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K A L E N D E R  

 10 & 11 december: 

Kerstconcert Fura ism 
Non Troppo (Orion) 
20u30 Kerk Tervuren  

 11 december: sociale 

kerstmarkt Tervuren 
van 15 tot 20uur op de 
markt te Tervuren. 

 16 januari: Ontbijt 

rond de tafel - 
nieuwjaarsreceptie.  
Locatie: parochiezaal 
Moorsel van 10h00 tot 
13h00  

 

Tervuren heeft een zeer goede reputatie 
wat betreft het winteronderhoud, dat 
dankt ze aan de enorme inzet van onze 
wegenwerkers die bij nacht en ontij de 
wegen sneeuwvrij maken. Maar 
daarnaast mag ook gesteld worden dat 
de gemeente blijvend investeert in 
nieuwe technieken en nieuw materiaal. 
Zo wordt er in 2010 voor het eerst 
gekozen om te werken met pekel om de 
gladheid op de wegen beter te bestrijden, 
zegt eerste schepen Mario Van Rossum. 
Het Schepencollege besliste vorige 
maand hiervoor een pekeltank aan te 
kopen, deze tank van 30.000 liter bevat 
een mengeling van zout (23%) en water 
(77%), de zogenaamde pekel. De pekel 
wordt (via de gemeentelijke zoutstrooiers) 
vermengd met zout en, in plaats van het 
klassieke strooizout, preventief gebruikt 
in het ijsvrij maken van het Tervuurse 
wegennet. Grote voordelen zijn dat, 
doordat het zout door de pekel wordt 
omhuld, de dooi sneller intreedt en er 
minder zout verloren gaat. Een 
milieuvriendelijke oplossing dus, vermits 

er ongeveer 30% minder zout nodig zal 
zijn in vergelijking met de klassieke 
methode. Maar ook om dat winterzout op 
te slaan besliste de gemeente om de 
twee oude zoutsilo’s, die je wellicht kent 
en die opgesteld staan op de terreinen 
van WEB in de Oppemstraat, te 
vervangen door nieuwe silo’s. De oude 
silo’s hadden immers, na een gebruik van 
meer dan 20 jaar, hun dienst bewezen.  
Ook in het straatbeeld van Tervuren zal 
je, tijdens de eindejaarsperiode, 
nieuwigheden ontdekken. Tijdens de 
kerstperiode, en dit voor de allereerste 
keer, zullen onze straten versierd worden 
met led-kerstverlichting. Led-verlichting 
heeft meerdere voordelen, waarvan een 
vlotte toepassing in het kader van 
sfeerverlichting, maar vooral de 
energiezuinigheid de belangrijkste zijn. 
Milieuvriendelijk de winter door, het kan 
in Tervuren.  
 
Meer informatie: Schepen Mario Van 
Rossum, 
mario.vanrossum@tervuren.be 
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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  

In het kader van het sportbeleidsplan 
wenst de gemeente Tervuren een 
aantal zonevreemde terreinen af te 
bouwen en bestaande terreinen te 
hergroeperen. In concreto gaat het 
ov er  de spor tv elden v an de 
voetbalploegen FC Moorsel en KV 
Tervuren. 'De bedoeling is dat op 
termijn de twee ploegen en hun 
jeugdreeksen op dezelfde locatie zullen 
spelen. In eerste instantie zouden er 
drie voetbalvelden met tribunes en 
kantines worden aangelegd. In een 
volgende fase wordt dan de aanleg van 
een vierde voetbalveld bekeken.', zegt 
sportschepen Mario Van Rossum.  
  
Om het project langs de Waalse Baan 
in Moorsel deels te financieren, wordt 
het terrein van FC Moorsel langs de 
Vinkenlaan verkocht, daar zal later een 
nieuw woonproject opgestart worden.  
  
Op de gemeenteraad van november 
werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) voorlopig aanvaard. Dit RUP 

zorgt ervoor dat, uiteraard onder 
bepaalde voorwaarden, de huidige 
zone die momenteel ingekleurd is als 
landbouwgebied omgevormd wordt tot 
een recreatiezone waar sport en 
voetbalactiviteiten mogelijk worden. Dit 
voorstel houdt nu reeds rekening met 
een grote groenbuffer, een inplanting 
die het  terreinrel iëf  volgt en 
infrastructuur die centraal in het gebied 
wordt voorzien, dit alles om overlast 
naar de buurt toe tot een minimum te 
herleiden.  
  
Het openbare onderzoek start op 13 
december en eindigt op 10 februari 
2011. Dit geeft de buurt en anderen de 
kans om bezwaren, suggesties of 
adviezen t.a.v. deze plannen in te 
dienen. 
  
Meer informatie: Schepen Mario Van 
Rossum, 
mario.vanrossum@tervuren.be 

Gemeenschappelijke voetbalterreinen langs de Waalsebaan komen in zicht. 
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Jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 goedgekeurd. 
Nadat de jeugdraad eerder al een positief advies gaf, 
keurde ook de gemeenteraad op 
28 oktober 2010 het jeugdwerkbeleidsplan goed. Het 
plan legt de doelstellingen van het 
jeugdbeleid vast voor de jaren 2011 tot 2013. 
Aandachtspunten voor de volgende jaren 
zijn een onderzoek naar de haalbaarheid van een 
jeugdcentrum, het uitwerken van een 
kinderopvangbeleid en het verder uitwerken van de 
speelpleinwerking Katapult. Wat betreft 

jeugdwerkinfrastructuur hebben de meeste 
verenigingen ondertussen een onderkomen 
gevonden in gemeentelijke infrastructuur, maar er zijn 
nog enkele aanpassingen gepland. 
 
 
Meer informatie: Schepen Jan Trappeniers, 
jan.trappeniers@tervuren.be 

Kaderovereenkomst tussen gemeente Tervuren en Eandis 
Op de gemeenteraad van 28 oktober 2010 werd een 
kaderovereenkomst goedgekeurd tussen 
de gemeente en Eandis. 
Eandis gaat, op vraag van de gemeenten, een aanbod 
creëren van ondersteuningsactiviteiten 
gericht op energiebesparingen en investeringen op 
niveau van (hernieuwbare) energie en 
energie-efficiëntie. In het aanbod zitten studie-, project
- en/of onderhoudsovereenkomsten. De 
gemeente kan hier beroep op doen wanneer zij een 
aanbesteding willen doen voor projecten 
die energiebesparingen met zich meebrengen (vb. 
Vernieuwen van een stookplaatsinstallatie, 

dakisolatie,…). Eandis zal de aanbesteding op zich 
nemen, de bouw begeleiden, maar 
eveneens het onderhoud kan aan Eandis worden 
toegekend. Door te specialiseren zal Eandis 
de kennis hieromtrent centraliseren en kunnen zij 
betere voorwaarden bekomen bij de 
leveranciers. Via deze kaderovereenkomst is Tervuren 
nu in staat om van deze diensten 
gebruik te maken. 
 
Meer informatie: Schepen Jan Trappeniers, 
jan.trappeniers@tervuren.be 

De “Berg van Termunt” krijgt een natuurversterkende en sociaalrecreatieve bestemming 
De “Berg van Termunt” krijgt een 
natuurversterkende en sociaalrecreatieve 
bestemming 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 30 september 
sloot de gemeente een erfpachtovereenkomst af voor 
de Berg van Termunt met de Koninklijke Schenking. 
Deze overeenkomst maakt de weg vrij om aan dit 
gebied een eigen gewenste gemeentelijke invulling te 
geven. De gemeenteraad van 25 november keurde 
daarom de opdracht voor de opmaak van een 
herbestemmingsplan voor de “Berg van Termunt” 
goed.  
De voetbalactiviteiten vertrekken er over enkele jaren 
naar de nieuwe voetbalinfrastructuur aan de 
Waalsebaan. Het gemeentebestuur zal aan deze 
Waalsebaan de groene loper uitrollen voor New Star 
Tervuren, Voorwaarts Duisburg en FC Moorsel. 
Tijdens de gemeenteraadszitting in november werd 
hiervoor ook het ruimtelijke uitvoerings- en 
onteigeningsplan aanvaard.  
Voor de “Berg van Termunt” moet een studiebureau 
een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken. De opdracht is 
tweeledig: natuurversterkend en sociaalrecreatief. 
Sociaalrecreatief 

Tussen de Tervurenlaan en de trambedding, op een 
schitterende locatie overigens, krijgt de vakantie 
speelpleinwerking (nu aan de Nettenberg) zijn vaste 
stek met eigen lokalen. De huidige voetballokalen 
worden hiervoor maximaal herbenut. Er komt een 
trapveld, een speelweide, een kleinschalig verhard 
speelveld en een speelbos met loopbalk, boomhut, 
touwbrug,... De jeugd krijgt hier een veilige speelplek 
geïsoleerd van het autoverkeer.  
Daarnaast is het de ambitie van het gemeentebestuur 
om er ook een Finse piste, een fit-o-meter en een 
petanqueveld voor senioren aan te leggen. 
Natuurversterking 
Het noordelijk deel (achter de trambedding) blijft groen 
parkgebied en er worden natuurversterkende 
maatregelen genomen. “Volgend jaar laat de 
milieudienst een groenbeheersplan opmaken, met als 
doel de kwaliteit van de natuur- en de biodiversiteit 
van dit gebied te verhogen” aldus Theo Debeer. (zie 
ook onze Telex van oktober). 
 
Meer informatie: Schepen Theo Debeer, 
theo.debeer@tervuren.be  
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Gemeenteraden 2011 
De gemeenteraden zullen in 2011, net als in 2010, plaatsvinden elke laatste donderdag van de maand. In juli is er 
geen gemeenteraad. De vergaderingen vinden plaats in de vergaderzaal van Elk Zijn Huis, Lindeboomstraat 116 om 
20 uur. In 2011 zijn er echter 2 afwijkingen. De gemeenteraad van juni is op woensdagavond aangezien 
donderdagavond de start is van Hee Tervuren. De gemeenteraad van augustus wordt een weekje achteruit 
geschoven tot op 1 september zodat hij buiten de vakantieperiode valt. 
 
Dit zijn de data: 
 
- donderdag 27 januari 2011; 
- donderdag 24 februari 2011; 
- donderdag 31 maart 2011; 
- donderdag 28 april 2011; 
- donderdag 26 mei 2011; 
- woensdag 29 juni 2011; 
- donderdag 1 september 2011; 
- donderdag 29 september 2011; 
- donderdag 27 oktober 2011; 
- donderdag 24 november 2011; 
- donderdag 22 december 2011. 
 
Deze vergaderingen zijn (grotendeels) openbaar en iedereen mag dus aanwezig zijn op de gemeenteraad. 
 
Meer informatie: Schepen Jan Trappeniers, jan.trappeniers@tervuren.be 

Veranderingen binnen het CVO 
Op de gemeenteraad van 25 november 2011 werden er omtrent het CVO (Centrum voor volwassenenonderwijs) 
twee zaken beslist.  
Ten eerste werd er goedgekeurd dat het CVO van start zou gaan met een nieuwe opleiding, namelijk ‘inrichten van 
de woning’. Dit in aansluiting op de cursus naaien, vermits er veel vraag is naar verwante cursussen. Bovendien 
vindt het CVO deze opleiding ook bijzonder geschikt voor anderstaligen, die naast het volgen van de gewone cursus 
eveneens kunnen werken aan de bijschaving van hun Nederlands. Deze opleiding wordt ingericht vanaf het 
schooljaar 2011-2012.  
Ten tweede werd er beslist om de opleiding ‘Naaien’ om te vormen tot ‘Realisaties kinder- en tienerkleding’ en 
‘realisaties dameskleding, studiegebied Mode’. Ook hier ziet men het oefenen van het Nederlands als een pluspunt. 
Deze verandering zal eveneens van start gaan in het schooljaar 2011-2012. 
 
Meer informatie: Femke Taymans, 
fem_taymans@hotmail.com 


