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Mario Van Rossum  

Lijsttrekker CD&V Tervuren 

Nieuws uit het OCMW 
Langsheen de Leuvensesteenweg zijn de 

bouwwerken gestart voor de 42 seniorenflats. 

“Indien alles volgens planning verloopt 

zal de eerste bovengrondse steen voor 

het gelijkvloers worden gelegd half augus-

tus.” zegt Karina Van Hal. 

Deze flats liggen op een prachtige locatie 

vlakbij het park, in de nabijheid van winkels 

en dienstverlening en op wandelafstand van 

het openbaar vervoer. 
Karina: “Bouwwerken seniorenflats gestart” 



MERCI JOSSE - VEEL GELUK JAN ! 
Schepen Josse Coudré verhuist voor professionele redenen 

naar Orléans in Frankrijk.  Hij gaat daar een nieuwe uitda-

ging aan in het bedrijf waar hij werkt. We feliciteren Josse 

dan ook van harte met deze nieuwe stap in zijn carrière. 

Hij kan hierdoor zijn job niet langer combineren met zijn 

politiek engagement en hij zal de actieve politiek in Tervu-

ren dan ook verlaten op 1 april. 

Josse was de laatste vijf jaar één van onze sterkhouders in 

het schepencollege en het bestuur.   We zijn hem zeer 

dankbaar voor al het harde werk dat hij de laatste jaren 

voor Tervuren heeft geleverd.  Heel wat dingen zijn gereali-

seerd en nog heel wat zaken staan in de steigers, maar het is 

zeker dat Josse – samen met zijn collega schepenen – de 

afgelopen jaren voor ons het verschil heeft gemaakt. 

We willen via deze weg dan ook Josse bedanken voor al het 

harde werk en hem al het beste wensen bij de nieuwe uitda-

ging die hij zal opnemen. 

 

Fractieleider Jan Trappeniers zal Josse in het college ver-

vangen als schepen.  De fractie heeft jongerenvoorzitster Femke Taymans aangesteld als nieuwe fractieleider. We laten Josse en 

Jan hieronder even aan het woord. 

 

 

 

Josse, je verlaat de Tervurense politiek vanaf april, welke uitdaging heeft je tot die stap kunnen overtuigen?  

De nieuwe professionele uitdaging die ik aangeboden krijg in Frankrijk, kon ik niet afslaan. Ik zie deze “move” een beetje als 

een avontuur voor het ganse gezin. Boudewijn zal naar een Franse school gaan, mijn vrouw Martine gaat een nieuw sociaal 

leven moeten opbouwen in Orléans en Sebastiaan, Marnix en Florence gaan quasi volledig zelfstandig moeten functioneren op 

het thuisfront. We zullen natuurlijk vaak heen en weer “shuttelen“ tussen Tervuren en Orléans, al bij al is de afstand ( 460 km) 

toch vrij makkelijk overbrugbaar. Het is evenwel duidelijk dat deze job niet verenigbaar meer is met mijn schepenambt en dus 

stap ik uit de politiek.  En ik moet het erkennen, het was niet makkelijk. Ik ben in april 2006 in de politiek gestapt in de aan-

loop naar de verkiezingen. Die 6 jaar zijn razendsnel gegaan en ik ben er in die periode dan ook voluit voor gegaan.  

Hoe kijk je zelf terug of op de afgelopen jaren?  

Het zijn zeer intense, zeer boeiende jaren geweest. Zowel op de beleidsdomeinen waarvoor ik rechtsreeks verantwoordelijk 

was (infrastructuurwerken, mobiliteit, cultuur en erfgoed) als op algemeen beleidsniveau. Ik denk dat we erin geslaagd zijn om 

op de diverse beleidsdomeinen nieuwe ideeën, nieuwe impulsen aan te brengen.  

Wat heeft je het meest voldoening gegeven in de afgelopen jaren?  

Het rechtstreeks contact met de burger, het ondersteunen van verenigingen, campagne voeren en de inhoudelijke invulling van 

diverse belangrijke dossiers.  Het voordeel van gemeentepolitiek is dat je je inzet en je visie vaak vrij snel kan omzetten in con-

crete acties op het terrein.    

Je moeder zat van 1983 tot 2006 in de gemeenteraad. In 2007 werd jij onmiddellijk schepen. Een onafgebroken verte-

genwoordiging van 24 jaar. Het zal even wennen zijn.  

De staat van verdienste van mijn moeder is zoveel groter dan de mijne. Zij heeft zich in Duisburg en nadien in Tervuren gedu-

rende 50 jaren ingezet voor de inwoners van onze gemeente (eerst als ambtenaar nadien als politica waarvan 17 jaren als burge-

meester). Ik denk echter dat ik de afgelopen 5 jaren mag terugblikken op een geslaagd parcours. Een parcours dat we afgelegd 

hebben dankzij de steun van de diverse gemeentelijke diensten  en dankzij de positieve inbreng van de gesprekspartners in het 

culturele veld en in het mobiliteitsveld. En ja, politiek zal zeker toch een beetje in het bloed zitten in de familie, Sebasti-

aan, mijn oudste zoon zal zich voor de eerste maal kandidaat stellen op de CD&V lijst in oktober. Ik denk dat onze 

inzet voor het dorpsleven als een rode draad door onze familie loopt.   
Politiek zit in ons bloed, Sebastiaan zal 

zich voor de eerste maal kandidaat stellen ! 

Dubbelinterview Josse Coudré - Jan Trappeniers 

We zijn Josse dankbaar voor het harde werk dat 

hij de laatste jaren voor Tervuren heeft geleverd. 



Wat biedt de toekomst nu voor jou. Ziet de Tervurenaar je nog terug in de komende jaren of is dit een definitief af-

scheid?  

Ik zal waarschijnlijk wel een drietal jaren in Orléans vertoeven, maar we laten Tervuren zeker niet los.  Je zal me vast en zeker 

op diverse activiteiten in Tervuren nog eens tegen 

het lijf lopen, want je weet het vast wel, ik, en met 

mij mijn hele gezin, wij zijn  graag  “onder de 

mensen” . Wat gaat er boven een gezellig babbel-

tje bij een biertje?  

Jan, je neemt nu over van Josse? Ben je er 

klaar voor?  

Inderdaad, Josse zijn vertrek was voor mij een 

grote verrassing. Met Josse vertrekt een sterke 

kracht die enorm veel beleidswerk heeft verzet de 

afgelopen jaren. Anderzijds is het voor mij een 

mooie kans die ik met open armen en veel en-

thousiasme tegemoet aanneem. Ik kijk heel hard 

uit naar de komende maanden.  

Je weet al wat het is om schepen te zijn. 

Inderdaad. Einde 2010 heb ik Theo Debeer voor een periode van 3 maanden vervangen op de bevoegdheden Milieu en duur-

zame ontwikkeling, Senioren en feestelijkheden en evenementen. Ik heb me toen snel moeten inwerken maar dat is heel vlot 

gegaan, ook mede door de goede samenwerking met Theo. Ook nu is de voorbereidingsperiode met Josse heel vlot verlopen 

en ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar het nieuwe schepenambt.  

Opnieuw andere bevoegdheden, hoe ga je dit aanpakken? 

Infrastructuurwerken en mobiliteit en verkeer zijn zo alomtegenwoordig en belangrijk dat elk gemeenteraadslid daar wel mee 

geconfronteerd wordt en ik heb dit dus zeker mee opgevolgd. Ook het cultureel verenigingsleven heb volg ik op. De interesse 

en basiskennis is er zeker en ik heb me de afgelopen weken sterk verdiept in de lopende dossiers.  

Je zal nog 9 maanden schepen zijn, is dat niet wat kort om je eigen stempel te drukken op het beleid? 

Neen, zeker niet. Uiteraard zal een groot stuk van mijn taak er in bestaan om 

te zorgen voor een goede verderzetting en afwerking van de vele projecten 

die Josse in de afgelopen periode heeft opgestart. De voorbereidingen voor 

de bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum zijn volop aan de gang, de eerste 

stappen voor het afbouwen van het beurtelings parkeren zijn gezet, er wor-

den weldra parkings gecreëerd aan Papenblok, Diependal en Kazerne Lem-

pereur, om maar enkele zaken te noemen. Anderzijds is het zeker mogelijk 

om eigen accenten te leggen. Als schepen van mobiliteit kon ik bijvoorbeeld 

op korte tijd een oplossing realiseren voor het voerpad in Vossem en ook nu 

zie de mogelijkheid voor nieuwe initiatieven. Ik wil snel bekijken hoe we 

cultuur en erfgoed nog meer het brede publiek kunnen laten bereiken 

en er staan zijn nog enkele mobiliteitsprojecten in de steigers. 

Je lijkt de komende drukke periode met veel enthousiasme tegemoet 

te zien. 

Absoluut, het zal een heel drukke periode worden want bovendien zitten 

ook de gemeenteraadsverkiezingen er aan te komen. Maar dit is een enorme 

kans om als jonge schepen te laten zien wat in mijn mars heb. Deze wissel 

toont ook aan dat de toekomst verzekerd is binnen onze partij want ik word 

als fractieleider opgevolgd door Femke Taymans, eveneens een jongere. En 

ons enthousiasme straalt blijkbaar uit naar heel Tervuren want in de loop 

van de jaren hebben al heel wat sterke jongeren ons vervoegd, maar daar-

over binnenkort zeker meer bij onze lijstvorming.  

Ok, Jan en Josse bedankt voor jullie tijd en veel succes bij jullie nieu-

we uitdagingen! 

Mario en Theo verwelkomen Jan als nieuwe 

schepen! 

Jan: “Ik wil snel bekijken hoe we cultuur en erfgoed nog 

meer het brede publiek kunnen laten bereiken”. 



5000 euro voor jonge Tervurenaars bij aankoop woning ! 

Op de gemeenteraad van schrikkeldag 29 februari werd de 

langverwachte verwervingspremie goedgekeurd. Met deze pre-

mie wil het gemeentebestuur,  jonge Tervurenaars een duwtje in 

de rug geven bij de aankoop van een woning of een apparte-

ment, zegt Mario Van Rossum , schepen voor stedenbouw 

en woonbeleid.  

En dat duwtje is niet onaardig, zo subsidieert de gemeente 5000 eu-

ro  bij de aankoop van een woning en 3000 euro bij de aankoop van 

een appartement, als de aankoopprijs onder de 300.000 euro blijft. 

Omwille van zijn goede ligging langs de hoofdstad dicht bij de lucht-

haven, staat het mooie groene Tervuren bekend als één van de duur-

dere gemeentes in de rand rond Brussel.  Bemiddelde buitenlanders, 

Europese en ander ambtenaren zoeken immers maar al te graag Tervuren op  met als bijna automatisch gevolg een duurdere 

woningmarkt .Er is de laatste jaren zelfs echt sprake van een verdringingseffect waarbij jonge Tervurenaars omwille van deze 

hoge prijzen moeten uitwijken. 

Het moet gaan om een eerste woning of appartement, men moet jonger zijn dan 35 jaar en aantonen dat men al meer dan 

15 jaar in Tervuren heeft gewoond . Er zijn ook inkomensgrenzen opgelegd, maar deze liggen beduidend hoger dan die voor 

de sociale sector, zodanig dat een doorsnee gezin met de gemiddelde tweeverdieners hiervoor zeker in aanmerking komt.   

Opmerkelijk is ook  dat kandidaten de Nederlandse taal onder de knie moeten hebben om deel te nemen aan het sociale 

leven van Tervuren, dit wordt bepaald op het niveau B1 volgens het Europees referentiekader.  Dit kan door aan te tonen dat 

men één jaar met goed gevolg in het Nederlands school heeft gevolgd ofwel door te beschikken over een attest waaruit blijkt 

dat betrokkene het taalniveau B1 heeft bereikt. 

CD&V jongeren tevreden ! 

"Veel generatiegenoten moeten hier uitwijken, omdat ze teveel 

verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huisvesting 

en te weinig verdienen om op de privé-markt iets te kopen," 

zegt Femke Taymans , CD&V-jongerenvoorzitter . Daarom 

zijn we van vanuit onze jongerenafdeling tevreden dat het ge-

meentebestuur hier aandacht voor heeft en staan we volledig 

achter dit reglement.  We kunnen op deze manier toch een 

steuntje geven aan jonge Tervurenaars. 

Goed nieuws!! Aankoop woning in het 

kader van de uitbreiding GBS Moorsel 

Op de gemeenteraad van 29 februari 2012 werd beslist om 

over te gaan tot de aankoop van de woning in de Moorsel-

straat 250. Deze woning kon worden gekocht tegen inte-

ressante voorwaarden en zowel de woning als de tuin slui-

ten perfect aan op de gemeentelijke basisschool. Hierdoor 

biedt deze woning interessante perspectieven voor de uit-

breiding van de school, alsook voor bijvoorbeeld het her-

bergen van de fietsenstalling. 

“We proberen jonge Tervurenaars 

een steuntje in de rug te geven”.   



Op de gemeenteraad van 29 februari werd besloten om een bijkomende vergoeding aan landbouwers voor beheersovereen-

komsten in het kader van erosiebestrijding stop te zetten. 

 

Valt het erosiebestrijdingsbeleid hiermee stil? 

‘Helemaal niet’ zegt Theo Debeer, Schepen van Milieu en Duurzame Ontwikkeling. ‘Het gaat hier over een afschaffing van een 

gemeentelijke toeslag op subsidies verleent door de Vlaamse Milieu Maatschappij. Europese regelgeving verbiedt ons deze 

subsidies nog langer te geven. Met onze erosiecoördinator blijven we permanent werken aan erosiemaatregelen. In de begro-

ting voor dit jaar staat zelfs een bedrag van 20.000 € voor de studiekosten voor de aanleg van een wacht- of erosiebekken aan 

Vossemberg – Beulebos.’ 

 

De overeenkomsten tussen Tervuurse landbouwers (voor ongeveer 9 ha grasland en 27 ha niet kerende bodembewerking) en 

de Vlaamse Milieumaatschappij (met de daaraan verbonden subsidies) lopen gewoon door. In de toekomst kunnen er ook nog 

steeds nieuwe overeenkomsten afgesloten worden. Deze brongerichte aanpak, die bij deze overeenkomsten van toepassing is, 

is spijtig genoeg niet altijd toereikend. Wanneer water en modder naar lager gelegen straten stroomt, zijn infrastructurele maat-

regelen nodig. Het uitgangspunt voor deze brongerichte maatregelen is het water en vruchtbare teelaarde vasthouden op de 

velden, bijvoorbeeld door de aanleg van graslanden en niet kerende bodembewerking. 

 

In september 2011 was er in Tervuren verschillende keren water- en modderoverlast. De Milieudienst, WEB, onze erosiecoör-

dinator en Schepen Theo Debeer bezochten zes knelpunten. Nadien werden er door de erosiecoördinator ideeën uitgewerkt 

om de problemen aan te pakken. 

 

De Kongowijk-west (Stanleylaan) - Benedengebied Terschurenstraat. 

Het opvangbekken (Kongo-oost) tegen de Waalse baan dat vorig jaar werd aangelegd werkt goed. Maar meer te oosten helt het 

gebied in een andere richting af, met water- en modderafspoeling als gevolg. In eerste instantie wil de gemeente hier een gras-

strook aanleggen. Deze aanpak wordt ook voorgesteld aan de Terschurenstraat. 

 

De Kleine Veeweide 

Het afstromend water van de Veeweide, De Limburg Stirumlaan 

(Huldenberg) en de omliggende velden stropt op ter hoogte van de onder-

doorsteek aan de Veeweidestraat. Deze onderdoorsteek naar de Lange 

Gracht willen we  i.s.m. de provincie (beheerder) zoveel mogelijk openleg-

gen. Zo willen we het water en de modder vlotter evacueren en de straat en 

de aanpalende woningen beschermen. We willen de Lange Gracht ook 

beter koppelen aan het bestaande wachtbekken. De capaciteit van het bek-

ken wordt nu onderbe-

nut. De erosiecoördi-

nator zal de aanpalende 

landbouwers aanspre-

ken en stimuleren om grasstroken aan te leggen of om een niet kerende bodembewerking toe te passen. 

 

 

Vossemberg –Beulebosweg - Maagdekensdelle 

De bocht beneden Vossemberg aan de Beulebosweg heeft altijd al te 

kampen met water- en modderoverlast. De grasstrook en de bestaan-

de roosters op het einde van de Maagdekensdelle kunnen het pro-

bleem van overlast daar niet voldoende opvangen. Hier dringen zich 

écht infrastructuurwerken op onder de vorm van een opvangbekken.  

Bijkomend is het zo dat bij hoog water- en modderstand op de 

Vossemberg ook dit water zijn weg naar de Maagdekensdelle zoekt. 

Om dit te verhelpen laten we dit jaar een studie opmaken 

voor de aanleg van een wacht- en erosiebekken aan de 

Beulebosweg.  

Erosiebestrijding in Tervuren valt niet stil. 

Theo: “We willen het water en de modder vlotter evacueren 

op het diepste punt van de Veeweidestraat.” 

Theo: “Een opvangbekken in de Beulebosweg is waar-

schijnlijk de beste oplossing .” 



Alle jongeren op post ! 

COLOFON 
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Terugblik Nieuwjaarsreceptie 

 

Zal de jongere generatie minder welvaart kennen dan de vorige? 

Debat met Gwendolyn Rutten, Peter Van Rompuy en Hermes Sanctorum. 

Locatie: Jeugdhuis De Rimpel - Duisburg 

Datum: 27 april 2012 -  20uur 


