De iedereen inbegrepenkrant

Telex
J

u

n

i

2

0

1

Tervuren

In dit nummer:

Mario
Van Rossum
Lijsttrekker
CD&V
op 14 oktober 2012

Nieuwe schepen Jan Trappeniers Kandidaten voor 14 oktober: Sebastiaan Coudré,
Thomas Van Rompuy, Kristina Eyskens en
Arthur Gamble Milieunieuws
Energiemaatregelen Bouwprojecten Koninklijke
Moestuin 5000 euro woonpremie Goedkope leningen voor energiemaatregelen
Seniorenflats - Seniorenbehoeftenonderzoek
Mobiliteit: parkings, parkeren, busverbinding
Duisburg-Leuven

2

Drie generaties inzet
in onze gemeente.

Ieder met een eigen verhaal:
Josse, Sebastiaan en Léa
Sebastiaan, na Léa en Josse, stap jij nu ook in de gemeentepolitiek. Een weloverwogen keuze?
Sebastiaan: Zeker en vast. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het reilen en zeilen van onze gemeente en
volg ik de actualiteit. Mensen die mij kennen, weten dat ik graag de handen uit de mouwen steek. Zo wil ik ook mijn
steentje bijdragen aan de toekomst van onze mooie, groene, landelijke en Vlaamse gemeente, Tervuren. Bovendien
hebben we bij CD&V een toffe groep waar heel wat jongeren aan bod komen.
Waar wil je werk van maken?
Sebastiaan: Ik wil vooral opkomen voor de behoeften van de jongeren en het verenigingsleven. Als we een mooie
toekomst willen voor onze gemeente, is het cruciaal dat jongeren hier ook kunnen blijven wonen. In de jeugdclub
waarvan ik voorzitter ben en bij de vrienden waarmee ik schoolgelopen heb in het GITO en in Duisburg, krijg ik vaak
dezelfde reactie. Vandaag gebeurt het al te vaak dat jongeren moeten uitwijken omdat wonen in Tervuren te duur is
geworden. We dienen hier als gemeente maatregelen te nemen. Onder impuls van de CD&V-jongeren werd hiertoe
trouwens al een eerste aanzet gegeven in de huidige legislatuur, door de verwervingspremie.
Ook het verenigingsleven ligt je nauw aan het hart?
Sebastiaan: Ja, dat spreekt voor zich. Het verenigingsleven is de ziel van een gemeente. Een sterk verenigingsleven
brengt de mensen dichter bij elkaar, een absolute noodzaak om samenleven aangenamer te maken. Dat ervaar
ik zowel in de jeugdclub als in de muziekvereniging waarvan ik lid ben. Daarom ook dat we het samenkomen van
mensen in wijken, gehuchten en leefkernen nog sterker moeten stimuleren. Specifiek vanuit mijn eigen ervaring wil ik
bijdragen om de jeugdwerking, de sportclubs en het socio-culturele verenigingsleven sterker te ondersteunen.
Josse, is de keuze van Sebastiaan een verrassing voor jou?
Josse: Toch wel. Ik had er nooit aan gedacht dat hij in de politiek zou stappen, maar het zal wel in de genen zitten.
Wellicht is het ook zo dat ik die microbe onbewust overgebracht zal hebben de voorbije 5 jaar als schepen van
infrastructuurwerken, cultuur, erfgoed en mobiliteit. Sebastiaan kennende zal hij er voor de volle 100% voor gaan!
Léa, jij was meer dan 50 jaar actief in de gemeente, als secretaris, gemeenteraadslid, schepen en 17 jaar als
burgemeester. Hoe denk jij hierover?
Léa: Ik vind het positief dat jongeren zich politiek engageren en zich willen inzetten voor onze gemeente. Het zijn de
mensen die het verschil maken. Ik ben ervan overtuigd dat Sebastiaan dit kan. Ik wil hem hierbij dan ook steunen en
alle succes toewensen.

Nieuw!
Jan Trappeniers:
nieuwe CD&V-schepen
Karina Van Hal:
nieuw CD&V-gemeenteraadslid
Femke Taymans:
nieuwe CD&V-fractieleider
Op 1 april nam Josse Coudré ontslag
als schepen. Omwille van professionele
omstandigheden verhuist hij naar
Frankrijk.
Zijn vervanger is de 31-jarige Jan
Trappeniers, die als fractieleider werd
vervangen door Femke Taymans (27).
We vroegen Jan even een korte reactie
na zijn eerste 2 maanden als kersvers
schepen. “De eerste 2 maanden zijn
razendsnel voorbij gevlogen. Ik heb me,
mede dankzij de hulp van Josse, zeer snel
kunnen inwerken.”
Zowel Cultuur/Erfgoed als Mobiliteit en
Infrastructuurwerken zijn heel boeiende
domeinen waar heel wat uitdagingen
wachten. Ik zet de lijn van Josse verder
maar kan toch mijn eigen accenten
leggen.

Jan

Karina

Femke

Samen met Femke, die fractieleider wordt,
kunnen we nog meer aantonen dat CD&VTervuren klaar is voor de komende jaren.

Trots op Tervuren!
Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in het
vooruitzicht geraken steeds meer kandidaten bekend.
Dat kinderen van nationale politici de sprong naar
de politiek wagen is niet ongewoon.

Kristina

Thomas

Onze CD&V-lijst in Tervuren presenteert er zelfs twee,
namelijk Thomas Van Rompuy, zoon van
de Europese President Herman Van Rompuy
en Kristina Eyskens, dochter van
Minister van Staat Mark Eyskens.

Schepen van Milieu
Theo Debeer is tevreden met
deze werken.
“De opvangcapaciteit van
de Voer zal toenemen tot
bijna verdubbelen door de
aanleg van een zomeren winterbedding en de
kansen op overstromingen
van de aanpalende tuinen
doen afnemen. Ook de
buurtbewoners staan
positief tegenover deze
werkzaamheden.”

Voerbedding herlegd in Vossem
Aan de Dorpsstraat werd de Voerbedding herlegd, ze zal er vanaf dit
najaar meanderen. Het aanpalende
natuurgebiedje wordt verder
opgewaardeerd door de uitdieping
van de kikkerpoel, de aanleg van
een vispaaiplaats, de aanplant van
knotwilgen en de aanleg van een
extra bosje.

De betonnen en stenen wanden (en
andere constructies) achteraan een
aantal tuinen zullen verdwijnen.
Ze vormen een visuele minwaarde.
De bronafwateringsbuizen worden
in overleg met de buurtbewoners
doorgetrokken tot aan de nieuwe
loop.

Op de nieuwe Voerbodem werd een
water- en oeverplanting ingezaaid
die in het najaar volgroeid zal zijn.
Dan wordt de Voer aangesloten
op haar nieuwe bedding. De
gestapelde grond blijft er nog even
liggen om er later de oude bedding
mee te dichten.

Thermografische luchtfoto van uw dak
In de nacht van 8 op 9 maart werd er een thermografische foto gemaakt van alle daken van
Tervuren. Deze foto geeft een beeld van de warmteverliezen. Vanaf september kan u deze foto
raadplegen op het gemeentehuis, waar u eveneens er een gepast isolatieadvies kan krijgen.
Wie investeert in dakisolatie bespaart niet alleen op zijn energiefactuur maar krijgt ook financiële
steun van de gemeente.
“Hiermee willen we zoveel mogelijk inwoners aanzetten om hun dak (nog beter) te isoleren
en zo bij te dragen tot een lagere CO2-uitstoot. Alle woningen samen verliezen gemiddeld
30% aan warmte via het dak!” zegt Milieuschepen Theo Debeer.

100% groene energie!
“Een keuze die aansluit
bij de doelstellingen
geformuleerd in
onze beleidsverklaring.”
zegt Milieuschepen
en schepen van
Duurzame Ontwikkeling
Theo Debeer.

Vanaf 1 januari 2012 schakelden
het gemeentebestuur, het OCMW
en de politie van Tervuren over van
50% naar 100% gecertificeerde
hernieuwbare groene stroom.
Samen verbruiken deze jaarlijks 3,5
miljoen kilowattuur. Dat is evenveel
als bijna 1000 gezinnen. Deze
groene stroom wordt voornamelijk
opgewekt in waterkrachtcentrales

in Zweden en gedeeltelijk uit
windmolenparken op de Noordzee.
Kiezen voor groene energie
betekent kiezen voor een
vermindering van de CO2-uitstoot
en voor het tegengaan van de
opwarming van de aarde.
Voortaan blazen we als gemeente
jaarlijks 1000 ton C02 minder de
atmosfeer in.

Achtjarige schoolkinderen bouwen
een bijenhotel in Tervuren
Zestien leerlingen van het derde
leerjaar A van de Gemeentelijke
basisschool van Tervuren
bouwden onder leiding van hun juf
een bijenhotel.
Tegelijkertijd werden zij vertrouwd
gemaakt met ‘biodiversiteit’,
groepswerk, materialen en met
technieken zoals timmeren, boren,
zagen...

Het Bijenhotel werd ingehuldigd
in aanwezigheid van het
schepencollege. De kinderen van
het derde leerjaar A knipten zelf het
lintje door.

De boomgaard
Wandelaarsstraat in
Tervuren.

Schepen van Milieu Theo Debeer is zeer opgetogen met dit initiatief:

“De impact van dit bijenhotel is groot. De nieuwe hotelgasten bevruchten
bloemen en fruitbomen in de boomgaard en het prachtige natuurgebied aan
de Robianovijvers. De leerlingen bouwen met hun hotel deze mooie plek in he
centrum van Tervuren verder uit tot een waardevol natuurgebied.”

Arthur Gamble, bekende Brit in Tervuren
CD&V-Tervuren wenst in
het vooruitzicht van de
gemeenteraadsverkiezingen met
zijn programma en kandidatenlijst
ook nieuwe inwoners en de bijna
25 % buitenlanders van de
gemeente aan te spreken.
Van deze buitenlanders zijn de
Britten met 1500 de grootste groep,
logisch ook dat in die kringen
werd gezocht naar een sterke
vertegenwoordiger.
Bijna automatisch kom je dan bij
Arthur Gamble terecht, wellicht de
bekendste Brit van Tervuren.
Arthur Gamble woont reeds 40
jaar in Tervuren waar hij tot 1996
professioneel verbonden was
aan de British School, spreekt
voortreffelijk Nederlands en is actief
in tal van verenigingen.
Hij lag aan de basis van de
integratie van een aantal Engelse

muzikanten in de harmonie
Vossems Voerezonen, draait
mee in Ziekenzorg Vossem, is
bestuurslid van de Cultuurraad van
Tervuren en bij de Vrienden van
de School van Tervuren en helpt
reeds jaar en dag de gemeente bij
het onthaal van nieuwe inwoners.
Kortom het typevoorbeeld van de
actieve, geïntegreerde buitenlander
in Tervuren.

Integratie
“De taal is meestal de grootste
drempel om te komen tot een
goede integratie, daarom is het zo
belangrijk om mensen te leiden
naar de taalcurssussen. Tervuren
doet al heel wat inspanningen
binnen zijn Centrum voor
Volwassenonderwijs, maar op
vlak van promotie en het kenbaar
maken van deze mogelijkheden

kan het wellicht nog beter. Het is
een lange reis maar om ten volle
van onze mooie gemeente te
genieten is de taal leren zeker de
moeite waard.”, aldus Arthur.

Waarom kandidaat
bij CD&V:
Ik heb nooit aan een politiek
engagement gedacht, maar zet nu
toch de stap omdat ik bij CD&VTervuren een enthousiaste groep
mensen heb gevonden die er echt
voor gaan, aan wie ik mijn verhaal
kan vertellen en bij wie ik mijn
boodschap naar alle buitenlanders/
anderstaligen in onze gemeente
het best kan uitdragen. Ik vind het
zo belangrijk dat ook deze grote
groep inwoners een stem krijgt,
misschien kan ik ze met mijn
kandidatuur motiveren om ook
lokaal actief te worden. Ik blijf dan
ook oproepen dat alle buitenlanders
zich registeren als kiezer voor de
gemeenteraadverkiezingen. Ook zij
wonen en leven hier, soms al heel
lang, en kunnen op die manier mee
bouwen aan onze mooie gemeente
Tervuren.
Wie zich als EU-burger wenst te
registeren kan dat nog steeds voor
31 juli via:
http://www.tervuren.be/index.
aspx?SGREF=180&CREF=9544
Meer info: http://tervuren.cdenv.be/

Arthur Gamble

Opening 9 juni 2012

Nieuw gemeentehuis/sociaal huis
Het Adminstratief centrum/Sociaal
huis is afgewerkt.
De buitenomgeving zal de komende
maanden worden aangepakt en de
officiële opening vindt plaats op 9
juni.

“De bouwaanvraag voor het
vrijetijdscentrum en de ondergrondse
parking werd begin mei ingediend.”
zegt Jan Trappeniers.

Bouw
42 seniorenflats
Langs de Leuvensesteenweg zijn
de bouwwerken gestart voor 42
seniorenflats.
Deze flats liggen op een prachtige
locatie vlakbij het park, in de nabijheid van winkels en dienstverlening
en op wandelafstand van het openbaar vervoer.

“Indien alles volgens plan verloopt zal
de verdieping op het gelijkvloers zichtbaar zijn
tegen half augustus.” zegt Karina Van Hal.

5000 euro voor jonge Tervurenaars
bij aankoop woning !
“Met deze premie willen we jonge Tervurenaars een duwtje
in de rug geven bij de aankoop van een woning of een appartement”
zegt Mario Van Rossum, schepen voor Stedenbouw en Woonbeleid.

Dat duwtje is niet onaardig, zo
subsidieert de gemeente 5000 euro
bij de aankoop van een woning en
3000 euro bij de aankoop van een
appartement, als de aankoopprijs
onder de 300.000 euro blijft. Het
moet gaan om een eerste woning of
appartement, men moet jonger zijn
dan 35 jaar en aantonen dat men al
meer dan 15 jaar in Tervuren heeft
gewoond. Er zijn ook inkomensgrenzen opgelegd.
Omwille van zijn goede ligging
langs de hoofdstad, dicht bij de
luchthaven, staat het mooie groene

Tervuren bekend als één van de
duurdere gemeentes in de rand
rond Brussel.
Opmerkelijk is ook dat kandidaten
de Nederlandse taal onder de knie
moeten hebben, dit wordt bepaald
op het niveau B1 volgens het
Europees referentiekader. Dit kan
door aan te tonen dat men één jaar
met goed gevolg in het Nederlands
school heeft gevolgd ofwel door te
beschikken over een attest waaruit
blijkt dat betrokkene het taalniveau
B1 heeft bereikt.

CD&V-jongeren
tevreden!
“Veel generatiegenoten moeten uitwijken, omdat ze teveel
verdienen om in aanmerking te
komen voor sociale huisvesting
en te weinig verdienen om op
de privé-markt iets te kopen,”
zegt Femke Taymans. We zijn
van vanuit onze CD&V-jongerenafdeling tevreden met dit
initiatief en staan volledig achter
dit reglement!

Toekomstdebat JONG CD&V
Op vrijdag 27 april 2012
organiseerde Jong CD&V Tervuren
in jeugdhuis De Rimpel een
debatavond rond de vraag of de
jonge generatie moeilijkere tijden
tegemoet gaat dan de huidige
generatie.
Peter Van Rompuy (CD&V),
Gwendolyn Rutten (Open VLD) en
Hermes Sanctorum (Groen) gaven,
onder het deskundige toezicht van
moderator Frank Ruttens hun visie
over de toekomst van de jongere
generatie.
Een 40-tal gegadigden genoten
van een inhoudelijk debat over
de oplossingen voor de huidige
economische crisis, de impact
van Europa op ons beleid en de
problematiek van de huisvesting in
de rand rond Brussel.

Voorzitster Femke Taymans blikt
tevreden terug: “We hopen via dit
open en constructieve debat de
aandacht van jongeren gewekt te

hebben voor politiek en aangetoond
te hebben dat politiek wel degelijk
op een positieve manier onze
toekomst mee kan bepalen.”

Op 19 mei opende onze
Sportschepen,
Mario Van Rossum,
de permanent bewegwijzerde
mountainbike route van Tervuren.
Reeds jaren heeft hij geijverd om
te komen tot zo’n bewegwijzerde
route. Tervuren als groene maar
ook heuvelachtige gemeente
leent zich immers enorm goed
tot het beoefenen van deze sport.
Daarom werd er geopteerd om
deze doelstelling mee op te
nemen in het sportbeleidsplan.

Mountainbike route in Tervuren
In samenwerking met het BLOSO,
het ANB, de provinciale Sportdienst
Vlaams Brabant en de sportdienst
Tervuren werd er een mooie omloop
ontwikkeld met 3 lussen, goed voor
een totaal van 43 km.
Het waren de Pachthofbikers uit
Duisburg die met hun ervaring de
beste wegen hebben uitgezocht
en het was de dienst WEB van
de gemeente Tervuren die de
bewegwijzering plaatste.

De drie lussen kunnen apart
gereden worden, maar ook een
combinatie is mogelijk. Meer nog, er
worden zelfs doorsteken voorzien
naar de omlopen van Overijse en
Hoeilaart voor diegenen die wat
meer kilometers op de teller willen
zien. Tevens werd er geopteerd
om in elke deelgemeente een
startplaats te creëren. Zo kan men
vertrekken aan de Steenberg in
Moorsel, de sporthal in Vossem,
Diependal in Tervuren en aan het
Pachthof Stroykens in Duisburg.

Op elk van die startplaatsen vind
je een duidelijk en overzichtelijk
startpaneel met alle info.
Meer info op de sportdienst of de
dienst toerisme van de gemeente
Tervuren
De route zal mee gepromoot
worden vanuit het BLOSO op
de site : http://www.bloso.be/
sportpromotie/mountainbikeroutes/
Pages/zoeken.aspx

“ Deze realisatie kan er alleen maar toe bijdragen dat we ook
mountainbikers van buiten Tervuren, via een uniforme bewegwijzering
die in gans Vlaanderen wordt toegepast, kunnen aantrekken…
Een sportieve manier om onze gemeente op zijn groenst te leren
kennen! Het Zonienwoud , het Kapucienenbos, de Warande en de
hoogplateaus van Moorsel en Duisburg krijg je zeker te zien.” aldus
Mario van Rossum

Gemeente plaatst nieuwe vuilnisbakken
De voorbije jaren lanceerde
Tervuren verschillende
sensibiliseringscampagnes rond
zwerfafval.

Hopelijk wordt
Tervuren met
deze nieuwe
afvalbakken
een beetje meer
‘verrassend
proper’!

Een goed opvallende en handige
openbare afvalbak kan helpen
tegen het sluikstorten! Daarom
werd het huidige aanbod door
de milieudienst doorgelicht.
Verschillende pijnpunten kwamen
aan het licht.
Hiermee werd rekening gehouden
bij de aankoop en de plaatsing van
de nieuwe afvalbakken.

Goedkope leningen
voor energiemaatregelen
Via een samenwerking met het
Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost gaat de gemeente en
het OCMW van Tervuren samen
met IGO energiebesparende investeringen stimuleren.
Inwoners van Tervuren krijgen de
kans om een goedkope lening voor
energiebesparende investeringen af
te sluiten.
Ook personen met een laag inkomen, personen die in aanmerking
komen voor een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds,
personen die een schuldbemiddeling hebben lopen of door het
OCMW budgettair begeleid worden,
kunnen een persoonlijke begeleiding krijgen.
Welke investeringen komen in
aanmerking?
Het zijn er heel wat: een energieaudit, dak-, vloer- en muurisolatie, een
energiezuinig verwarmingssysteem,
een microwarmtekrachtkoppeling of
een warmtepomp, thermostatische
kranen of kamerthermostaat met
tijdinschakeling, hoogrendementsbeglazing, geothermische warmtepomp, zonneboiler, fotovoltaïsche

zonnepanelen (lening voor fotovoltaïsche zonnepanelen is verbonden aan een aantal bijkomende
voorwaarden). Andere investeringen die een duidelijke energiewinst
opleveren komen eventueel ook in
aanmerking.
Voorwaarden van de lening

is 2% . Er zijn geen dossierkosten
aan verbonden. Lagere bedragen
en kortere looptijden zijn mogelijk.
Voor meer info omtrent welke investeringen en wie voor wat in aanmerking komt, verwijzen we u graag
door naar de dienst Woonbeleid in
ons nieuwe Administratief Centrum.

De lening bedraagt maximum €
10.000, de terugbetalingsperiode is
ten hoogste 5 jaar en de rentevoet

Seniorenbehoeften
onderzoek ten
einde!?!
De afgelopen maanden werd er een uitgebreide
enquête gehouden bij 420 zestigplussers.
Zowat alle thema’s die senioren aanbelangen
kwamen aan bod. Meer dan 30 vrijwilligers hebben
zich hiervoor ingezet. De resultaten van deze
enquête worden nu verwerkt door medewerkers
van de Vrije Universiteit van Brussel.
Het gemeentebestuur zal de resultaten van deze
enquête ruimschoots bekend maken. Een bron
van inspiratie, een nieuw begin...

“Een inspiratiebron voor het toekomstige
gemeentebestuur, het OCMW, de politie, de cultuur-,
sport- en andere raden waaronder natuurlijk
de Seniorenadviesraad
en de Welzijnsraad.”
onderstreept Seniorenschepen Theo Debeer.

Extra parkings
in Tervuren
centrum
In de Wandelaarsstraat en
tussen de Peperstraat en Vander
Achterstraat zal de gemeente
binnenkort 2 tijdelijke parkings
aanleggen, goed voor 105
parkeerplaatsen. Deze parkings
zullen een alternatief bieden
voor de parking aan Papeblok
en de parking Lempereur
die tijdelijk zullen verdwijnen
vanwege de omzetting van een
bovengrondse parking in een
ondergrondse.
Tussen het voetbalveld van de
site Diependal en het skatepark
wordt een bijkomende parking
van 35 plaatsen aangelegd.

Afschaffen
beurtelings
parkeren
“Dit leidt niet alleen tot een
verbeterde verkeerssituatie
maar ook tot extra
parkeerplaatsen. Samen met de
bijkomende parkings proberen
we zo stap voor stap het tekort
aan parkeerplaatsen op te
vangen.” licht schepen van
Mobiliteit Jan Trappeniers toe.
“Tegelijkertijd verbeteren we
de algemene verkeerssituatie.
Momenteel loopt er in de
Hoornzeelstraat, Rozendalstraat
en Peperstraat een
proefopstelling voor een nieuwe
verkeerscirculatie. Hier zijn
de eerste reacties positief. Een
definitieve beslissing nemen we
in augustus.
In de Oppemstraat
onderzoeken we de algemene
verkeerssituatie”.

CD&V-jongeren ijveren voor
een betere busverbinding
Duisburg-Leuven
Jong CD&V hecht veel belang aan
een degelijk openbaar vervoer.
Dat is niet alleen relevant voor de
schoolgaande jeugd of ouders met
jonge kinderen maar evenzeer voor
senioren die wat moeilijker te been
zijn.
Momenteel is er geen rechtstreekse
verbinding van Duisburg naar
Leuven, toch wel een pijnpunt vindt
Jong CD&V. Daarom zetten zij op
26 mei een fietsactie op poten.
Met een delegatie Jong CD&V-ers
werd er van Duisburg naar Vossem
gefietst omdat net die verbinding
ontbreekt om rechtstreeks naar
Leuven te kunnen gaan.
“We hopen dat De Lijn door deze
actie grondig onderzoekt of er een

buslijn kan worden verlengd naar
Duisburg of dat bijvoorbeeld bus
315 langs Duisburg kan rijden.” aldus Femke Taymans (jongerenvoorzitster Jong CD&V-Tervuren).
Ook schepen van Mobiliteit Jan
Trappeniers steunt deze actie: “Het
gemeentebestuur is er al lang van
overtuigd dat deze verbinding een
toegevoegde waarde kan bieden en
zeker zal benut worden.”
We hebben enkele maanden geleden dan ook een aanvraag bij De
Lijn ingediend.
Verschillende acties voor deze
busroute (er werd reeds een petitie
ingediend) tonen aan dat hier echt
een nood aan is. We zullen deze
actie dan ook volop ondersteunen
en nogmaals aandringen bij De Lijn
om deze buslijn in te leggen.

Website:
http://tervuren.cdenv.be

Bezoek
onze website
voor
meer informatie!

Gemeentelijke basisschool Tervuren
en GITO
De containerklassen in het GITO
zijn afgewerkt en kunnen weldra
in gebruik genomen worden. In
GBS Tervuren wordt deze zomer

fase 2 afgewerkt. De speelplaats
en de bijkomende gebouwen langs
de Oude Gasthuisstraat of Vander
Achterstraat kunnen in september

Jong CD&V-Tervuren bezoekt
“Bruisend Overijse”
De gemeente Overijse werd
bekroond tot “meest ondernemende
gemeente 2012”, daarom besloot
Jong CD&V-Tervuren contact op te
nemen met de schepen van Lokale
Economie, Leo Van den Wijngaert,
om samen te bekijken waaraan zijn
gemeente deze prijs verdiend heeft.
De gemeente Overijse voert een

kernversterkend handelsbeleid,
ondersteund door specifieke acties
en met een hoge participatiegraad
van de handelaars zelf. Zo heeft
de gemeente Overijse haar
parkeerbeleid in het centrum
aangepast (vooral kortparkeren),
een tombola georganiseerd onder
de klanten door middel van stickers

in gebruik genomen worden. De
huidige containerklassen zullen
verdwijnen en op deze plaats zal
opnieuw parking gecreeërd worden.

op auto’s en kunnen beginnende
handelaars een premie krijgen die
kan oplopen tot 10.000 euro.
Jong CD&V-Tervuren concludeerde
uit deze ontmoeting dat je een
ondernemende gemeente wordt
door verschillende beslissingen te
bundelen en te zorgen dat deze
beslissingen, als één coherent
pakket, het ondernemende aspect
van je gemeente bevorderen. Iets
waar we in Tervuren ook werk van
moeten maken!

Ludwig Paeps,
communicatie

Tom Vanleeuwe,
secretaris

Agnes Smets,
ondervoorzitter

Zondag 1 juli 2012
vanaf 11 uur

BARBECUE
met voorstelling van onze
CD&V-kandidaten
in de
Parochiezaal van Moorsel
Iedereen welkom!
Met Herman Van Rompuy, Europees President

Hubert Lyben,
gemeenteraadslid

Bernadette Renders,
verantwoordelijke activiteiten
Ghislaine Grauwels,
seniorenwerking

Michel Probst,
gemeenteraadslid

Jos Gutshoven,
penningmeester

Sam Wijnants,
webmaster

Olivier Hinnekens, voorzitter

Noteer:
Zondag 30 september 2012
CD&V-etentje
GC Papeblok
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