
“Light-versie” van het administratief centrum 
komt eraan  
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• 14 januari 2009: Be-

stuur en dagelijks 

bestuur CD&V Ter-

vuren 

• 16 januari 2009: 

Nieuwjaarsreceptie 

CD&V Hoeilaart 

• 17 januari 2009:  

Nieuwjaarsreceptie 

CD&V nationaal

(Antwerpen) 

• 21 januari 2009: 

Nieuwjaarsreceptie 

CD&V Vlaams-

Brabant en Brussel 

• 23 januari 2009: 

Nieuwjaarsreceptie 

CD&V Tervuren 

• 25 januari 2009: 

Nieuwjaarsbrunch 

CD&V Arro Leuven 

• 29 januari 2009:  

Gemeenteraad 

Reeds lang broedt het gemeentebestuur op een nieuw onderkomen voor de 

diensten van de gemeente en het OCMW. De vorige coalitie stelde hiervoor een 

te groot en te duur project voor. Onder impuls van CD&V is dat overdreven 

project teruggebracht werd tot een nieuw rationeel voorontwerp. “Nog steeds 

groot genoeg om alle diensten een goede werkplek te geven, nog steeds zonder 

afbreuk te doen aan het architecturaal concept ..... maar vooral beduidend 

kleiner en daardoor goedkoper  dan de eerste ontwerpvisie”, aldus eerste 

schepen Mario Van Rossum. 

 

Tijdens de gemeenteraden van 

november en december werd 

eveneens beslist dat er op de 

Koninklijke Moestuin, naast 

deze light-versie van het 

administratief centrum, ook 

plaats moet zijn voor 

serviceflats en een 

vrijetijdscentrum met cultureel 

centrum en bibliotheek. Een 

wedstrijd in samenspraak met 

een aantal privépartners moet 

duidelijkheid creëren omtrent wat hier mogelijk is. Wanneer we de culturele 

diensten naar dit nieuwe centrum zouden kunnen verhuizen, kan de gemeente 

op de site-Papeblok een mooi woonproject realiseren, met aandacht voor 

jongeren, senioren en een goede sociale mix. Uiteraard zal de toegankelijkheid 

en de werking van onze verenigingen en CC gegarandeerd blijven tot er een 

nieuw onderkomen is. Eerder verkoopt de gemeente de site niet. 

 

“Bij CD&V noch bij andere gemeenteraadsleden zal iemand het in zijn hoofd 

halen om de verenigingen letterlijk op straat te zetten" garanderen onze 

schepenen Mario Van Rossum en Josse Coudré. 

  

Dit is meteen ook een eerste stap in het gemeentelijke Masterplan. Uiteindelijk 

zal de gemeente haar patrimonium op het niveau van de deelgemeenten 

clusteren. De vrijgekomen sites kan ze dan volledig inzetten voor 

woonprojecten. U leest er in een van volgende Telexen wellicht meer over. 
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Vanaf nu kan je jouw deelname aan 

podiummanifestaties of vormings-

cursussen van het gemeenschapscentrum 

Papeblok ook betalen met een Cultuur- 

en Sportpass (Sodexo).  Indien je 

maaltijdcheques ontvangt via de 

werkgever kan je vragen of hij deze eens vervangt door een cultuurcheques. 

 

Ook nieuw is de Cultuurwaardebon van twee euro voor jongeren tussen 15 

en 25 jaar. Onderzoek heeft aangetoond dat hun cultuurparticipatie het 

laagst is, deze Cultuurwaardebon is voor hen een duwtje in de rug. In de 

vrijetijdskrant van januari / februari ’09 vind je zo’n waardebon.  

 

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  

Cultuur is niet duur 

De gemeenteraad van 18 december keurde de begroting 2009 goed. 

Enkele belangrijke aandachtspunten zijn de voorziene nieuwe wegenis-

werken die voorzien zijn in 2009 en de substantiële subsidieverhoging 

voor alle Tervuurse verenigingen met 20 % gespreid over 2 jaar. Vanaf 

2010 zal de subsidiepot zelfs jaarlijkse geïndexeerd worden. 

 

Jong CD&V  kon zich ook vinden in het de begroting en verduidelijkte ook 

waarom. Jong CD&V vroeg de aandacht voor 3 zaken: Jokrimo, Troemel 

en Huisvesting. Een goede oplossing voor jeugdhuis Den Troemel is 

inmiddels gevonden. Het college speelde snel in op deze nood door de 

aankoop van het gebouw naast de basisschool en zorgde ervoor dat den 

Troemel weldra zijn intrek kan nemen in het vrijgemaakte Oude 

Gemeentehuis van Vossem. Ook voor Jokrimo (jeugdbeweging van 

Moorsel) zijn de nodige budgetten in 2009 voorzien voor een nieuwe vloer. 

 

Wat betreft huisvesting deden de jongeren zelf een voorstel voor een 

“verwervingspremie”. Een premie die onder bepaalde voorwaarden kan 

toegekend worden aan jonge Tervurenaars die een woning aankopen in 

Tervuren. Het schepencollege onderzoekt momenteel hoe deze 

verwervingspremie het best wordt ingevuld. Onze jong CD&V-ers zullen 

er dan ook over waken dat de nodige middelen op het gepaste moment 

zullen worden vrijgemaakt. 

Jeudghuizen en verwervingspremie 

Jan Trappeniers, 

Gemeenteraadslid en 

voorzitter Jong CD&V 
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
De gemeenteraad keurde tijdens zijn vergadering 

van 18 december het gemeentelijke ruimtelijk 

structuurplan definitief goed. De 

meerderheidspartijen CD&V–N-VA en GT-VLD 

én de Vlaamse oppositiepartijen SP.a, Groen+  en 

Onafhankelijk waren voor; de Franstalige 

oppositie tegen. 

 

De bespreking die aan deze goedkeuring vooraf 

ging spitste zich voornamelijk toe op: 

- de optie om een centrale voetbal-

infrastructuur aan de Waalsebaan te voorzien,  

- de afbakening van ruimte voor 

bedrijvigheid op een gedeelte van de 

Leuvensesteenweg,  

- de aanpak van de diepe tuinen in relatie 

tot achterliggende natuur-, landschap-, 

landbouwgebieden,  

- en de ontwikkeling van de Koninklijke 

moestuin (met administratief centrum, sociaal 

huis, het alternatief op het GC Papeblok). 

 

Een eerste voorontwerp werd in juni 2008 aan de 

inwoners van Tervuren voorgelegd op een 

informatie- en inspraakvergadering.  

Tussen 17 juni 2008 en 15 september 2008 liep er 

een openbaar onderzoek. 24 adviezen, bezwaren 

en/of opmerkingen werden ingediend. Deze 

werden bes-proken op de  Gemeentelijke 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

(GECORO) die op haar beurt 

een advies aan het college 

uitbracht. Het aangepaste 

plan kreeg uiteindelijk de 

goedkeuring van alle 

Vlaamse partijen. 

 

Het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan (versie 2-2008) 

bestaat uit een informatief 

deel, een richtinggevend 

deel en een bindend deel. U 

kan het volledig raadplegen 

op de website van de 

gemeente onder de rubriek 

‘Wonen en bouwen’. 
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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  

Sinds de verkiezingen van 2006 zit CD&V 

Tervuren terug in de meerderheid.   

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 

dan ook een kort verslag over de 

voornaamste beslissingen van de 

gemeenteraden die sinds het laatste 

nummer doorgingen.. 

 

WWW.TERVUREN.CDENV.BE 

Nieuwjaarswens en receptie 
Geacht lid, beste sympathisant, beste collega, 

 
2008 was zwaar met de economische crisis, de moeilijke regeringsvorming,  

de breuk in het kartel, de val van de regering,…  
 

Ook 2009 wordt niet gemakkelijk.  
Het is ook het jaar van de Vlaamse en Europese verkiezingen  
waarbij we hopen opnieuw op uw steun te mogen rekenen. 

 
Ook in Tervuren staan we voor belangrijke beslissingen voor de  

verdere ontwikkeling van onze gemeente. 
Om het nieuwe jaar samen goed in te zetten nodigt CD&V Tervuren  

u met familie en vrienden  graag uit  
op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 23 januari 2009 vanaf 19:00 uur  

in de Sint-Janszaal in Tervuren (Kerkstraat). 
Gastspreker is Vlaams Parlementslid Tom Dehaene  

en we hebben alles voorzien om er een hele leuke avond van te maken. 
 

Hopelijk tot dan en anders tot op één van onze komende activiteiten….. 
Beste wensen voor het nieuwe jaar, 

 
Het bestuur en de mandatarissen van CD&V Tervuren 




