in deze ledenbrief
Uit eerste hand
Met frisse moed
Bestuurswerking
Ondertussen in het OCMW
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwe voorzitter
CD&V-bestuurs van 15 februari

Uit eerste hand
Als Tervurens CD&V-er heeft u er recht op: informatie uit eerste hand.
Deze ledenbrief brengt u deze informatie. Wat leeft en beweegt er binnen onze afdeling?
Met wat is ons bestuur bezig? Welk standpunt verdedigden uw verkozenen in de
gemeenteraad? Welk concreet initiatief mag u verwachten van onze OCMW-raadsleden?
Wees gerust, het wordt geen dubbel gebruik met officiële gemeentelijke informatie. Het
wordt wel een frisse kijk voor én achter de schermen van politiek Tervuren.
Bekeken vanuit Christendemocratisch en Vlaams oogpunt, uiteraard.
Als CD&V-lid heeft u er recht op.

Taakverdeling in ons bestuur
Goed om weten

Met frisse moed
Zo trokken onze verkozenen inderdaad naar de eerste zitting van de gemeenteraad die
dinsdagavond 2 januari.
Mario VAN ROSSUM en Josse COUDRE, Theo DEBEER en Marcel ROEYKENS, Jan
TRAPPENIERS en Femke TAYMANS. 6 CD&V-ers op 27 verkozenen. Niet direct
schitterend; ooit telde CD&V 13 verkozenen op 25.
Gelukkig trekken we met onze kartelgenoten van N-VA, Monica VANDEVELDE en Hubert
KEYAERTS, aan hetzelfde zeel. 8 op 27 klinkt al wat beter.
Samen besturen met GT/VLD, 16 op 27, een meerderheid.
4 verkozenen van Groen/Spa, 6 van Union en 1 onafhankelijke ex-VLDer vormen de
oppositie.
’t Was wel een originele opstelling van de gemeenteraadsleden die avond. Anders dan de
klassieke grote rechthoek. Ze zaten in ploeg, elk rond een tafel, per kartel of alliantie, ook al
moest die ex-VLDer de tafel delen met zijn vroegere alliantiegenoten.
Deze opstelling bracht wel een duidelijk wij-gevoel naar voren. Samen keken ze naar de
anderen: naar GT/VLD (onze coalitiepartner), Groen/SPa (de Vlaamse oppositie) en Union
(de andere oppositie).
Ook de eedaflegging was anders. Geen getrouwheid aan de Koning en gehoorzaamheid
aan de wetten… wel de belofte om de verplichtingen van het mandaat trouw na te komen.
Gemeenteraadslid is dus iets anders dan volgzaam zijn; het is je nek uitsteken, in dialoog
gaan, de discussie niet ontvluchten, algemeen belang dienen, weloverwogen keuzes
maken. Alle verkozenen hebben het bij hun installatie plechtig beloofd. We zullen ze er
tijdig aan herinneren.
’t Wordt een boeiende tijd.

Bestuurswerking
Op het CD&V-bestuur van 16 januari stonden we uitgebreid stil bij de toekomstige werking
van onze afdeling en ons afdelingsbestuur.
Belangrijke bekommernis hierbij was de organisatie van een zo efficiënt mogelijke werking
nu we, in kartelverband, terug deel uitmaken van de bestuursmeerderheid in onze
gemeente. Overlappende vergaderingen maximaal vermijden maar eigen CD&V-inbreng
duidelijk maken was de opdracht.
Het bestuur besliste daarom binnen het bestuur 4 beleidsgerichte themagroepen samen te
stellen. Het werkterrein van deze groepen valt samen met dit van de geplande
gemeenteraadscommissies.
In de komende periode, waar we alle aandacht en energie zullen moeten besteden aan de

uitwerking van een beleidsplan voor de bestuursperiode 2007-2012, zullen deze
themagroepen samenkomen in kartelopstelling, dwz. samen met N-VA.
-

algemeen beleid (incl. financiën, politie, onderwijs, …) o.l.v. Hubert LYBEN

-

vrije tijd (cultuur, sport, jeugd, toerisme, …) o.l.v. Jan TRAPPENIERS

-

grondgebiedszaken (investeringen, openbare werken, mobiliteit, milieu, …) o.l.v.
Theo DEBEER

-

sociaal beleid (OCMW, welzijn, senioren, sociale voorzieningen, …) o.l.v. Lut
KINT (N-VA)

Bestuursleden en geïnteresseerde leden kunnen hieraan deelnemen, elke inbreng is
waardevol. Een seintje aan voorzitter of secretaris volstaan.
Hierover zal uiteraard teruggekoppeld worden naar het voltallig bestuur dat, zo nodig, eigen
CD&V-klemtonen zal leggen.

Ondertussen in het OCMW
Ook hier installatievergadering.
Vroeger dan ooit want de Nieuwe Gemeentewet verplicht de installatie van deze raad 3
dagen na de gemeenteraad. Vroeger trad de nieuwe OCMW-raad pas in functie op 1 april.
Op basis van het bestuursakkoord met GT/VLD kon het Vlaams kartel 3 leden voordragen
op de 11. Voor ons kartel zetelen Hubert KEYAERTS, voorzitter, Carolien CUMPS, vast
bureau, en Francine SAMSON, raadslid.
Ook onze OCMW-raadsleden maken, in samenspraak met de 4 vertegenwoordigers van
GT/VLD, naarstig werk van het uitschrijven van een beleidsplan 2007-2012.

Nieuwjaarsreceptie
Naar goede gewoonte was er ook dit jaar de nieuwjaarsontmoeting van CD&V-Tervuren
met als gastspreker Vlaams parlementslid Eric VAN ROMPUY die het had over de
uitdagingen waarmee CD&V dit jaar en in de Vlaamse Rand wordt geconfronteerd.
Naast Eric verwelkomden we ook Carl DEVLIES en Trees MERCKX, respectievelijk
Federaal en Vlaams volksvertegenwoordiger evenals Hoeilander Vic LAUREYS, voorzitter
van de Provincieraad. Ook Hubert KEYAERTS, Tervurens N-VA-voorzitter, en zijn
echtgenote.
Een geslaagd moment om de voorbije verkiezingen en coalitievorming te evalueren en
vooruit te blikken naar de toekomst.

Nieuwe
afdelingsvoorzitter
Van harte proficiat aan Olivier
HINNEKENS, hier in gesprek met
Carolien CUMPS, vast bureaulid
OCMW, die op zondag 4 februari
werd verkozen tot voorzitter van
CD&V Tervuren in opvolging van
Hubert LYBEN

CD&V-bestuursvergadering van 15 februari
Nieuwe voorzitter, nieuwe wetten: de bestuursvergadering start om 19 uur (ook al werd
nadien afgesproken in het vervolg te starten om 19.30 uur)!
Een uitgebreide agenda stond ons te wachten met o.m.:
-

samenstelling Bureau en interne taakverdeling

-

stand van zaken in college, gemeenteraad en OCMW-raad

-

CD&V/N-VA bijdrage in de opmaak van het bestuursprogramma van de nieuwe
coalitie

Vooral dit laatste punt kreeg heel wat aandacht omwille van de bijzonder slechte financiële
situatie van de gemeente.
Ooit was het anders… maar de voorbije coalitie heeft er toch wel wat van gebakken. Willen
we (zonder nieuw administratief centrum !!) een normale gemeentelijke werking blijven
verzekeren dan toont de begrotingsraming een tekort van maar eventjes 18 miljoen euro
over de hele legislatuur!
Daarom tillen we toch wel zwaar aan de liberale burgerkrant die deze week in onze bus
viel. Daarin bewierrookt VLD-Tervuren zonder enige schroom een aan hun te danken
“gezonde gemeentelijke financiele toestand” en presenteert ze zich als borg voor “fiscale
zekerheid”. We zullen het maar aan de onervarenheid en het nog niet echt ingewerkt zijn
van de nieuwe schepen van financiën toeschrijven!
De houding die de CD&V-mandatarissen zullen innemen werd duidelijk afgelijnd: de helft
via besparingen, de helft via nieuwe inkomsten (want de vorige coalitie heeft een aantal te
nemen fiscale maatregelen gewoon doorgeschoven naar de nieuwe legislatuur).
In een volgende ledenbrief komen we hier ongetwijfeld uitgebreid op terug en vertellen we u
welke weg het verder op gaat.

Taakverdeling in ons nieuw CD&V-bestuur
Op onze bestuursvergadering werd eveneens overgegaan tot de aanstelling van een aantal
verantwoordelijken voor onze toekomstige werking. Naast voorzitter Olivier HINNEKENS
zullen we in het bijzonder kunnen rekenen op:
Agnes WIJNANTS-SMETS, ondervoorzitter,
Tom VANLEEUWE, secretaris,
Jos GUTSCHOVEN, penningmeester,
Hubert LYBEN, voorzitter actiegroep Communicatie met steun van Sam WIJNANTS
(webmaster) en David DEBEVERE (inhoudelijk medewerker),
Bernadette RENDERS, voorzitter actiegroep Actie,
Karina VAN HAL, voorzitter actiegroep Werving en (Bestuurs)ledenwerking,
Onze CD&V-jongeren hebben Jan TRAPPENIERS als Jongerenvoorzitter (gedurende twee
jaar) aangesteld in opvolging van Caroline CUMPS
Verder kreeg Ghislaine SMETS-GRAUWELS het mandaat om alle betrokken leden (alle
55plusers) samen te roepen om een seniorenwerking op te starten terwijl Karina VAN HAL
ook het mandaat kreeg om een vergadering beleggen van de vrouwelijke (bestuurs)leden
om te kijken hoe eventueel een Vrouw en Maatschappijwerking kan worden opgestart.

Nog op onze Nieuwjaarsreceptie:
Federaal Volksvertegenwoordiger
Carl DEVLIES in geanimeerd gesprek
met Jos DE WACHTER,
regiovoorzitter CD&V-jongeren.
Michel PROBST, gewezen voorzitter
CD&V-Tervuren heeft er blijkbaar
zo zijn mening over.

Dit is het eerste nummer van de
ledenbrief van CD&V Tervuren.
Reageren kan zonder
voorafgaandelijke toelating op
ledenbrief@tervuren.cdenv.be

Goed om weten
Deze ledenbrief wordt via de post bezorgd aan alle CD&V-hoofdleden uit Tervuren.

U kan hem uiteraard ook

via mail ontvangen

Dit draagt onze uitdrukkelijke voorkeur weg want dit bespaart ons heel wat portkosten
Via het mailadres ledenbrief@tervuren.cdenv.be kan u ons uw digitaal adres bezorgen
Wij zorgen er dan voor dat u in ons bestand wordt opgenomen
Op dit adres kan u ook uitschrijven

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Hinnekens, Lokaertlaan 8, 3080 Tervuren

