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Goedkeuring ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan
‘begraafplaats Varenberg – Vossem’
In het gemeentelijk structuurplan kreeg Vossem, gelet op de beperkte ruimtelijke
uitbreidingsmogelijkheden van Tervuren-centrum met zijn ‘groene jas’, een bijkomende
maar welomschreven taakstelling.
Het betreft concreet ruimte voor een begraafplaats die de behoeften voor Vossem, én
ruimte voor nieuwe begraafwijzen, kan opvangen. De gemeente is hiertoe verplicht door
de hogere overheden.
De bestaande begraafplaatsen in Duisburg, Tervuren en Moorsel blijven alle drie
behouden in hun huidige vorm. Door ontgraving ontstaat er daar nieuwe capaciteit en al
de nu reeds aanwezige begraafwijzen blijven aangeboden.
De bestaande begraafplaats Varenberg in Vossem krijgt een nieuwe invulling en wordt
ingeschakeld in het weefsel van Vossem en in het reliëf van het omliggende landschap;
het ontwerp heeft oog voor de identiteit van de plek en draagt een hedendaagse visie uit
op de manier van begraven en afscheid nemen.
Concreet ziet het ontwerp-RUP de uitgebreide begraafplaats als volgt gerealiseerd:
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Het huidige kerkhof (rood omlijnd) wordt uitgebreid, via een overgangszone, met een
begraafveld terwijl ook een parkeerzone en de noodzakelijke technische en
ceremoniële ruimtes worden voorzien (geel omlijnd).
Er komt een bufferzone (blauw omlijnd), ingericht als boomgaard, tussen de
begraafzone en de Barbarakapel.
De ingesloten agrarische zone (groen omlijnd), thans ingericht als tuinzone van
omwonenden, wordt bevestigd als weide met hoogstam.
Lees verder pagina 2
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Goedkeuring ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan
‘begraafplaats Varenberg – Vossem’
Vervolg pag. 1
Dit nieuwe ontwerp herleidt, op initiatief van de CD&V-fractie, het oorspronkelijk
voorstel tot een project dat aangepast is aan de Vossemse noden en onze wettelijke verplichting om diverse begraafwijzen aan te bieden. De begraafzone wordt
ingrijpend ingeperkt en de oorspronkelijke voorziene parking in het verlengde
van de Varenberg wordt een groene bufferzone. Tegelijk blijven, onder meer door
nauwgezet opgevolgde vrijmaking, alle thans bestaande begraafwijzen op de
kerkhoven van Tervuren-centrum, Duisburg en Moorsel mogelijk.
Dit ontwerp-RUP wordt binnenkort toegelicht op een infovergadering die op 15
september aanstaande doorgaat in de Oude Jongensschool. De publieke consultatie loopt van 13 september tot 12 november. Het ontwerp-RUP komt nadien,
in de loop van het voorjaar van 2011, na advies van de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening, ter definitieve goedkeuring opnieuw op de gemeenteraad.
Abonneer u
elektronisch op deze

Meer informatie: Hubert Lyben

nieuwsbrief:

Cultuurprijs

stuur een mailtje met
uw naam en e-mail naar
info@tervuren.cdenv.be

Met de goedkeuring van de cultuurprijs hebben we weer één van de beleidsdoelstellingen van het cultuurbeleidsplan gerealiseerd.
Waar gaat het precies om?
Deze cultuurprijs, genaamd naar Maurits Wynants, zal door de gemeente driejaarlijks ingericht worden. Met deze prijs worden personen, organisaties of instellingen
gelauwerd die voor onze gemeente bijzondere verdiensten hebben op artistiek,
cultureel of wetenschappelijk vlak. Het concept van deze prijs kwam tot stand in
nauwe samenwerking met de cultuurraad van Tervuren (CRT). De CRT zal ook
een voortrekkersrol spelen bij de organisatie van deze prijs. Daarnaast heeft het
college ook beslist om, eveneens in samenwerking met de CRT, een prijs voor de
verenigingen in te richten die zich meer richt op de lokale verdienste van ons
bloeiend verenigingsleven. De hoeksteen van ons cultuurbeleidsplan is
"gemeenschapsvorming", en wie stimuleert dit beter dan onze verenigingen? Een
extra impuls is hier dus zeker op zijn plaats, aldus onze schepen van cultuur Josse Coudré.
In de volgende Telex, zeker en vast nog meer hierover.

Meer informatie: Schepen Josse Coudré, josse.coudre@tervuren.be

T ERV UREN

T ELEX

NIEUW SBRIEF

P AGINA

NIEUWE SPORTVLOER VOOR SPORTCENTRUM DIEPENDAL
Het gemeentebestuur van Tervuren heeft een budget van 135.000 euro uitgetrokken om de ondertussen 18 jaar
oude sportvloer in het sportcentrum van Diependal te vervangen. Momenteel worden de eerste wedstrijden en
trainingen tot ieders tevredenheid gespeeld op de nieuwe ADEC vloer. "Een betere start voor het nieuwe
sportseizoen kan men zich niet indenken." aldus Sportschepen Mario Van Rossum.
3 nieuwe sportvloeren
Deze nieuwe sportvloer vormt daarmee het sluitstuk
van de investering die de gemeente de afgelopen 3
jaar voorzien heeft voor de vernieuwing van alle
sportvloeren in het sportcentrum.
Twee jaar terug werd reeds een nieuwe parketvloer
voorzien in de danszaal van Diependal en begin dit
jaar mochten de
verenigingen zich eveneens
verheugen op de aankoop van een volledig nieuwe
tatami in de gevechtsportzaal van het centrum.

Momenteel wordt er ook aan het renovatiedossier voor
het dak van het sportcentrum gewerkt en wordt er
onderzocht of de combinatie met foto-voltaische
elementen mogelijk is. “Ook in de sportsector moet
het immers kunnen om wat duurzamer om te gaan
met energie.” , aldus Mario Van Rossum. De renovatie
van het dak wordt voorzien voor 2011/2012.
Meer informatie: Schepen Mario Van Rossum,
mario.vanrossum@tervuren.be

Investeringen in nieuwe infrastructuur moeten de
toekomst van het verenigingsleven garanderen, maar
ook en vooral het moderniseren en in stand houden
van bestaande sportinfrastructuur zijn belangrijke
aandachtspunten in het sportbeleidsplan van de
gemeente Tervuren.

Tankslag en thermografische luchtscan
Tervuren stelde zich kandidaat bij Interleuven voor
volgende projecten. Schepen van duurzame
ontwikkeling en milieu, Theo Debeer, hoopt deze in de
nabije toekomst te kunnen uitvoeren.
Project tankslag
Buitengebruik gestelde (bovengrondse en
ondergrondse) stookolietanks kunnen aanleiding
geven tot grondwater- en bodemverontreiniging. De
gemeente wil eigenaars aansporen om spontaan
buitengebruik gestelde tanks te verwijderen. Wanneer
dit omwille van technische aspecten niet mogelijk is,
moeten ze gereinigd en opgevuld worden met een
inert materiaal.
Met dit project willen we, via een infomoment,
eigenaars:



informeren, sensibiliseren en helpen;
voor hen een betere prijs bedingen door het
‘hoeveelheidvoordeel’.

Hoewel het voor de geïnteresseerde over een
zogeheten ‘samenaankoop’ gaat, wordt er een
persoonlijk contract tussen de particulier en de firma
afgesloten.

Thermografische luchtscan
Veel warmte (energie) gaat verloren via een niet goed
of onvoldoende geïsoleerd dak. Dit warmte- of
energieverlies kan worden vastgelegd via een
thermografische luchtfoto. Het is de bedoeling om dit
warmteverlies van alle woningen van Tervuren in kaart
te brengen.
De informatie zal gratis aan elke geïnteresseerde
eigenaar worden aangeboden. Op basis hiervan kan
hij of zij bepalen waar er zinvol kan geïsoleerd worden.
Aanvullend krijgen eigenaars hulp bij de interpretatie
van de thermografische foto van hun dak.
De informatie af te leiden uit deze thermografische
scan blijft geldig zolang niets aan het dak ondernomen
wordt.
“Het is de bedoeling mensen te stimuleren om
energiebesparende maatregelen te nemen.” aldus
Theo Debeer schepen van duurzame ontwikkeling.
Met dit project sluit Tervuren volledig aan bij de
onlangs ingevoerde gemeentelijke subsidie voor daken zolderisolatie.
Meer informatie: Schepen Theo Debeer,
theo.debeer@tervuren.be
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Milieu– en duurzaamheidsnieuws
Gemeenteraad van 24-06-2010
Tijdens de gemeenteraad van 24-062010 werd een eerste reeks
budgetwijzigingen voor 2010
goedgekeurd. We lichten kort enkele
belangrijke wijzigingen, die zich
voornamelijk voordoen op het vlak van
milieu en duurzame ontwikkeling,
toe.
Voor de deelname aan de
Haagcampagne (zie ‘Haagplanten
aankopen tegen promotieprijzen’) werd
€ 2.430 ingeschreven.

Abonneer u
elektronisch op deze
nieuwsbrief:
stuur een mailtje met
uw naam en e-mail naar

Daarnaast werd er een subsidiepot
aangelegd van € 15.000 voor het
subsidiereglement voor
energiebesparende maatregelen (dak
- en zolderisolatie,
hoogrendementsketel en
superisolerend glas) dat in april van dit
jaar werd goedgekeurd.
Voor een bodemsanering aan de
stelplaatsen van WEB in de

Oppemstraat werd € 62.600
uitgetrokken.
De gemeente voorziet ook € 15.650
extra voor de opstart van twee nieuwe
projecten: ‘tankslag’ en
‘thermografische luchtscan’ (zie
artikel ‘Tankslag en thermografische
luchtscan’).

Gemeenteraad 26 augustus 2010
De Kongowijk, gelegen in de hoek
Waalsebaan en Leuvensesteenweg,
werd in het verleden bij hevig onweer
verschillende keren zwaar geteisterd
door water- en modderoverstromingen.
“De aanleg van een bufferbekken
moet pijnlijke herhalingen voorkomen.”
zegt Theo Debeer, schepen van milieu.
De gemeenteraad keurde een bestek
ter waarde van € 252.000 goed.
Meer informatie: Schepen Theo Debeer
theo.debeer@tervuren.be

info@tervuren.cdenv.be

De Kongowijk

Haagplanten aankopen tegen promotieprijzen
In 2010 vindt er opnieuw een
Haagcampagne plaats. Tervurenaars
kunnen streekeigen planten voor hagen
aankopen tegen promotieprijzen. Een
pakket van 30 planten kost € 15.
Tervuren werkt hiervoor samen met
IGO-Leuven en lokale boomkwekerijen.
In Tervuren is dit boomkwekerij
Robeet. De bestelperiode loopt van juni
tot eind oktober.
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Van 13 tot 20 november kunnen de
planten worden afgehaald.
Deze haagcampagne sluit aan bij het
‘jaar van de biodiversiteit’. Hagen en
streekeigen planten zijn belangrijk voor
vogels, vlinders en andere dieren. Ze
vinden er hun schuil-, voedsel- of
nestplaats.
Meer info kan je vinden op
www.haagcampagne.be
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Wandeling ‘in het spoor van Zwarte Jean’
Op 15 juni werd het wandelpad 'In het spoor van
Zwarte Jean', dat deel uitmaakt van een groter
wandelnetwerk, ingewandeld.
Deze wandeling loopt langs de oude trambedding van
Vossem tot Sint-Joris-Weert. Ze werd op een feestelijk
moment in de kantine van FC De Greunsjotters
(gelegen op het traject) te Vossem voorgesteld.
‘Zwette Jean’ is de dialect-naam van de stoomtram die
ooit door het Dijleland reed. Van 1905 tot 1957
vervoerde hij passagiers en goederen tussen Vossem
en Tienen.

De wandeling met bijhorende brochure wekt de
herinnering aan de oude tram weer tot leven en
beschrijft een mooie wandelroute in volle natuur
tussen Vossem en Sint-Joris-Weert. Onderweg ontdek
je restanten van de voormalige tramlijn en een stukje
geschiedenis van onze streek.
RLD vzw heeft dit wandelnetwerk (in ontwerp) samen
met Toerisme Vlaams-Brabant vzw en VLM VlaamsBrabant uitgewerkt.

Het schepencollege engageerde zich, op voorstel van
schepen Theo Debeer, om op termijn een aantal
percelen, waaronder enkele met interessante
biodiversiteitwaarde die nu in privébezit zijn, aan te
kopen en te beheren.
Meer info kan je vinden op www.rld.be onder de
rubriek ‘Nieuws’.
Meer informatie: Schepen Theo Debeer,
theo.debeer@tervuren.be

Voorstelling wandelpad ‘Zwarte Jean’

Tervuren hijst Vredesvlag tijdens de Vredesweek van 24 september tot 3 oktober
Tervuren sluit voor het eerst aan bij dit initiatief
waaraan meer dan 100 Vlaamse gemeenten
deelnemen en dat de steun krijgt van 11.11.11., ACW,
MO e.a. organisaties.
Alle aanwezige gemeenteraadsleden ondertekenden
tijdens de raadszitting de intentieverklaring. Hiermee
geven alle gemeenteraadsleden aan blijvend aandacht
te besteden aan o.m. de rechten van het kind, het
bevorderen van een duurzame ontwikkeling, het
bevorderen van gelijkheid tussen man en vrouw en het
bevorderen van participatie.

Concreet vertaalt dit zich op gemeentelijk vlak in de
financiële steun die we via de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking verlenen aan
verschillende projecten in het Zuiden, de
ondersteuning van eerlijke handel (Fairtrade), de
Wereldwinkel en aankoop van Schone kleren e.a.
Vermeldenswaardig in dit kader is de organisatie van
‘De Dag van de Vrede’ die jaarlijks doorgaat begin mei
en waarbij onderwijsinstellingen en oudstrijdersverenigingen betrokken worden.
Meer informatie: Schepen Theo Debeer,
theo.debeer@tervuren.be
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Nieuwbouw Gemeentelijke basisschool Tervuren
De eerste schooldag was wel heel
bijzonder voor de kinderen en de
leerkrachten van de gemeenteschool
van Tervuren Centrum.
(GBS Centrum)
Inderdaad, de nieuwbouw aan de
Paardenmarktstraat werd in gebruik
genomen bij de start v an dit
schooljaar.
Ruime klaslokalen gehuld in frisse
tinten, mooie sanitaire voorzieningen,
een nieuwe overdekte speelplaats,
smart boards, ..... het zit er allemaal in
in deze nieuwbouw die ook van
buitenaf mooi oogt, dixit Josse Coudré
schepen van infrastructuurwerken en
mobiliteit.
Abonneer u

Een nieuwbouw die duurzaamheid
hoog in zijn vaandel voert: maximale
recuperatie van het regenwater,
duurzam e m aterialen en het
perspectief om met zonne-energie te
werken.
In één beweging zullen we ook de
schooltoegang aan de
Paardenmarktstraat opwaarderen.
De veiligheid van onze schoolgaande
jeugd zal hierdoor sterk verbeterd
worden. In de onmiddellijke omgeving
van de schooltoegang komen er ook
zitbanken, een nieuw ingerichte
gehandicaptenparking en een
fietsenstalling. En dat is nog niet alles.
Volgende maand starten we met de
tweede fase van de vernieuwing van
GBS Centrum.

elektronisch op deze
Het gaat om een nieuwbouw met twee
bouwlagen.
In 2012 zal GBS Centrum over een
volledig eigentijdse infrastructuur
beschikken.

nieuwsbrief:
stuur een mailtje met
uw naam en e-mail naar

Meer informatie: Schepen Josse
Coudré, josse.coudre@tervuren.be

info@tervuren.cdenv.be
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Tervuren stapt in de woonwijzer midden Brabant
Op de gemeenteraad van eind augustus besliste
Tervuren om samen met Zaventem, Herent,
Huldenberg en Kortenberg een intergemeentelijk
vereniging op te richten met name “Woonwijzer
Midden Brabant”. Het gezamenlijk opstarten van deze
vereniging was één van de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor provinciale subsidies.
Mario Van Rossum, schepen van woonbeleid en
initiatiefnemer van deze samenwerking, stond erop dat
ook Tervuren zich met betrekking tot woonbeleid ging
verenigen.
Gemeenschappelijke belangen en een goed
onderbouwd dossier moeten het mogelijk maken om
rond 'wonen in onze streek' wat meer acties te
ondernemen. Een eerste stap is het opzetten van een
intergemeentelijk samenwerking, op die manier kan
onze woonwijzer genieten van de provinciale
subsidies ter waarde van twee voltijdse
medewerkers. Samen werd er beslist 1 medewerker
in te zetten om in elk van de 5 gemeenten een
wooninfopunt te bemannen.
Dit wooninfopunt zal onze inwoners wegwijs moeten
maken in alles wat wonen betreft: welke
premies bestaan er, waar kan men terecht voor wat
op het vlak van wonen of voor energie- en

isolatiepremies, hoe kan ik mijn woning verbouwen tot
een levenslange woning, enz…
Ook gerichte infoavonden moeten onze inwoners
ondersteunen in het zoeken naar oplossingen omtrent
wonen in Tervuren.
Het nieuwe grond- en pandendecreet vraagt een
aantal bijkomende inspanningen van de lokale
bestuurders. De tweede medewerker zal vooral
daarop ingezet worden, zo zal onder andere in het
eerste jaar het opmaken van een leegstandsregister
behoren tot zijn of haar kerntaken.
Daarnaast zal de opmaak van een nieuwe subsidieaanvraag voor 2011, maar dan bij de Vlaams
overheid, van cruciaal belang zijn om de Woonwijzer
Midden Brabant nog verder uit te bouwen en te
bemannen.
“Naast het ondersteunen van de respectievelijke
gemeentelijke diensten, moet de ambitie van onze
Woonwijzer vooral zijn inwoners ondersteunen bij hun
vragen omtrent kwaliteitsvol en aangepast wonen“,
aldus Mario Van Rossum.
Meer informatie: Schepen Mario Van Rossum,
mario.vanrossum@tervuren.be

Nieuws uit de gemeenteraad
Op de gemeenteraadsziting van 26 augustus 2010 werd de definitieve naam gegeven aan een nieuwe zijstraat
van de Moorselstraat. Moorsel heeft er voortaan de 'Capuynsstraat' bij.
Op dezelfde gemeenteraad werd ook overgegaan tot de benoeming van een nieuwe politiecommissaris voor
onze politiezone, namelijk de 25-jarige Ingeborgh Maes.

Bezoek zeker onze website !
http://tervuren.cdenv.be
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Eindredacteur: Olivier Hinnekens
Artikels en foto’s: Olivier Hinnekens, Femke Taymans, Theo Debeer, Josse
Coudré, Hubert Lyben en Mario Van Rossum
Lay-out: Ludwig Paeps
Voorzitter CD&V Tervuren: Olivier Hinnekens, Lokaertlaan 8, 3080
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

Tervuren steunt Pakistan !
Sinds midden juli wordt Pakistan geteisterd door de
ergste moessonregens in tachtig jaar. Huizen en
infrastructuur, zoals wegen en telefoonpalen, zijn
weggespoeld. Miljoenen mensen zijn op de vlucht
voor het water en er vielen al vele doden. Omdat het
moessonseizoen nog minstens enkele weken duurt,
zal de situatie ter plaatse niet meteen verbeteren.
De belangrijkste noden zijn voedsel, drinkwater,
tenten, andere hulpgoederen en medische
verzorging.
Het schepencollege heeft 1.000 euro voor noodhulp
gestort aan het Rode Kruis Vlaanderen. Wilt ook u uw
goed hart tonen dan kunt u steeds een bijdrage
storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis
Vlaanderen 000-0006566-67, met als vermelding
‘Pakistan’.

Eetfestijn - 26 september 2010 vanaf 11u30 - Iedereen welkom !
Onze CD&V-voorzitter Olivier Hinnekens; Schepenen Mario Van Rossum, Josse Coudre en Theo
Debeer; Gemeenteraadsleden Jan Trappeniers, Femke Taymans, Hubert Lyben en Michel Probst;
OCMW-vast bureaulid Karina Van Hal en het bestuur van CD&V-Tervuren nodigen u van harte uit op
het jaarlijks CD&V-etentje dat doorgaat op zondag 26 september in de gemeentezaal
Rootstraat Duisburg vanaf 11.30 uur tot 15 uur.

Op het menu staan
aperitief, tomatensoep,
vispannetjes of varkensgebraad met champignonsaus + kroketten.
Menu: € 16 – Kindermenu: € 8

Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle bestuursleden

