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Halfweg de Tervuurse
bestuursperiode

Nieuwe CD&V Voorzitter, Theo Debeer, en kersverse jongerenvoorzitter,
Sebastiaan Coudré, zien de “tweede manche” volledig zitten!
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THEO DEBEER AAN HET WOORD
Beste Tervurenaars,
De Tervuurse gemeente bevindt zich op
kruissnelheid. Verschillende initiatieven
die op stapel werden gezet door de vorige
bestuursmeerderheid (GT-VLD, CD&V
en N-VA) en de huidige meerderheid (NVA, CD&V en Groen+) krijgen steeds
meer vorm.
Voor de senioren van Tervuren werden
in 2013 de seniorenflats in ‘De Vlonder’
in gebruik genomen. Voetballers konden
in 2014 de aftrap geven op het nieuwe
kunstgrasveld in Duisburg. Kleuters namen vorig jaar de nieuwe kleuterblok in
de gemeentelijke basisschool Vossem in
gebruik. Parkeren kan vanaf januari 2016
in een ruime ondergrondse parking. Cultuurliefhebbers en verenigingen kunnen

sinds 8 januari in het vrijetijdscentrum
‘De Warande’ terecht. Een nieuwe groep
van zorgbehoevende senioren vestigen
zich dit voorjaar in de nieuwe vleugel
van het woonzorgcentrum Zoniën. De
afwerking van de nieuwbouw voor de
harmonie Sint-Jozef Moorsel, Jokrimo
en De Kaaf nadert. Vanaf 2017 volgen
de leerlingen van het GITO hun opleiding in hun nieuwe schoolgebouw naast
The British School of Brussels… Ja, dit is
Tervuren op kruissnelheid!
… of eerder een uiterlijke facelift?
Nee, dat is het niet! Deze realisaties moeten bijdragen tot de verbetering van ‘leven of be-leven’ van en in Tervuren. Wie
wil, kan kiezen uit een ruim aanbod dat
aansluit bij zijn verwachtingen, behoef-

ten en noden.
CD&V-Tervuren is als meerderheidspartij trots op deze realisaties en wil haar rol
verder blijven spelen. We beseffen dat het
werk nooit af is. Binnen ons CD&V-bestuur wisselen we van gedachten, volgen
we projecten op, bespreken we kritische
vragen, eventuele bijsturingen en nieuwe
verwachtingen.
Interesse om ons mee te inspireren en
samen te werken aan de toekomst van
Tervuren? Neem contact op met één van
onze bestuursleden.
Theo Debeer
Voorzitter CD&V-Tervuren

TERVUREN EN ZIJN CENTEN
Ongeveer 28 miljoen EUR, dat is het
jaarlijks budget waar de gemeente Tervuren uit kan putten om beleid te voeren.
Deze inkomsten komen grotendeels uit
belastingen, het gemeentefonds en uit een
aantal prestaties zoals bijdrage in afvalkosten, parkeren en het afleveren van administratieve stukken.

Onze kersverse Voorzitter, Theo Debeer, wees er
al op. Overal in Tervuren zien we grote projecten
opduiken. Daarnaast passen we straten en riolering aan zoals onlangs nog de N3, de Paardenmarktstraat, de Hypolite Boulengerlaan en het
Treuveld. Dit zijn grote investeringen.

2
4

Als we naar de uitgaven kijken, dan zien
we dat het overgrote deel wordt besteed
aan personeel maar ook aan onderhoud
van gebouwen, energie, het wagenpark.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de
bijdragen die Tervuren voorziet voor de
werking van politie, OCMW, brandweer,
het onderwijs en de ondersteuning van
sport- en socioculturele verenigingen.
Wat resteert, is de zogenaamde “beleidsvrije ruimte” en die zit jaarlijks rond de

3,5 miljoen EUR. Dit zijn de middelen
die jaarlijks kunnen dienen voor de afbetaling van de leningslasten naar aanleiding
van de zware investeringen van de laatste
jaren. “Tervuren voert een gezond, financieel beleid. Elke euro omdraaien, reserves
opbouwen en een goed thesauriebeleid
zijn de sleutelwoorden van onze aanpak”,
aldus Schepen van Financiën, Mario Van
Rossum.
Ondanks enkele financiële tegenvallers,
zoals hogere brandweerbijdrages, maar
ook de negatieve invloed van de taxshift
op de gemeentefinanciën zal er tegen
2019 zelfs extra ademruimte zijn voor
nieuwe projecten. Tervuren zal niet stilvallen in zijn modernisering en als het van
CD&V afhangt verhogen de huidige belastingsvoeten niet.

VEEL PLAATS VOOR KORT- EN LANGPARKEERDERS
Nieuwe, centrale en goedkope parkeermogelijkheden
De nieuwe ondergrondse parking maakt een efficiënt parkeerbeleid
mogelijk. Een dubbele doelstelling lag hierbij voorop: voldoende beschikbare parkeerruimte voor diegenen die de handelaars een kort
bezoekje brengen én een veilige plaats bieden aan deze mensen die
geruime tijd in Tervuren willen spenderen, en dit dicht bij het centrum én aan een goedkoop tarief (4 EUR voor een dag). Natuurlijk
kan iedere bestuurder nog steeds beslissen om gratis te parkeren op
één van de randparkings. De bewonerskaarten moeten de Tervuurse
inwoners een parkeercomfort in hun buurt garanderen.
Jan Trappeniers, Schepen van Lokale Economie: “Stilaan krijgen
we het gewenste effect te zien van ons parkeerbeleid in de handelsstraten van centrum Tervuren. De langparkeerders zijn verdwenen
en er is heel wat meer rotatie in de handelsstraten. De mensen geven aan het winkelen in Tervuren op deze manier veel aangenamer
te vinden. Natuurlijk zijn er nog een aantal aandachtspunten die de
meerderheid opvolgt en aanpakt. Zo werken we volop aan de signalisatieborden om Tervuurse bezoekers
naar de parking te begeleiden en gaan we de info op de parkeermeters proberen te vereenvoudigen.”

FUSIE POLITIE
VOOR MEER EFFICIENTIE

In de beleidsverklaring ‘Bruggen Bouwen’ beloofde de meerderheid (N-VA,
CD&V en Groen+) de fusie tussen onze
zogenaamde ‘één-gemeente’ politiezone
met een aangrenzende politiezone te
onderzoeken. Dit onderzoek moest uitwijzen of een fusie kan zorgen voor betere dienstverlening én meer financiële
efficiëntie. Een belangrijk punt hierbij
is wijkwerking en ook dat de politiezone
waarmee gefusioneerd wordt uit hetzelfde
gerechtelijk arrondissement komt.

In het geval van Tervuren werden de mogelijkheden snel duidelijk. Na positieve onderzoeksresultaten werd gekozen voor de
politiezone ‘Dijleland’, dat de gemeenten
Huldenberg, Bertem en Oud-Heverlee behelst of 52.000 inwoners in totaal. Door de
schaalvergroting zal er effectief sprake zijn
van een betere dienstverlening, efficiënter
en flexibeler werken en voor Tervuren van
kostenbesparing van zo’n 150.000 EUR.
Na de fusie zullen in de nieuwe politiezone
102 politieagenten werkzaam zijn.

Gemeenteraadslid, Femke Taymans:
“Concreet komt er een extra interventieploeg op het terrein, wordt de recherche
veel slagvaardiger en breiden de openingsuren in het centraal onthaal uit.
Het kantoor in Tervuren blijft in eerste
instantie zeker bestaan. Naar alle verwachting komt de nieuwe politiezone er
tegen 1 januari 2017 en gaat een nieuw
gemeenschappelijk politiecommissariaat
open langs de Leuvensesteenweg op 1 januari 2025.”

3

5

Woonzorg centrum zkt bewoners
Vanaf de maand mei biedt het WZC in de Jezus-Eiklaan 54 extra kamers aan in een
gloednieuwe vleugel. Het aantal permanente bedden stijgt hiermee van 101 naar 155
en van 2 naar 7 bedden in kortverblijf. Ook het tempo van voorbereiding stijgt dezer
dagen aanzienlijk.
Kristina Eyskens, OCMW Raadslid:
“Veel wachtende kandidaten kunnen nu bewoner worden. Maar ook
nieuwe kandidaat-bewoners, woonachtig in Tervuren of daarbuiten,
konden zich tot 15 april aanmelden.
Voor niet-Tervurenaars gelden wel andere voorrangsregels. Voor de uitbreiding van
het WZC worden momenteel extra zorg- en verpleegkundigen aangeworven.”
Karina Van Hal, OCMW-Raadslid,
licht een tipje van de sluier op over het nieuwe gebouw: “De bewoners van de
nieuwe vleugel zullen er in een gezellige en huiselijke sfeer wonen. Ik ben recent
een kijkje gaan nemen en was onder de indruk van de moderne en comfortabele
ingerichte kamer en natuurlijk het prachtige uitzicht op de groene omgeving. Het
personeel zal zorg kunnen aanbieden in de beste omstandigheden. De uitbreiding
van het WZC komt tegemoet aan twee CD&V-prioriteiten namelijk een oplossing
bieden aan deze senioren die thuis niet meer kunnen wonen of worden verzorgd
door hun familie. En dankzij het kortverblijf worden mantelzorgers ondersteund en
een permanent verblijf in het WZC uitgesteld.”

- Theo Debeer in de verdienstelijke voetsporen van Olivier Hinnekens treedt?
- het buurthuis in Moorsel op 13 januari 2016 officieel geopend werd?
- de activiteiten rond “Het Huis van het Kind” dit jaar verder worden uitgebreid naar opleiding en bijstand?
- het aantal wijkagenten niet vermindert in de nieuwe politiezone?
- het centraal meldpunt in Tervuren gevestigd zal worden en dat er ook een wijkpunt blijft?
- de komende maanden flitspalen komen op 4 extra plaatsen

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?
Of wil u CD&V lid worden?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon
Theo Debeer (debeer.theo@telenet.be)
www.tervuren.cdenv.be
CD&V-bestuur Tervuren
Theo Debeer (voorzitter),
Kristina Eyskens (ondervoorzitter,
OCMW-raadslid),
Sam Wijnants (ondervoorzitter),
Gunther Dekeyzer (secretaris),
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Tom Vanleeuwe (penningmeester),
Agnes Smets (ledenwerving),
Mario Van Rossum (schepen),
Jan Trappeniers (schepen),
Sebastiaan Coudré (voorzitter
gemeenteraad),
Femke Taymans (fractieleider
gemeenteraad),
Karina Van Hal (OCMW-raadslid).
Bestuursleden: Olivier Hinnekens,
Yolanda Lok, Hubert Lyben,
Agnes Michiels, Marcel Roeykens,
Thomas Scheen, Christine Smets,
Guido Van Begin, Daphne Vanderelst,
Viviane Mellaerts,
Bernadette Renders, David Gay.

Redactie, artikels en foto’s
Kristina Eyskens (eindredactie),
Femke Taymans, Stéphanie Bender,
Jan Trappeniers, Mario Van Rossum,
Sam Wijnants, Theo Debeer,
Karina Van Hal
Uw nationale contactpersoon
Tom van CD&V (tom@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be
Join de Club van WIJ
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/mijncdenv
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv
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Wist je dat ….

