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Avant propos

Het ABC van CD&V

Beste Tervurenaar,

Over 2016 valt heel wat te
vertellen.

CD&V-Tervuren wenst u een gelukkig en gezond 2017 en
verwelkomt u van ganser harte op haar nieuwjaarsreceptie op
zondagochtend 22 januari 2017 in de gemeentezaal Duisburg.

En ook over ‘Tervuren in 2017’
kunnen we al vele tipjes van de
sluier lichten.

Op 1 januari 2017 maakt CD&V Tervuren 10 jaar deel uit van de bestuursmeerderheid. Eerst met GTVLD en N-VA en nu met N-VA en Groen+.
Constructief, consistent en voortbouwend op onze jarenlange ervaring sloegen we de brug tussen deze
twee bestuursmeerderheden. Tervuren verandert! Dit is het resultaat van gedreven politieke inzet en
samenwerking, het werk van meerdere bestuursploegen, van meer dan één man of vrouw.
De voorbije jaren drukten onze mandatarissen en CD&V-schepenen Mario Van Rossum, Josse Coudré,
Jan Trappeniers, Theo Debeer en Sebastiaan Coudré mee hun stempel op deze verandering.
Samen met het gemeentepersoneel en onze coalitiepartners N-VA en Groen+ hebben we heel veel
‘goesting’ om onze beleidsvisie 2013-2018 verder te concretiseren. De Koninklijke Moestuin krijgt in
2017 zijn verdiende inrichting, de toekomstplannen voor de site Kazerne Panquin worden concreet, de
nieuwbouw voor vergaderlokalen en repetitieruimte in Vossem gaat in aanbesteding. Een visie op de
school- en schoolomgeving van Moorsel en de inrichtingplannen voor het ‘Oude GITO’ worden
uitgewerkt.
Ook minder zichtbare maar even belangrijke projecten zoals de opmaak van een voetpadenstrategie,
een mantelzorgpremie en terrasreglement staan voor 2017 op het uitvoeringsprogramma.
Het gemeentebestuur wist de laatste jaren heel wat te realiseren, voor u en voor elk wat wils.
Nieuwe jaren, nieuwe uitdagingen en steeds opnieuw zoeken naar nieuwe oplossingen. Dat is de
uitdaging waar CD&V-Tervuren voor wil gaan!

Als u deze krant leest, dan komt
u de 26, alfabetische,
hoogtepunten van het verleden
en toekomstig jaar te weten.
Veel leesplezier!
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Lees verder

Van
Blindengeleiding
tot
Meer Mantelzorg!

CD&V Tervuren streeft naar een
dynamische, warme en sterke
gemeente waar het goed, aangenaam
en plezierig is om leven voor jong en
oud.

Blindengeleidingsmaatregelen.
In
samenspraak met de directie van ‘De Pit’, gelegen in
de Peperstraat en waar een tiental jongeren
met een visuele beperking wonen, werd Tervuren
centrum
intussen
uitgerust
met
blindengeleidings-maatregelen
zodat
mensen
met een visuele beperking toch op een veilige
manier bushaltes, winkels en horeca aan de hand
van wandeltrajecten kunnen bereiken.

Ga je mee naar Café Combinne? Café
Combinne is een geslaagd intercultureel
praatcafé, op initiatief van de gemeente, waar
anderstaligen
in
een
gezellige
sfeer
Nederlandstaligen ontmoeten en ongedwongen
kunnen praten over hun hobby’s, werk en
koken. Interessant voor anderstaligen die het
Chaotische aanpak, dat is het minste dat je kan Nederlands willen oefenen en voor wie nieuwe
zeggen over de manier waarop de federale mensen wil leren kennen.
overheid omspringt met het luchthavendossier.
CD&V- Tervuren blijft hierin al jaren rechtlijnig:
Brussels Airport is cruciaal en absoluut nodig
voor onze economie en tewerkstelling. Een
vliegwet moet een evenredige spreiding van de
geluidshinder deinitief vastleggen. Ook Brussel
moet zijn deel van deze lasten dragen.
De Kaaf. Begin 2016 werd de nieuwe bijbouw
aan de Steenberg in Moorsel plechtig geopend.
Deze geeft onderdak aan jeugdhuis De Kaaf,
Jokrimo en de Koninklijke Harmomie Sint-Jozef.
Europadag. Sinds 2015 viert Tervuren zijn eigen
Europadag en wordt telkens op 9 mei de
Europese Unie in de kijker gezet. Een ideaal
moment om de verschillende nationaliteiten die
Tervuren verrijkt dichter bij elkaar te brengen.
Ferm, standvastig en stevig. Fernade BellonThonet, medeoprichtster en stuwende kracht
van
de
Senioren
Adviesraad
beëindigde
onlangs haar 14-jarig voorzitterschap. Fernande
is daarnaast meer dan 50 jaren voorzitter van
Ziekenzorg Tervuren en voorvechtster van een
mantelzorgpremie. FERNANDE: FERM bedankt
voor je inzet voor senioren en zieken!

Kleuterblok Vossem: In Vossem was de
kleuterblok na ruim 30 jaar aan
vervanging toe. Er werd intussen een
nieuw gebouw opgetrokken met 8 grote
klassen, een sanitair blok, een refter en
een polyvalente ruimte. De kleutertjes
kunnen nu in de ruime klassen opnieuw
de grootste schoolavonturen beleven.
Leef je gezond? Zin in Yoga? Wat heb
je nodig om zo lang mogelijk zelfstandig
te
blijven
wonen?
Zoek
je
een
gesprekspartner? De antwoorden kwam
je te weten op de tweede editie van de
welzijnsbeurs 2016, georganiseerd door
de welzijnsraad. Tervuurse organisaties
en
verenigingen,
gepassioneerde
vrijwilligers,
welzijnscoaches
en
professionals op het gebied van welzijn,
gezonde
vrijetijdsbeoefening
en
spiritualiteit gaven er het beste van
zichzelf en dit was geen enkele bezoeker
ontgaan!

Hé kijk het nieuwe GITO. Vanaf september
2017 volgen de leerlingen niet langer les in het
centrum van Tervuren. Een gloednieuw gebouw
staat klaar aan de Leuvensesteenweg naast de
BSB.
Meer mantelzorg: CD&V ijvert al jaren
Inschrijven in de Tervuurse scholen kan vanaf voor een mantelzorgpremie. De voordelen
het
"tastbaar"
belonen
van
nu (voor kinderen geboren in 2015) op een van
zijn
legio.
Want
heel eenvoudige manier via een website waarop mantelzorgers
mantelzorgers
zullen
het
op
deze
manier
je je voorkeurschool aangeeft. De rangschikking
gebeurt op basis van de afstand van thuis tot langer volhouden om zich te ontfermen
de school of van de werkplek tot de school. over zorgbehoevende bejaarden. Zo wordt
ook
aantrekkelijker.
Hiermee komt een einde aan het zogenaamde burenmantelzorg
Naast
de
mantelzorgpremie
bestaan er
kamperen aan de schoolpoort. De GBS Tervuren,
GBS ‘De Fonkel’ Moorsel, GBS Vossem, GO! ook andere sociale premies. N-VA, CD&V
basisschool De KATtensprong, Mariaschool, Sint- en Groen+ willen in 2017 de wirwar aan
Annaschool en de Steinerschool doen alvast mee premies eenvoudiger en overzichtelijker
maken.
aan deze nieuwe inschrijvingsprocedure.
J’apprends le français. Er wordt momenteel
sterk ingezet op het taalonderwijs in onze lagere
scholen. Een extra leerkracht Frans moet ervoor
zorgen dat onze Tervuurse leerlingen een goed
basisniveau Frans hebben.

Van
Noodhulp
tot de
Zevenster
Noodhulp voor vluchtelingen: Tervuren
draagt zijn steentje bij aan de opvang en
begeleiding van vluchtelingen. Asielzoekers
die net in ons land zijn toegekomen en de
procedure
voor
een
erkenning
als
vluchteling opstartten krijgen onderdak en
materiële steun zoals een gezinswoning
dankzij
het
zogenaamd
“lokaal
opvanginitiatief”. Daarnaast helpt een
maatschappelijk werker hen op medisch,
sociaal en psychologisch vlak om de
integratie te bevorderen. Het leren van het
Nederlands is natuurlijk ook een belangrijk
onderdeel. Eens de asielzoekers hun
erkenning als vluchteling krijgen, worden ze
geholpen om een deinitieve woning én werk
te vinden.
Opstart extra kinderopvang: In 2017 zal
het zopas uitgebreide woonzorgcentrum
(WZC) Zoniën ook 24 extra plaatsen aan
kinderopvang herbergen en dit aan een
dagprijs van 28 euro. Een aantal plaatsen
zijn voorbehouden voor de kinderen van het
WZC personeel. Het OCMW hoopt op die
manier verzorgingspersoneel aan te trekken.

Quota voor het sociaal wonen (of het
sociaal objectief) bepalen hoeveel sociale
woningen Tervuren moet realiseren tegen
2025. Het goede nieuws is dat Tervuren
de quota voor 2025 al heeft bereikt!
Bovendien doen we ook nog extra
inspanningen.
De
gemeente brengt 18
bouwgronden op de markt, gelegen aan het
Kisteveld. Het gemeentebestuur verkoopt ze
aan 70 tot 90% van de marktprijs met
voorrang aan Tervurenaars en dit vooral om
de jongeren die buiten de boot van de
sociale woningen vallen een alternatief te
kunnen bieden.

Raden van cultuur, lokale economie, sport,
jeugd,
senioren,
ontwikkelingssamenwerking en commissies van mobiliteit,
erfgoed, ruimtelijke ordening, museum en
gemeenschapscentrum,…
allemaal
inspraakorganen
waar
we
als
gemeentebestuur
heel
nauw
mee
samenwerken en die we continu raadplegen.
Deze raden bevatten heel wat vrijwilligersspecialisten die ons helpen een goed
onderbouwd beleid te voeren. Zo houden we
ook een vinger aan de pols voor wat er
leeft in onze gemeente.

Persoonlijke zorg: Inderdaad, in het
woonzorgcentrum Zoniën kunnen sinds kort
157 bewoners terecht. 54 ouderen verblijven
in de nieuwe vleugel met splinternieuwe
kamers en leefruimtes. Zoniën wordt
beheerd door het OCMW Tervuren.

CD&V OCMWraadsleden:
Kristina Eyskens en
Karina Van Hal

"Te weinig mensen beseffen dat
in het WZC een team van
meer dan 120 toegewijde
verpleegen,
zorgkundigen,
poets- en onderhoudspersoneel
en een administratieve staf
dagelijks minstens 118 minuten
besteden aan persoonlijke zorg
voor iedere bewoner. Dit gaat
om
helpen
met
opstaan,
wassen, aankleden, medicatie
geven, eten,... Een niet te
onderschatten job met zeer veel
merites!"

Tuin om in te relaxen, spelen, wandelen,
sporten. Kortom, een plek om te genieten,
dat is wat de Koninklijke Moestuin zal
worden. Met een grote speeltuin, een
boomgaard, een groen speelveld en heel
wat rustpunten kan elke leeftijd er zijn
gading vinden. De realisatie start begin
2017
achter
het
gemeentehuis
"De
Zevenster".

Uit in Tervuren kan steeds meer. Het
nieuwe Vrije Tijdscentrum dat in 2016 werd
geopend biedt een pak meer mogelijkheden.
Een moderne bibliotheek, een prachtige
cultuurzaal, een tentoonstellingsruimte en
een bovenlokaal Streekbezoekerscentrum
laten cultureel en toeristisch Tervuren
openbloeien. Daarnaast zijn er sinds deze
legislatuur
ook
extra
subsidies
voor
verenigingen
die
samen
evenementen
opzetten en blijven we investeren in
logistieke ondersteuning en infrastructuur.
Volleybal
of
beter
het
Belgisch
Kampioenschap Beachvolleybal zal ook in
2017 plaatsvinden op de Markt. Topsporters
maar ook Tervuurse verenigingen kunnen
zich opnieuw op 1 en 2 juli voluit uitleven op
het strand van Tervuren.

Winkelen in Tervuren moet gezellig en
aangenaam blijven. Via de nieuwe Tervuurse
geschenkbons, de promotie via sociale
media en evenementen ondersteunen we het
handelsleven. De link met het toerisme
(Park, Museum, Streekbezoekerscentrum)
benadrukken we maximaal. In de loop van
2017 volgt nog een subsidiereglement voor
gevelinkleding, een ontvangstpakket voor
nieuwe inwoners en een terrasreglement.

Sterk werk. Agnes Wijnants-Smets begon
haar carrière net voor de gemeentefusies
in 1976 als secretaris van CVP Tervuren.
Agnes legt een verdienstelijke CV voor. Zij
was 10 jaar CD&V-secretaris, 12 jaar
OCMW-raadslid, 10 jaar CD&V-voorzitter, 6
jaar gemeenteraadslid en de laatste jaren
verantwoordelijk voor ledenwerving. Agnes
heeft besloten om het kalmer aan te doen.
CD&V is blij dat Agnes bestuurslid blijft.
AGNES: bedankt voor al die jaren van
toewijding en inzet voor CD&V!

de X-factor van onze gemeente is top! Een
recente studie van het Nieuwsblad gaf onze
gemeente de beste rangschikking in de
ganse regio. Goede punten op service en
inspraak en een goed onthaal met duidelijke
info. Het resultaat van de positieve inzet
van alle personeelsleden! En het mag gezegd
worden bij het begin van het Nieuwe Jaar:
binnen de bestuursploeg zet CD&V Tervuren
zich iedere dag met hart en ziel voor de
Tervurenaar in !
Yolanda Lok, CD&V-bestuurslid en moeder
van Douwe Wittebrood zal voortaan namens
CD&V deel uitmaken van het Tervuren
Welkom Team. Samen met dit team zal ze
nieuwe, anderstalige inwoners verwelkomen
en helpen integreren in Tervuren.
De Zevenster, zo heet ons nieuw
Administratief Centrum, refererend naar de
Zevenster in het Park. Een plek waar alle
wegen samenkomen, een plek waar onze
inwoners de weg vinden naar alle
gemeentelijke
diensten
en
informatie.
Iedereen is er van harte welkom!

En de oranje pluim van jong CD&V
Tervuren goes to…
…The Healing Horse…
Jong CD&V Tervuren rijkt op zondag 22 januari voor de 9de maal de oranje pluim uit aan een
persoon of organisatie die zich inzet voor anderen en voor de Tervuurse gemeenschap.
In het verleden kozen de CD&V-jongeren voor Nozizwe Dube (Voorzitster van de Vlaamse jeugdraad),
vzw de Grute Plattoo, 't Groot Debat, Volksfeesten van Moorsel en Jeugdhuis De Kaaf.
Dit jaar gaat ‘The Healing Horse’ uit Tervuren met de oranje pluim lopen. Deze organisatie, die
intussen zijn 10-jarig bestaan vierde, wil mensen behandelen aan de hand van therapeutisch en
aangepast paardrijden. Want het contact met het paard is een plezierige ervaring én leert je
groeien in zelfstandigheid en zelfvertrouwen, op je eigen ritme.
Sebastiaan Coudré, jongerenvoorzitter van CD&V Tervuren: “Wij feliciteren The Healing Horse
van ganser harte met hun 10e verjaardag en hopen dat ze dit prachtig initiatief in de toekomst
verder ontplooien.”

Contact The Healing Horse: Marianne Ide – tel: 02 757 15 81

Kom naar onze
nieuwjaarsreceptie
ZONDAG 22 Januari 2017, 11u
Gemeentezaal Duisburg (Rootstraat 13)

en ontmoet er Hendrik
Bogaert

volksvertegenwoordiger in de Kamer en voormalig
staatssecretaris voor de Modernisering van de Openbare
Diensten

Zin om het dynamisch
bestuursteam van
CD&V Tervuren te
vervoegen?
Zin om na te denken
over en mee te werken
aan de toekomst van
Tervuren? Dan maak je
kennis met volgende
bestuursleden:

http://www.hendrikbogaert.be/nl
https://www.facebook.com/
hendrik.bogaert.9

Alexia Renotte, Agnes Michiels,
Bernard van Houtte,
Gunther Dekeyser, Bernadette Renders,
David Gay, Theo Debeer, Dirk Baksteen,
Femke Taymans, Viviane Van Mellaerts,
Agnes Wijnants-Smets, Christine Smets,
Guido Van Begin, Hubert Lyben,
Karina Van Hal,
Kristina Eyskens, Marcel Roeykens,
Mario Van Rossum,
Olivier Hinnekens, Sam Wijnants,
Sebastiaan Coudré, Thomas Scheen,
Tom Van Leeuwe, Jan Trappeniers,
Daphne Vanderelst, Yolanda Lok

Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op
Tervuren
CD&V vindt wijken belangrijk.
Daarom ondersteunt CD&V deze WIJ(k)krant.

http://tervuren.cdenv.be/

