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TERVUREN MAAKT ZICH OP VOOR DE WINTER 
 
“Tervuren heeft en heel goede reputatie als het gaat over het ijs- en sneeuwvrij 
houden van zijn wegen. Zonder goede gemotiveerde arbeiders, en die hebben 
we, en de nodige investeringen  zou dit allemaal niet mogelijk zijn.”, aldus  
Mario Van Rossum. 

U zal ze reeds zien staan hebben, in de  Oppemstraat, de fameuze 30.000 liter 
grote pekeltanks.  Deze tank bevat een mengeling van zout (23%) en water 
(77%), de zogenaamde pekel. Deze pekel wordt, via de gemeentelijke 
zoutstrooiers vermengd met zout en, in plaats van het klassieke strooizout, 
preventief gebruikt in het ijsvrij maken van het Tervuurse wegennet. Dit heeft 
enorme voordelen, doordat het zout door de pekel wordt omhuld zal de dooi 
sneller intreden en er ongeveer 30 % minder zout moet gebruikt worden. Een 
milieuvriendelijke en goedkopere oplossing dus in vergelijking tot de klassieke 
methode.  
 
Op de gemeenteraad van september 2011 werd eveneens beslist om twee 
nieuwe sneeuwploegen aan te kopen voor een totaal bedrag van 37 000 euro, 
hiermee zijn onze voertuigen uitgerust met het beste materiaal om de sneeuw 
te lijf te gaan. Als onze inwoners dan ook zorgen voor het sneeuw vrijmaken 
van hun stoep dan kunnen we veilig genieten van een mooie winter in 
Tervuren. 
 
Het gemeentebestuur zorgt daarnaast naar jaarlijkse traditie voor een mooie 
kerstboom in elke deelgemeente .  En de Tervuurse straten zullen tijdens de 
kerstperiode versierd worden met led-kerstverlichting, mooi, sfeervol en 
milieuvriendelijk.  
 
Meer info: Mario Van Rossum, mario.vanrossum@telenet.be  
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T E R V U R E N  T E L E X  

De gemeenteraad die in oktober 
plaatsvond werd bijgewoond door drie 
studenten, Robbe Hemeleers, Sascha Van 
Ginneken en Jorien Van Rossum, alledrie 
inwoners van Tervuren.  
De drie zitten in het 6de middelbaar in het 
Heilig Hart College en volgen Humane 
Wetenschappen. Voor het keuzevak 
‘Politieke Vorming’ dienden ze een 

algemeen beeld te geven van de gemeente 
en dit verwerken in een filmpje. In het 
kader van dit vak hebben ze dus de 
gemeenteraad bijgewoond en met 
momenten gefilmd. 
Al bij al vonden ze de gemeenteraad 
interessant en was hun eerste indruk 
positief! 

De gemeenteraad werd gefilmd ! 

N I E U W S B R I E F  
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T E R V U R E N  T E L E X  

Op de gemeenteraad van oktober 2011 werd 
een grote stap gezet in de verdere 
ontwikkeling van het Masterplan Tervuren. 
Het Kisteveld, De Burgraaf en de woning 
Brusselsestraat 6 worden openbaar 
verkocht . Voor het oude Administratief 
centrum en het Kruidvat wordt er gezocht 
naar een samenwerking met een privé-
partner. De inkomsten uit deze verkopen 
worden geraamd op ongeveer 6 miljoen 
euro. 
  
"Uiteraard heeft de gemeente deze centen 
nodig. Het is immers een bewuste keuze 
geweest om oude afgeleefde infrastructuur te 
vervreemden en de opbrengsten ervan te 
herinvesteren 
in een  nieuw  hedendaags  AC / Sociaal 
Huis  en Vrijetijdcentrum op de Moestuin.", 
zegt Schepen Mario Van Rossum. 
  
Toch blijven deze verkopen niet vrijblijvend. 
Binnen het Ruimtelijk structuurplan moeten 

deze verkochte gronden en panden 
aangewend worden om er 
woonprojecten voor de middeninkomens te 
bouwen. Het grond- en pandendecreet zal de 
ontwikkelaar van het Kisteveld 
ook verplichten om er een aantal bescheiden 
woningen en sociale woningen op te 
richten.  Voor het Oude AC en het Kruidvat 
moeten de onderhandelingen nog 
starten maar commerciële ruimtes, 
woonfuncties en parkeergelegenheden 
ontwikkelen zijn hier alvast de 
uitgangspunten.  
  
Een voorbeeld van hoe verkopen kunnen 
leiden tot een mooie dynamiek voor 
Tervuren, met een nieuwbouw in de 
Moestuin en het realiseren van bijkomende 
woon- en handelsmogelijkheden. 
 
Meer info: Mario Van Rossum – 
mario.vanrossum@telenet.be 

Verkoop gemeente-eigendommen 
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Installatie telecom- en lichtmast op de Berg van Ter-
munt 

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

Volgend jaar wordt het nieuw gemeentehuis 
in gebruik genomen. De huidige draadloze 
telecommast op het dak van het huidige 
gemeentehuis kan vanaf dan niet meer 
gebruikt worden. Het nieuw administratief 
centrum moet, net zoals nu, draadloos 
verbonden blijven met de gemeentelijke 
stelplaatsen in de Oppemstraat, het rustoord 
en de scholen van Tervuren.  
Omdat het nieuw administratief centrum 
lager komt te liggen zocht de ICT-dienst van 

de gemeente naar een andere locatie. De 
ideale locatie voor deze mast werd gevonden 
op de Berg van Termunt. Gelijktijdig wordt 
op deze mast een nieuwe verlichting 
geplaatst voor het sportveld op de Berg van 
Termunt. De kostprijs bedraagt 35.000 euro.  
 
 
Meer info over de plannen op de Berg van 
Termunt : Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

Nieuw: Trage wegenkaart Duisburg  

Op 23 oktober werd in het kader van de 
milieumaand en ‘de dag van de trage weg’ 
door schepen Theo Debeer de Trage 
Wegenkaart van Duisburg voorgesteld. Deze 
kaart biedt een overzicht van de trage wegen 
in Duisburg. U kan er zelf een ‘à la carte’  
wandeling mee uit stippelen. Trage wegen 

zijn interessant als alternatieve route naar de 
school of de winkel. De kaart kost net als de 
Trage Wegenkaart van Vossem 1 euro. 
 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

Inwandeling trage wegenkaart Duisburg  
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T E R V U R E N  T E L E X  

In het kader van het Landinrichtingsproject 
van het plateau van Moorsel wordt er in 
2013 een fietsverbinding aangelegd tussen 
het Park van Tervuren en Leuven. De 
Vlaamse Landmaatschappij zal deze werken 
uitvoeren met subsidies van de Vlaamse 
overheid en met een gemeentelijke bijdrage 
van 54.578 €, goedgekeurd tijdens de laatste 
gemeenteraad.  
 
“Het ‘toerischtisch-functioneel’ tracé 
vertrekt aan het park en volgt het 
Reuveldwegje te midden akkerpercelen en 
neemt vervolgens het Treuveld om dan aan 
te sluiten op de Borreweg in het 
natuurgebied van het 12 Apostelenbos. Aan 
de Kouterstraat loopt het fietspad langs de 
kerk, over het Pastorieplein, de Dorpsstraat 
en naar de Onze Lieve Vrouwstraat om daar 
aan te sluiten op het fietspad dat de 
gemeente Bertem zal aanleggen. Dit 

fietspad vertrekt aan Puttebos en gaat 
richting Blankaart”, zegt Theo Debeer. 
 
In het Reuveld zal het fietspad bestaan uit 
twee betonstroken met daar tussen 
doorgroeistroken (zie foto). De veldweg zal 
op die manier ook beter worden voor 
landbouwvoertuigen. In combinatie met de 
aanleg wordt gewerkt aan de 
erosieproblematiek. De Borreweg naast het 
12 Apostelebos krijgt een nieuw verbreed 
wegdek. De gemeente zal van de 
gelegenheid gebruik maken om hier 
riolering aan te leggen en de riolering van 
het Treuveld rechtstreeks aan te sluiten op 
de collector in de Kouterstraat. Nu wordt 
het vuile afvalwater rechtstreeks de Voer in 
geloodst. Deze open riool zal dus 
verdwijnen. 
 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

Toeristisch-recreatieve fietsverbinding Tervuren-
Leuven krijgt stilaan vorm  

N I E U W S B R I E F  

De toekomst voor ’t Reu-
veld: betonstroken met 
daartussen doorgroeistro-
ken. Een veldweg die mooi 
zal passen in het land-
schap. Landbouwers, fiet-
sers, wandelaars en rui-
ters weten dit zeker te 
appreciëren. 
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T E R V U R E N  T E L E X  

Accentverlegging subsidies energiebesparingsmaatre-
gelen 

De voorbije drie jaar gaf het gemeentebestuur een financieel duwtje in de rug aan meer 
dan 250 gezinnen voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en aan meer dan 40 
gezinnen voor de plaatsing van een zonneboiler. 
 
De gemeenteraad van 27 oktober 2011 heeft op voorstel van milieuschepen Theo Debeer 
beslist om de subsidie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen vanaf 31 
december 2011 stop te zetten en deze voor de plaatsing van een zonneboiler te halveren 
tot 250 €. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd.  
 
Schepen Theo Debeer lanceerde op de gemeenteraad het begrip ‘passiefrenovatie’ en gaf 
de volgende motiveringen: 
 
1. Het is niet omdat we deze subsidie stopzetten dat het gemeentebestuur het gebruik 

van alternatieve energiebronnen niet genegen is. Subsidies moeten een 
‘bereikbaarheidsgehalte’ hebben en dit voor een grote groep mensen. Het plaatsen 
van fotovoltaïsche zonnepanelen is een grote investering die zomaar niet elke burger 
aankan. De gemeentelijke subsidie is maar een fractie van de totale investering en 
stimuleert noch weerhoudt huiseigenaars van het plaatsen van fotovoltaïsche 
zonnepanelen. Er zijn andere en grotere voordelen aan verbonden en de kostprijs 
van deze installaties daalt de laatste jaren.  De budgettaire impact van deze subsidie 
is groot voor de gemeente. De subsidiepot voor alle energiemaatregelen samen was 
uitgeput en we hebben deze voor dit jaar moeten optrekken van 30.000 naar  
64.000 euro. 

 
2. Renovatiewerken met energierendement of –besparing krijgen de volle aandacht. 

Sinds dit jaar verlenen we subsidies voor energiebesparende maatregelen zoals dak- 
en zolderisolatie, het plaatsen van een condensatieketel en van hoog 
rendementsglas. Net zoals het vernieuwen van een boiler maken ze deel uit van de 
normale renovatie van een woning. Vandaar dat we de subsidie voor het plaatsen 
van een zonneboiler gedeeltelijk behouden (halvering tot 250 euro). 

 
3. Het totale subsidiebudget voor energiemaatregelen zal niet verlagen en blijft 

behouden op 30.000 € jaarlijks. Deze subsidies gaan naar maatregelen waar vele 
huiseigenaars mee geconfronteerd worden. Iedereen moet wel eens een stookketel, 
een boiler, ramen of zijn zolderisolatie vervangen. Het gaat hier over kleinere 
haalbare uitgaven of noodzakelijke renovatiewerken. 

 
Vervolg op pagina 7 
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T E R V U R E N  T E L E X  

N I E U W S B R I E F  

Charter diervriendelijke gemeente 

Op 3 oktober, één dag voor 
Werelddierendag, ondertekende het 
s c h e p e n c o l l e g e  h e t  C h a r t e r 
“diervriendelijke gemeente”. De gemeente 
zal haar activiteiten telkens op hun 
diervriendelijke kant toetsen. Dit houdt 
ondermeer in dat de gemeente zwerfkatten-
, duiven- of ganzenoverlast diervriendelijk 
zal aanpakken. Circussen met wilde dieren 

worden geweerd en circussen die gebruik 
maken van huisdieren moeten documenten 
voorleggen waaruit blijkt dat ze voldoen 
aan alle wettelijke normen alvorens zij 
toegelaten worden in Tervuren. 
 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

4. Het gemeentebestuur zal dak- en zolderisolatie in het bijzonder aanmoedigen. 
Gemiddeld blaast een woning 30% warmte via een slecht geïsoleerde zolder of dak 
de lucht in. Veel huiseigenaars beseffen dit niet. Om hen hierover te informeren laat 
de gemeente deze winter door een gespecialiseerde firma een warmtefoto 
(thermografische scan) van alle daken in Tervuren maken. Dit kost de gemeente 
30.000 €. Alle huiseigenaars kunnen de thermografische scan van hun dak volgend 
jaar gratis consulteren en er gepaste maatregelen uit afleiden om hun dak of zolder 
‘passief te renoveren’. 

 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, debeer.theo@pandora.be 
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T E R V U R E N  T E L E X  

Over Vlaams karakter praat je niet: je doet het 

“ T e r v u r e n  l i g t  n i e t  i n  h e t 
kiesarrondissment BHV maar dat wilt niet 
zeggen dat we geen invloed ondervinden 
van de verfransing rond Brussel. Daarom 
ook dat CD&V Tervuren  terecht fier is dat, 
onder impuls van voorzitter Wouter Beke, 
een akkoord werd bereikt omtrent de 
splitsing van BHV. Met dit akkoord kunnen 
wij onze mensen op het terrein recht in de 
ogen kijken, wij hebben eindelijk kunnen 
realiseren wat we hebben beloofd.” zegt 
eerste schepen Mario Van Rossum. 

  
Het akkoord houdt het volgende in: 
 
- BHV wordt gesplitst én voor Kamer, én de 
Senaat én het Europees parlement; 
- Er komt geen uitbreiding van Brussel, er 

komen geen nieuwe faciliteiten; 
- De 6 faciliteitengemeenten blijven 
integraal deel uitmaken van Vlaanderen; 
- Er is een zuivere splitsing voor de 29 
gemeenten uit Halle-Vilvoorde. 
  
Dankzij deze akkoorden is de splitsing van 
het kiesarrondissement BHV eindelijk in 
zicht.  Maar we mogen we uiteraard niet 
denken dat de “ontnederlandsing” van onze 
steden en gemeenten hiermee opgelost is. 
De splitsing van BHV is slechts de eerste, 
cruciale stap die moest genomen 
worden.  Daarnaast moeten we, ook in 
Tervuren, werk blijven maken van ons 
Vlaams karakter met respect voor alle 
anderstaligen in onze gemeente.  
 
"Tervuren werkt  hier permanent aan door 
Nederlands voor anderstaligen aan te 
bieden binnen zijn volwassenenonderwijs, 
door bij inschrijving en opvang van nieuwe 
anderstaligen in onze gemeente samen te 
werken met Het Huis van Het Nederlands 
en door een blijvende aandacht te hebben 
te hebben voor het Nederlands in ons 
woonbeleid en het openbaar straatbeeld.", 
zegt Mario Van Rossum. 
 
  
Meer info: Mario Van Rossum – 
mario.vanrossum@telenet.be 
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T E R V U R E N  T E L E X  

N I E U W S B R I E F  

Het dossier van de gewestweg zit in de laatste rechte lijn 
“De heraanleg van de Leuvensesteenweg , 
tussen de Gordaallaan en de 
Elisabethlaan,  kan bijna van start gaan. 
In de komende maanden wordt de 
aanvraag tot bouwkundige vergunning 
ingediend en we hopen dat de werken eind 
2012 kunnen starten.”, aldus schepen van 
Mobiliteit en Infrastructuurwerken Josse 
Coudré.  
 
Het gaat hier om een allesomvattend 
project waarbij gescheiden rioleringen, 
fietspaden, voetpaden en een nieuwe 
rijbaan aangelegd zullen worden. 
Het knippen van de Museumlaan (ter 
hoogte van de Grensstraat) zal ervoor 
zorgen dat de verkeersveiligheid op dit 
kruispunt in belangrijke mate verbeterd 
wordt. Ter hoogte van dit kruispunt komen 
tevens verkeerslichten. 
Er zal een nieuwe doorsteek gemaakt 
worden naast het perceel van het 
Ministerie van Financiën. 
 
Ook de Oude Leuvensebaan wordt geknipt 
ter hoogte van de gewestweg en de toegang 
tot de Britse School wordt verschoven naar 
de Pater Dupierreuxlaan. Hierdoor krijgen 

we een verhoogde doorstroomcapaciteit op 
de N3. Door de aanleg van een busbaan zal 
de reistijd van de bussen van de Lijn 
minder onderhevig zijn aan de files tijdens 
de ochtendspits. 
 
De fietser en de voetganger zullen zich 
(eindelijk!!) op een veilige en comfortabele 
manier  kunnen verplaatsen dankzij de 
aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden. 
Naast de gewestweg wordt ook de 
Gordaallaan, de Dupierreuxlaan en een 
stukje van de Molenberglaan aangepakt. U 
merkt het al, dit is een groot project. Het is 
altijd wat moeilijk vooruitblikken met 
dergelijke projecten, maar men verwacht 
dat de werken in 2013 en 2014 zullen 
uitgevoerd worden. Vermits er eerst gestart 
wordt met de Molenberglaan, Gordaallaan 
en de Pater Dupierreuxlaan kan je ervan uit 
gaan dat de werken op de N3 niet voor eind 
2013 zullen aanvangen. 
 
Meer info: Schepen Josse Coudré: 
josse.coudre@telenet.be 

Nieuwe verwarmingsinstallatie GBS Vossem 
“De gemeente Tervuren heeft de afgelopen 
jaren reeds heel wat geïnvesteerd in 
schoolinfrastructuur”, zegt schepen van 
infrastructuurwerken Josse Coudré. 
 
Ook in de komende jaren zal dat niet 
anders zijn. Onze gemeentescholen kennen 
immers allen een sterke groei. In de 
gemeentelijke basisschool in Vossem liet de 
verwarmingsinstallatie het de afgelopen 
tijd al eens afweten. Tijd dus om een oude, 
weinig performante verwarmingsinstallatie 

te vervangen door een nieuwe, hoog 
rendementsinstallatie. De kostprijs wordt 
geraamd op net geen 117 000 euro. Volgend 
jaar worden er ook plannen uitgewerkt 
voor de vernieuwing van de kleuterblok van 
GBS Vossem. U merkt het, we laten onze 
schoolkinderen niet in de kou staan !! 
 
Meer info: Josse Coudré – 
josse.coudre@telenet.be 



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

Theo Debeer,en Josse Coudré 
Lay-out: Ludwig Paeps 

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

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  

Bezoek zeker onze  
vernieuwde website ! 

http://tervuren.cdenv.be 


