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TERVUREN—TELEX
Toewijzing assistentiewoningen De Vlonder (bijna) een feit
De kandidaat-bewoners voor het complex De Vlonder, gelegen in de Koninklijke
Moestuin langs de Leuvense steenweg en vlak bij het marktplein, weten binnen enkele
dagen welk appartement zij zullen kunnen betrekken. Ze zullen dan finaal moeten
beslissen of zij deze stap richting assistentiewoning nu zetten. Alleszins zullen
binnenkort 41 koppels of alleenstaanden hun intrek kunnen nemen in dit schitterend
gelegen wooncomplex.
Ondertussen legt de aannemer de laatste afwerkingshand aan deze 41
appartementen, 17 met één slaapkamer en 24 met twee slaapkamers. Als alles verder
volgens schema verloopt, zullen de nieuwe bewoners er in november aanstaande
kunnen intrekken.
Er worden 26 appartementen via een wooncertificaat ter beschikking gesteld en de
overige 15 via een dagprijs. Er komt een centrale ontmoetingsruimte voor alle
inwoners en een (halftijdse) woonbegeleider zal een aantal gemeenschappelijke
activiteiten organiseren. Ook een conciërge, 24/24u bereikbaar, zal in de Vlonder
wonen en instaan voor het goed beheer van het gebouw en hulp bij kleine klusjes.
Met deze realisatie, schitterend gelegen tegen het handelscentrum én het
Warandepark van Tervuren, wil het OCMW tegemoet komen aan de nood aan
aangepaste woningen én woonhulp voor 65-plussers, met voorrang voor wie al lang in
onze gemeente woont.
Maar ook andere woonvormen voor senioren krijgen aandacht binnen het OCMW. Zo
staat deze bestuursperiode de uitbreiding van het Woonzorgcentrum Zoniën op het
programma, gelegen in de Jezus Eiklaan en momenteel bewoond door 101 senioren.
Het dagverzorgingscentrum De Den, gelegen op dezelfde site, biedt dagopvang aan
thuiswonende ouderen. Ook de oprichting van sociale assistentiewoningen op
dezelfde site staat in de beleidsplannen van het Tervurens OCMW.
Meer info: Hubert Lyben, OCMW-ondervoorzitter, 0475 43 49 35 of lyben@skynet.be

Werken VTC van start
Begin mei gingen de voorbereidende werken van het nieuwe vrijetijdscentrum van
start, gelegen recht tegenover het administratieve centrum. Het project omvat de bouw
van een ondergrondse parking met 228
plaatsen en een nieuw vrijetijdscentrum
met een cultuurzaal, een bibliotheek,
een streekbezoekerscentrum, een
tentoonstellingsruimte en een cafetaria.
Dit wordt dus het nieuwe culturele hart
van onze gemeente. Ook de aanleg
van een plein is voorzien dat voor de
overgang zorgt tussen het
administratieve centrum en het
vrijetijdscentrum. Aansluitend op de
werken zal ook de Moestuin volledig
heringericht worden. Het project zal in
totaal ruim 10 miljoen euro kosten en zou eind 2015 voltooid zijn.
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JEUGDLOKALEN EN SPEELTUINEN WORDEN AANGEPAKT
De jeugd in Tervuren moet over de
nodige

ruimte

en

mogelijkheden

beschikken om zich optimaal te kunnen
uit le ve n.

Bedo e l ing

is

om

de

jeugdverenigingen via de jeugdraad op
systematische en structurele manier te
betrekken als adviesorgaan. Goede
infrastructuur blijft een belangrijk
objectief.

‘Jokrimo, De Kaaf en de Koninklijke Harmonie Sint Jozef krijgen nieuwe
lokalen. Daar heeft de jeugd van Moorsel lang voor gevochten.’

SPEELTUINEN VOOR KINDEREN

Zo worden in Moorsel nieuwe lokalen voorzien voor
Jokrimo, De Kaaf en de Koninklijke Harmonie Sint Jozef.

Zoals

aangekondigd zal CD&V

Tervuren werk maken van een
degelijke

speeltuin

deelgemeente

in

van

CD&V ondervoorzitster,

iedere

Tervuren.
Kristina

Eyskens: “In de deelgemeentes
Duisburg (Pachthof) en Moorsel

Douwe Wittebrood en Tim Fabry, beiden actief in deze
verenigingen zijn enthousiast: “We hebben hier lang voor
gestreden en zijn zeer tevreden dat we volgend jaar
kunnen starten. En in jeugdclub De Rimpel en T’Oog
komt een nieuwe toog.”

(Steenberg) zullen de bestaande
speeltuinen de komende jaren een

Daarnaast dringt een evaluatie van het fuivenbeleid zich

upgrade krijgen naar het niveau

op. Recente maatregelen zoals de verplichte inzet van

van de speeltuin in Vossem. De

security en het gebruik van een safe zone nemen we

speeltuin in Diependal wordt verder

onder de loep. Er wordt momenteel onderzocht of het

uit-gebreid

zodat

alle

leeftijdsgroepen er terecht kunnen.
En

ook

op

de

site

Moestuin

voorzien we een uitgebreide speelen belevingstuin.”
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inleggen van een busdienst kan helpen bij een betere
spreiding van de fuiven.

EEN NIEUW BESTUUR, EEN NIEUW GELUID?
Heren, waarom deze nieuwe meerderheid?
Olivier Hinnekens: Na de gemeenteraadsverkiezingen bleken de Tervurenaars
de kaarten zo geschud te hebben dat alle partijen ongeveer even groot zijn
geworden. Dat betekende dat er heel wat mogelijkheden waren om een meerderheid te maken. Dat liet ons toe om op basis van een positief project in een
nieuwe meerderheid te stappen. In de onderhandelingen werd al snel duidelijk

NIEUWE

dat er tussen CD&V, N-VA en Groen+ een consensus groeide over waar we
met de gemeente naar toe wilden en vooral hoe we deze gemeente de komende zes jaren willen besturen met en voor de Tervurenaars.

MEERDERHEID
Zeer

s nel

verkiezingen

na

de

werd

de

Er is heel wat te doen geweest over die nieuwe bestuursstijl? Gaat het

nieuwe

m eerderheid

dan alleen over persoonlijkheden?

gevormd tussen CD&V,

Mario Van Rossum: Zeker niet. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is en na-

N-VA en Groen onder

tuurlijk heeft iedereen zijn eigen stijl. Dat is ook goed in de politiek, dat maakt

leiding van de nieuwe

keuzes duidelijk voor de burger. Het gaat over de plaats die de Tervurenaar

burgemeester

krijgt in het geheel. In het verleden leek het soms dat de gemeente boven de

Spooren.

hoofden van of zelfs tegen de Tervurenaars in bestuurd werd. De bevolking

breuk met de afgelopen

en adviesraden hadden niet de indruk dat er naar hen geluisterd werd. Daar

12 jaar. Daarom steken

willen we aan werken: we zijn aan het kijken hoe burgers ook met hun vragen

we ons licht op bij twee

naar de gemeenteraad kunnen komen en willen de adviesraden opwaarderen.

mensen

Het gaat ook verder: vroeger stapte men enkel naar de burgers met plannen

onderhandelingen vanop

die helemaal af waren, om ze mee te delen. Nu willen we ook naar de burgers

de

rij

hebben

gaan stappen om hun input te krijgen op plannen, zodat we ze eventueel nog

meegemaakt,

eerste

kunnen bijsturen.

schepen

Dat was een

die

eerste

Rossum

Jan

Mario
en

de

Van

voorzitter

Olivier Hinnekens.
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STERKE NIEUWE PLOEG
DAGELIJKS BESTUUR

Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit 9 bestuursleden en ziet er als
volgt uit

Olivier Hinnekens
(Voorzitter)
Kristina Eyskens
(Ondervoorzitster)
Gunther Dekeyser
(Secretaris)
Tom Vanleeuwe
(Penningmeester)
Agnes Wijnants-

Volgende mensen vertegenwoordigen CD&V
Tervuren de komende
jaren in schepen college, gemeenteraad en
OCMW:
Schepencollege:
Mario Van Rossum, Jan
Trappeniers en Theo
Debeer blijven in het
schepencollege
Mario, Theo, Jan en Femke zijn er klaar voor

Gemeenteraad: Fractieleidster Femke Taymans is terug en wordt
vervoegd door Sebastiaan Coudré, die vanaf 2015 gemeenteraadsvoorzitter wordt
OCMW: Karina Van Hal blijft de komende jaren in het vast bureau,
verder zetelen ook Kristina Eyskens en Hubert Lyben in de OCMWraad

Smets
(Verantwoordelijke
ledenwerking)
Femke Taymans
(fractieleidster)
Sam Wijnants
(Jongerenvoorzitter
en webmaster)
Karina Van Hal
(afgevaardigde
OCMW-raadsleden)
1 afgevaardigde van
de schepenen

GEMEENTERAADSCOMMISSIES VAN START
Tijdens de gemeenteraad van mei werden opnieuw 4
gemeenteraadscommissies
samengesteld.
Binnen
de
gemeenteraadscommissie worden bepaalde grote dossiers bijkomend
toegelicht en kunnen gemeenteraadsleden extra (technische) vragen
stellen.
Het gaat om 4 commissies: Grondgebiedzaken, Sociale zaken, Vrije
Tijd en Algemeen Beleid. Deze commissies bestaan telkens uit vijf
vertegenwoordigers, uit elke fractie. De fractie van GT-VLD besloot
geen afvaardiging aan te duiden. Deze oppositiepartij ging niet akkoord
met de toewijzingen en vroeg om een extra vertegenwoordiger. De
meerderheid oordeelde echter dat zulke aanpassingen in functie van
de verkiezingsresultaten niet noodzakelijk zijn en ging op dit verzoek
niet in.
De nieuwe gemeenteraadscommissies gingen al onmiddellijk aan de
slag. In de commissie algemeen beleid werd de eerste
begrotingswijziging besproken. Onder leiding van voorzitter en CD&Vgemeenteraadslid Sebastiaan Coudré werd in de commissie Vrije Tijd
de aanstelling van de architect van de nieuwe gebouwen van jeugd en
muziek toegelicht. Ook de aanstelling van een studiebureau voor de
inrichting van het nieuwe VTC en enkele andere onderwerpen kwamen
uitgebreid aan bod. In de komende maanden zullen ook de commissies
Sociale Zaken, met Femke Taymans (CD&V) als voorzitter, en
Grondgebiedzaken bijeenkomen.
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TERVUREN WERKT AAN EEN KLIMAAT ACTIEPLAN
We kunnen er niet omheen, onze gemiddelde ecologische voetafdruk is te groot. Veel inwoners van
Tervuren zijn zich daarvan bewust en leveren dagelijks inspanningen om hun mogelijks negatieve
impact op het milieu te verkleinen. Het gemeentebestuur dient hier het voortouw in te nemen, zo
vinden David Gay, Christine Smets en Els Somers. CD&V-Tervuren trekt met schepen van milieu en
duurzame ontwikkeling, Theo Debeer, de lijn van haar programma verder door in de
beleidsverklaring van de nieuwe bestuursmeerderheid.
Theo Debeer: “Wij zullen duurzame ontwikkeling geïntegreerd aanpakken. Dit zal tot uiting komen in
thema’s zoals waterbeleid, grondstoffen,

biodiversiteit, bouwen en energie. Zo zal de gemeente

bijvoorbeeld in het kader van haar woonbeleid nog meer optreden als woonadviseur inzake
duurzaamheid”.

“Tervuren wil tegen 2020 energieverbruik en CO² uitstoot met 20% verminderen en 20% hernieuwbare energie gebruiken”

David Gay: “Het verheugt me vast te stellen dat het
gemeentebestuur klimaatvriendelijker wil ondernemen.
Tegen 2020 wil Tervuren ten opzichte van vandaag 20%
minder energie verbruiken, 20% minder CO2 uitstoten en
20% energie putten uit hernieuwbare energiebronnen”.
Christine

Smets:

“Omdat

CO2-arme

mobiliteit

voordelig is voor het milieu en voor de gezondheid zal Tervuren alternatieven voor de wagen promoten.
Het gemeentebestuur engageert zich in haar beleidsverklaring om haar wagenpark verder te vergroenen,
elektrische

oplaadpunten

te

plaatsen

elektrische

fietsen

aan

te

kopen

Ook

autodelen

dienstverplaatsingen.

en
voor

wordt

onderzocht en het trage wegen netwerk zal verder
worden uitgebouwd”.
Els Somers: “In de beleidsverklaring ligt het
accent ook op bedrijfsinterne milieuzorg. De
milieu-impact van de gemeentelijke werking
(gemeentediensten,

scholen,

gemeente-

complexen,…) zal onder de loep worden genomen. Bij het opmaken van bestekken gaat het bestuur
maximaal rekening gehouden met gerecupereerde en gerecycleerd materialen en de volledige
levenscyclus van de materialen”.
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ONDERNEMEND TERVUREN

WIST JE DAT

De werken aan de gebouwen van Markt 6 deze
zomer worden opgestart.

Jan Trappeniers, schepen van
lokale economie : “Samen met
de Raad voor Lokale Economie
(RLE), die onze geprefereerde
partner blijft, zullen we verschillende initiatieven nemen
om het handelsleven verder te
promoten. We gaan op zoek
naar een meer herkenbare
naam en logo en werken aan
een “handelsweekend”.
Samen met de RLE zullen we
ijveren voor de vlotte bereikbaarheid van de handelscentra.”

“The Lodge” zal hier starten met een brasserie.”
The Lodge” is gespeciali-

RUIMTE VOOR EEN BLOEIEND VERENIGINGSLEVEN

seerd in uitbating van
brasserieen en hotels in
historische gebouwen.

WIST JE DAT

Op korte termijn wordt extra ruimte voorzien in het nieuwe Administratief Centrum (AC) en ook het oude AC wordt opnieuw opengesteld
als vergaderlokaal tot de inhuldiging van het nieuwe Vrije Tijd Centrum
(VTC), dat wordt gevestigd tegenover het nieuwe AC. Alle bestaande
subsidies blijven behouden en verenigingen worden verder aangemoedigd om gebruik te maken van gemeenschapsvormende subsidies.

CD&V jongerenvoorzitter
en webmaster Sam Wijnants nu zondag kegel-

VOORONTWERP NIEUW GITO GOEDGEKEURD

kampioen is geworden op
de Duisburgse Feesten…
Dat is al de tweede keer
ondertussen,
vertellen....

horen

wij

De plannen zijn klaar om het GITO te verhuizen naar de site naast de
British School. Er komt een volledige nieuwbouw voor het GITO en het
Centrum voor Volwassenonderwijs. Dit zal de parkeerdruk in het
centrum aanzienlijk verminderen.
Ook de sportzaal van het GITO verdwijnt en krijgt een nieuwe locatie
langs de Leuvensesteenweg. “Samen met Eurogym, de grootste
naschoolse gebruiker van de sportzaal, werden er reeds wat
aanpassingen aangebracht zodanig dat ook Eurogym terecht kan in een
spiksplinternieuwe zaal met de nodige berging,” zegt sportschepen
Mario Van Rossum.
De effectieve bouw start eind 2014. Op de huidige GITO-locatie in het
centrum van Tervuren zal later een nieuw woonproject uitgewerkt
worden.
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NIEUWE PARKINGS IN HET CENTRUM
De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan nieuwe
parkeermogelijkheden in Tervuren Centrum. In oktober werd
de nieuwe parking achter het sportcomplex Diependal (35
plaatsen) geopend. Inmiddels werd ook de tijdelijke parking
aan het AC heraangelegd (180 plaatsen) en in oktober wordt
ze nog wat uitgebreid als de werken aan het seniorenflats zijn
beëindigd. Ook aan kazerne Panquin (70 plaatsen, vanaf
einde mei) en in de Vanderachterstraat (60 plaatsen) worden
nieuwe parkings gecreëerd. Deze laatste 2 parkings moeten
vooral extra parkeerplaatsen bieden aan inwoners.

‘CD&V wil de komende jaren onze lokale economie helpen floreren, onze
verenigingen helpen groeien en onze heemkundige en natuurlijke troeven
verder uitspelen
PATRIMONIUM EN CULTUUR IN HET HART
VAN TERVUREN CENTRUM
Het nieuwe Vrije Tijd Centrum zal met zijn tentoonstellingsruimte,
bibliotheek, zaal voor voorstellingen, streekbezoekerscentrum en
vergaderruimte voor verenigingen een perfecte moderne locatie zijn
voor het culturele en toeristische leven in Tervuren. Cultuur zal via deze
weg terechtkomen in het hart van Tervuren centrum. Maar ook in de
bredere zin van het woord willen we dit de komende jaren realiseren.
Het gemeentebestuur wil kunst verspreiden over Tervuren en niet enkel
brengen op de plaatsen die daar nu voor voorzien zijn. De werken en
moeilijkere bereikbaarheid van het Papeblok zijn een opportuniteit om
met de programmatie nu al meer aanwezig te zijn in het centrum van
Tervuren.
We zoeken naar alternatieven waar meerdere kunsten zoals beeld,
video en straattheater op verschillen-de locaties en plekken kunnen
plaatsvinden. Het Hof Van Melijn zal een bredere invul-ling krijgen,
met oog voor meer alternatieve en andere kunstvormen. Anderzijds
zullen de collecties van de Vrienden van de School van Tervuren (VST)
en Heemkundige kring op meerdere plaatsen worden tentoongesteld.
Begin juni zijn de voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe
Vrije Tijds Centrum achter het politiebureau gestart.
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NIEUWSBRIEF PER
MAIL?
Schrijf u in op :
Www.tervuren.cdenv.be
of stuur een mailtje naar
info@tervuren.cdenv.be
met vermelding van naam
en e-mail
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Eindredactie: Kristina Eyskens &
Olivier Hinnekens
Artikels en Fotos: Theo Debeer,
Hubert Lyben, Mario Van
Rossum, Olivier Hinnekens, Jan
Trappeniers, Sam Wijnants,
Kristina Eyskens, Femke Taymans

UW LOGO

HEE TERVUREN SWINGT DE ZOMER IN!
Tijdens het eerste weekend van de
zomervakantie zakten duizenden
muziekliefhebbers af naar de markt van
Tervuren voor de 12de editie van Hee
Tervuren.
De zangers van Box opende op vrijdag het
festival. Daarna liep het plein goed vol voor
CPEX en de Soulbrothers. De regen was
gelukkig geen spelbreker. Integendeel,
iedereen genoot van het Nederlandse dialect
en dankzij de Soulbrothers stond de markt
in vuur en vlam. Afsluiter van de avond was
DJ Christophe Lambrecht.
Zaterdag, de tweede dag
van Hee Tervuren,
werden de Tervurenaars
niet alleen opgewarmd
door de zon maar ook
door de groep Stoomboot,
winnaar van het free
podium van de
Jeugdraad, en door Niels Boutsen uit Overijse die met
zijn gitaar en stem enkele Nederlandse covers bracht.
Ook Roza Parks en Marco Z kwamen aan de beurt. De
rapmuziek van de immer enthousiaste Gers Pardoel en zijn broer sloeg ook
duidelijk aan. Hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld Zornik, die ook
deze editie de festivalgangers met een spetterende lichtshow wist te
animeren. Met Discobar Galaxie ging Hee Tervuren dansend de nacht in.
Maar ook het jonge publiek kwam aan zijn trekken. Zondagnamiddag
weerklonken de liedjes van de Bende van Piet Piraat op de markt (en
daarbuiten). Zowel jong als oud zongen de liedjes enthousiast mee. Schip
Ahoy! Piet Piraat werd gevolgd door het populaire Cafe Flamand. Peter Van
De Veire en Miguel Wiels zetten de polonaise in samen met drie
gastartiesten. De markt werd pas echt een schlagerfestival
met het optreden van Ment Tv Partyband.
Als afsluiter mochten we niemand minder dan Frank
Boeijen verwelkomen. Hee Tervuren 2013 werd op die
manier wat intiemer maar tegelijk erg luidruchtig
afgesloten. "Koud in mijn hart" en "Suzanne" werden
luidkeels meegezongen. Met Kronenburgerpark viel het
doek over een fantastisch en vooral erg geslaagd Tervuurs
festivalweekend.

