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Tervuren

Onze kandidaten
voor de gemeenteraadsen provincieraadsverkiezingen
Sociaal en senioren inbegrepen
Cultuur, erfgoed en sport
Terug naar school
Blijven inzetten op
een duurzaam Tervuren

Europees President
Herman Van Rompuy
schreef ter gelegenheid
van de presentatie van
de volledige CD&V-lijst
een haiku
voor Tervuren.
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Ongeveer tweehonderdvijftig geïnteresseerden
gaven present in Moorsel op de voorstelling
van de CD&V-kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.
Duidelijk een hart onder de riem voor de lokale
afdeling.
Eerder was al bekend gemaakt dat Mario Van Rossum
de lijst trekt en dat Jan Trappeniers de lijst duwt. Twee
uittredende schepenen die de boegbeelden zullen worden
van de campagne. De tweede plaats is gereserveerd
voor Femke Taymans, het jongste gemeenteraadslid van
Tervuren en fractieleidster voor CD&V. De lijst is volledig
opgebouwd rond de rits (man, vrouw, man, vrouw) van
plaats 1 tot en met 27.
Voor het eerst in zijn geschiedenis
pakt CD&V Tervuren ook uit met
twee niet-Belgische kandidaten.
Naast de Brit Arthur Gamble
heeft nu ook de jonge Nederlander
Douwe Wittebrood voor CD&V gekozen.

Voorzitters
verenigingen
kiezen voor
CD&V
Een bewijs dat CD&V
nog altijd centraal staat
als het gaat om de ondersteuning
van en het beleid
naar de verenigingen toe,
aldus Mario Van Rossum,
lijsttrekker.

Voorts vallen de vele jongeren op,
met onder anderen Stéphanie Bender
(voorzitster van de Jeugdraad), David Gay
en Sebastiaan Coudré (zoon van voormalig
schepen Josse Coudré en kleinzoon van
Lea Foccaert).
Verder in de top 5 vinden we eveneens Thomas Van
Rompuy, OCMW-raadslid Karina Van Hal en schepen Theo
Debeer. Daarachter staat Fernande Bellon, voorzitster
van de seniorenadviesraad. Op plaats 7 en 8 volgen
respectievelijk de jonge zelfstandige Ludwig Paeps en
Kristina Eyskens, dochter van Mark Eyskens. Voorzitter
Olivier Hinnekens trekt van op zijn 15de plaats het tweede
deel van de lijst.
Het is opmerkelijk hoeveel voorzitters van verenigingen er
kozen voor de CD&V-lijst. Zo staan de voorzitsters van de
jeugdraad en de seniorenadviesraad op onze lijst, net als de
voorzitters van jeugdclub Den Bloets, Ziekenzorg en Klein
Duisburg. De voorzitster van Wandelclub Tervuren
Bos en de ondervoorzitter van De Kaaf
scharen zich eveneens achter CD&V.
Daarnaast zien we nog tal van andere
mensen die actief zijn in het
verenigingsleven (bijvoorbeeld bij
Judoclub Tervuren,
Sport en Vermaak en
Eurogym) verschijnen op de kandidatenlijst
van CD&V Tervuren.

27 kandidaten met een
hart voor Tervuren
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Herman Van Rompuy stelt CD&V-kandidaten
en haiku voor Tervuren voor
Een dorp en een park
een woud ver van Afrika
vooral de mensen
Haiku aangeboden door
Herman Van Rompuy
Hoog bezoek in Tervuren op
1 juli. Niemand minder dan
Europees President Herman
Van Rompuy verscheen op de
kandidatenvoorstelling van CD&V
Tervuren.
Hij wou via zijn aanwezigheid de
lokale afdeling een hart onder de
riem steken en uiteraard ook zijn
zoon Thomas (26) steunen, die
voor het eerst zal deelnemen aan
de verkiezingen. Thomas woont
reeds een tijdje in Tervuren samen
met Marie-Caroline, een echte

Tervuurse waarmee hij in december
in het huwelijksbootje zal stappen.
Na de kandidatenvoorstelling kwam
de president verrassend uit de hoek
met een ‘Haiku voor Tervuren’.
De haiku is een dichtvorm waar
Van Rompuy vaak mee goochelt in
zijn vrije tijd. Bijzonder is dat deze
dichtvorm steeds moet bestaan uit
5 lettergrepen, gevolgd door 7 en
dan opnieuw 5 lettergrepen.
Van Rompuy kent Tervuren
zeer goed. Hij groeide op in
Sint-Stevens-Woluwe en kwam

regelmatig met de fiets naar het
park van Tervuren. Logisch dus dat
het park in de haiku vervat zit.
“Het Zoniënwoud en het
Afrikamuseum zijn uiteraard ook
elementen die ik wou verwerken,
maar finaal zijn het vooral de
mensen die de gemeenschap en
het dorp Tervuren maken tot wat het
geworden is. Een mooie, groene,
levendige gemeente met een
prachtig Europees karakter”, aldus
Van Rompuy.

Niet voor niets staan
op de 4de, 5de en 6de
plaats een sociaal en
seniorenvriendelijk trio:
Karina Van Hal,
Theo Debeer en
Fernande Bellon-Thonet.

CD&V gaat voor een sociaal
en een seniorenvriendelijk Tervuren!
Theo: Tervuren telt ongeveer 5000
zestigplussers, een groep met zeer
diverse noden en behoeften.
Een seniorenbeleid is niet te
herleiden tot een zorg-beleid alleen.
‘Thuis wonen’ stopt niet aan
de voordeur. Wie zich moeilijk
kan verplaatsen heeft nood
aan degelijke stoepen, aan een
aangepast openbaar domein,
bereikbaar openbaar vervoer, een
minder-mobiele-centrale.
Vele senioren nemen actief deel
aan activiteiten van verenigingen,
culturele of sportieve uitstappen
en vrijwilligerswerk. Dit moeten
we verder stimuleren en kansen
scheppen zodat ze zich verder
kunnen ontplooien.
CD&V is ambitieus op dit vlak. De
analyse van het recent gevoerde
seniorenonderzoek zal hierbij als
inspiratiebron dienen.
Theo Debeer
Gewezen OCMW-voorzitter en nu
schepen voor seniorenbeleid

Fernande: Als voorzitster van de
seniorenadviesraad (SAR) heb ik
mij samen met de SAR ingezet
voor een goed spreidingsplan van
parkings voor mensen met een
beperking, voor zitbanken als stopof rustplaats, voor voetpaden,…
Ook thuiszorg en mantelzorg ligt
me als ziekenbezoeker nauw aan
het hart. Het doet me plezier op
de CD&V-lijst in het gezelschap
te vertoeven van twee andere
ziekenbezoekers: Agnes Michiels
en Arthur Gamble.
Als kandidaat hoop ik na de
verkiezingen meer armslag te
krijgen op het gemeentebeleid.
Prioritair voor mij is ondersteuning
van de mantelzorgers zoals
vrijwilligers en familie in de
thuiszorg. Daarvoor werken we
concrete maatregelen uit.
Fernande Bellon-Thonet
Voorzitster van de
seniorenadviesraad SAR

Senioren
inbegrepen

Sociaal
inbegrepen
Karina: Theo Debeer legde als
OCMW-voorzitter de fundamenten
van het huidige woonzorgcentrum
Zoniën. Op deze fundamenten
wordt momenteel nog steeds verder
gewerkt. De bouwvergunning voor
de uitbreiding met 49 kamers naar
150 kamers werd aangevraagd
en 42 seniorenflats rijzen op in de
Koninklijke Moestuin.
Senioren wensen zo lang mogelijk
in hun eigen (t)huis te wonen.
Om dit te realiseren bestaan er
vele vormen van ondersteuning:
poetshulp, gezinszorg, warme
maaltijden, thuisverpleging, de hulp
van eigen familieleden,…
Het OCMW ondersteunt ook
mensen die het financieel moeilijk
hebben. Deze steun wordt
afgestemd op de draagkracht van
de cliënt.
Karina Van Hal
Lid van het vast bureau van het
OCMW

Michel Probst
De hoeveelheid aan informatie en regelgeving neemt vandaag enorme proporties aan. Toch komt de informatie
niet altijd terecht bij de mensen die die informatie het meest nodig hebben. Bij het uitstippelen van het
toekomstige gemeente- en OCMW-beleid is het een belangrijk aandachtspunt er voor te zorgen dat de informatie
bij de juiste mensen terecht komt.
Al deze aandachtspunten kwamen duidelijk naar voor tijdens de besprekingen in onze CD&V-werkgroep sociaal,
waar ook Ludwig Paeps, Bernadette Renders, Marc Servotte en Dirk Baksteen deel van uitmaken.
Michel Probst, gemeenteraadslid

Cultuur, verenigingen en “goesting” of
“engagement” waarderen
gemeenschapsvormende waarde
zal krijgen.
De extra inspraak van de
seniorenadviesraad en de scholen
in de programmering van het
gemeenschapscentrum was een
groot succes. We willen die weg
verder blijven inslaan en ook de
verenigingen meer inspraak geven
in de keuze van het programma.
Ook onze culturele verenigingen
kregen heel wat meer
ondersteuning. Er werd
gestart met de gemeentelijke
partiturenbibliotheek, er kwamen
impulssubsidies voor de
dorpscomités en de subsidies voor
de verenigingen werden aanzienlijk
verhoogd.
Schepen van Cultuur en Erfgoed
Jan Trappeniers kijkt tevreden
terug naar de afgelopen 5 jaar en
de evolutie in het cultuurbeleid
die hij samen met zijn
voorganger Josse Coudré kon
realiseren.
“De Tervurenaar mede-eigenaar
laten worden van cultuur, dat was
onze doelstelling begin 2007. Vijf
jaar later kunnen we tevreden
terugkijken op het resultaat.”
De burger kreeg niet alleen een
ruimer aanbod, maar ook heel wat

meer inspraak op het cultureel
beleid.”
Onze bibliotheek is uitgegroeid tot
een ontmoetingsplaats voor jong
en oud en speelt in op de actualiteit
via kleinere tentoonstellingen.
De uitzonderlijke bekroning die het
bibliotheekspersoneel ontving van
de Cultuurraad begin 2012 zet dit
nog eens extra in de verf.
Bovendien krijgt de bibliotheek
binnenkort een mooie centrale
ligging tussen de markt en het
park, waardoor ze nog een grotere

In Pachthof Stroykens bouwt men
momenteel een nieuwe repetitie- en
opslagruimte voor de muziek- en
toneelverenigingen.
Daphne Vanderelst en Sebastiaan
Coudré, respectievelijk lid
van Koninklijke Harmonie ‘De
ware vrienden van het recht’
(Vossem) en Koninklijke Harmonie
‘Eendracht maakt macht’ (Eizer)
zijn zeer te spreken over de
partiturenbibliotheek.

Ook evenementen spelen een belangrijke rol in het
Tervuurse culturele leven. Iedereen weet dat Hee Tervuren
aan Tervuren een uitstraling geeft tot ver buiten de
gemeentegrenzen.
Dit festival is slechts mogelijk dankzij de inzet en het
engagement van vele vrijwilligers.
Ook Reuzenfeesten, Dorpsfeesten in Vossem en
Duisburg, Volksspelen in Moorsel, de lichtstoet in Vossem,
tal van kleinere initiatieven van verenigingen en vele
sportevenementen dragen hier toe bij.
“Dankzij de inzet van vele vrijwilligers worden dit succesvolle
evenementen. Wat ten zeerste geapprecieerd wordt. We
investeren dan ook graag in financiële en logistieke steun”,
zegt evenementenschepen Theo Debeer.

In 2011 werd voor het eerst
de driejaarlijkse Cultuurprijs
Maurice Wijnants uitgereikt.
De eerste laureaat was
kunstschilder Ward Lernout
die de prijs ontving omwille
van zijn uitzonderlijke culturele
bijdrage aan het culturele
leven in Tervuren. Vossem’s
Voerezonen was de eerste
vereniging die de Cultuurprijs
voor verenigingen in ontvangst
mocht nemen. De oprichting
van deze prijs werd mede
mogelijk gemaakt door een zeer
goede samenwerking tussen de
gemeentelijke ambtenaren en de
cultuurraad, die de afgelopen 6
jaar sterke trekkers waren in de
ontwikkeling van het Tervuurse
cultuurleven.

“ De positieve
financiële impact
van de partiturenbibliotheek voor
onze harmoniën
is niet te
onderschatten.”
Sebastiaan Coudré

Erfgoed
308.534 euro subsidies
voor het visualiseren
van de Hertogelijke site
Schepen van Erfgoed Jan
Trappeniers is opgetogen: “Het
Hertogelijk Paleis is één van de
meest waardevolle elementen van
onze rijke Tervuurse geschiedenis.
We hebben de site in erfpacht
overgenomen van de Regie der
Gebouwen met ons engagement
om er een sterkere toeristische
waarde aan te geven. We zijn
dan ook verheugd dat we de
Tervurenaar en bezoekers zullen
kunnen laten zien hoe het Paleis
eruit zag, hoe groot het was
en welke geschiedenis er aan
verbonden is.”
Met deze subsidies zullen we
vooral het paleis en zijn ligging
beter visualiseren. De grootte van
het gebouw zal duidelijk gemaakt
worden en we zullen kunnen zien
waar de binnen- en buitenmuren
van het gebouw zich bevonden.
Verder zal de site ontsloten worden
via wandelpaden (die deels
gebaseerd zijn op de destijds
gebruikte paden) en er zullen
informatiedragers worden geplaatst
die de geschiedenis en de vorm van
het kasteel weergeven.

Het Paleis onderging verschillende
wijzigingen doorheen de eeuwen.
Voor de terreinvisualisering werd
gekozen voor de late 18de eeuwse
verschijningsvorm.
Tervuren krijgt er dus opnieuw een
sterke toeristische troef bij.

Erfgoed
“Betreffende het erfgoed werd
deze legislatuur ook extra
aandacht besteed aan het roerend
erfgoed.” In samenwerking met
de Heemkundige kring werd hard
gewerkt rond de verschillende
dialecten in alle deelgemeenten.
Naar aanleiding van de erfgoeddag
kon iedereen deze komen
beluisteren. De werking van
het gemeentelijk museum werd
versterkt. Er werd in het bijzonder
ingezet op de kinderwerking en dit
in samenwerking met de scholen.

Renovatiedossier SintPauluskerk te Vossem
opnieuw opgestart
Het dossier rond de renovatie van
de kerk in Vossem is opnieuw
opgestart.
De gemeente maakt daarvoor dit
jaar 45.000 euro vrij. In september
wordt een studiebureau aangesteld
voor de voorbereiding van de
renovatie. Dit studiebureau
zal onder andere nagaan welk
type mortel dient gebruikt te
worden zodat er geen chemische
combinaties ontstaan met de
oude mortels waardoor schade
zou kunnen optreden. Er wordt
eveneens onderzoek naar de
stabiliteit gedaan.
De renovatie houdt in dat het
oude orgel hersteld wordt. Zowel
de buitenmuren als het meubilair
worden aangepakt.

Bouwkundig
erfgoed van
Tervuren in kaart
gebracht
Reeds in 2009 nam het
College van burgemeester en
schepenen de beslissing om het
stedenbouwkundig erfgoed in onze
gemeente in kaart te laten brengen.
Drie jaar later heeft ‘VZW SintLukas Archief’ de architecturale en
stedenbouwkundige analyse en
waardebepaling beëindigd.
In een eerste fase werden, op basis
van de intrinsieke architecturale
kenmerken, de gebouwen
aangeduid die tot het waardevol
erfgoed behoren. In totaal gaat het
om 1512 gebouwen of 17,5% van
alle gebouwen in Tervuren.
In een tweede fase werden deze
gebouwen gecategoriseerd in
verschillende deelzones.
“We hebben nu een duidelijk
overzicht en zullen voor elke
deelzone bepalen in welke
mate de gebouwen beschermd
zullen worden bij toekomstige
aanpassingen of verbouwingen.
De eerstvolgende stap is een
studiedag op 30 augustus 2012.”,
aldus schepen van Erfgoed Jan
Trappeniers.

“Smakelijk Tervuren”
Het handelaars- en
horecaleven speelt een
belangrijke rol in de uitstraling
van Tervuren.
Een weekend dat zich speciaal
richt naar het stimuleren van het
horecaleven in Groot Tervuren
is volgens Schepen van Cultuur
Jan Trappeniers een absolute
must: Smakelijk Tervuren.

Cultuur als integratie
Arthur Gamble, is een Brit
die hier 40 jaar geleden kwam
wonen en zich snel aansloot
bij verschillende verenigingen
en zo snel Nederlands
leerde. Hij ziet ook een
belangrijke functie weggelegd
voor de verschillende
cultuurverenigingen bij de
inburgering van nieuwe

Openbaar onderzoek naar vrije
tijdscentrum (VTC) gestart!
Een bloeiend cultureel leven in Tervuren
kan natuurlijk enkel in een daartoe
geschikte locatie.
Daarom kozen wij bij het begin van
deze legislatuur voor de bouw van een
nieuw Vrije Tijdscentrum.
Het openbaar onderzoek loopt
momenteel en als alles vlot verloopt
starten de werken nog dit najaar
om het tegen eind 2014 te kunnen
openen. In het VTC zal de biblitheek
gevestigd zijn, een zaal met 320

In dit weekend willen we het
horecaleven in het bijzonder onder
de aandacht van de Tervurenaar
brengen. Tervuren telt interessante
restaurants, tea-rooms en cafés.
De uitbaters kunnen dit moment
gebruiken om nieuwe klanten aan
te trekken.

inwoners: “Zowel nieuwe Vlamingen
als anderstaligen kunnen zich via
deze weg goed integreren. Men
leert het best een taal als men
zich begeeft tussen de mensen
die deze taal spreken. Het is
de rol van onze gemeenschap
om de nieuwkomers door te
verwijzen naar de verschillende
verenigingen. Een meertalige
brochure over de verschillende
mogelijkheden moet hen daarbij
helpen. Dit zal leiden tot een
betere inburgering.”

zitplaatsen, een polyvalente
tentoonstellingsruimte en al onze vrije
tijdsdiensten (Sport, Jeugd, Cultuur,
Gemeenschapscentrum en Toerisme).
Het VTC zal gevestigd zijn tegenover
het recent gebouwde Administratief
Centrum. Cultuur krijgt dus een plaats
in het hart van Tervuren.

Arthur Gamble
perfect geïntegreerde Brit

Olympische spelen in Moorsel
Zondag 29 juli was een sportieve
hoogdag voor Moorsel. Duizenden
mensen kwamen opdagen om
er, op en rond de Groenlaan,
het Belgisch Kampioenschap
Wielrennen voor Nieuwelingen te
kunnen meemaken.

Vossem krijgt de volgende twee
jaren de start en aankomst van
het BK voor junioren en de elites
zonder contract. In 2015 komt
de apotheose met het Belgisch
Kampioenschap voor profs in
Tervuren.

“Een mooie dag, met vele
vrijwilligers, verenigingen en
gemeentediensten die prachtig
werk hebben geleverd.”, aldus
sportschepen Mario Van Rossum.

Gemeentelijk voetbaltornooi 2012
Zondag 29 juli was niet alleen
de dag van de wielrenners want
aansluitend werd er die avond
eveneens het traditionele jaarlijkse
gemeentelijk voetbaltornooi
georganiseerd in Moorsel. Een
leuke start van het voetbalseizoen
met een tornooi tussen onze vier
voetbalverenigingen. VK Eizer
verloor zijn strijd om de derde plaats
van KV Tervuren. Maar het waren
de Vossemse Greunsjotters die na
hun overwinning tegen FC Moorsel
met het goud naar huis konden.

Na het BK tijdrijden in Duisburg in
2011 met knappe winnaar Philippe
Gilbert, was het nu de beurt aan
Moorsel om het BK te ontvangen.
In drie zware wedstrijden werden
nieuwe kampioenen gelauwerd bij
de nieuwelingen meisjes en bij de
eerste- en tweedejaars jongens.

De Olympische week kon niet beter
starten dan in Moorsel.
Een opmerkelijke gast op het
Belgisch Kampioenschap
wielrennen was voormalig
atleet Miel Puttemans,
zilveren medaillewinnaar op
de Olympische Spelen 1972 in
Munchen. Miel Puttemans (BV
of bekende Vossemnaar) zal het
ereburgerschap van Tervuren
ontvangen op 18 augustus tijdens
de Vossemse Feesten.
Naast Eddy Merckx een tweede
topsporter van Tervuren die deze
eretitel ontvangt. Proficiat!

Fotostudio Tilborghs

La douce France in Tervuren
De cirkel is rond! Als laatste in
het rijtje beschikt Sportcentrum
Diependal nu, net als alle
andere deelgemeentes, over
een aantal prachtig aangelegde
petanquebanen en dit dankzij de
dienst WEB. “De vraag was groot.
Petanque is een sport die meer en
meer opgang maakt. Zo ontstond
er vorig jaar nog een nieuwe
petanquevereniging in Duisburg”,

aldus sportschepen Mario Van
Rossum.

goed uitgebouwde petanqueinfrastructuur gerealiseerd.

De outdoorpetanquebanen kan
je vinden aan de Steenberg te
Moorsel, achter het Pachthof in
Duisburg, bij het sportcentrum
Diependal en langs de Pastorie
in Vossem. Samen met de
indoorbanen in de Oppemstraat
heeft Tervuren daarmee een

Het schepencollege besliste
onlangs om de outdoorbanen
voortaan gratis ter beschikking
te stellen. Nu nog wat platanen
planten en we hebben allen een
mooi stukje Frankrijk in onze eigen
gemeente.

Terug naar school
Binnenkort trekken één
miljoen kinderen opnieuw
naar school na twee
maanden zomervakantie.
Tienduizenden leerkrachten
staan klaar om hen op te
vangen. Hét moment om
even stil te staan bij de
lokale uitdagingen inzake
kinderopvang en onderwijs
die CD&V wil aangaan. Een
aantal jonge ouders op de
CD&V-lijst van Tervuren
stellen onder meer volgende
prioriteiten voorop:

Voldoende
kinderopvang
garanderen
en onderwijs
stimuleren

Dit kan de lokale gemeenschap
enkel ten goede komen.
De kinderen zelf leren er bovendien
met elkaar spelen en omgaan.
Ze leren dat ze deel uitmaken van
een grotere gemeenschap, waarin
rekening moet gehouden worden
met elkaar. De gemeente moet haar
aanbod afstemmen op de nood aan
opvang.”

Veiligheid
op straat

Wanneer men de toekomst van
Tervuren wil veilig stellen moet,
naast talrijke andere investeringen,
ook in menselijk kapitaal worden
geïnvesteerd. CD&V Tervuren wil
zich dan ook ten volle inzetten
voor het realiseren van voldoende
kinderopvang én kwalitatief
onderwijs.

Femke Taymans, jonge moeder
van een zoontje: “Door te voorzien
in voldoende lokale betaalbare
kinderopvangmogelijkheden
verzekert Tervuren enerzijds opvang
voor de kinderen, maar anderzijds
levert het er ook een dienst mee
aan de ouders en geeft het de
ouders ook de kans om zich (al
dan niet professioneel) verder te
ontplooien.

Maar ook aan de Tervuurse
schoolgaande jeugd moet
voldoende aandacht worden
besteed. In een school doen
kinderen en jongeren niet enkel
kennis op.
Daphne Vanderelst: “Hun
opvoeding krijgen kinderen van
thuis uit, maar het is tegelijk ook
een zaak van het onderwijs.
Het is dan ook belangrijk dat de
schoolkeuze kan aansluiten bij de
opvoedingskeuzes die men thuis
maakt. Jonge gezinnen in Tervuren
moeten daarom voldoende ingelicht
worden over de mogelijkheden die
Tervuren op vlak van onderwijs te
bieden heeft.”

In de eerste plaats moeten kinderen
veilig op school kunnen geraken.
Kristina Eyskens, jonge moeder
van twee dochtertjes: “Veilige
fietspaden en oversteekplaatsen
zijn een must! Ik houd steeds mijn
hart vast als ik kinderen in Tervuren
met de fiets zie rijden. Kinderen
moeten zonder ongevallen op
school geraken en veilig de
schoolpoort kunnen binnengaan.
Jonge weggebruikers moeten
worden gesensibiliseerd voor
gevaarlijke punten en geïnformeerd
over de veilige routes om de school
te bereiken.”

moeten veilig en ongehinderd
op straat kunnen spelen en zich
uitleven.
In de zomer moet je het gejoel van
de kinderen kunnen horen en ervan
genieten. Wanneer kinderen spelen
zorgt dat ook voor samenhorigheid.
Hoeveel mensen kennen elkaar niet
via de kinderen?”
CD&V Tervuren wil ook meer
investeren in ontmoetingen tussen
buren want je buurt kennen en
erop kunnen rekenen, schept
een gevoel van veiligheid en
samenhang. Vooral de zogenaamde
“speelstraten” kunnen hierin een
belangrijke rol spelen.
Ludwig Paeps, jonge vader van
een dochter en zoon: “Kinderen

Daarnaast moet de uitbouw van
een grote speeltuin, waar ruimte is
voor groot en klein, ervoor zorgen
dat onze kinderen veilig kunnen
ravotten.
Melissa Raskin: “Tervuren moet
werk maken van een veilige,
toegankelijke en afgesloten
speeltuin in het centrum, waar

rekening wordt gehouden met de
verschillende leeftijden, inclusief de
allerkleinsten.
Ook de verdere uitbouw en
onderhoud van de bestaande
speeltuinen in de deelgemeentes
van Tervuren verdienen extra
aandacht.”

Het ruimtegebrek in de gemeentelijke
basisschool Moorsel werd gedeeltelijk
opgevangen door ‘Villa De Fonkel’.
Recent kocht de gemeente nog een
huis aan voor verdere uitbreiding!

Er komen nieuwe
kleuterklassen in
de gemeentelijke
basisschool van
Vossem.
Ook de verenigingen krijgen
nieuwe vergaderen muzieklokalen.
De gemeentezaal
krijgt een grondige
renovatie.
Nieuwbouw gemeentelijke basisschool Tervuren centrum.

“Blijven inzetten op een duurzaam Tervuren”
We kunnen er niet meer omheen, onze gemiddelde ecologische
voetafdruk in Vlaanderen is te groot.
Vele inwoners van Tervuren zijn zich hiervan bewust en leveren reeds
dagelijks inspanningen om hun impact op ons milieu te verkleinen.
Het gemeentebestuur dient hier echter het voortouw te nemen en
duurzaam gedrag bij de inwoners te stimuleren. Vanuit de gemeente
zagen vele initiatieven de voorbije jaren het daglicht.
Het milieuteam van CD&V wil deze lijn verder doortrekken. Het is dan
ook niet vreemd dat de ploeg van CD&V Tervuren bij de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen met een uitgebreid milieuprogramma
voor de dag komt.
CD&V Tervuren wil via diverse maatregelen acties op de rails zetten
naar een klimaatneutrale gemeente.

Energie
Gemiddeld 30% van onze warmte
ontsnapt via het dak. Om zoveel
mogelijk inwoners aan te zetten
tot het (nog) beter isoleren van
hun dak, kunnen alle Tervurenaars
vanaf september het resultaat
van een thermografische luchtfoto
raadplegen op het gemeentehuis.
Daarbij verkrijgen ze, indien
gewenst, het gepaste isolatieadvies.

“Dakisolatiewerken zijn
in het voordeel
van het milieu en
de portemonnee”
Theo Debeer,
schepen van Milieu
en Duurzame Ontwikkeling
Het merendeel van de
gemeentelijke gebouwen
onderging de voorbije jaren een
energiescan. Op basis daarvan
wordt nu overgegaan tot de meest
energievriendelijke renovaties. Dit
najaar kunnen we de aannemer
aanstellen voor de dakrenovatie van
het Sportcentrum Diependal. De
studie voor de dakrenovatie van de
Steenberg is klaar. De dakwerken

aan de loodsen van de dienst
Werken in Eigen Beheer starten na
het bouwverlof. In totaal vernieuwen
of isoleren we dit en volgend jaar
samen 4000 m² dak.
Het subsidiesysteem voor energieinvesteringen werd omgevormd,
waarbij het accent kwam te liggen
op de (mits subsidie) voor iedereen
betaalbare renovatiewerken.
Op initiatief van schepen Mario
Van Rossum zijn er goedkope
leningen voor energiemaatregelen
af te sluiten. Dit kan doordat we
als gemeente instapten in een
samenwerkingsinitiatief tussen
het Fonds voor Reductie van de
Globale Energiekost, de gemeente,
het OCMW en IGO-Leuven.
Het nieuwe gemeentehuis maakt
gebruik van een waterbuizenstelsel
in de bodem onder de Koninklijke
Moestuin voor verwarming in de
winter en afkoeling in de zomer.

Dit kan en moet op een efficiënte
wijze waarbij men een win-winsituatie creëert voor de gemeente
en haar inwoners.
Daartoe behoort het inzetten op
duurzame mobiliteit (openbaar
vervoer gecombineerd met
elektrische wagens en fietsen), het
verlenen van prioriteit aan lokale
producten en de verdere uitbouw
van wandel- en fietswegen.

“Een CO2-arme
mobiliteit is
voordelig voor
het milieu en
de gezondheid van
de Tervurenaars”
David Gay
De actieve bijdrage van Tervuren
aan een CO2-arme mobiliteit
is niet alleen positief voor het
milieu, ook de gezondheid van
de mensen draagt er baat bij.
Minder uitstoot van fijn stof,
minder geluidshinder en gezonde
verplaatsingen met bijvoorbeeld
de fiets. Zo is en blijft Tervuren
op het vlak van klimaatbeleid een
voorbeeldgemeente binnen de
provincie.
Het groene karakter van onze
gemeente verdient steeds
blijvende aandacht. Daarvoor
hebben we onder meer een
verantwoordelijkheid op het
vlak van biodiversiteit, water en
bodemverontreiniging.

Bos- en
landbouwgebied

We zijn trots dat Tervuren vanaf
januari 2012 voor 100% groene
hernieuwbare stroom gebruikt
voor gemeente-,
OCMW-, politie-, schoolgebouwen en Kerkfabrieken.

Tervuren heeft een bijzondere
rijkdom aan natuur. Ondanks onze
ligging in het centrum van het land,
bestaat de gemeente maar liefst uit
70% bos- en landbouwgebied.

Op deze ingeslagen weg wenst
CD&V in de komende jaren verder
te gaan via een evolutie naar een
volledig CO2 neutrale gemeente.

CD&V Tervuren heeft bijzondere
aandacht voor het aangename
effect van groen in de gemeente.
Dit effect wordt versterkt door
groene linten en groene gebieden

met elkaar te verbinden, met winst
voor zowel milieu als voor vrije tijd
en toerisme.
De voorbije jaren nam de gemeente
het engagement om een 500 meter
oude trambedding - een ecologisch
waardevol gebied - aan te kopen
(Rafelberg Duisburg en Treuveld
Vossem). Holle wegen worden op
een ecologisch verantwoorde wijze
onderhouden.
Bovendien zijn er twee groene
projecten in uitvoering aan de
Voer in Vossem (meandering en
aanplanting knotwilgen).
Ook het speelveld Bleuckeveld te
Moorsel werd heraangelegd met
meer aandacht voor biodiversiteit.
CD&V wil het openbaar groen meer
en meer gaan opwaarderen. Hierbij
willen we ook aandacht schenken
aan de leefbaarheid van het
verstedelijkte centrum van Tervuren.

Bodem- en
grondwater
Op lokaal vlak heeft de gemeente
de verantwoordelijkheid om het
grondwater te beschermen.
Zo werd in 2011 onder impuls
van de milieudienst en diverse
vrijwilligers een groepsaankoopproject opgestart voor het
milieuverantwoord verwijderen of
opvullen van huisbrandolietanks die

“Groene linten
maken van Tervuren
een prachtige
wandelgemeente”
Christine Smets

Water
Sinds 2010 zuiveren we 97%
van ons afvalwater in het
waterzuiveringsstation te Vossem.
Er is echter nog heel wat werk. Niet
iedereen is reeds aangesloten op
het openbaar rioolnetwerk.
Om het transitieproces te versnellen
hebben schepen Theo Debeer,
schepen Jan Trappeniers en hun
diensten de voorbije maanden de
handen in elkaar geslagen waarbij
verschillende kleine en grote
projecten werden samengevoegd.

buiten gebruik zijn. Meer dan 100
gezinnen namen hier, op basis van
interessante prijsvoorwaarden, aan
deel.
Momenteel loopt er een project op
de begraafplaats in Moorsel om
het gebruik van onkruidbestrijding
overbodig te maken. Verschillende
bodembedekkers worden uitgetest.
Bezoekers staan hier zeker niet
negatief tegenover en hebben alle
begrip voor de milieuvriendelijke
doelstelling.
Daarnaast worden technieken zoals
het milieuvriendelijk verwijderen van
onkruid op wegen en verhardingen
toegepast. Dit door middel van een
heet waterbehandeling en door te
werken met onkruidsensoren die
slechts sproeien waar onkruid staat.

Tervuren zal door Aquafin
deskundig begeleid worden bij de
verdere uitbouw van het opvang- en
zuiveringsnetwerk van afvalwater.

Afval
Tervuren levert reeds jaren
inspanningen om de hoeveelheid
restafval per inwoner te
verminderen. Daarbij is het
afvalbeleid naast preventie erop
gericht voorrang te geven aan
de meest milieuvriendelijke
verwerkingswijzen.
Hierbij mogen we zeker
de inspanningen van onze
compostmeesters niet vergeten.
Deze vrijwilligers geven advies aan
bezoekers op het containerpark die
zich interesseren of die kiezen voor
afvalarm tuinieren.

Voor meer informatie
bij de initiatieven van
CD&V Tervuren
op het vlak van een
duurzame gemeente,
of als u zelf voorstellen heeft
tot het vergroenen
van Tervuren: contacteer
ons!

Milieu en duurzame ontwikkeling inbegrepen
CD&V Tervuren staat
positief tegenover de
intercommunale Interrand, een
samenwerkingsverband met de
gemeenten Overijse en Hoeilaart
voor afvalophaling.
Eén van de belangrijkste
verwezenlijkingen van
gemeenteraadslid Hubert Lyben
(tijdens zijn voorzitterschap van
de intercommunale Interrand van
2007 tot 2009) was de opsplitsing
van de ophaalronde van het grof
huisvuil. De verwerking van grof
huisvuil is bijzonder milieu-intensief
en duur. Voortaan vinden er nog
6 ophaalbeurten van grof huisvuil
plaats in plaats van 12. Daarnaast
zijn er nog 6 selectieve en
milieuvriendelijkere ophaalbeurten
voor hout, de grootste fractie
binnen het grof huisvuil. Bovendien
is de verwerkingskost lager.
De nieuwe vuilnisbakken die
Tervuren ‘verrassend proper’
houden, zag u vast al staan.
Als voorbeeldgemeente op het vlak
van afvalbeleid wil CD&V Tervuren
dat de gemeente nog verder gaat.
Zo ijveren de kandidaten ervoor
dat de gemeente en haar diensten
in de toekomst aandacht hebben
voor de volledige levenscyclus
van materialen. Bij aankopen en
het uitschrijven van bestekken en

“De gemeente
moet producten
op basis van
milieuvriendelijke
materialen
verkiezen”

Ontwikkelingssamenwerking
Volgens CD&V Tervuren mag ook
het effect van onze levensstijl op de
derde wereld niet aan onze zorg en
aandacht ontsnappen.

Els Somers

aanbestedingen dienen bovendien
evenwaardige producten uit
gerecycleerde materialen of van
milieuvriendelijke oorsprong,
voorrang te krijgen.

Erosie
Tervuren is op bepaalde plaatsen
erosiegevoelig. De voorbije jaren
werden verschillende projecten voor
vertraagde afvoer en opvang van
veldwater (modder) uitgevoerd. Zo
is er bijvoorbeeld het erosiebekken
aan de Congowijk. Nieuwe
studies moeten worden uitgewerkt
voor onder andere de Kleine
Veeweidestraat, Maagdekensdelle
en Vossemberg (Beulbosweg).
Niet onbelangrijk is hierbij de nauwe
betrokkenheid van de landbouwers
voor het beheer en de aanplanting
op de velden. Zo werd er in totaal
9 ha grasland aangelegd om de
afstroom van water en modder af te
remmen.

In het kader van
ontwikkelingssamenwerking kan
de aanwezige ervaring van de
milieudeskundigen van het KMMA
gebruikt worden ten behoeve van
landbouwprojecten in het zuiden.
Uiteraard dient de steun aan
de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking
(GROS), Wereldwinkel, Fair Trade,
de Wereldwinkel en 11.11.11 te
worden verdergezet.
Een peterschap of een
uitwisselingsproject met een
gemeente of stad in het zuiden
moet zeker onderzocht worden.

“Bij ontwikkelingssamenwerking
moet het accent
liggen op
SAMENwerken”
Marc Servotte

Trage wegen, milieu en toerisme in harmonie met elkaar
Tervuren is een gemeente met
een prachtige natuur. Wij willen
dit groen toegankelijk maken
voor zowel de inwoners van
Tervuren als voor bezoekers.
De voorbije jaren werden hier
initiatieven rond uitgewerkt.
In 2010 werd in Tervuren de
wandelverbinding aan de
Robianovijvers aangelegd.
Deze wandelweg verbindt de
Hertenberg en de Pastorietuin naast
de Robianovijvers.

Het Voerpad doorheen het
12-Apostelenbos in Vossem werd
vernieuwd in 2011. In datzelfde
jaar werd de ‘Trage wegenkaart
Duisburg’ voorgesteld.
Ook in de toekomst willen wij werk
maken van een goed evenwicht
tussen trage wegen, milieu en
toerisme.
De plannen voor de heraanleg van
de trage weg tussen de Heidestraat
en de Merenstraat (achter Pachthof
Stroykens) zijn klaar en worden

vermoedelijk op de gemeenteraad
van augustus goedgekeurd.
“Verder werden er financiële
afspraken gemaakt met de
Vlaamse Milieu Maatschappij voor
de aankoop van 500 meter oude
trambedding en de aanleg van een
verharde fiets- en landbouwweg
in het Reuveld (verlengde van
het Treuveld in Vossem).”, zegt
schepen voor Milieu en Duurzame
Ontwikkeling Theo Debeer.

Provincieraadsverkiezingen
Op 14 oktober zijn het niet enkel
gemeenteraadsverkiezingen, maar
wordt ook de nieuwe provincieraad
verkozen.
De provincie is verdeeld in vijf
verschillende kieskringen en Tervuren maakt samen met Bertem,
Bierbeek, Herent, Huldenberg,
Kortenberg, Leuven en Oud-Heverlee deel uit van kiesdistrict Leuven,
dat 13 provincieraadsleden mag
afvaardigen.
De provincie is een niveau dat soms
wel eens vergeten wordt, maar een
belangrijke bijdrage levert op het
vlak van onder andere landbouw,
welzijn, tewerkstelling, toerisme,
natuurbehoud, ruimtelijke ordening
en mobiliteit. Vaak onzichtbaar,
doch onmisbaar.
De lijst in regio Leuven wordt getrokken door An Hermans, fractieleidster in de provincieraad en
voorzitster van de CD&V Senioren,
gevolgd door Chris Taes, uittredend
provincieraadslid en burgemeester
van Kortenberg.
De volgende
twee (strijd)plaatsen zijn voor
Tervurenaars Femke Taymans,
fractieleidster voor CD&V in de
gemeenteraad,
en Olivier Hinnekens, voorzitter
van CD&V Tervuren.
Op plaats 5 en 6 komen respectievelijk Karin Vanacker-Devijver,
schoondochter van uittredend
provincieraadslid Nicole Vanacker,
die wandelaars en liefhebbers van
streekproducten en vers hoeve-ijs
ook zullen kennen als uitbaatster
van Hof ter Vaeren in Huldenberg

en Koen Van Roey, gemeenteraadslid uit Kortenberg en regiovoorzitter
van Jong CD&V Leuven.
Hierna volgen Ilse van Hoof, gemeenteraadslid uit Oud-Heverlee en
Jos Vercruysse uit Herent.
Op 9 staat Roos De Backer, gemeenteraadslid uit Bertem, maar in
Tervuren vooral gekend als lerares in
de derde graad van het Gito.
Plaats 10 gaat naar Bert Kelchtermans, advocaat uit Bierbeek en één
van de vier Jong CD&V’ers op de
lijst.
Daarna komt voormalig Leuvens
schepen en uittredend provincieraadslid Christiane VanautgaerdenVanneck.
De lijst wordt geduwd door Senator
Peter Van Rompuy uit Leuven en
Europees Parlementslid en voormalig voorzitster Marianne Thyssen uit
Oud-Heverlee.”

KANDIDATENLIJST
PROCINCIERAAD
1

An Hermans

2

Chris Taes

3

Femke Taymans

4

Oliver Hinnekens

5

Karin Vanacker-Devijver

6

Koen Van Roey

7

Ilse Van Hoof

8

Jos Vercruysse

9

Roos De Backer

10 Bert Kelchtermans
11 Christiane
Vanautgaerden-Vanneck
12 Peter Van Rompuy
13 Marianne Thyssen
Stem zeker op Femke en
Olivier en op hun 10 andere
medekandidaten!

“Vergeet de Provincie niet!”

Zondag 30 september 2012
CD&V-etentje
GC Papeblok vanaf 11.30 u
Menu: Welkomsdrink & soep &
Vispannetje of gebraad met champignonsaus
+ kroketten
Menu: € 16 - Kindermenu: € 8 (steunkaart: € 4)

Voorzitter Olivier Hinnekens en zijn CD&V-ploeg verwelkomen u graag!

OPROEP: Durft Daphne dat?
Op de 26ste plaats op de CD&V-lijst vinden we Daphne Vanderelst terug,
een goedlachse 22-jarige enthousiastelinge.
Zij zal jullie uitdagingen aangaan!!
Elke week zal Daphne een opdracht uitvoeren die jullie haar geven.
Stuur massaal jullie uitdagingen in bij Femke Taymans
(mail naar Fem_taymans@hotmail.com of stop een briefje in de bus:
Stationsstraat 64 – bus 2 in Vossem).
Wij kiezen er de leukste opdrachten uit.
Of Daphne de uitdagingen elke week tot een goed einde zal brengen
kan je volgen op onze website: www.tervuren.cdenv.be

Kandidatenwebsites
Vanaf nu kan u alle informatie over
onze 27 kandidaten lezen op hun eigen
website.
Zo komt u meer te weten over wie ze zijn en
waarvoor zij zich willen inzetten.
U vindt er ook leuke campagnefoto’s en een
contactformulier voor al uw vragen.
Voor de link naar de verschillende
websites kan u terecht
op de algemene website:
www.tervuren.cdenv.be.
Klik op de naam van de kandidaten in de
kiesladder op onze website.

COLOFON
Redactieteam:
Mario Van Rossum, Theo Debeer, Jan Trappeniers, Femke Taymans, Sam Wijnants,
Ludwig Paeps, Karina Van Hal, David Gay, Olivier Hinnekens, Kristina Eyskens
en Michel Probst.
Verantwoordelijke uitgever: Olivier Hinnekens, Lokaertlaan 8, 3080 Tervuren

