteunen.
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