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Oktober: Milieumaand in Tervuren 
 
De milieudienst organiseert tijdens de maand oktober een Milieumaand in 
Tervuren. 
 
Programma:  
 
1 oktober: Streekproductenwandeling (organisatie Toerisme). De aankoop 
van streekproducten verkleint je ecologische voetafdruk. Goed voor het milieu 
dus! Vertrek om 13 en 14 uur aan de kerk van Duisburg. 
 
2 oktober: Geleid bezoek aan het waterzuiveringsstation in Vossem. 
Vooraf inschrijven verplicht: milieu@tervuren.be Start eerste groep 14 uur, 
tweede 14.15 u 
 
11 oktober: Openluchtfilm in het kader van de Week van het bos. 
Omwille van praktische bereikbaarheid, energievoorziening,… kozen wij de 
mooie tuin van de pastorie van Vossem uit. Gelieve warme kleding aan te 
trekken en je van een dekentje te voorzien. Nadien krijg je een warm drankje 
aangeboden. 
 
14 oktober: Straattheater zet de wekelijkse marktdag van Tervuren 
op stelten. Theater ‘Exces’ brengt er ‘Spruitjes en kaviaar’. Op een ludieke 
manier maak je kennis met ‘niet duurzaam consumptiegedrag’. 
 
15 oktober: Is er een ‘Pikkedonkerwandeling’ in het kader van de Nacht 
van de Duisternis. (Organisatie Transitie Tervuren – kostprijs 1 €). Inschrijven 
verplicht: tervuren@transitie.be 
 
23 oktober: Kennismaking met de trage wegen van Duisburg. Inwandelen 
trage wegenkaart Duisburg. Vertrek 14 uur Pachthof Stroykens. 
 
25 oktober: Infoavond over een ‘blowerdoor’ of ‘luchtdichtheidstest’. 
Met deze test kan je luchtlekken en warmteverliezen  aan je woning ontdekken 
en indien gewenst maatregelen nemen. 
 
Via de gemeentelijke website kan u de ganse maand oktober uw ‘ecologische 
voetafdruk’ berekenen. 
 
Meer info: Website gemeente, Info Tervuren editie oktober, Passe-Partout  
Meer info: Schepen  Theo Debeer, debeer.theo@pandora.be 

Abonneer u elektronisch op deze 

nieuwsbrief:  

stuur een mailtje met uw naam en  

e-mail naar info@tervuren.cdenv.be 
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Na de realisatie van 3 permanente petanqueterreinen achter de pastorie in Vossem, 
onderzoekt het gemeentebestuur of er ook ter hoogte van Diependal nog wat ruimte kan 
gevonden worden voor de steeds populairder wordende petanquesport. Daarnaast startte 
het gemeentebestuur een subsidiedossier op om de sportzaal in Vossem te voorzien van 
een nieuwe sportvloer in 2012. "Na veertig jaar dienst is het echt noodzakelijk hier 
middelen voor uit te trekken" aldus Mario Van Rossum 
 
Meer informatie: Schepen Mario Van Rossum 
mario.vanrossum@tervuren.be  

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

Samen met het Duisburgse Feestcomité 
heeft onze gemeente op 15 augustus het 
BK tijdrijden georganiseerd, het sportieve 
hoogtepunt van 2011. Een zonovergoten 
Duisburg met 230 renners en een paar 
duizend supporters werd een feest om 
nooit te vergeten.  
 
Winnaar van de dag was Philippe Gilbert. 
Hij kaapte de Belgische driekleur weg voor 
Ben Hermans en Dominique Cornu. 
Gilbert mocht dan ook de Duisburgse 
druiven als trofee meenemen naar 
Monaco. 
Een perfecte organisatie, met felicitaties 
van de Wielerbond, en een voorbeeld van 
samenwerking met de Duisburgse 
verenigingen of hoe een klein dorp groot 
kan zijn. 
 
Ook de volgende jaren volgen er nog een 
aantal BK organisaties maar hierover 
krijgt u op een later tijdstip meer nieuws.  

Duisburgse druiven voor Monaco 

N I E U W S B R I E F  

Extra vierkante meters sport 

Meer informatie: Schepen Mario 
Van Rossum 
mario.vanrossum@tervuren.be  
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T E R V U R E N  T E L E X  

In de maand juli werd er gevierd !  
Op 14  ju li be viel  o ns CD&V 
gemeenteraadslid Femke Taymans van een 
flinke zoon ‘Jef’.  
Enkele dagen later, op 23 juli, trouwde 
bestuurslid Sam Wijnants met zijn grote 
liefde Katleen. 

Langs deze weg wensen we de jonge ouders 
en het kersverse bruidspaar nog eens een 
dikke proficiat en een mooie toekomst 
samen!! 
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Natuurlijke opwaardering speelplein Bleuckeveld 

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

Dit voorjaar kreeg de monotone grasvlakte 
van de speeltuin achter de wijk Bleuckeveld 
een boeiender uitzicht. Gelijktijdig wordt met 
hoogstammen en laag struikgewas de 
ecologische waarde van dit gebied sterk 
opgewaardeerd. Door toepassing van een 
ecologisch natuur- en groenbeheer tracht de 
gemeente de komende jaren deze 
natuurwaarde nog te verhogen. In de 
onmiddellijke omgeving werd, omwille van 

het comfort van de fietsers, het fietspad 
heraangelegd. Ook het verloederde en 
gewezen volleybalveld aan ‘Wie Tram’ is 
verdwenen en vervangen door groen. 
 
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  

Deze vervolgcampagne zet zwerfvuil en 
hondenpoep opnieuw in de verf. Dagelijks 
trekt de dienst ‘Werken in Eigen Beheer’ 
erop uit om allerhande zwerfvuil in te 
zamelen. Van petflessen, blikken, papier, 
plastic verpakkingen, sigarettenpeuken tot 
en met... hondenpoep. Dit inzamelen is 
absoluut noodzakelijk maar ook hier geldt: 
voorkomen is beter dan genezen.  
  
De gemeente heeft ook dit jaar de 
campagne tegen zwerfvuil en hondenpoep 
opgezet. Tervuren koos  opnieuw voor 
kernachtige boodschappen in graffiti-vorm. 
Hierbij gebruikten we speciale krijtverven 
die na een drietal weken weer helemaal 
verdwijnen en geen schade toebrengen aan 
het milieu.  
  
Een zeventigtal graffititekeningen verspreid 
over verschillende locaties in Tervuren 

moeten inwoners, die het niet zo nauw 
nemen met de netheid van onze gemeente, 
er toe aanzetten hier meer aandacht aan te 
besteden. 
 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

Gooi een proper Tervuren niet te grabbel! 

N I E U W S B R I E F  

 
 
Om het begrip ‘Duurzame Ontwikkeling’ 
kenbaar te maken aan het grote publiek 
heeft de intergemeentelijke milieudienst 
Interleuven een theatergezelschap onder 
de arm genomen.  
 
Teater Exces,  een straat- en 
bewegingstheater, brengt het thema 
‘duurzame ontwikkeling’ en ‘ecologische 
voetafdruk’ op een ludieke en interactieve 
manier in de kijker.  
 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

Straattheater op de Marktdag 14 oktober 
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T E R V U R E N  T E L E X  

Aansluiting van privéwaterafvoer op riolering vanaf 
nu afhankelijk van gunstig keuringsattest 

V a n a f  1  j u n i  2 0 1 1  m o e t e n 
privéaansluitingen voor afvalwater- of 
hemelwaterleidingen op het openbaar 
rioleringsnet voorafgegaan worden door 
een verplichte keuring. 
De gemeenteraad van 1 september keurde 
het gemeentelijk reglement dat deze 
keuring organiseert goed. 
Elke bouwer of verbouwer moet een 
keuringsattest voorleggen bij de bouw van 

een nieuwe woning of bij een belangrijke 
renovatie. Deze verplichting kan ook 
opgelegd worden bij milieu-inbreuken en 
bij de aanleg van een gescheiden openbare 
riolering. Deze maatregel kadert in een 
beleid ter bescherming van de 
oppervlaktewateren en het leefmilieu. 
 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

Sinds 10 jaar sluiten landbouwers in onze 
gemeente beheerovereenkomsten af met de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM).  
Door deze beheersovereenkomsten leveren 
landbouwers gedurende 5 jaar extra 
inspanningen ten voordele van milieu, 
natuur en landschap. Hiertegenover staat 
een jaarlijkse vergoeding van de VLM die 
afhankelijk is van de toegepaste maatregel. 
Zo bestaan er beheerspakketten voor de 
aanleg en het onderhoud van poelen en 
houtkanten, het bestrijden van erosie, het 
beschermen van bosranden en holle wegen, 
het verbeteren van de waterkwaliteit, het 
beschermen van akker- en weidevogels enz.  
De landbouwers hebben niet stilgezeten. In 
totaal zijn er in Tervuren door lokale 
landbouwers ongeveer 7 km (!) of 9 ha aan 
grazige en soms bloemrijke randen 
aangelegd. Soms vind je die grazige stroken 
in het midden van de akkers om 
afspoelende grond op te vangen, of zie je 
een bloemrijke rand langs een kwetsbare 
bosrand of holle weg. 

Dit mooie resultaat is te danken aan de 
goede samenwerk ing tu ssen de 
bedrijfsplanners van de VLM, de gemeente, 
Regionaal Landschap Dijleland vzw, IGO … 
en  last but not least de landbouwers.  
 
Naast beheersmaatregelen neemt het 
gemeentebestuur ook andere maatregelen 
om erosie, water en modderoverlast te 
voorkomen. Er werden reeds verschillende 
bufferbekkens aangelegd en er is de 
subsidie voor de aanleg van een 
regenwaterput. Op de foto het onlangs 
aangelegde bufferbekken aan de Congowijk 
een tijdje na hevige regenval.  
Momenteel wordt een inventaris opgemaakt 
van erosie- en wateroverlast waarmee onze 
gemeente af te rekenen had na de hevige 
regenval eind augustus – begin september 
2011. 
 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

Erosie: Landbouwers leveren inspanningen voor het 
milieu 
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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  

Dit voorjaar werd er een waterbuffenbekken aangelegd naast de Congowijk. 

Het talud van de holle 
weg  Boterstraat  kreeg 
een nieuwe aanplant 
om uitspoeling door 
erosie tegen te gaan. 
Voor het veld bovenaan 
de holle weg werd een 
beheersovereenkomst 
afgesloten.  
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T E R V U R E N  T E L E X  

Gemeenteraad past schoolreglementen van de basis-
scholen en het GITO aan. 

Naar aanleiding  van de start van het 
nieuwe schooljaar heeft de gemeente als 
inrichtende macht de schoolreglementen 
van haar scholen aangepast. De 
voornaamste aanpassing ging over de 
‘outfit’ van de leerlingen. Hieronder vindt u 
letterlijk de paragrafen uit het 
schoolreglement. 
  
"Kledij, symbolen, sieraden, zichtbare 
tatoeages, zichtbare piercings en 
dergelijke moeten in overeenstemming zijn 
met het democratische gedachtegoed en 
mogen nooit de bedoeling hebben om te 
provoceren, een inbreuk te plegen op de 
goede zeden, de vrijheid van anderen te 
belemmeren of de eigen 
levensbeschouwelijke, religieuze of 
politieke overtuigingen uit te drukken of de 
indruk daartoe te wekken. 
 
Het is niet toegelaten levensbeschouwelijke 
kentekens te dragen, tenzij tijdens de 
lessen levensbeschouwelijke vakken. 
 
Om redenen van hygiëne en/of veiligheid 
moet in sommige lessen aangepaste kledij 
gedragen worden. In sommige gevallen 

zal het dragen van o.m. een turnpak, 
badmuts of shortje aangewezen of zelfs 
verplicht zijn.  
 
In andere gevallen zullen sieraden, losse 
kledij, sjaaltjes en dergelijke verboden 
worden wanneer de eigen veiligheid of 
gezondheid of die van anderen in het 
gedrang komt of een ernstige bedreiging 
vormt voor de orde op school. 
 
In de gebouwen dragen de leerlingen geen 
hoofddeksels." 
 
Deze aanpassing kwam er overleg in met 
een bijzondere commissie van 
vertegenwoordigers van alle politieke 
fracties zittende in de gemeenteraad. 
Verschillende buurgemeenten zoals 
ondermeer Bertem en Overijse hebben 
gelijkaardige reglementen. De gemeente 
voert deze maatregel in om te vermijden 
dat Tervuurse scholen veranderen in 
concentratiescholen. 
 
Meer info: Schepen  Theo Debeer, 
debeer.theo@pandora.be 

Vroeger werd de controle op leegstand van 
woningen en bedrijven vanuit het Vlaams 
Gewest georganiseerd. Voortaan komt daar 
verandering in en zal Tervuren met een 
eigen Heffingreglement op leegstaande 
gebouwen deze problematiek aanpakken. 
Een eigen lokale aanpak maakt dat het 
probleem nauwer en correcter kan 
opgevolgd worden. Het komt er op neer dat 
wie zijn woning langer dan één jaar laat 
leegstaan controle zal krijgen en eventueel 

een leegstandsheffing zal moeten betalen.  
"Verkrotting en speculatieve leegstand zijn 
niet direct het grootste probleem in 
Tervuren maar een goed uitgewerkt 
reglement als stok achter deur blijkt toch af 
en toe noodzakelijk" zegt Mario Van 
Rossum Schepen van Woonbeleid. 
 
Meer informatie: Schepen Mario Van 
Rossum 
mario.vanrossum@tervuren.be  
  

Vermijden van leegstand 
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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  

Wegeniswerken in het centrum van Tervuren 

Afgelopen maand zijn de wegeniswerken in 
de Ortar Depauwstraat  afgerond. “Binnen 
een tijdsbestek van minder dan 18 
maanden werd dit belangrijk riolerings- en 
wegenisdossier in Tervuren Centrum 
uitgevoerd. Er is dus snel én goed werk 
geleverd de afgelopen maanden”, zegt 
J o s s e  C o u d r é ,  s c h e p e n  v a n 
infrastructuurwerken en mobiliteit. 
  
Er werd gekozen voor een gefaseerde 
aanpak om de hinder voor de omwonenden 
te beperken. In april 2010 zijn we gestart 
met de riolerings- en wegeniswerken in de 
Bergestraat,  nadien volgden de 
Olmenstraat en de omgeving van 
Diependal. De heraangelegde parkings 
ogen mooi en er werd extra 
parkeergelegenheid voorzien 
voor gehandicapten. 
  
De werken in de directe omgeving van de 
Voer (aanleg van bufferbekkens en vet- en 
olie-afscheiders) zorgen ervoor dat de 
omwonenden in de toekomst minder 
geconfronteerd zullen worden met 
watersnoodproblemen en dat de 
waterkwaliteit van de Voer, de 
Robianovijvers en onze vijvers in het Park 
maximaal beschermd wordt. Een opsteker 
voor ons milieu !! 
  
Begin 2011 zijn de werken gestart in de 
Lindeboomstraat ter hoogte van Diependal 
richting Ortar De Pauwstraat, 3 maanden 
later kwam de Ortar De Pauwstraat aan de 
beurt. De asfalteringswerken eind augustus 

luidden het einde van het project in. 
  
Naast de gefaseerde aanpak hebben we 
tevens geopteerd om voorrang te geven aan 
de aanleg van de voetpaden zodat de 
bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers 
zo snel mogelijk weer hersteld werd... In 
een latere fase werden dan telkens de 
asfalteringswerken ingepland. 
  
Een volledig nieuwe weginrichting over een 
afstand van anderhalve km, nieuwe 
voetpaden over het hele tracé... Het 
centrum van Tervuren ligt er weer wat 
mooier bij en de voetganger kan weer wat 
vlotter wandelen in Tervuren. We hebben 
de afgelopen 4 jaren al heel wat nieuwe 
voetpaden aangelegd in het centrum van 
Tervuren.  Denk maar aan de 
Robianostraat, de Leuvensesteenweg, de 
Oppemstraat, de Broekstraat,… Het 
verbeteren van voetpaden zal zeker een 
belangrijk aandachtspunt blijven in ons 
beleid in de komende jaren.  
  
Misschien toch nog 2 kanttekeningen 
meegeven: Er komt een nieuwe bushalte 
aan het kruispunt Ortar Depauwstraat / 
Lindenboomstraat (een opsteker voor de 
gebruikers van de Lijn) en we plannen de 
aanleg van een nieuwe randparking ( +/- 
35 parkeerplaatsen) naast het 
voetbalterrein  (kruispunt Olmenstraat/ 
Lindenboomstraat). 
 
Meer info: Schepen Josse Coudré: 
josse.coudre@telenet.be 
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T E R V U R E N  T E L E X  

Feesten een SUCCES ! 

Ook deze zomer waren er in de diverse deelgemeenten geslaagde volksfeesten, waar ook 
onze CD&V mandatarissen en militanten te vinden waren. 



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

Theo Debeer, Jan Trappeniers 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 

Eetfestijn - 25 september 2011 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 25 september in de 

gemeentezaal Rootstraat Duisburg vanaf 11.30  uur tot 15 uur. 
 
 
 

Op het menu staan 
welkomsdrink, tomatensoep, 

vispannetje of kipfilet met champignonsaus + kroketten. 
Menu: € 16  –  Kindermenu: € 8 

 
 


