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Nog steeds geen begroting 
 
Het Vlaams Kartel CD&V – N-VA betreurt dat er opnieuw geen 
begroting kon gestemd worden op de gemeenteraad van 30 
maart. 
Na het verwerpen door alle andere fracties in de gemeenteraad 
van de voorstellen van GT-VLD om de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing te verlagen, bleek er immers geen 
meerderheid meer aanwezig om de voorgelegde begroting goed te 
keuren. 
Hierdoor was de gemeenteraad verplicht om ook voor de maand 
april voorlopige twaalfden te stemmen. 
  
CD&V – N-VA hoopt dat de kalmte weerkeert en dat op de 
volgende gemeenteraad eindelijk een begroting kan goedgekeurd 
worden in het belang van de gemeente, de inwoners en 
verenigingen en het personeel. 
 
Olivier Hinnekens 
Voorzitter 
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Abonneer u 

elektronisch op deze 

nieuwsbrief:  

stuur een mailtje met 

uw naam en e-mail 

naar 

info@tervuren.cdenv.be 

T E R V U R E N  T E L E X  

De p rov inc ie  V laam s - Br a bant 
organiseert jaarlijks de actie “Fit in 
Vlaams-Brabant”. Met  deze actie 
dienen de gemeenten hun inwoners te 
sensibiliseren om aan sport te doen en 
sportief te bewegen.  
 
Ook Tervuren stapte mee in dit 
initiatief en organiseerde het afgelopen 
jaar  tal van acties zoals sportinitiaties, 
de “Fit in 12 weken test” en  andere 
sportactiviteiten. 
 
Omdat Tervuren daarmee voldeed aan 
een aantal voorwaarden kwamen wij 

ook in aanmerking voor een provinciale 
subsidie. 
 
Tijdens het Vlaams-Brabants Sportgala 
werden de deelnemende gemeenten  
gelauwerd en mocht sportschepen 
Mario Van Rossum namens de 
gemeente Tervuren een mooie cheque 
van  bijna 2400 euro in ontvangst 
nemen 
 
 
Meer informatie: Schepen Mario 
Van Rossum 
mario.vanrossum@tervuren.be  

Sportief Tervuren valt in de prijzen 

N I E U W S B R I E F  

Op de foto : Mario Van Rossum Sportschepen Tervuren,  Karin Jiroflee 
gedeputeerde Vlaams-Brabant en Jos Vanlerberghe 
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Bouwwerken nieuw Administratief centrum/Sociaal 
huis schieten goed op. 

T E R V U R E N  T E L E X  

Toestand op 5 februari 2011 

Toestand op 16 maart 2011 



P A G I N A  4  

 

T E R V U R E N  T E L E X  

‘Na lange jaren van bang afwachten, 
moet deze buffervijver nu eindelijk een 
definitief einde stellen aan het 
overstromingsgevaar voor de 
Congowijk’ zegt Theo Debeer, schepen 
van leefmilieu.  
 
Deze buffervijver met aarden wal komt 
onderaan het eroderend akkerland naast de 
Waalsebaan. Een studie wees uit dat dit bekken 
meer dan 1.000 m³ water moet kunnen 
opvangen. Het bekken zal 2.985 m² groot zijn 
met een gemiddelde diepte van 33,5 cm. 
Kostprijs 230.000 euro. 
 

Omdat  Tervuren eros iegevoel ig  is 
werd zowat 10 jaar geleden gestart met de 
voorbereidingen en de opmaak van 
een erosiebestrijdingsplan voor de gemeente. 
Ondertussen werden er verschillenden 
projecten uitgevoerd; zo ondermeer een gracht 
met glijbeton aan de Bredeweg en een 
bufferbekken aan de Smisstraat. Enkele jaren 
geleden kwam de Nachtegalenlaan aan de 
beurt. Van de grote werken vormt deze 
buffervijver aan de Congowijk wel het sluitstuk. 
 
Landbouwers 
Ook een meer teelttechnische maatregel, zoals 
niet-kerende bodembewerking biedt een 
oplossing. “Landbouwers zijn bij het bestrijden 
van erosie en wateroverlast dan ook onze 
partners” zegt Theo Debeer. 
Zo legden zij reeds 10 ha erosie 
grasbufferstroken en/of grasgangen aan en 
passen zij op 27,5 ha een niet-kerende 

bodembewerking toe.  Langs de Boterstraat 
werd bijvoorbeeld een grasbufferstrook 
aangelegd in combinatie met erosiewerende 
beplanting op de talud benedenkant van de 
holle weg. 
 
Ruimen van beken en grachten. 
Vorig jaar gaf de gemeente aan Interleuven de 
opdracht voor het ruimen en maaien van meer 
dan 4350 lopende meter aan beken en grachten 
op het grondgebied van Tervuren en voor het 
ruimen van 4500 m² aan eros ie 
opvangbekkens. 
 
Blijvende aandacht en werk voor de 
erosiecoördinator 
Na hevig regenweer trekken WEB en 
milieudienst er op uit om nieuwe knelpunten 
op te sporen. Er duiken er telkens nieuwe op 
die om nader onderzoek vragen: ondermeer 
aan het zijwegje van de Veeweidestraat, het 
benedengebied van Vossemberg aan de 
Beulbosweg, de Oliestraat, de Flosstraat en de 
Maagdekensdelle… 
 
Sinds vorig jaar laat de gemeente zich dan ook 
bijstaan door een erosiecoördinator. Deze staat 
in voor het bezoeken van eigenaars en 
gebruikers van erosiegevoelige percelen, 
kan subsidiedossiers voorbereiden en indienen 
en is beschikbaar als aanspreekpunt voor alle 
betrokkenen. 
 
Meer informatie: Schepen Theo Debeer, 
theo.debeer@tervuren.be 

Tervuren legt een  buffervijver aan de Waalsebaan 
aan ter bescherming van de Congowijk. 

N I E U W S B R I E F  



Eindredacteur: Olivier Hinnekens,  
Artikels en foto’s: Olivier Hinnekens, Mario Van Rossum, Femke Taymans, 

Theo Debeer en Sam Wijnants 
Lay-out: Ludwig Paeps 

Voorzitter CD&V Tervuren: Olivier Hinnekens, Lokaertlaan 8,  
3080 Tervuren 

TERVUREN TELEX 

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

Nieuwjaarsreceptie 2011 - Sfeerbeelden 
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Bezoek zeker onze  
vernieuwde website ! 

 
http://tervuren.cdenv.be 


