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Ambachtelijke zone Keiberg (Vossem) :
Samenwerkingsovereenkomst met Interleuven wordt afgesloten
De samenwerkingsovereenkomst die zal worden
afgesloten tussen Interleuven en de gemeente Tervuren
over de ontwikkeling van de ambachtelijke zone Keiberg
werd op de gemeenteraad van 28 februari goedgekeurd.

• 2/4/2008
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In het verleden heeft CD&V altijd aangedrongen om de
omwoners hierover op tijd voldoende informatie te
bezorgen en om zeker de nodige randvoorwaarden in te
bouwen, zodat deze zone zo goed mogelijk ingepland
wordt om de hinder voor de omwonenden en de negatieve
weerslag op het leefmilieu zo sterk mogelijk te beperken.
In de samenwerkingovereenkomst die nu is goedgekeurd
wordt rekening gehouden met deze twee punten. Nog voor
de zomer zal er een informatievergadering doorgaan voor
de omwonenden, waar zij een antwoord op hun concrete
Femke Taymans
vragen zullen kunnen krijgen. Daarnaast werd in de
Gemeenteraadslid
overeenkomst ook opgenomen dat Interleuven al het
noodzakelijke zal doen om, binnen haar mogelijkheden, de
mogelijke hinder voor de buren tot een minimum te beperken. Hierop zullen we ook
vanuit de meerderheid blijven toezien.
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In het kader van een beter inzetten van de beschikbare middelen voor het
bibliotheekbeleid en de zeer lage bezoekersaantallen, heeft de gemeenteraad beslist
om de uitleenposten in de deelgemeenten Duisburg, Moorsel en Vossem te sluiten.
Het aantal bezoekers aan deze deelbibliotheken was al jaren uiterst beperkt. Daarom
was er een consensus, zowel binnen de bibliotheekcommissie als de cultuurraad, dat
het - mits de nodige begeleidende maatregelen voor de huidige gebruikers aangewezen zou zijn om de beschikbare middelen te concentreren op het verhogen
van de aanbod in de centrale bibliotheek. Met de toegenomen middelen kunnen daar
immers nieuwe initiatieven voor alle gebruikers ontplooid worden, die de kwaliteit van
een bibliotheekbezoek kunnen verhogen.
Schepen Josse Coudré benadrukt dat een ander positief aspect van deze verandering
is dat de infrastructuur, waar de deelbibliotheken op dit ogenblik nog gebruik van
maken, zal ingezet kunnen worden om tegemoet te komen aan de noden van het
bloeiende verenigingsleven in de drie deelkernen.
In samenspraak met de cultuurraad en de bibliotheekcommissie werden een aantal
begeleidende maatregelen uitgewerkt. Voor de scholen worden verschillende
initiatieven genomen, o.a. een klasbibliotheek in elke klas die van de bib gebruik
maakte, themakoffers, …Ook de minder mobiele gebruikers van de uitleenposten in de
deelgemeenten blijven niet in de kou staan, want er zal op individuele basis voor elk
van hen naar een oplossing gezocht worden.
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Bouwplannen voortaan digitaal
De gemeenteraad van Tervuren
heeft beslist om de tarieven voor het
indienen en verwerken van
bouwdossiers aan te passen.
Voortaan wordt het indienen van
digitale versies van plannen,
zoals verkavelingsaanvragen en
grote bouwvergunningen,
goedkoper dan het indienen van
papieren versies.
Het schepencollege wil met
deze maatregelen de verwerking
van de bouwdossiers versnellen en
vereenvoudigen, maar ook en

vooral de papierlast verminderen.
De meeste architectenbureaus
werken trouwens al grotendeels op
deze manier.
Schepen Mario Van Rossum wijst
erop dat op de regel één
uitzondering blijft bestaan.
Dossiers waarbij geen architect
wordt vereist (b.v. tuinhuisjes en
kleine constructies) kunnen nog
steeds via een eenvoudig papieren
dossier door de eigenaar/
bouwheer zelf aangemaakt
worden.

Nieuws uit de Gemeenteraad (vervolg)

Abonneer u
elektronisch op deze
nieuwsbrief:
stuur een mailtje met
uw naam en e-mail naar

Voor de volledigheid dient ook te worden vermeld dat de digitale ontsluiting en
fysieke bereikbaarheid van de bib in Tervuren Centrum de afgelopen jaren sterk
is verhoogd. Thans is het mogelijk om via internet van thuis uit op te zoeken
welke boeken in de bibliotheek aanwezig zijn en men kan ook online een boek
reserveren. Tegelijk zijn de busverbindingen tussen de meeste deelgemeentes
en Tervuren Centrum er de laatste jaren sterk op verbeterd, en ligt de
bibliotheek vlakbij haltes van de belangrijkste buslijnen.

Kunstgrasveld voor Vossem
De gemeenteraad keurde ook de aanleg van een synthetisch voetbalveld in de
Smisstraat in Vossem goed, zoals aangekondigd in het vorige nummer van
Tervuren Telex.

info@tervuren.cdenv.be

Tervuren ontvangt nieuwe inwoners
Voor een goede inburgering in onze gemeente nodigen de burgemeester en
schepenen onze nieuwe inwoners uit op zondag 13 april om 10.30 uur in het
gemeenschapscentrum Papeblok, Pastoor Vandersandestraat 15. Andere
Tervurenaars zijn ook hartelijk welkom!
Wat biedt de gemeente je aan?
• een map met heel wat info
• de toespraak van de burgemeester
• een infofilm over onze gemeente
• een presentatie over het inburgeringsbeleid en over de
mogelijkheden om Nederlands te leren
• een receptie met de burgemeester, schepenen en gemeentelijke
medewerkers
• een aantal streekproducten
• een gratis toegangsticket voor ons gemeentelijk museum Hof van Melijn.
Hoe schrijft u zich in? Voor 3 april mailt u naar burgerzaken@tervuren.be dat u
komt en met hoeveel personen en welk uw omgangstaal is.
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OPENING TOERISTISCH SEIZOEN 2008
Het Toeristisch seizoen wordt zoals elk jaar met een aantal speciale
evenementen afgetrapt. Ook deze keer is het meer dan de moeite om
erbij te zijn.
Wandeling van Europa naar Azië
De aandacht gaat specifiek uit naar de bomen afkomstig uit de ‘Oude
Wereld’ (Europa, Noord-Afrika, Azië).
De wandeling vertrekt op zondag 16 maart om 14u aan de Parking in
de Eikestraat. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Vooraf inschrijven
verplicht!
Wandelaanbod 2008
Het volledige wandelaanbod voor 2008 vind je terug in de
wandelkalender die gratis te verkrijgen is bij de dienst Toerisme.
6 april 2008!
Noteer ook alvast zondag 6 april in je agenda! Die dag krijg je de kans
om als individuele bezoeker letterlijk en figuurlijk van het aanbod voor
groepen te proeven. Het programma ziet er als volgt uit:

voornaamste bostypes uit streken met een gematigd klimaat in Europa,
Azië en Amerika. Voorzie bij regenweer aangepast schoeisel!
• 16u: Einde van de daguitstap

• 10u30: Geleid bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling “Hou’t vast.
Hout en woud in Afrika” in het Koninklijk Museum voor MiddenAfrika. Met foto’s, filmmateriaal, maquettes, etnografische voorwerpen,
muziekinstrumenten, houtstalen en stamschijven, … word je
ondergedompeld in de wereld van het Afrikaanse woud en hout.

Deelnameprijs: € 10
Vooraf inschrijven is verplicht voor woensdag 26 maart bij Toerisme
Tervuren vzw (tel. 02 769 20 81). Max. 5 personen per inschrijving. Het
totaal aantal deelnemers is beperkt!

• 12u: Lunch in hotel-restaurant La Vignette (keuze uit twee menu’s)
• 14u: Geleid bezoek aan het Geografisch Arboretum van Tervuren.
Meer dan 400 verschillende boomsoorten vertegenwoordigen er de

Info & inschrijvingen:
Toerisme Tervuren vzw
Markt 7 – 3080 Tervuren

OCMW trekt naar Burggraaf
Op de laatste gemeenteraadszitting werd de huurovereenkomst tussen het OCMW en de gemeente Tervuren
goedgekeurd. Op termijn zullen - in afwachting van een
definitieve huisvesting op de Moestuin - alle diensten
van het OCMW voorlopig samengebracht worden in de
Burggraaf.
De overeenkomst gaat in op 1 september 2008, zodat
eerst nog de nodige aanpassingswerken aan de lokalen van de Burggraaf kunnen gebeuren.
Hierdoor moet het OCMW zijn accommodaties niet meer huren van Elk Zijn Huis, maar zal het aan
de gemeente huur betalen, wat dan weer de begroting van de gemeente ten goede zal komen.
Voor het Rode Kruis en het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) die op dit ogenblik gebruik maken van de lokalen in de Burggraaf, werd een alternatieve oplossing gevonden. Vanaf juli
zullen zij verhuizen naar hun nieuwe lokalen. Het Rode Kruis krijgt onderdak in Nieuwstraat 15, op
de locatie waar nu nog de rijschool is gevestigd. Zij mogen daarnaast wel gebruik blijven maken
van de garages in de Burggraaf voor de stalling van hun ambulances. De activiteiten van het CVO
zullen voortaan in de oude gemeenteschool in Duisburg doorgaan.
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Tervuren terug in de meerderheid.

Correspondentieadres:

Deze Tervuren Telex nieuwsbrief heeft
tot doel om onze leden en
sympathisanten regelmatig informatie te
geven over wat er in de gemeente
gebeurt en met welke dossiers we in de
meerderheid bezig zijn. Elke keer krijgt u

Lokaertlaan 8, 3080 Tervuren
E-mail: info@cdenv.tervuren.be
Website: www.tervuren.cdenv.be
FOTO’S / LAATSTE NIEUWS / AGENDA / ONZE
STANDPUNTEN?

Hiervoor bent u nog altijd welkom op onze

dan ook een kort verslag over de
voornaamste beslissingen van de
gemeenteraden die sinds het laatste
nummer doorgingen..

NIEUWBRIEF PER E-MAIL?

vernieuwde website:
WWW.TERVUREN.CDENV.BE

Schrijf u in op: www.tervuren.cdenv.be
of stuur een mail naar: info@cdenv.tervuren.be met vermelding van naam en e-mail

Ledenavond groot succes
In tijden van virtuele borrelnootjes, vette
vissen en hoofdschotels, konden onze
leden op 4 maart luisteren naar hoe de
coalitie in Tervuren geland is met een
beleidsverklaring en een concept
Masterplan en hoe de federale coalitie zal
landen, opstijgen (en misschien terug
neerstorten). Schepen Mario Van Rossum
overliep de beleidsverklaring (waarvan de
integrale tekst op onze website staat).
Schepen Josse Coudré gaf ons nadien een
inzicht in het Masterplan waarvan de grote
krijtlijnen zijn uitgetekend maar de concrete
invulling een werk van lange adem wordt.
Kamervoorzitter en toponderhandelaar
Herman Van Rompuy boeide ons tenslotte
met een blik achter de schermen van de
regeringsonderhandelingen en met een
(soms weinig rooskleurige) vooruitblik op
de komende maanden en jaren. Nadien
kon bij echte chips en een frisse pint
bijgepraat worden.

