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Allemaal veilig terug naar school

Wat leeft er in je buurt? Geen betere
manier om dat te weten te komen, dan
door een toffe buurtkrant te maken. Via
een speciale module op onze website
kan je voor iedereen in je buurt een bonte
buurtkrant maken.
Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt
100 exemplaren gratis gedrukt.
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Meer informatie en inspiratie vind je
op onze website: www.bontebuurt.be.

EEN BONTE ÉN VEILIGE SCHOOLBUURT
“Eens de deur uit, maakt de huiselijke stress
nog veel te vaak plaats voor een onveiligheidsgevoel voor onze kinderen op weg naar
school”, zo getuigt Kristina Eyskens, zelf
moeder van 3 jonge, schoolgaande kinderen. De bezorgdheid over de veiligheid naar
en vóór de schoolpoort is natuurlijk zeer begrijpelijk en volkomen terecht, beaamt ook
Femke Taymans, mama van kleine student
Jef en Soetkin.
Afremkussens en Schoolstraat
De werken die deze zomer in verschillende
schoolomgevingen werden uitgevoerd, zullen ongetwijfeld niemand zijn ontgaan.
Zowel aan het Koninklijk Atheneum Tervuren als voor de schoolpoort van de SintAnnaschool in Duisburg werden heel wat
aanpassingen gedaan, gaande van het vernieuwen van voetpaden en oversteekplaatsen, het aanbrengen van gekleurde asfalt en
het plaatsen van afremkussens. De Mariaschool in Tervuren en de GBS De Fonkel
in Moorsel voeren opnieuw de befaamde
“Schoolstraat” in waarbij auto’s bij de start
en op het einde van de schooldag verbannen worden uit de straat.

Met de start van het nieuwe schooljaar
draait in de meeste families de huiselijke
ochtendspits weer op volle toeren. Vele
jonge gezinnen wringen zich iedere ochtend in allerlei bochten om hun kinderen
met gevulde boekentassen en brooddozen
nog vóór de bel op school af te zetten, en
bovendien zelf ook tijdig op het werk te
geraken.
“Eens de deur uit, maakt de huiselijke stress
nog veel te vaak plaats voor een onveiligheidsgevoel voor onze kinderen op weg naar
school”, zo getuigt Kristina Eyskens, zelf
moeder van 3 jonge, schoolgaande kinderen. De bezorgdheid over de veiligheid naar
en vóór de schoolpoort is natuurlijk zeer begrijpelijk en volkomen terecht, beaamt ook
Femke Taymans, mama van kleine student
Jef en Soetkin.
Met de start van het nieuwe schooljaar
draait in de meeste families de huiselijke
ochtendspits weer op volle toeren. Vele
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jonge gezinnen wringen zich iedere ochtend in allerlei bochten om hun kinderen
met gevulde boekentassen en brooddozen
nog vóór de bel op school af te zetten, en
bovendien zelf ook tijdig op het werk te
geraken.

Buurtverbindende bus
Bovendien wordt voortaan, dankzij
een aanhoudend en vurig pleidooi van
JongCD&V, een rechtstreekse Lijn-busverbinding tussen Tervuren en Leuven, via
Duisburg, verzekerd. “Op die manier wordt
zelfs aan de buurt-overschrijdende veiligheid
van onze leerlingen gedacht”, aldus bepleiter
en voorzitter van JongCD&V, Sam Wijnants.

SEBASTIAAN COUDRÉ (25)
GAAT VOOR BUURTEN MET EEN ZIEL
Zes maand geleden werd Sebastiaan Coudré schepen van Milieu,
Ontwikkelings-samenwerking, Gelijke kansensbeleid en Landbouw.
Met politiek engagement in zijn DNA is hij de jongste schepen ooit in
Tervuren. Olivier Hinnekens, Voorzitter van CD&V Tervuren, ging met
hem op de sofa voor een gesprek.
- Sebastiaan, je stapte
destijds op jonge leeftijd in de
gemeentepolitiek. Was dit een
bewuste keuze?
Zeker en vast. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het reilen en zeilen van onze
gemeente en volg ik de actualiteit op de
voet op. Mensen die mij kennen, weten dat
ik graag de handen uit de mouwen steek.
Zo wil ik ook mijn steentje bijdragen aan
de toekomst van onze mooie, groene, landelijke en Vlaamse gemeente Tervuren.
- Na je grootmoeder Lea Foccaert
(ere-burgemeester) en vader
Josse komt daarmee de derde
generatie “Coudré” in het College
van Burgemeester en Schepenen.
Hoe voelt dit?
Eind maart kreeg ik inderdaad te horen dat
ik per één april deel zou uitmaken van het
College van Burgemeester en Schepenen.
Theo Debeer zette om gezondheidsrede-

nen als schepen een stap terug. Mijn eerste reactie was nogal dubbel aangezien ik
enerzijds zeer enthousiast was bij het horen
van deze nieuwe uitdaging maar anderzijds
betreurde ik de oorzaak van dit gebeuren
enorm. Gelukkig blijft Theo gemeenteraadslid. Tijdens de eerste weken heb ik
me vooral geconcentreerd op het grondig
doornemen van dossiers en het bepalen
van prioriteiten.
- Het verenigingsleven ligt je nauw
aan het hart?
Ja, dat spreekt voor zich. Het verenigingsleven is de ziel van een gemeente. Een sterk
verenigingsleven brengt de mensen dichter
bij elkaar, een absolute noodzaak om het
samenleven aangenamer te maken. Dat ervaar ik zowel in de jeugdclub als in de muziekvereniging waarvan ik lid ben. Daarom
ook dat we het samenkomen van mensen
in wijken, gehuchten en leefkernen nog
sterker moeten stimuleren. Vanuit mijn ei-

gen ervaring wil ik bijdragen tot de versterking van de jeugdwerking, de sportclubs en
het socio-culturele verenigingsleven.
- Welk dossier wens je dit jaar nog
verder te behandelen?
Als schepen van Milieu denk ik in de eerste plaats aan het burgemeestersconvenant
waar we vorig jaar het engagement aangingen om onze CO2-uitstoot met minstens
20 % te verminderen tegen 2020. Op dit
ogenblik werken we aan de actielijst die
eind november zal worden ingediend bij
de provincie. Het oplijsten van deze acties
doen we in nauw overleg met de gemeentelijke adviesraden om een zo breed mogelijk
draagvlak te creëren voor dit engagement.
Het is van essentieel belang dat de bevolking hier volledig achter staat en dat zij actief bijdraagt tot deze CO2 reductie.

OOK JONGEREN MET VISUELE BEPERKINGEN VERKENNEN
DE BUURT IN TERVUREN
In hartje Tervuren wordt sinds vorig jaar de nieuwe woning “De Pit”
bewoond door een 10-tal jongeren met een visuele beperking. Om
deze jongeren een kans te geven zich te integreren in het lokale leven
werden intussen een aantal wandelroutes uitgestippeld door de
gemeente.
Aan de hand van slimme ingrepen op de
openbare weg kunnen de jonge bewoners
zelfstandig naar een bushalte, winkel of
het zwembad stappen. Ze volgen natuurlijke gidslijnen zoals een gevel, stoeprand of
groenzone en maken gebruik van ribbeltegels om het traject te volgen. Om een straat
over te steken, worden ze gewaarschuwd
door een noppenpatroon.
“Het aanbrengen van gidslijnen in het centrum van Tervuren zorgt ervoor dat deze
jongeren zich op de openbare weg rond hun
nieuwe woning kunnen bewegen. Op die
manier kunnen ze bijvoorbeeld zelf naar de

bakker of de bus nemen, een hele stap vooruit
naar meer zelfstandigheid, zegt Sebastiaan
Coudré, schepen van Gelijke kansenbeleid.

Sergio, bewoner van de Pit, vindt het een
hele beleving: “Ik ken geen enkele andere
gemeente die hier mee bezig is. Voor mij is
het heel handig om me zo zelfstandig mogelijk te kunnen verplaatsen.” Suzy Gijbels,
de teamcoördinator, is even enthousiast
“We zijn heel goed ontvangen in de buurt en
de wandelroutes zijn goed uitgevoerd, precies
zoals we het wensen.”

3
3

JEUGDBEWEGINGEN IN BEWEGING
Er staan een aantal veranderingen op til voor de Tervuurse
jeugdverenigingen, iets wat CD&V Tervuren luid toejuicht. Want het
engagement van deze enthousiaste jongeren zorgt er niet alleen voor
dat ze zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving maar zet
ook de gemeente Tervuren op de kaart.

In september organiseert de jeugdraad de
jaarlijkse speelmarkt en Go-cartrace. Alle
verenigingen en jongeren van Tervuren zijn
meer dan welkom!

Concreet verhuizen de Jeugdraad en het
jeugdatelier Kameleon naar de kazerne
Panquin. Voor jeugdvereniging Jokrimo is
er een gloednieuw gebouw in de maak.

NIEUWE BUURTBEWONER
Op 5 augustus kwam kleine
Vic, zoontje van
Schepen Jan
Trappeniers en Rien
Belmans, ter wereld

WAAR NAARTOE
• Op zaterdag 5 september kan u met al uw vragen
terecht op de CD&V stand tijdens de avondmarkt.
Of gewoon voor een gezellig gesprek met een fris
glas Sangria, aangeboden door JongCD&V.
• Het jaarlijkse CD&V-etentje gaat door op zondagmiddag 27 september in het Administratief Centrum op de Markt. Vanaf 11.30 uur is iedereen
welkom. Op het menu de keuze tussen Vispapillot en Koninginnehapje. Volwassenen betalen 16€,
kinderen 8€. Kaarten zijn te verkrijgen bij onze
bestuursleden.
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COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de CD&V-werking
in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon
Olivier Hinnekens
(olivier.hinnekens@gmail.com)
www.tervuren.cdenv.be
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be
Redactie, artikels en foto’s
Kristina Eyskens (eindredactie), Olivier
Hinnekens, Sebastiaan Coudré, Femke
Taymans, Stéphanie Bender, Jan Trappeniers, Sam Wijnants, Theo Debeer
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Stéphanie Bender, bestuurslid JongCD&V
Tervuren: “Het is voor de gemeente van groot
belang om vernieuwing van jeugdbewegingen
te blijven steunen zodat deze verenigingen
kunnen blijven groeien en de jongeren zich in
veilige en propere locaties kunnen uitleven.”

