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• 30 oktober 2008 

Gemeenteraad 

• 3 nov. 2008 

Bestuur CD&V 

• 2 december 2008 

Bestuur CD&V 

Er is goed nieuws voor onze jeugd!! Vanaf midden 2009 zal er op vrijdag– en 

zaterdagavond een nachtbus (lijn 317) rijden tussen het centrum van Leuven 

en de Broekstraat in Tervuren. Het invoeren van 

deze nachtbus was één van de grote aandachts-

punten rond mobiliteit in ons verkiezingspro-

gramma.  De actie van Jong  CD&V in december 

2007 droeg zeker en vast bij tot een grote deelna-

me aan de enquête van De Lijn, waarvan de re-

sultaten aan de basis lagen van de beslissing om 

de nachtbus in te voeren. 

Nachtbus mede dankzij Jong CD&V 

In 2005 besloten we om de handen in elkaar te slaan en 

als kartel aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te 

nemen.  In december 2006 herbevestigden we het kartel 

en besloten om gezamenlijk in de nieuwe 

bestuursmeerderheid te stappen.   Dit was in beide 

gevallen omdat we ervan overtuigd waren en nog zijn 

dat we zo de grootste inbreng kunnen hebben in het 

beleid van onze gemeente en op die manier zo veel 

mogelijk van ons gezamenlijk programma kunnen realiseren in het belang van 

de inwoners van Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel. 

 

De afgelopen anderhalf jaar hebben we zeer nauw en goed samengewerkt om dit 

waar te kunnen maken. 

 

De recente evenementen nationaal, die we beiden betreuren, veranderen hier 

niets aan.  Daarom zullen we ook de komende jaren als kartel blijven 

samenwerken om de gemeente zo goed mogelijk mee te besturen. 

 

Olivier Hinnekens 

Voorzitter CD&V Tervuren 

Lucia Dehaes 

Voorzitster N-VA Tervuren 
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Tijdens de laatste gemeenteraad lichtte Josse Coudré de maatregelen toe die 

erop gericht zijn om de veiligheid en het comfort van de fietsers en de voet-

gangers op de Duisburgsesteenweg en de Tervuursesteenweg te verhogen: 

het herstelde fietspad op de Duisburgsesteenweg, de herplaatste versmal-

ling aan de Jachtlaan, "zacht" verkeersplateau met accentverlichting aan de 

Kapucienenpoort, het fietspad in asfalt tot aan kruispunt met de Hertswe-

genstraat. De kruispunten op de Tervuursesteenweg zal men in grijze asfalt 

uitvoeren. De gemeente plaatst meters om de snelheid van de auto’s te regi-

streren. 

 

Een groot gedeelte van de Hertswegenstraat heeft de gemeente, onder lei-

ding van Josse, omgetoverd tot een pareltje voor alle weggebruikers. Ook 

zeer leuk is dat de werken goed opschieten: in de week van 7 oktober is 

men begonnen aan het gedeelte tussen de Achterstraat en de Heidestraat. 
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  

Woonprojecten voor Vossem 
De laatste gemeenteraad besliste 

een terrein van 11 are in de Smis-

straat te Vossem  (naast 't Wiel, 

eigendom van de gemeente) te 

kopen.  Voor een eventuele opti-

malisering van 't Wiel binnen het 

Masterplan Infrastructuur is deze 

aankoop zeer interessant, zegt 

Mario Van Rossum. De combina-

tie van beide eigendommen maakt 

het immers mogelijk een groter, 

maar ook een financieel haalbaarder 

woonproject te realiseren.  

 

In het Masterplan van Tervuren 

worden ’t Wiel en de  Oude Jon-

gensschool/Den Troemel naar voor 

geschoven als sites om gemeentelij-

ke woonprojecten “op maat van 

Vossem” te realiseren. De Oude Jon-

genssschool zal vrijgemaakt kunnen 

worden tegen 2009; voor de site ‘t 

Wiel kijkt iedereen uit naar de reali-

satie van het Vossemse buurthuis. 

 

Welk soort huisvesting komt er dan 

in Vossem? Binnen onze prioriteit 

vallen serviceflats en  sociale- en 

Vlabinvest projecten. Ook betaalbare 

woningen willen we kunnen aanbie-

den aan de lokale en modale twee-

verdieners. 

Mobiliteitsingrepen Tervuursesteenweg en 
Duisburgsesteenweg 
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Heraanleg N3 - Leuvensesteenweg 
Het dossier rond de heraanleg van de N3 (tussen de Elisabeth- en de Gordaallaan) schiet goed op. 

Het ziet ernaar uit dat dit project volledig zal gerealiseerd zijn voor 2012. Dit project zal een grote 

stap vooruit zijn voor alle weggebruikers: 

• Verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer; 

• Verhoging van verkeersveiligheid door de herinrichting van diverse kruispunten; 

• Comfortabele fiets- en voetpaden; 

• Verbeterde waterafvoer voor de Rotselaarlaan, Pater Dupierreuxlaan en Molenberglaan. 

 

Hiermee krijgt Tervuren naast de statige Tervurenlaan een al even mooie "entrée" vanuit Leuven !!  

Tervuren zoek partners! 
De gemeenteraad besliste om een privépartner te zoeken om de Koninklijke Moestuin  verder te ont-

wikkelen. Het programma van het gemeentebestuur is duidelijk: naast een meer realistischere en be-

taalbaar Administratief Centrum/OCMW zouden we er ook een cultuur– en feestzaal en een nieuwe 

bibliotheek moeten kunnen bouwen. De bouw van een 35-tal serviceflats namen we ook in het ge-

meentelijke bouwprogramma op. 

 

De gemeente zoekt nu een projectontwikkelaar die ons zal bijstaan voor de realisatie en financiering 

van dit geheel. De creativiteit van de privépartner om op de Moestuin nog andere functies onder te 

brengen (parking, horeca e.d.) moet de prijs van het totaalproject drukken. 

Nieuw kunstgrasveld voor Greunsjotters 
Op vrijdag 3 oktober werd het nieuwe kunstgras-

veld in Vossem ingespeeld. Zelfs een jeugdvoet-

balploeg uit het verre Klosther Lenin, onze 

partnergemeente, kwam meevieren. 

 

In het sportbeleidsplan van de gemeente Tervu-

ren werd er onder het luik sportinfrastructuur 

een totale reorganisatie van de voetbalvelden 

voorzien. “Deze realisatie kadert volledig in dit 

plan”, zegt Mario Van Rossum, Sportschepen 

 

Een aantal terreinen zal de gemeente herlokalise-

ren. De zonevreemde terreinen zullen verdwij-

nen of doven uit. De gemeente voorziet middelen 

om een paar kunstgrasvelden aan te leggen voor 

het op niveau houden van de trainingscapaciteit. 

 

Vossem kwam eerst aan bod.  “In fase 2 komt de 

site langs de Waalsebaan aan de beurt. Deze site  

kleuren we via het gemeentelijk ruimtelijk struc-

tuurplan in als de gemeenschappelijke voetbalin-

frastructuur voor KVTervuren en FC Moorsel”, 

zegt Mario nog. 

 



Op het einde van de eerste schoolweek deelde CD&V 

Tervuren aan de lagere scholen in Tervuren 

(Mariaschool), Vossem (GBS), Moorsel (GBS) en 

Duisburg (Sint-Annaschool)  “Terug naar school”-

kalenders uit aan de ouders en appels aan de kinderen. 

Aan alle scholen waren de vele appels en kalenders 

verdeeld lang voor de bel ging. 

Eindredacteur: Tim Vermeir 
Artikels en foto’s: Olivier Hinnekens, Theo 
Debeer, Jan Trappeniers, Tim Vermeir, Josse 
Coudré en Mario Van Rossum 
Voorzitter CD&V Tervuren: 
Olivier Hinnekens 
Lokaertlaan 8 
3080 Tervuren 

E-mail: info@tervuren.cdenv.be 
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“Terug naar school”-actie was een groot succes! 

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 

Veelgevraagde dienstverlening OCMW 
Tijdens de eerste acht maanden van 2008 kon het OCMW Tervuren 

rekenen op een groot aantal vaste “klanten” voor haar dagelijkse 

dienstverlening. Van de dienst warme maaltijden maakten 174 mensen 

gebruik. De meeste doen dit 7 dagen op 7. Anderen 5 dagen of 2 à 3 maal per week. Er zijn 

ook personen die voor een korte periode warme maaltijden laten leveren (bv. bij ziekte ...). 

110 personen rekenden 1 à 2 maal per week op de poetsdienst met dienstencheques. Bij 99 

personen hielp de gezinszorg met kuisen (maximum 50% van de tijd dat ze ter beschikking 

zijn gesteld) en andere huishoudelijke taken. De frequentie van de gezinszorg varieert vol-

gens behoeftegraad. 


