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

 Noteer in uw agenda: 

 23 september 
 CD&V Restaurant  

 De Zevenster

 17 september 
 “Het nieuwe erfrecht met Koen Geens”  

 De Warandepoort
Onderweg naar 14 oktober! 
Na ‘Zorg’ zoemen we in 
deze brochure in op onze 2e 
prioriteit: ‘Ondernemingszin’. Je 
leest wat we hier precies onder 
verstaan en hoe dit elk van ons 
aanbelangt. Want ondernemers 
zijn we uiteindelijk bijna 
allemaal: als zelfstandige, 
handelaar maar ook als 
organisator van een wijkfeest!

 Theo Debeer, voorzitter CD&V 
 en Mario Van Rossum, lijsttrekker 



Het is al eerder gezegd, 
met ondernemingszin wil 
CD&V Tervuren, naast onze 
handelaars en onderne-
mers, ook ‘initiatiefnemers’ 
motiveren. Een sport-
wedstrijd of dorpsfeesten 
organiseren: alles moet 
kunnen!  Naast financiële 
ruggensteun zetten we 
met CD&V ook in op logis-
tieke hulp: tafels, stoelen, 
een podium voor een 
optreden. Ondernemers 
maken van Tervuren een 
gemeente met bruis, pit 
en toffe ontmoetingen. 
We zeggen dus duidelijk 
neen tegen Tervuren als 
slaapgemeente!

 Schepenen Mario Van Rossum en Jan Trappeniers zijn grote verdedigers van méér  
 ondernemingszin in Tervuren. Mario, schepen van Financiën, Stedenbouw, Sport en Toerisme  

 beseft dat ondernemingszin meer is dan ‘zaken doen’. Jan, schepen van Lokale Economie,  
 bouwde afgelopen jaren aan een detailhandelsplan voor Tervuren. 

Detailhandelsplan:

Verenigingen die inzetten op samenwer-
king, integratie of heel vernieuwend zijn, 
kunnen tot 5.000 euro ontvangen. “Ook 
jeugdverenigingen komen sinds kort hier-
voor in aanmerking”, zegt schepen Jan 
Trappeniers. Het systeem van ‘gemeen-
schapsvormende subsidies’ voor vereni-
gingen werd sterk hervormd; in 2013 werd 
12.000 euro extra vrijgemaakt zodat er nu 
29.000 euro ter beschikking is. CD&V wil 
dit laten stijgen tot 45.000 euro.

«
“Afgelopen 6 jaar heeft 
de gemeente zich voor 

zijn eigen aankopen 
speciaal gericht op lokale 

handelaars. Dit geeft 
Tervuren en zijn handelaars 
zuurstof.”  In 2012 kocht de 

gemeente voor 208.000 euro 
bij de detailhandel. In 2017 
steeg dit tot 378.000 euro”.

Leegstand treft heel wat gemeenten. In 
Tervuren kenden we de laatste jaren ups 
& downs. De laatste maanden is er een 
opmerkelijke positieve trend, zo vertellen 
recente cijfers. “De aanpak van leegstand 
blijft voor CD&V Tervuren een prioriteit, 
door onder meer korte contracten en 
pop-up gebruik mogelijk te maken. Ook 
het samenvoegen van panden om het ge-
brek aan handelsruimtes met voldoende 
m² op te vangen, kan volgens ons helpen.” 
zegt Jean Dutordoir, eigenaar van een 
traiteurszaak.

»

Wist je dat de gemeente Tervuren geboor-
tepremies, personeelsgeschenken en 
jubilarisgeschenken geeft in de vorm van 
handelscheques ter waarde van 25.000 
euro per jaar? Ook dit is een manier om 
de handelaars vanuit de gemeente recht-
streeks te steunen. Met de verwelko-
mingsbrochure proberen we nieuwe en 
bestaande handelaars ook direct aan te 
spreken.

»

Het mag gezegd, Mario Van Rossum zette 
belangrijke stappen op vlak van toerisme. 
Zo kwam er een bezoekerscentrum bij, 
werd de toeristische erkenning van Ter-
vuren een feit en bestaat er een meertali-
ge website. Toeristen kwamen kijken naar 
het BK wielrennen, de Druiventrotsactie 
of de Davidsfonds zoektocht. In Panquin 
komt een nieuw hotel en er liggen plan-
nen om mobilhomes te ontvangen. En ga 
zeker kijken naar het prachtige Klaprozen-
project in de Panquin Kazerne!

»

Ondernemingszin:  
zuurstof voor Tervuren
»

 Jan Trappeniers  Koen Maertens  

Ondernemingszin liggen Jan Trap-
peniers, lijstduwer, en Koen Maer-
tens, 3e op de lijst, nauw aan het hart. 
Jan is 37, al 12 jaar gemeenteraadslid, 
waarvan 7 jaar schepen van Lokale Eco-
nomie, Cultuur, Jeugd en Evenementen. 
Koen is 41, sociaal ondernemer en zelf-
standig directeur en bestuurder van een 
nazorgcentrum voor brandwonden. Ze 
weten beiden maar al te goed waarom 
ondernemingszin zo belangrijk is voor 
Tervuren.

Sommigen herleiden ondernemingszin 
tot ‘succesvolle zakenmensen’. Is dit 
waar het in Tervuren ook om gaat?

Jan: Wij zien ondernemingszin in de 
brede zin van het woord. Het gaat na-
tuurlijk om de handelaars en ook alle 
andere Tervurenaars die initiatief ne-
men, wat we sterk willen aanmoedigen. 
Zo hebben we de afgelopen jaren ook 
verenigingen en buurten gesteund 
via (wijkfeest)subsidies. Ook onze man-

telzorgpremie, waar we zo hard voor 
gevochten hebben, is een mooi 

voorbeeld van hoe je ook in 
de zorgsector initiatief kan 

ondersteunen. We willen 
ook de volgende jaren 

dit pad verder be-
wandelen: 

 
Tervurenaars zin geven om te 

ondernemen en hen vanuit 
de gemeente helpen hun 
initiatieven te realiseren.  

Koen, Jij bent zelf actief bij Volley-
balclub Vossem Thor Tervuren en het 
dorpscomité Vossem. Ondervind je daar 
ook ondernemerschap?

Koen: Zeker en vast. Samen met een 
aantal sportverenigingen kregen we de 
kans om de uitzending van de WK-wed-
strijden te organiseren. De gemeente 
zorgt dan voor het scherm, tap en loca-
tie, maar de volledige organisatie ligt in 
handen van de verenigingen. We krijgen 
kansen en vertrouwen maar moeten ook 
verantwoordelijkheid nemen. Co-cre-
atie, daar ben ik voorstander van. Toch 
kan het hier en daar wat beter. Zo pleit 
ik voor 50% korting op 1 activiteit van de 
vereniging per jaar. Want voor verenigin-
gen telt iedere euro!

Waar moet de focus de volgende jaren 
liggen voor de handel? 

Jan: Wel, vandaag zijn er 3 luiken in 
ons beleid: rechtstreekse steun aan 
de lokale handelaars, hulp met de in-
richting en bereikbaarheid van hun 
handelszaak en op vlak van promotie 
en communicatie. Continuïteit van het 
beleid is heel belangrijk, net als overleg 
met de Raad voor Lokale Economie. De 
volgende jaren moeten we vooral werk 
maken van een ‘Lokale HandelsMana-
ger’ of coach voor onze handelaars en 
van een lokaal ondernemersplatform 
dat hen toelaat te netwerken. Maar 
ik denk ook aan meer groen in onze 

handelscentra, extra fietsrekken, ook 
voor de elektrische fietsen. En tenslotte 
moet de gemeente beter communiceren 
en informeren over (nieuwe) initiatieven 
en werken. De impact ervan moeten we 
samen met de handelaars inschatten en 
hen ook betrekken bij de communicatie 
aan klanten en burgers.  

Welk gevoel heb jij bij Tervuren centrum 
vandaag?

Koen: Ik merk een positieve dynamiek in 
onze centra! Wat wel nog beter kan, is de 
beleving van het shoppen en het pro-
moten van initiatieven in de ‘deeleco-
nomie’, zoals autodelen. Het vuil dat op 
straat en in de bermen wordt gegooid is 
echt storend. Hierrond moeten we meer 
sensibiliseren en waarom niet de Tervu-
renaars die de moeite doen om het vuil 
te ruimen, belonen met een ‘Tervurense 
cadeaubon’? Ook dat is sociaal-onder-
nemerschap!

» Tervuren telt 219 
verkooppunten
» Dagelijkse goederen  
(+/-20 %), Vrije Tijd (+/-25%)  
en diensten (+/- 25%) zijn het best 
vertegenwoordigd
» 9,6% leegstand (België 10,1%) 
in 2014 was dat nog 10,5 % 
(België 8.5)
» Tervurenaars kopen veel 
dagelijkse producten in eigen 
gemeente (71% tegenover 59% 
gemiddeld in vergelijkbare 
Vlaamse gemeente, maar trekt 
minder klanten aan uit andere 
gemeenten (25% tov 32% 
gemiddeld).



De ondernemingsmicrobe  
van CD&V jongeren »

Als uitbaatster van een kantorenlocatie 
sta ik dagelijks in dialoog met onderne-
mers. Het kunnen aanbieden van een 
professionele werkomgeving maar 
vooral het opzetten van een onderne-
mersplatform om zo de kruisbestuiving 
mogelijk te maken tussen ondernemers 
onderling, dat is waarvoor ik wil ijveren 
in Tervuren. Enkel zo kunnen we vrucht-
bare ondernemersgrond voortbrengen.

 Marie-Caroline Lenaerts-Van Rompuy 

In Tervuren zijn meer dan 150 verenigin-
gen actief. We mogen het waardevolle 
karakter van onze verenigingen niet 
onderschatten: ze creëren veel sfeer en 
ontspanning onder Tervurenaars en zor-
gen voor sociale cohesie. Daarom vind 
ik het belangrijk dat elke vereniging zich 
ten volle kan ontwikkelen. Een extra sti-
mulans hierbij zou bv. kunnen zijn: één 
activiteit per jaar krijgt 50 % korting 
op gemeentelijke infrastructuur.

 Gunther Dekeyser 

We zijn zeer tevreden over de vlotte sa-
menwerking met de Raad voor Lokale 
Economie, die erg geëngageerde han-
delaars samenbrengt. Jong CD&V wil de 
handelaars extra in de bloemetjes zetten. 
En dit door materiële steun aan te bie-
den bij het organiseren van de opening 
of jubileum van hun zaak.

 Sebastiaan Coudré 

Jeugdbewegingen organiseren meerde-
re malen per jaar een evenement, groot 
of klein maar wel allemaal bijzonder. 
Voor vele jonge leiders en leidsters is dit 
de eerste aanraking met het organiseren 
van een project en dus met ondernemen. 
Als gemeente moeten we hen de nodige 
middelen bieden om dit voor hen zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Aan ons om te 
zorgen dat ze de ondernemingsmicrobe 
te pakken krijgen.

 Arne Craps 

De gemeente speelt een grote rol in het 
creëren van een stimulerend onder-
nemersklimaat, waarin ook jonge on-
dernemers een plaats hebben. Het gaat 
om ondernemen in de economische zin 
van het woord maar ook over sociaal-on-
dernemen én spontane, verbindende 
initiatieven zoals straatfeesten of sport-
wedstrijden. De gemeente moet zorgen 
voor financiële steun, (juridisch) ad-
vies en coaching op een snelle manier.

 Nozizwe Dube 

“Te voet of met de fiets naar het centrum? 
Hier is ruimte voor verbetering: fiets-
knelpunten wegwerken, fietspaden 
inrichten op de N3 tot aan Leefdaal en 
fietssnelwegen naar Brussel en Leuven 
vervolledigen, samen met de provincie. 
Ook goede en beveiligde fietsstallingen 
bij scholen, handelsstraten en tramhal-
tes zijn een must. En waarom zouden 
we geen fietsdeelsysteem organiseren, 
bijvoorbeeld aan de halte Terminus 44?

 David Gay 

Tegenwoordig krijg je mooie financiële 
of logistieke steun van de gemeente bij 
het organiseren van buurtfeesten. Dat 
dit een succesverhaal is, blijkt uit de 
talrijke nieuwe wijk- en buurtfeesten die 
worden georganiseerd. Het plaatje zou 
helemaal compleet én veilig zijn als 
de gemeente de wijk- en buurtfeesten 
kan verzekeren tegen eventuele onge-
vallen.

 Matthias Verhulst 

Voorzitter van Jong CD&V 
Tervuren, Sebastiaan Coudré, 
merkt veel interesse en 
engagement bij de jongeren 
op vlak van ondernemen, 
een trend in heel Vlaanderen 
trouwens. “Wij pleiten voor 
een gemeente waar onderne-
mers zich thuis voelen en die 
inwoners zin en energie geeft 
om initiatieven te nemen. 
Wij lanceren alvast een paar 
ideetjes!”.   
»
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Sport x2 
Onze Tervuurse sportoppervlakte in één klap verdubbelen, 
dat is de ambitie van onze Sportschepen Mario Van Rossum.  
Defensie wil, met het sportcentrum in Duisburg, nu ook zijn 
laatste eigendom op Tervuurs grondgebied van de hand 
doen. Een kans die ook CD&V niet wil laten liggen. De onder-
handelingen omtrent de aankoop zijn volop aan de gang. 
Daarna wordt er één uitbater gezocht voor de ganse site, die 
als opdracht krijgt deze ongelooflijk mooie plek toegankelijk 
te maken voor álle Tervuurse sporters. Een goed uitgebouw-
de tennis- en golfclub en een thuisbasis voor onze hockey-
club The Blue Lyons, dat moet de ambitie zijn én tegelijk een 
mooie aanvulling op hetgeen onze gemeente nu al aanbiedt. 
De weg vooruit dus met sport.

CD&V gaat fietsdeal aan 
De fietsers onder ons zullen het verschil merken: In de laatste 
6 jaar werd er 11 km aan fietspaden gefinaliseerd in Tervuren. 
Een goede vooruitgang die Tervuren heel wat bereikbaarder 
en mobieler maakt. Kathelijne Verboomen: “We zijn goed op 
weg maar het is tijd om een echt ‘fietspadenplan’ uit te wer-
ken zoals dat recent voor de voetgangers gebeurde en werd 
goedgekeurd.”

“Voor een fietspadenplan moeten we de nodige financiële 
middelen vrijmaken en de overlast inschatten. Omwonenden 
moeten dan ook goed en tijdig betrokken worden bij het 
plannen van de werken. We moeten hier als gemeente echt 
veel aandacht aan besteden.“ besluit Lionel de Beauffort

Tervuren lekker dichtbij
Betere en mooiere inrichting van handelszaken is een belang-
rijk doel van het detailhandelsplan. Met een premie willen 
we handelaars stimuleren om in hun gevel en vitrine te in-
vesteren zodat winkelen in Tervuren ‘een beleving’ wordt. 
Bij een investering vanaf 2000 euro komt de gemeente voor 
1/3de tussen tot maximaal 1000 euro. Op lange termijn zal dit, 
samen met ons terrasreglement een aantrekkelijker straat-
beeld geven, wat de handelaars opnieuw ten goede komt. 
Jacqueline Vandewayenberg, zelf eigenares van bloemen-
winkel ‘de l’autre Rive’: “je winkel aantrekkelijk maken met de 
gemeente die achter je staat, dat is een leuk gevoel.”

Geen tijd voor verveling
De nieuwe, grote speeltuin staat er en is erg populair. Maar 
ook aan de andere speeltuinen wordt deze zomer nog hard 
gewerkt. Jan Trappeniers, schepen van Jeugd en Vrije Tijd: 
“De speeltuin in Duisburg werd zopas volledig vernieuwd. 
Vanaf nu zullen er kinderen tot 9 jaar kunnen spelen. Verder 
hebben we geïnvesteerd in nieuwe speelelementen op de 
speelpleinen, zoals een natuurlijke tunnel en een berg, en cre-
eerden we extra speelruimte. Met de grote én al de kleinere 
speeltuinen in Tervuren en haar deelgemeenten kunnen de 
kinderen en hun ouders zich niet meer vervelen!”

Actualiteit
» Nestwarmte

»

Zorg
»

Karina Van Hal

Theo Debeer

Hartelijkheid  
in plaats van hardheid  

Een oudere die de stap wil zetten naar het WZC, een alleenstaande die financiële 
hulp zoekt, iemand die zich eenzaam voelt of een kind dat met zijn huiswerk suk-
kelt: niet iedereen weet waar je terecht kan voor informatie of durft de stap naar 
hulp te zetten. We moeten drempels naar sociale hulp wegwerken: door een 
zitdag in onze deelgemeenten te organiseren, door een ‘digitaal atelier’ aan te 
bieden, door ook ‘ontspanning’ mee op te nemen in het hulpaanbod (voordelig 
op reis), door met de scholen samen te werken rond kindarmoede. Want mensen 
met hulp verbeteren hun levenskwaliteit en krijgen vooral levenskracht. 

Omringd en wegwijs  
in Tervuren  

“Wist je dat 1 op 4 Tervurenaars een 65-plusser is? Sommigen zijn zeer actief, an-
deren minder en nog anderen voelen zich zelfs eenzaam. Om beter tegemoet te 
komen aan hun noden pleit CD&V Tervuren voor het verruimen van de rol van de 
‘seniorenconsulente’, momenteel het aanspreekpunt voor senioren en mantel-
zorgers. Daarnaast geloven we ook in 1 enkel infopunt voor 65-plussers, dat het 
seniorenloket, de zorgconsulente en seniorenconsulente integreert. En tenslotte 
beseffen we dat een schriftelijke brochure die de initiatieven in de gemeente 
voor senioren samenvat voor hen bijzonder nuttig kan zijn: mobiliteit, belastin-
gen, gezond leven, seniorendiensten en ontmoetingsplaatsen.”

“Er is méér dan een gezellige thuis. Alle 
Tervurenaars moeten het gevoel heb-
ben dat ze tot éénzelfde gemeenschap 
behoren. Met 111 verschillende nati-
onaliteiten onder de 22 000 inwoners 
vraagt dit moeite. Te beginnen met een 
warm onthaal voor nieuwe inwoners 
en het maximaal wegnemen van even-
tuele drempels om aan het gemeen-
schapsleven deel te nemen, bv. via het 
aanbieden van een taalcursus voor an-
derstaligen.” 

“Als echte Belgen hebben we graag ons 
eigen huisje en tuintje, en zeker in Ter-
vuren! Maar het is niet voor iedereen zo 
eenvoudig. Vele jongeren zoeken naar 
betaalbare woningen. En ouderen 
willen graag zo lang mogelijk, thuis, 
zelfstandig én betaalbaar leven. Het 
project ‘Kisteveld’ toont aan dat het 
kan. Ook alternatieve woonvormen 
zoals co-housing kunnen door de ge-
meente worden aangemoedigd en on-
dersteund.”

Sigrid Schollen en Nozizwe Dube

 Kristina Eyskens

 de afgelopen jaren werden er in  
 Tervuren 11km fietspaden 
 (her)aangelegd. 



Sigrid  
Schollen 
43 jaar

Biotechnoloog - Consultant 
klinisch onderzoek

Thema’s: Nestwarmte, 
Ondernemen, Cultuur, Jeugd

Inwoner van Moorsel  
Voorzitster van het Feestcomité 
van Moorsel 
Mama van 3 tieners

“Ik wil meewerken 
aan een beleid dat 

ondernemen stimuleert 
en Tervurenaars 
verbindt. Dat is 

inspirerend en maakt 
mensen gelukkig”.

Jean-Pierre 
Leonard 
66 jaar

45 jaar zelfstandige 
uitbater van Gerlux-Shop 

Thema’s: Ondernemingszin, 
Zorg & Cultuur

Vader van Bart, Els en Lies 
Opa van Louise, Mats en Vince 
Bestuurslid van de Raad voor 
Lokale Economie  
Lid van de Cultuurraad 
Tervuren  
Voorzitter van toneelkring 
Willen Is Kunnen 
Gewezen OCMW-raadslid  

“Tervuren is een 
prachtige gemeente. 
Dit moet zo blijven. 

Daar wil ik mee voor 
zorgen.”

Jean-Paul  
Moons
63 jaar

Gepensioneerd technieker. 

Thema’s: Nestwarmte, 
Cultuur en Sport

Voorzitter OKRA Moorsel 
Bestuurslid kwb, sportraad, 
Senioren Adviesraad 
Secretaris Cultuurraad Tervuren

“Dag in dag uit zetten 
vrijwilligers zich in voor 
verenigingen. Ik draag 
graag mijn steentje bij 
en ben de eerste om in 
Tervuren de dag van 
de vrijwilliger mee te 

vieren”.

Jacqueline 
Vandewaeyenberg 
57 jaar

Eigenaar van “de l’autre Rive”, 
bloemenzaak in Tervuren 
Centrum 

Thema: Ondernemingszin

Mama van Natacha en Tatiana 
Oma van Gabriël, Manon, 
Mathéo, Stan en Cas 
Voormalig bestuurslid van de 
Raad voor Lokale Economie 
Haar beroep=hobby=passie

“Ik pleit voor een 
‘Handelsmanager’ 

die handelaars 
helpt op meerdere 
terreinen: mobiliteit, 

communicatie, 
aankoop, 

evenementen.”

 Zin in dynamiek?
 Wil je mee nadenken  
 en werken aan  
 de toekomst van Tervuren? 
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Neem contact op 
met voorzitter Theo 
Debeer (0472 96 78 99 
of debeer.theo@telenet.
be) of met onze bestuursleden: 
Kristina Eyskens en Sam Wijnants 
(ondervoorzitters), Mario Van Rossum 
en Jan Trappeniers (schepenen), 
Sebastiaan Coudré (gemeenteraadslid – 
gemeenteraadsvoorzitter), Femke Taymans 
(fractieleider gemeenteraad), Karina Van Hal 
(OCMW-ondervoorzitter en raadslid), Gunther Dekeyser 
(secretaris), Tom Van Leeuwe (penningmeester), Hubert 
Lyben (ledenwerving), Agnes Michiels, Bernadette Renders, 
David Gay, Dirk Baksteen, Viviane Van Mellaerts, Agnes Wijnants-
Smets, Christine Smets, Guido Van Begin, Marcel Roeykens, Olivier 
Hinnekens, Daphne Vanderelst, Yolanda Lok, Gemma Vanmarsenille, 
Kathelijne Verboomen, Koen Maertens, Nozizwe Dube, Jean-Pierre 
Leonard, Sigrid Schollen, Arne Craps, Matthias Verhulst, Jacqueline 
Vandenwaeyenberg, Jean Dutordoir, Marie-Caroline Lenaerts-Van Rompuy, 
Lionel de Beauffort, en Jean-Paul Moons.

facebook.com/cdenvTervuren

www.tervuren.cdenv.be


