
CD&V/N-VA en het dossier Papeblok 

IN  D IT  

NUMMER :  

CD&V-N-VA en 

het Papeblok 

1 

Erffgoed 1 

Ontwikkelingssa-

menwerking 

2 

Opnieuw cyclo-

cross 

3 

Evaluatie Hee 

Tervuren 

4 

  

  

    TERVUREN TELEX 
N O V E M B E R  2 0 0 8  N I E U W S B R I E F  KALENDER  

• 17 nov. 2008 

Bestuur CD&V 

• 2 december 2008 

Bestuur CD&V 

Tervuren kan bogen op een rijk erfgoed. Een belangrijk gedeel-

te daarvan is echter niet in onze handen: het park, het Arbore-

tum, het Koloniënpaleis, … Daarom voerde onze schepen van 

Cultuur en Erfgoed Josse Coudré de afgelopen 18 maanden in-

tensieve en succesvolle gesprekken met de Regie der Gebou-

wen.  

 

Het gietijzeren beeld van een hert voor het Koloniënpaleis, dat 

in zo een slechte staat is dat het niet meer te herstellen is, staat 

in de steigers om een replica in brons ervan te kunnen maken. 

Die replica zullen we eind 2009 onthullen. 

 

Omdat er geen visie over de bestemming bestond, ligt de site 

van het Hertogelijk Kasteel aan de St.-Hubertuskapel er sinds 

jaren verwaarloosd bij. De Regie gaat de bestaande ruïnes nu 

consolideren. De gemeente neemt de site daarna in erfpacht en opent hem voor het 

publiek. We kiezen daarbij voor een visualisering van de situatie ten tijde van Karel 

van Lorreinen. De vroegere bouwperiodes zal men op panelen kunnen bekijken. Nog 

een paar jaartjes geduld en Tervuren heeft er een openluchtmuseum bij! 

 

Ook het Vlaams Gewest brengt goed nieuws: de start van de lang verwachte restaura-

tie van het Spaans Huis is gepland zijn voor binnenkort en zal een zestal maanden 

duren. Droom mee van een Spaans Huis dat zijn glorie van weleer terugwint. Een 

droom die in 2009 waarschijnlijk werkelijkheid zal worden…  

Archeologische site Hertogelijk Paleis 

Op de zitting van de gemeenteraad was er - een beetje tot onze verbazing - ook 

wat commotie over de vraag van CD&V en N-VA om het punt rond het 

verkoopsdossier Papeblok voorlopig niet te agenderen, omdat het nog niet klaar 

is voor besluitvorming.  Voor alle duidelijkheid, wij zijn en blijven als partijen 

vragende partij en voortrekkers om een volwaardig gemeenschapscentrum, met 

bibliotheek, te bouwen op de site van de Koninklijke Moestuin. Politieke 

afspraak is inderdaad om dit mee te financieren door een verkoop van de 

huidige Papeblokgebouwen, inclusief de aangrenzende parking. Gelegen in 

woongebied heeft deze hele zone inderdaad heel wat potentieel.   Maar er 

ontbreken op dit ogenblik nog iets te veel elementen in het dossier om al tot 

beslissingen over te gaan.  We hebben daarom uitstel gevraagd om dit hele 

dossier eens rustig te kunnen bespreken en ook een aantal onduidelijkheden uit 

te klaren.  

Josse Coudré 

Schepen van Cultuur 

en ErfgoedSport 



P A G I N A  2  

De gemeenteraad van 30 oktober verdeelde de projectsubsidies in het kader 

van ontwikkelingssamenwerking volledig in de lijn van het advies van de 

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). In de begro-

ting was hiervoor een bedrag van  € 23.500 voorzien. 

 

Een vast subsidiebedrag van € 6.300 gaat naar 11.11.11. De overige kredie-

ten gaan naar activiteiten die Tervurenaars sensibiliseren en naar projecten 

op het terrein in ontwikkelingslanden. 

 

Steun voor sensibiliserende activiteiten in Tervuren 

 

• Voor de organisatie van een rommelmarkt met pannenkoekenver-

koop t.v.v. het project ‘Dimbalma’ in Gambia krijgt het GITO € 276; 

• Mutoto maakt met affiches en wenskaarten mensen gevoelig voor de 

werking rond straatkinderen van ‘Oeuvres Maman Marquerite’ in Lu-

mumbashi (DR Congo) en krijgt hiervoor  € 795; 

• Het ACW krijgt  € 1.000 als steun voor hun organisatie van de ‘Sociale 

kerstmarkt’ waarbij vele verschillende organisaties samenwerken en 

aandacht besteden aan internationale samenwerking, mensenrechten 

en verdraagzaamheid. 

 

Steun voor projecten op het terrein in ontwikkelingslanden 

 

• Via het Rode Kruis van Tervuren gaat er € 2.825 naar het Rwandese 

Rode Kruis dat werkt aan een verbeterde toegang tot drinkbaar water 

en tot gezondheidszorg voor de plaatselijke bevolking; 

• Het ACW-Wereldsolidariteit ontvangt € 1.000 ter ondersteuning van 

de lokale vakbond ‘CNTG’ in Guinee. Deze vakbond werkt ter plaatse 

rond probleemsituaties zoals tekort aan waardig werk, gebrek aan 

respect voor arbeids- en syndicale rechten; 

• Via het GITO gaat er € 1.000 naar ‘de Zusters van de onbevlekte 

ontvangenis’ in Mampungu, Kikwit (RDC) dat zal dienen voor de 

bouw van 6 leslokalen; 

• ‘Oeuvres Maman Marquerite’ ontvangt via Mutoto € 2.825. Deze 

steun zal dienen voor de bouw van twee containerklassen voor de op-

vang en vorming van straatkinderen; 

• € 2.825 gaat via het GITO naar Dimbalma, die deze subsidie zal ge-

bruiken voor onderwijs, gezondheidszorg en landbouw; 

• Flame vzw ondersteunt met haar subsidie van € 2.825 een brandwon-

denexpertisecentrum in Burkina Faso (preventie, opleiding, behande-

ling en revalidatie van slachtoffers). 

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  

Ontwikkelingssamenwerking 

Theo Debeer, fractie-

voorzitter CD&V 
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Zondag 4 januari 2009: opnieuw veldrijden in Tervuren 
Met de Vlaamse Witloofveldrit haalden de orga-

nisatoren Pro-Cyclo Vossem jaar na jaar 

de absolute wereldtoppers naar Tervuren.   Twee 

jaar terug beslisten de organisatoren hiermee te 

stoppen. De concurrentie met de regelmatig-

heidscriteria en de steeds toenemende belangstel-

ling van het veldrijden in ons land, die ervoor 

zorgde dat het voor kleine organisatoren steeds 

moeilijker werd op te tornen tegen de macht van 

het grote geld, maakten deze beslissing bijna on-

herroepelijk. 

  

“Bijna”, inderdaad, want dit jaar onderzocht 

men, onder impuls van het gemeentebestuur en 

onze Schepen voor Sport Mario Van Rossum alle 

mogelijk opties om Tervuren opnieuw zijn top-

evenement te geven. Zo werkte men een nieuwe 

organisatieformule uit waar de club en de ge-

meente voor het eerst met een privépartner 

(GOLAZO, bekend van grote evenementen zoals 

de Ronde van België, de Brusselse Marathon, Di-

amond Games in Antwerpen enz.). 

  

De gemeente zal vooral logistieke hulp geven om 

de organisatie verder te ondersteunen. 

  

"Nieuw is wel dat dankzij de bemiddelingen van 

het schepencollege  de organisatie definitief ver-

huist van de Vossemse velden naar het park. De 

ervaringen 

met de orga-

nisatie van 

het Belgisch 

kampioen-

schap 2006 en 

de uitstraling 

van deze 

prestigieuze 

site moeten 

deze veldrit 

het karakter en de mogelijkheden geven om nog 

vele jaren te kunnen doorgaan", aldus Mario Van 

Rossum 

  

De wedstrijd zal plaatsvinden één week voor het 

Belgische Kampioenschap. Sporza zal deze wed-

strijd opnieuw opnemen in zijn 

programma’s.   Op zaterdag, de dag voor de 

wedstrijd, kunnen de Tervuurse jongeren het 

parcours uitproberen onder begeleiding van een 

aantal wereldberoemde profrenners. 

 

Voor meer info en de voorverkoop van toegangs-

kaarten kan je terecht op de steundienst en 

op  www.cyclocrosstervuren.be 

Mario Van Rossum, Schepen van Sport 
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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  

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 

Evaluatie Hee Tervuren 

Op 3, 4, 5 en 6 juli 2008 vond de 7de editie van Hee Tervuren 

plaats. Voor het eerst werd het festival gespreid over 4 dagen 

met een bijkomende betalende donderdag. In tegenstelling 

tot de voorgaande jaren stond het weer dit jaar niet aan onze 

zijde. Vooral donderdagavond werden we geplaagd door 

heel wat regen. Will Tura gaf echter een schitterend optreden dat zeer gesmaakt werd door de 

dapperen die die regenbuien toch trotseerden. Ook de rest van het weekend had het festival af 

te rekenen met wisselvalig weer. Gelukkig stond daar tegenover een ijzersterk programma. 

Ondermeer Scala, Brahim, Les Truttes, Mintzkov, Daan, Garry Haggar en Nicole en Hugo 

zorgden voor een muzikaal sterke editie van Hee Tervuren. 

  

Het slechte weer, enkele onvoorziene kosten en een onderschatting van de uitgaven voor de 

vrijwilligers en de catering maakten dat van het festival echter een financiële tegenvaller. De 

besparing die de gemeente realiseerde door het uitsparen van een medewerker (- € 18.000) 

werd hiermee volledig tenietgedaan. Het festival kostte dit jaar dus evenveel als de voorgaan-

de editie. CD&V streefde echter naar een bijkomende besparing. Dit blijft ons doel voor de edi-

tie 2009. Door een meer gedetailleerde budgettering, het beter incalculeren van onvoorziene 

kosten en het herbekijken van het volledige concept gaan we dit jaar voor een duidelijke bespa-

ring op het budget.  




