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#dewegvooruit

Voor een zorgzaam,
ondernemend en
warm Tervuren
3 prioriteiten voor
CD&V Tervuren!

Noteer in uw agenda:
Theo Debeer, voorzitter CD&V
en Mario Van Rossum, lijsttrekker

‘Nestwarmte’ creëren, dat
is onze 3e prioriteit voor de
verkiezingen van 14 oktober.
Het gaat om ontmoetingskansen
scheppen, verenigingen
ondersteunen en nieuwkomers
verwelkomen. 27 CD&Vkandidaten willen er alles aan
doen opdat elke Tervurenaar
zich thuis en welkom voelt in een
warm Tervuren.

14 oktober:
Verkiezingsavond
in De Foyer
vanaf 16u

Heel wat mensen krijgen nu al een warm gevoel bij ‘Tervuren’. De laatste jaren namen
onze schepenen en gemeenteraadsleden al heel wat initiatieven: ontmoetingsplekken,
kinderopvang, zorg voor ouderen, de nieuwe speeltuin, het Kistelveld project, evenementen,…
We moeten dit gevoel koesteren én verder versterken!

Mario Van Rossum

Werken aan levenskwaliteit
en hartelijkheid!
»
Je bent ze ongetwijfeld al tegengekomen: Mario Van Rossum en Sebastiaan Coudré. Mario, 51 jaar sinds 1994
politiek actief in Tervuren waarvan 18
jaar als eerste schepen. Sebastiaan, 27
jaar en 3 jaar gemeenteraadsvoorzitter.
Mario is lijsttrekker en Sebastiaan trekt
de jongeren vanop plaats 5. Allebei voelen ze veel voor nestwarmte.
We weten intussen wat jullie onder Zorg
en Ondernemingszin verstaan. Wat
betekent nestwarmte?

Mario: Nestwarmte nastreven betekent
dat we ons engageren om alle Tervurenaars levenskwaliteit te bieden zodat
ze zich ‘gelukkig’ in onze gemeente
voelen. Dit veronderstelt goed (en betaalbaar) wonen, in een aangename
groene, veilige buurt, met degelijke infrastructuur en goede faciliteiten zoals
onderwijs, kinderopvang, seniorenadvies, sportfaciliteiten en een cultureel
aanbod.
Sebastiaan: Zelf ben ik al
altijd actief geweest in het
verenigingsleven. Ik ben
Harmonie-muzikant
en gewezen
voorzitter van
Jeugdhuis
Den
Bloets. Ik
weet maar al
te goed dat ook
daar nestwarmte
te vinden is. Zich thuis
voelen in een groep, onder
vrienden of in de club dragen
daartoe bij.

Graag wonen in Tervuren in al
zijn facetten, daar willen we
met nestwarmte naartoe.

Waarom vindt CD&V Tervuren nestwarmte zo belangrijk?

Mario: Nestwarmte is niet nieuw voor
ons want ook in het verleden hebben we
altijd ingezet op initiatieven die mensen
verenigen. Kijk maar naar ons nieuw
vrijetijdscentrum de ‘Warandepoort’
en het zopas geopende ontmoetingscentrum ‘Miel Puttemans’ in Vossem.
Het gaat ook om het ondersteunen van
dorpsfeesten en verenigen of een klein
buurtpleintje inrichten. Alles dus wat
kan bijdragen om mensen samen te
brengen. Dat is goed voor de sociale cohesie, om je buren te leren kennen, om
elkaar te helpen als het nodig is, om de
gemeente te doen leven. Tervuren mag
en zal geen slaapgemeente worden.
Sebastiaan: De gemeente kan niet alles
zelf doen. We moeten elkaar als inwoner motiveren en elkaar helpen om
initiatieven te realiseren. We merken
dat organisaties en verenigingen het
vaak moeilijk hebben om mensen te vinden die zich willen engageren en verantwoordelijkheden opnemen. We moeten
hier iets aan doen.
Hoe dan?

Sebastiaan: Als het van CD&V afhangt
moeten we nog een tandje bijsteken in
de financiële en logistieke steun voor
onze verenigingen. Bepaalde lokalen
en zalen kunnen wellicht ‘multifunctioneler’ worden gebruikt ten voordele van verenigingen, organisaties
of evenementen. Daarnaast zie ik ook

toekomst in ‘wijkbudgetten’ waarmee
inwoners zelf initiatieven voor hun buurt
kunnen realiseren, bijvoorbeeld extra
zitbanken in je straat installeren. En ook
voldoende activiteiten voor tieners en
studieplekken voor onze studenten
zijn belangrijk om onze jongeren samen
te brengen.
Mario: Nestwarmte is niet alleen ‘fun’
maar veronderstelt ook investeren in
goede voetgangers- en fietspaden,
veilige fietsenstallingen, zuinige
straatverlichting en betaalbaar wonen. Het is duidelijk dat de renovatie
van bepaalde wegen aan een inhaalbeweging toe is. Daar willen met CD&V mee
aan de kar trekken. We moeten dus ook
letterlijk de drempels om aan het gemeenschapsleven te kunnen meedoen,
wegnemen.

Nestwarmte betekent méér
dan een gezellige thuis. Alle
Tervurenaars moeten het
gevoel hebben tot éénzelfde
gemeenschap te behoren.
(Sport)verenigingen en
(culturele) events zorgen
alvast voor een gezellige
sfeer. Verbondenheid en
Schepen van jeugd
Jan Trappeniers:
respect onder de 22.000
”Speeltuinen worden nu ook
inwoners met 111 verschil- structureel onderhouden.”.
lende nationaliteiten is geen
Bib voor iedereen »
vanzelfsprekendheid en is
ook niet iets dat blijft eens
Warme ontmoetingsplaatsen zorgen voor
het er is. Het vraagt inspan- een sterke samenleving. De nieuwe bibliotheek is er zeker zo één. Studenten, kleuters,
ningen en initiatieven.
ouders en senioren gaan er op zoek naar
Te beginnen met nieuwe
literatuur, maar beleven er ook heel wat
inwoners te verwelkomen
sociale contacten. CD&V wil hier dan ook
maar ook onze kinderen in
graag in blijven investeren en schaart zich
achter de principes van bib voor iedereen.
contact brengen met de
www.bibvooriedereen.be
troeven van Tervuren.

« Tervuren speelparadijs
De laatste jaren groeide Tervuren steeds
meer uit tot een echt speelparadijs voor de
jongsten. In de verschillende deelgemeenten kwamen speeltuinen bij en werd het
skatepark vernieuwd. Daarnaast organiseert
nieuwe kindervriend ‘Warre’ activiteiten
tijdens schoolvakanties. “Maar de kers op
de taart is natuurlijk de grote speeltuin in het
centrum, waar zowel kinderen als hun ouders pret beleven,” zegt Kristina Eyskens, zelf
mama van 3 kleine kinderen.

Het verenigingsleven is een van de socioculturele motoren van Tervuren. We
mogen dit niet onderschatten. Het verbindt mensen en zorgt voor zingeving. Het
schept een warm gevoel van samenhang.
Met de glimlach zich belangeloos inzetten
voor een gemeenschappelijk doel geeft
veel voldoening. Verenigingen en vrijwilligers zijn ons sociaal kapitaal. Elk
met hun eigen insteek: cultureel, sociaal,
kunstzinnig, educatief...

In de toekomst moeten
we nog meer inzetten
op speeltuintjes en
ontmoetingsplekken.

«
»

» Ruimte voor cultuur

In een warme gemeente is er aandacht
voor iedereen. De vieringen rond de
Vlaamse en de Europese feestdag werden de laatste jaren terug op de kaart
gezet. Ook de Nationale feestdag verdient
onze erkenning. CD&V wil de 21 juli viering
een moderne look geven, een tof feest waar
onze Belgische producten zoals chocolade,
bier en frieten met een streepje muziek een
centrale rol kunnen spelen.

Het Cultureel Centrum De Warandepoort
leeft! Wekelijks vinden er events plaats in de
prachtige theaterzaal. Tervuren investeerde ook in nieuwe repetitieruimtes voor
5 Harmonieën. “Het nieuw ontmoetingscentrum Miel Puttemans is een echte troef
voor het Vossems verenigingsleven” zegt
Koen Maertens. En volgens schepen Jan
Trappeniers komt er nog wat aan: een nieuw
jeugdhuis, een feestruimte, een cultuurvleugel met museum in kazerne Panquin en een
jeugdcentrum in Nettenberg.

Tervuren Vlaams, Belgisch en
Europees !
Sebastiaan Coudré
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Volgens voorzitter van Jong
CD&V Tervuren, Sebastiaan
Coudré, zoeken jongeren
vandaag de dag niet alleen
vrijheid maar ook ‘nestwarmte’
op. “Jongeren zijn bezig met
betaalbaar wonen, zijn actief in
verenigingen, studeren graag
in onze bibliotheek en spreken
gemakkelijk 3 talen. Dit getuigt
van nood aan betrokkenheid,
geborgenheid en integratie.
Nestwarmte dus.”
»

Nestwarmte
van CD&V jongeren »
Tervuren is een vooruitstrevende gemeente waar we meegaan met onze
tijd! Als inwoners kunnen we nog meer
doen voor elkaar. Samen creëren we
een WhatsApp groep om gemakkelijk
elkaar te helpen en om snel op de
hoogte te zijn. Een eenvoudige ‘buurtWhatsapp-groep’ zorgt onmiddellijk
voor meer veiligheid en verbondenheid.

Er is de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in de infrastructuur voor de Tervuurse verenigingen. Bovendien zitten
er nog een aantal zaken aan te komen
(Berg van Termunt, fase 2 van het buurthuis Vossem,…). Het is belangrijk als
gemeente deze gebouwen goed te onderhouden. De nodige middelen moeten
jaarlijks worden voorzien om te voorkomen dat de staat van deze gebouwen
achteruitgaat.

Dat er meer dan 110 verschillende nationaliteiten in Tervuren wonen en leven maakt
onze gemeente erg bijzonder. Diversiteit en
‘openheid van geest’, die typisch zijn voor
Tervuren, moeten we waarderen en koesteren. Tegelijk moeten we drempels om deel te
nemen aan het lokale gemeenschapsleven
zoveel mogelijk wegnemen, of je nu naar
een event gaat of wil sporten. Ontmoetingsplaatsen en aangepaste taalprogramma’s
kunnen hierbij al een belangrijke stap zijn.
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Het blijft vaak moeilijk voor Tervurenaars,
en zeker voor de jongeren onder ons, om
betaalbare woningen te vinden. De komende jaren zal de gemeente steeds
meer rekening moeten houden met
alternatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van co-housing. Het
project ‘Kistenveld’ waarbij gronden onder
bepaalde voorwaarden goedkoper werden aangeboden, toont aan dat het kan.

Ik zie veel potentieel in het multifunctioneel ter beschikking stellen van
bestaande of nieuwe zalen voor verschillende verenigingen. Dit heeft een
dubbel voordeel: verenigingen komen
zo met elkaar in contact en er ontstaan
nieuwe samenwerkingen. Bovendien
vermijden we dat zalen enkel sporadisch
benut zouden worden. Een win-win!

Sam Wijnants

Daphne Vanderelst

Grote evenementen vormen het DNA van
een gemeente. Ze fungeren als ongeschreven regel voor Tervurenaars om met elkaar
in contact te komen. Kijk maar naar Hee
Tervuren, Reuzegezellig, of het jaarlijkse
Sinterklaasfeest. In een tijd waarin traditionele sociale banden steeds meer onder
druk komen te staan, is het meer dan ooit
van belang om in te zetten op grote events. Het geeft onze gemeente identiteit en
zet ons ook buiten Tervuren op de kaart!

Aangezien onze gemeente steeds meer
wijken telt en de wooneenheden kleiner worden, zoeken mensen steeds liever publieke
plekken op zoals de speeltuin, het park of de
bossen. Het is dan ook enorm belangrijk dat
we de mensen betrekken bij nieuwe plannen, vooral als ze gevolgen hebben voor
een bepaalde wijk. Zo kunnen Tervurenaars
hun eigen ideeën en meningen geven en kan
de gemeente een beslissing nemen die maximaal gedragen wordt door de omwonenden.

Marie-Caroline Lenaerts
en Gemma Van Marsenille

Matthias Verhulst

Onze kandidatenploeg
voor CD&V Tervuren »
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51 jaar, woont in de Rootstraat

40 jaar, woont in de Ringlaan

41 jaar, woont in de Keiberg

22 jaar, woont in de Eduoard Hubertilaan

”Ik ben al jaren Eerste Schepen
in onze gemeente en kijk, als
lijsttrekker van een ploeg om ‘U’ tegen te zeggen,
uit naar 14 oktober. Met onze prioritaire thema’s:
Zorg, Ondernemingszin en Nestwarmte, kortweg ZON, willen we Tervuren echt vooruitduwen
met kracht en een pak ‘oranje’ ideeën.”

“Als OCMW-raadslid en moeder van 3 kleine kinderen
vragen zorg, gezin, veiligheid en onderwijs mijn
dagelijkse aandacht. Daarnaast wil ik me inzetten voor een lokaal gemeenschapsleven waar
initiatief, participatie en ondernemerschap
centraal staan.”

“Verenigingen en burgerinitiatieven de nodige zuurstof
geven en de vrijheid om ‘ondernemend te zijn’,
ondernemers een duidelijk (en regelluw) kader
en de nodige ondersteuning bieden, burgers
mee laten participeren in het beleid: dit is het
Tervuren waar ik me voor wil engageren.”

”Mijn ervaringen als voorzitter
van de Vlaams Jeugdraad wil ik
zeer graag in Tervuren inzetten. De jeugd is onze
toekomst. Daarnaast is het thema integratie voor
mij heel belangrijk. Ik weet wat het is om terecht
te komen in een andere wereld. Ook in Tervuren
moeten we daar aandacht voor hebben.”
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28 jaar, woont in de Huldenbergstraat

34 jaar, woont in de Stationsstraat

66 jaar, woont in de Nieuwstraat

44 jaar, woont in de Oudergemseweg

22 jaar, woont in de Begijnhofstraat

28 jaar, woont in de Kleine Keiberg

”Al drie jaar ben ik voorzitter
van de gemeenteraad. Mijn
vrije tijd heb ik de laatste jaren ingevuld als muzikant bij Eendracht Maakt Macht en als voorzitter van Jeugdclub Den Bloets. Samenwerking,
inspraak en luisteren zijn waarden waar ik,
maar ook mijn partij, voor staan.”

”Onze kinderen zijn de toekomst. Alles wat in het teken
staat van hun welzijn daar ga ik voor. Goed onderwijs, speelmogelijkheden in de buurt én in een
veilige omgeving. Daarom ben ik ook blij dat onze
politiezone werd uitgebreid, want met meer blauw
op straat is Tervuren een veiligere gemeente.”

”Als gewezen zelfstandige van
de droogkuis Gerlux Shop apprecieer ik erg de realisaties van de laatste jaren
rond onze lokale economie. Daarom kies ik voor
CD&V. En als toneelspeler bij Willen is Kunnen
geef ik ook een dik applaus aan De Warandepoort, een prachtige zaal om in op te treden.”

”Ik ben voorzitter van de
Volksfeesten in Moorsel. Daar
besef je pas hoe belangrijk het is te blijven investeren in het verengingsleven. CD&V heeft daar
aandacht voor, dat ervaren we dag na dag. Maar
dromen mag ook en mijn droom is het realiseren
van een volwaardig skatepark in onze gemeente.“

”KSA-er, dat ben ik in hart en
nieren. Toneelspelen doe ik
enorm graag. Dat we dit allemaal kunnen doen
in Tervuren is toch geweldig! CD&V werkt al
jaren om sociale verengingen, creatievelingen,
sporters, schilders, muzikanten en de jeugd te
steunen.”

”Op 14 september opende het
nieuw ontmoetingscentrum
Miel Puttemans in Vossem. Als muzikante
bij de Ware Vrienden kan ik echt genieten
van onze nieuwe repetitieruimtes. Nu nog de
sporthal aanpakken. Ik kijk er al naar uit.”
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35 jaar, woont in de Mechelsestraat

37 jaar, woont in de Paardenmarktstraat

37 jaar, woont in de Keiberg

65 jaar, woont in de Eksterlaan

36 jaar, woont in de Grootveldlaan

24 jaar, woont in de Achterstraat

”De campagne en de deur aan
deur gesprekken leren me elke
dag, meer en meer, dat politiek belangrijk is om
onze lokale gemeenschap te organiseren. Onze
ploeg heeft daar goede mensen voor in huis, dat
hebben ze al bewezen. Daarom mijn keuze voor
en vertrouwen in de CD&V.”

”In Tervuren leven we in een gezonde omgeving met het Park,
het Zoniënwoud en veel sportinfrastruktuur. Ideale omstandigheden dus om te sporten. Ik wil me
inzetten voor het aanstellen van bewegingscoaches om nog meer inwoners aan te zetten om te
sporten. Gezondheid als de basis van ons geluk.”

”Ik ben secretaris van CD&V
Tervuren, maar ook penningmeester van mijn fietsclub Sport en Vermaak in
Vossem. Het is daar, net zoals in andere verenigingen, dat je contact hebt met onze inwoners
en je te weten komt wat er leeft in onze gemeente, dicht bij de burgers.“

”Ik ben een geïntegreerde Nederlandse die woont in Moorsel, de deelgemeente met wellicht de meeste
buitenlandse inwoners. Hen helpen integreren
en hun weg weten te vinden in onze gemeente,
daar wil ik aan mee helpen als lid van het Tervuren Welcome Team.”

”Aandacht voor het milieu in
een moderne wereld, daar
heeft CD&V ideeën voor: autodelen, stimuleren van alternatieve energievormen en beter
omgaan met onze mobiliteit. Een gezonde toekomst voorbereiden voor onze allerkleinsten,
daar wil ik voor gaan.”

”Met mijn studies rechten aan
de KUL net achter de rug, start
ik met een job binnen de koepel van het Katholiek onderwijs. Spannende tijden, die ik graag
afwissel met een bezoekje aan jeugdhuis De
Kaaf in Moorsel en zijn prachtige, nieuwe lokalen!”
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Matthias
Verhulst

Jacqueline
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25 jaar, woont in de Rootstraat

53 jaar, woont in de Pastoor
Vandesandestraat

”DJ Matthias voor de vrienden.
Ik ben er altijd bij als er kan
gefeest worden en ik ben voorzitter van Jeugdclub De Rimpel in Duisburg. Professioneel ben
ik buschauffeur bij de Lijn. Mobiliteit houdt me
bezig en ik heb wel wat opmerkingen en tips die
ik graag wil delen met de politiek.”

23

Jean-Paul
Moons

”Als uitbater van de bloemenzaak de l’autre Rive krijg ik
heel wat volk over de vloer. “Het winkelaanbod
in het centrum kan toch beter?”, hoor ik vaak.
Afgelopen jaren is die dalende trend zelfs stilgevallen dankzij een goed lokaal beleid! Met CD&V
wil ik hier verder op inzetten.”
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36 jaar, woont in de Cypressenlaan

32 jaar, woont in de Kapucienenstraat

42 jaar, woont in de Wezembeekstraat

64 jaar, woont in de Paardenmarktstraat

”Het thema ondernemingszin
heeft me overtuigd om te kiezen voor CD&V. Zelf werk ik in de IT-wereld en
daarnaast heb ik mijn eigen traiteurszaak Kalf
& Cochon. Ik geloof dat de gemeente mensen
kan stimuleren en ondersteunen om te ondernemen, groot of klein. ”

”Deze zomer werd onze dochter Giulia geboren. Al mijn
aandacht en zorg gaat naar haar en haar grote
broers Jack en James. Wij, jonge ouders, zijn
vooral bezorgd over goede kinderopvang, een
goede balans werk/privé en een goede school.
Ik neem het graag voor al deze ouders op!”

”Mobiliteit,
communicatie
en participatie zijn mijn
thema’s en ik vind ze allemaal terug bij CD&V
Tervuren. Mijn boodschap naar de volgende
ploeg is dan ook: laten we vooral overleggen
met inwoners en samen oplossingen zoeken!”

”Als voorzitter bij de wandelclub Tervuren-Bos ontdek ik
dagelijks hoe mooi en groen onze gemeente
wel is. Het zal belangrijk zijn dit ook te bewaren
voor de toekomst. Ik heb op dat vlak al lang
ontdekt dat CD&V groener is dan je denkt.”
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63 jaar, woont in de Alfonds Asselbergslaan

61 jaar, woont in de Lindeboomstraat

62 jaar, woont in de Keiberg

58 jaar, woont in de Rootstraat

38 jaar, woont in de Heidestraat

”Jonggepensioneerden hebben tijd, ikzelf zet die graag in
bij OKRA Moorsel en Tervuren. Senioren samenbrengen en een leuke dag bezorgen dat geeft
echt wel voldoening. De dag van de vrijwilliger
moeten we vieren want vrijwilligers verdienden
dat!”

”Samen met mijn kleinzoon
fiets ik regelmatig in Tervuren.
Geef maar toe, dat is niet evident, want er zijn
toch nog heel wat onveilige situaties. Ik wil
graag meewerken aan een echte fietspadenstrategie, met aandacht ook voor de voetgangers en rolstoelgebruikers.”

”Als voorzitter van CD&V Tervuren, en met heel wat politieke
ervaring op de teller, ben ik zeer tevreden met
de manier waarop wij meebesturen: soms bescheiden, maar altijd vastberaden. Als je dat
kan doen met een sterke ploeg dan gaan we
met Tervuren echt vooruit.”

“De Duisburgse Dorpsfeesten,
waar ik al jaren de voorzitter
van ben, getuigen al langer dat een gemeenschap moet samengebracht worden. Dit kan
met feesten of zelfs een dorpsspel, je leert er de
mensen kennen van je buurt. En zoals gezegd:
beter een goede buur dan een verre vriend.”

”Als schepen duw ik met veel
plezier deze jonge dynamische
lijst met heel wat toekomst. Samen zijn we klaar
om handelaars, verenigingen en burgers die
intiatief nemen ruimte, kansen en ondersteuning te bieden in een zorgzame gemeente.”
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Actualiteit
»
Hoe kan ik je helpen?

Afrikamuseum zet Tervuren op
de wereldkaart

Ongeveer 160 verschillende verenigingen organiseren wekelijks heel wat leuke evenementen. Van een etentje voor
de eigen leden tot een Festival met 3000 bezoekers. Hier
gaat vaak heel wat voorbereiding aan vooraf en vele verenigingen rekenen op de steun van de gemeente. Om die rol
van ondersteuning nog beter te vervullen heeft de gemeente
een evenementenloket opgericht. Vanaf nu dus één aanspreekingspunt en één email adres (evenementen@tervuren.
be) als je hulp nodig hebt voor je evenementen. Plan dus
maar snel een event: het zal een pak vlotter verlopen!

Op 9 december 2019 opent het Afrikamuseum opnieuw
zijn deuren. Toerismeschepen Mario Van Rossum, kreeg al
een blik achter de schermen: “Het museum verdrievoudigt
zijn tentoonstellingsruimte en het glazen onthaalpaviljoen zal
de duizenden bezoekers op een moderne manier kunnen ontvangen. We bestuderen momenteel volop de mogelijkheden
om het museum met het centrum te verbinden; via goede
bewegwijzering maar ook een toeristisch treintje dat bezoekers
door het park tot aan het centrum brengt, wordt bekeken. De
lokale handel en horeca zal er alleen maar bij bloeien en we
zijn klaar om ook koopzondagen op te starten. En bij wijze van
primeur verklap ik graag dat we na de heropening ook voor
onze eigen Tervurenaars een event zullen organiseren.

Zorg
»
Tervuren heeft waardevolle natuurgebiedjes. Aangepaste zorg en beheer
zijn nodig en komen de biodiversiteit
ten goede. Want niet alleen het behoud
van aantrekkelijk groen is belangrijk.
Biodiversiteit is dat ook: het zorgt voor
schoon water, vruchtbare grond en een
stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting,
kleding, brandstof en medicijnen. Onrechtstreeks worden we hier allemaal
beter van!

Tervuren heeft een groot aanbod aan
bruisende verenigingen. Het is de plicht
van de gemeente om hier de nodige
zorg en aandacht aan te besteden.
CD&V kiest ervoor om het verenigingsleven te blijven ondersteunen, niet alleen
logistiek maar ook financieel. We stellen voor om 50% korting te geven op
de huurfactuur (van zaal en/of materiaal) van één evenement per jaar. De
vele vrijwilligers zijn immers de kracht
van een actief en bloeiend Tervuren.

Op 9 december 2019 opent het
Afrikamuseum opnieuw zijn deuren.

Ondernemingszin
»

Ondernemers
motiveren en verbinden

In Tervuren zijn niet alleen bedrijven actief, maar we hebben ook het geluk veel zelfstandige ondernemers en vrije beroepers onder ons te hebben. Onze gemeente is
immers strategisch gelegen tussen Brussel en Leuven en op een boogscheut van
onze nationale luchthaven. Het is belangrijk dat zelfstandige ondernemers, in
hoofdberoep en in bijberoep, kunnen groeien met de steun van de gemeente
aan de hand van advies en locatie- en netwerkmogelijkheden. Een ‘open office’
waarbij ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en een lokale handelsmanager die
adviseert kunnen belangrijke stappen in die richting zijn, zegt Kathelijne Verboomen.

»

OCMW

Ministerieel bezoek

Sinds een jaar herbergt het uitgebreide woonzorgcentrum
(WZC) Zoniën de mooie kindercrèche ‘de Tovereik’, waar
plaats is voor 42 kindjes (op termijn). Bedoeling is om de
zoektocht van jonge gezinnen naar een opvangplaats in Tervuren te vergemakkelijken. Om te vermijden dat Tervurenaars
uit de boot zouden vallen, wordt gewerkt met voorrangsgroepen. Inwoners van Tervuren krijgen voorrang, maar ook klanten van het OCMW en personeel van gemeentelijke instanties.
Het OCMW hoopt op die manier verzorgingspersoneel aan te
trekken. Voldoende en kwalitatieve kinderopvang zal ook
de komende jaren een prioriteit blijven en vooral in het
voordeel van de verjonging van Tervuren spelen.

Op zaterdagnamiddag 1 september vond de jaarlijkse avondmarkt plaats in het centrum van Tervuren tijdens het gezelligste weekend van het jaar: Hee Tervuren, Reuzegezellig.
Onder een stralend zonnetje was dit een ideale afsluiter van
de warme zomer. De campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober werd er traditioneel op gang
getrapt, ditmaal met een bezoek van Minister van Justitie
Koen Geens aan de stand van CD&V Tervuren, het Scoutsdorp en de stand van de KSA. Daarmee is de rechte lijn ingezet naar 14 oktober. De enige weg vooruit dus!

De Raad voor een bloeiende
Lokale Economie
De Raad voor Lokale Economie (RLE) ondersteunt de lokale economie in
Tervuren. Door de goede samenwerking tussen de gemeente en de RLE komen
succesvolle initiatieven tot stand. Verschillende evenementen, denk aan de braderie en de eindejaarsactie, zorgen niet alleen voor een dynamiek tussen de handelaars, maar ook tussen de handelaars en de klanten. De RLE zet de belangen
van de handelaars op de politieke agenda van de gemeente wat maakt dat de
handelscentra van Tervuren, ondanks de opkomst van e-commerce en digitalisering, nog steeds dicht bij de Tervurenaars staan.

»

MEER INFO
Surf naar www.tervuren.cdenv.be waar
het volledige programma te vinden is.
Goed en geldig stemmen
kan u op verschillende manieren.
• U kan een kopstem uitbrengen,
deze zal enkel de zetelverdeling bepalen.
• U kan voor de kandidaat van uw voorkeur stemmen,
dit geeft hem meer kans verkozen te zijn.
Deze stem zal ook de zetelverdeling bepalen.
• U kan voor meerdere kandidaten stemmen, bv 4, 8 of zelfs
26, dit geeft hen meer kans verkozen te zijn. Elke voorkeurstem
is een volle stem voor elk van deze kandidaten.
Voor de zetelverdeling is dit één stem.
• Geef uw stem meer kracht,
kies voor meerdere kandidaten op de lijst van CD&V!
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