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Goedgemutst het nieuwe jaar in! 
 
Goed begonnen is half gewonnen, gaat het spreekwoord, waar ook wij 
zeer sterk in geloven.  Vandaar dat we allemaal goedgemutst het nieuwe 
jaar in zijn gegaan.  Als u ons gemist heeft op de eindejaarsmarkt en de 
affiches nog niet gezien hebt, en zelf aan onze kerstwensen zou 
ontsnapt zijn, dan maakt bijgevoegde foto meteen duidelijk wat we 
hiermee ook bedoelen. 
 
Maar goed, het ging over goed beginnen.  Na vier jaar beleid vonden we 
als CD&V dat het tijd werd om eens samen met u te kijken waar we 
ondertussen staan en wat er nog op stapel staat.  Daarbij vinden we het 
belangrijk om ook van u te weten wat u ervan vindt. 
 
Om het nuttige aan het aangename te paren hebben we daarom op 
zondag 16 januari een ontbijt met bubbels voor u voorzien in de 
parochiezaal van Moorsel.  We beginnen om 9u30 met een korte 
inleiding, waarna onze mandatarissen met jullie rond tafel gaan zitten 
om kort de verschillende beleidsdomeinen te bespreken die zij meer 
specifiek volgen.  Ze veranderen geregeld van tafel, zodat u de kans 
krijgt om over alle onderdelen van het beleid met ons in discussie te 
treden.  Aansluitend begint vanaf 11 uur onze receptie. 
 
Dus allen graag tot 
dan en ondertussen 
al het beste voor het 
nieuwe jaar… 
 
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  

Schepen Theo Debeer (CD&V) bevoegd 
voor milieu, duurzame ontwikkeling, 
senioren, 
openbaar groen, evenementen en 
feestelijkheden liet zich omwille van 
een medische ingreep de voorbije 12 
weken vervangen door Jan Trappeniers 
(CD&V).  
Een vervanging was de beste garantie 
op continuïteit en opvolging van een 
aantal dossiers. 
Vanaf 10 januari neemt Theo zijn 
schepenambt terug op.  
 
Tijdens de voorbije periode maakte Jan 
zich ondermeer verdienstelijk met de 
verdere uitwerking van het sinds 2010 
in het leven geroepen jongeren-
seniorenproject ter bevordering van de 
contacten tussen de generaties. Ook de 
aannemer voor de aanleg van een 
bufferbekken aan de Kongowijk werd 
aangesteld.  Deze werken kunnen nu 
starten eind januari 2011. De aanleg 
van dit bufferbekken moet pijnlijke 
herhalingen van overstromingen 
voorkomen. 
 

Er kwam ook een definitieve oplossing 
voor het aanslepende probleem voor de 
wateroverlast op het voerwegje in 
Vossem ter hoogte van het 12 
apostelenbos. Dit lag er vaak modderig 
bij. Hier worden nu geperforeerde 
matten geïnstalleerd die het water 
doorlaten zodat het water niet aan de 
oppervlakte op het wegje komt. 

 
Meer informatie: Schepen Theo 
Debeer, 
theo.debeer@tervuren.be  
&  
Jan Trappeniers 
jan.trappeniers@tervuren.be  

Schepen Theo Debeer neemt zijn schepen-
mandaat vanaf 10 januari opnieuw op.  

Tarieven voor lozing van afvalwater 
De gemeenteraad van 23 december 
legde de nieuwe bijdrage voor de 
opvang en het transport van 
afvalwater voor 2011 vast. Zowel 
abonnees als eigen waterwinners 
betalen volgend jaar (2011) 0,99 
euro per m³. Dit is een verhoging 
van 0,02 euro. 
 
Deze vergoeding werd enkele jaren 
geleden in het leven geroepen om 
een aantal grootschalige lopende en 
geplande rioleringsprojecten mee te 
financieren. Deze projecten moeten 
zorgen voor een degel i jke 
waterafvoer en ze dragen bij tot de 

schoonmaakoperatie van het 
huishoudelijk afvalwater. Deze 
werken zijn noodzakelijke om de 
goede ecologische waterkwaliteit 
van  on ze  r iv ier en  é n de 
beschikbaarheid van drinkbaar 
water veilig te stellen. 
 
Wist u dat minder dan 1 % van de 
hoeveelheid water op aarde direct 
geschikt is voor menselijk gebruik? 
 
Meer informatie: Schepen Theo 
Debeer, 
theo.debeer@tervuren.be 

N I E U W S B R I E F  
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Opening jeugdhuis “De Kaaf” 
Op zaterdag 27 november werd jeugdhuis "De Kaaf" 
in Moorsel geopend. Het waren de trotse Tim Fabry 
en Douwe Wittebrood die het nieuwe jeugdhuis 
mochten openen. Net als de andere 3 deelgemeenten 
heeft nu ook Moorsel zijn eigen jeugdhuis. Een aantal 
maanden geleden klopten enkele jongeren aan bij de 
gemeente met de vraag om een locatie voor een nieuw 
jeugdhuis. Moorsel heeft een heel jonge bevolking en 
dit jeugdhuis zal dus zeker een succes kennen bij de 
Moorselse jeugd. Het jeugdhuis bevindt zich onder de 
Steenberg in Moorsel. Een goede locatie voor elke 
jeugdvereniging is een prioriteit in het 
jongerenprogramma van CD&V. We zijn dan ook 
verheugd dat we "De Kaaf" een succesvolle start 
kunnen wensen in hun eigen jeugdlokaal.  
 
Meer informatie: Jan Trappeniers, 
jan.trappeniers@tervuren.be  

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

Voorlopige twaalfden want nog geen 
gemeentebegroting voor 2011 

Op de gemeenteraad van 23 december werden 
‘voorlopige twaalfden’ goedgekeurd voor de 
maanden januari en februari 2011. 
Dit was nodig omdat er nog geen ontwerp van 
gemeentebegroting aan de gemeenteraad kon 
worden voorgelegd. Deze techniek laat toe om 
gedurende de eerste twee maanden van het jaar 
toch alle verplichte uitgaven te kunnen betalen; 
geen nieuwe beleidskeuzes maar het betalen van 
bv. lonen en wedden, facturen en dergelijke. 
De opmaak van de begroting loopt in het 
schepencollege dus blijkbaar wat moeilijker dan 
verwacht; niet alle neuzen staan in dezelfde 
richting.  
Voor CD&V is het nochtans duidelijk: een 
begroting is geen vodje papier maar een 
overwogen keuze inzake gemeentelijke 

inkomsten en uitgaven. Alhoewel een begroting 
een jaardocument is moet het ook uitgaan van 
de redelijkerwijze te verwachten inkomsten en 
uitgaven van de komende jaren. Tegelijk dient 
het voorzichtigheidsprincipe nageleefd: kosten 
niet onderschatten, inkomsten niet overschatten 
en zorgen voor een marge.  
Belastingen dienen om beleid te voeren maar is 
niet als met een jojo spelen in functie van 
komende gemeenteraadsverkiezingen: omhoog, 
omlaag, omhoog, …   
Dit zal onze toetssteen zijn bij de goedkeuring 
ervan. 
 
Meer informatie: Hubert Lyben, 
lyben@skynet.be  
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T E R V U R E N  T E L E X  

Met de voorlopige vaststelling van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan zijn we in de laatste 
fase beland van de “verbreding en 
verdieping” (kortweg  sneltoets genoemd) van 
ons mobiliteitsplan, aldus schepen van mobiliteit 
Josse Coudré. 
 
In september 2008 had de Provinciale 
Auditcommissie (PAC) onze sneltoets gunstig 
verklaard.  
Drie thema’s zouden in detail uitgewerkt worden: 
vrachtroutes, parkeerbeleid en verkeerscirculatie 
naar randparkings.  
 
Meten is weten en dus werd er heel wat  
analyse– en meetwerk verricht rond deze 3 
mobiliteitsaspecten. Dit onderzoek zal 
richtinggevend zijn voor onze beleidsbeslissingen 
in de komende jaren. Het zou ons te ver leiden 
om de diverse aspecten in detail toe te lichten, 
maar in verband met parkeerbeleid werden de 
volgende aspecten onder de loep genomen: 
 
 Lang- versus kortparkeren in Tervuren 

Centrum 
 Beurtelings parkeren versus parkeerzones 
 Fietsparking 
 Parkeerenquêtes (Terminus tram 44, site 

Papeblok) 

 Interactie parkeren – openbaar vervoer 
(bvb Terminus tram 44) 

 
In juni 2010 werden deze resultaten in een 
participatiemoment voorgelegd aan de 
belangrijkste actoren in onze gemeente op het 
v l a k  v a n  m o b i l i t e i t  ( s c h o l e n ,  
Fietsersbond, RLE,…,)  later volgde  
een gemeenteraadscommissie. Op 18 januari 
wordt onze sneltoets ter goedkeuring voorgelegd 
aan de PAC waarna de gemeenteraad eind 
februari de definitieve vaststelling zal maken.  
 
Zoals U merkt is deze sneltoets een vrij zware 
administratieve operatie… Ze is evenwel een 
“conditio sine qua non”  als men in aanmerking 
wilt komen voor  subsidies voor 
mobiliteitsprojecten. Denk maar even aan de 
diverse fietspadendossiers in hun ontwerpfase 
(N3, Lindenberg, Moorselstraat, Heidestraat, 
Dorpsstraat,…). Conclusie van het verhaal: 
dankzij deze sneltoets hebben we een betere kijk 
op een paar specifieke mobiliteitsaspecten en 
hebben we uitzicht op subsidies (die voor de 
fietspaden zelfs kunnen oplopen tot 100%!!).  
 
Meer informatie: Schepen Josse Coudré 
Josse.coudre@tervuren.be  

Het mobiliteitsplan 

N I E U W S B R I E F  

 In het Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum zetelt een afgevaardigde uit de 
Jeugdraad. Op de gemeenteraad van 23 december 2010 werd Yule Seifert benoemd als lid 
van het Beheersorgaan, als vertegenwoordiger van de gemeentelijke jeugdraad. 

 Op bovengenoemde gemeenteraad werd ook de begroting van de vzw Toerisme Tervuren 
voor 2011 goedgekeurd. 

 Verder werd voor de verschillende kerkfabrieken (namelijk voor de kerkfabriek Sint-Paulus 
Vossem, Sint-Katharina Duisburg, Sint-Jozef Moorsel en Sint-Jan Evangelist Tervuren) het 
budget voor 2011 goedgekeurd. 

 Daarnaast werden de besluiten van de gouverneur, in verband met de goedkeuring van de 
rekeningen van het boekjaar 2009 van deze vier kerkfabrieken, ter kennisgeving 
meegedeeld. 

 Voor twee kerkfabrieken, Sint-Jozef Moorsel en Sint-Jan Evangelist Tervuren, werd 
eveneens het meerjarenplan goedgekeurd. 

 Ten slotte heeft de gemeenteraad kennis genomen van het budget 2011 en het 
geactualiseerde meerjarenplan van de kerkfabriek H.-Maria-Magdalena Eizer. 

 
Meer informatie: Femke Taymans - fem_taymans@hotmail.com 

Kort nieuws uit de gemeenteraad 
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T E R V U R E N  T E L E X  

Lempereurplein 
Komt er een nieuw plein in 
Tervuren ? 
  
Inderdaad langs de Brusselsesteenweg in 
Tervuren Centrum zullen Elk zijn Huis en 
Vlabinvest, wellicht nog eind 2011, starten met 
een woonproject op de voormalige kazernesite. 
Het plan omvat twee fasen: eerst wordt de kant 
Brusselsesteenweg aangepakt, naast een paar 
winkelruimtes zullen daar ook een 20-tal 
appartementen en een ondergrondse parking 
gerealiseerd worden. Fase twee, die later zal 
volgen, gaat vooral de oude gebouwen aan de 
kant van de Peperstraat aanpakken. “Ook hier 
komen er nieuwe appartementen.” zegt schepen 
van woonbeleid Mario Van Rossum. 
  
Het is de bedoeling om deze voormalige 
kazerne naast zijn nieuwe functies ook 
toegankelijk te maken, voor wandelaars en 
fietsers. Het binnenplein gaat een mooi eigen en 
groen karakter krijgen en zal het voor de zwakke 
weggebruikers mogelijk maken om via dit plein 
door te wandelen naar de Peperstraat en later 
via het project Vande Velde naar de 

Vanderachterstraat. Vermits ook een aantal 
woongelegenheden rechtstreeks op dit plein 
uitgeven, werd het noodzakelijk om dit pleintje 
een eigen officiële naam/adres te geven. 
  
De Heemkundige Kring werkte een paar 
naamvoorstellen uit, de gemeenteraad maakte 
zijn keuze, en besliste uiteindelijk dit plein 
voortaan het   "Lempereurplein" te noemen. Een 
mooi eerbetoon aan wat er is geweest en 
herkenbaar voor de meeste Tervurenaars. De 
eveneens zo bekende leeuwen (zie foto) zullen 
verplaatst worden en krijgen een prominente 
plaats op het nieuwste plein van Tervuren. 
  
Wie nu al een kijkje wil nemen op de site van de 
kazerne kan dat. Omwille van de werken aan 
huis Stroobants, heeft de gemeente er samen 
met Elk Zijn Huis een tijdelijke parking 
ingericht. Deze is gratis en toegankelijk via de 
Brusselsesteenweg naast de Standaard 
boekhandel.  
 
Meer informatie: Schepen Mario Van Rossum 
mario.vanrossum@tervuren.be  



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

Theo Debeer, Jan Trappeniers, Hubert Lyben, Josse Coudré en Sam Wijnants 
Lay-out: Ludwig Paeps 

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

Sociale kerstmarkt 
Op zaterdag 13 december vond de 8ste editie van de sociale 
kerstmarkt plaats op de markt van Tervuren. Meer dan 40 
verenigingen uit het sociale en het socio-culturele netwerk 
van Tervuren en omgeving stelden hun sociaal project voor 
én boden een gevarieerd gamma aan van eindejaarsproducten 
zoals artisanaat, kerstversiering, kaarsen, wenskaarten, 
planten, boeken, geschenk- en siervoorwerpen, derde 
wereldproducten,... De markt werd omgetoverd tot een 
gezellig dorpje met verschillende standjes, en de grote 
opkomst en heel wat optredens zorgden voor een schitterende 
sfeer.  
 
"Deze kerstmarkt is een initiatief in samenwerkingsverband met de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (GROS), de Culturele Raad van Tervuren (CRT), de Jeugdraad en de 
Christelijke Werknemersbeweging (ACW) van Tervuren met de steun van Coördinatie Vlaamse Rand van 
de Vlaamse Overheid (vzw de Rand) en de Gemeente Tervuren." 

Op de gemeenteraad van 23 december werden de 
statuten van de GROS aangepast. Naast enkele 
technische aanpassingen wordt er in het subsidie-
beleid jaarlijks ook een rugzakpremie gereserveerd. 
Hierdoor kunnen elk jaar 5 initiatieven, van jonge-
ren die sociaal maatschappelijke projecten in het 
buitenland doen, steun ontvangen ter waarde van 
250 euro.  
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Niet vergeten !! 
 
CD&V Tervuren nodigt alle 
Tervurenaars uit op een gratis 
ontbijt met bubbels op 16 ja-
nuari 2011 vanaf 09u30 in de 
parochiezaal van Moorsel. 


