
Leven en wonen in Tervuren is niet 
'gewoon'. Inwoners voelen er zich thuis 
en bezoekers welkom. Dit is precies hoe 
we Tervuren moeten besturen. 

ZONDAG van de SMAAK 
bij CD&V Tervuren

Iedereen welkom op 
24 september vanaf 
11u30 in de Zevenster

Op zondag 24 september duiken onze CD&V-
bestuursleden opnieuw in de kookpotten. 
Ze halen het beste uit zichzelf en de keuken 
naar boven! 
Met een overheerlijk zalm- en balletjesbuffet 
wisten we vorig jaar bijna 200 bezoekers te 
verrassen!
Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op : 
http://tervuren.cdenv.be/

VERWERVINGSPREMIE BIJGESTUURD
Tervuurse jongeren die een huis of een appartement willen kopen, worden hiervoor, onder 
bepaalde voorwaarden, door de gemeente gesteund. Deze zogenaamde 'verwervingspremie' 
werd trouwens destijds door onze CD&V jongeren sterk bepleit en kent  een behoorlijk succes. 
Vandaag is er nog beter  nieuws voor de Tervuurse jongeren. Want van nu af aan krijgen jonge 
kopers meer tijd om hun vraag naar een premie in te dienen (tot 6 maanden na de 
ondertekening van de aankoopakte) én de premie bedraagt 5.000 euro niet alleen als je een 
huis maar ook als je een  appartement koopt.  

CD&V jongerenvoorzitter en gemeenteraads-
lid, Sebastiaan Coudré:

"De aanpassing van de premie 
kwam er na een dubbele 
bezorgheid. In de eerste plaats 
bleek uit de praktijk dat de 
voorziene termijn voor het 
indienen van een dossier te kort 
was. En bovendien stelden we 
vast dat een premie die het 
onderscheid maakt tussen de 
aankoop van een appartement of 
een huis vandaag de dag steeds 
minder steek houdt. We zijn dus 
heel tevreden met deze beslissing 
van de gemeenteraad."

EXTRA STEUN VOOR 
JONGE KOPERS VAN 
TERVUURSE WONING

NAZOMEREN MET JAN EN MARIO
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Theo Debeer
Debeer.theo@telenet.be
tervuren.cdenv.be

Eindredactie: 
Kristina Eyskens 

in TERVUREN
Tervuren.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-TERVUREN Zomer 2017
,,

De Zomer 2017 wordt beter dan ooit! 
Tervuren, vanaf nu officieel een 
'Toeristisch Centrum', verwent  zijn 
bewoners en bezoekers tijdens de 
zomermaanden met het nieuwe 
festival 'Hee Tervuren, Reuzegezellig', 
een aantal openluchtconcerten, 
populaire wijk- en buurtfeesten en een 
ferm nazomerfeest met schepenen 
Mario Van Rossum en Jan Trappeniers.

Benieuwd naar zomernieuws? 
Sla snel de bladzijde om! 

Veel leesplezier!
Sam Wijnants & Kristina Eyskens, Ondervoorzitters 

Nog een datum om alvast met stip te noteren: 
zaterdag 9 september 2017. 

Want op deze dag ontvangen CD&V 
schepenen Jan Trappeniers en Mario Van 
Rossum jullie in de  Sint Janszaal van Tervuren 
voor een heus NAZOMERFEEST.
Het wordt een goed gevulde dag met voor elk 
wat wils: activiteiten voor de kinderen, een 
tuinfeest met covergroepjes voor de 
muziekliefhebbers, een cocktail- en snackbar 
voor de babbelaars en een afterparty met DJ-
set voor de dansende jeugd . 

Het definitieve programma volgt! Mario en Jan willen zoveel mogelijk 

Tervurenaars verenigen op hun nazomerfeest
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Kansen geven aan jonge Tervurenaars



Voor schepen van Jeugd Jan Trappeniers is 
het Tervuurs speeltuinbeleid een speerpunt.

"De bouw van de nieuwe speeltuin in de 
Moestuin is natuurlijk een pronkstuk", aldus 
Jan. "Maar intussen werd ook aan de andere 
speeltuinen intensief gewerkt. Er zijn 
wijkspeeltuinen bijgekomen en de 
faciliteiten werden hersteld, vernieuwd of 
uitgebreid. De gemeente laat deze 
speeltuinen sinds vorig jaar ook systematisch 
controleren op veiligheid en zorgt voor hun  
onderhoud."

"De nieuwe speeltuin aan de Koninklijke 
Moestuin wordt een echte voltreffer," vervolgt 
Raadslid Femke Taymans en moeder van 2 

jonge kindjes. "We kozen voor een originele 
speeltuin, in de vorm van een serre en in 
harmonie met het aansluitende Park." 

In Tervuren heb je geen tijd om je te vervelen 
in je vrije tijd: zo is er de Thé Dansant, een 
Beach Volley Tornooi, Hee Tervuren, het 
Weekend van de Jeugd, Artiestentoer, 
Bloemenmarkt en ook nog de 
Halloweenwandeling, een Sinterklaas-
parade en Foodtruckfestival. 

Dit jaar krijgt het zomerprogramma een 
restyling. De grootste verandering is de 
samensmelting  van 'Hee Tervuren' met 'De 
Reuzenfeesten', bijgevolg omgedoopt tot 
'Hee Tervuren, Reuzegezellig!'.  Optredens 
worden dan gecombineerd met de 
activiteiten van de verenigingen, de 
avondmarkt en de rommelmarkt. Nieuw is 
een toeristische jogging en een klank en 

lichtspel op de nieuwe Moestuin achter 'De 
Zevenster'. Dit alles gaat door tijdens het 
eerste weekend van september . 
Schepen van Cultuur en Evenementen, 
Jan Trappeniers:  “We willen bewust 
ruimte geven aan de verenigingen en hun 
evenementen. Ook juli en augustus 
worden maanden van plezier en vertier.  
Onze eigen handelaars organiseren dan 
'After Work' events en verder zijn er de 
alombekende dorpsfeesten van Duisburg, 
Vossem en Moorsel. Sfeervolle 
openluchtconcertjes zullen de 
Tervurenaars  op alle zondagen van juli in 
beroering brengen op de Markt en in het 
Hoefijzer van de voormalige kazerne 
Panquin."

Het zat er al even aan te komen, maar 
intussen heeft minister van Werk en 
Economie, Kris Peeters, een deel van 
Tervuren als toeristisch centrum erkend. Zo 
komt onze gemeente terecht in het mooie 
lijstje van toeristisch erkende steden zoals de 
kuststeden, maar ook Gent, Brugge, Ieper en 
over de taalgrens heen steden als Durbuy, 
Bastenaken en Bouillon. 

"Wij streven al langer naar 
deze erkenning en hebben de 
laatste jaren hiertoe veel 
geïnvesteerd", zegt schepen 
van Toerisme Mario Van 
Rossum.

Tervuren heeft alles voor zich om een 
toeristisch centrum met internationale 
uitstraling te zijn. Er zijn de 
bezienswaardigheden zoals het Park en 
Arboretum en in 2018 gaat het 
gerestaureerde Afrikamuseum opnieuw 
open, met naar schatting 250.000 bezoekers 
per jaar. 

Tervuren trekt niet alleen toeristen aan maar 
onthaalt ze ook hartelijk en naar behoren met 
voldoende parkeergelegenheid, duidelijke 
bewegwijzering en aangenaam logement. 

In de nabije toekomst wordt zelfs 
overnachting in het Hoefijzer van Kazerne 
Panguin mogelijk met de komst van een 
nieuw hotel. 

"Troeven genoeg dus voor 
toeristen uit binnen- en 
buitenland voor een geweldige 
ontdekking van onze gemeente 
in de groene Vlaamse Rand en 
de ideale uitvalsbasis om de 
Druivenstreek te verkennen. 

Als officieel ‘toeristisch 
centrum’ krijgt Tervuren de 
kans om zich verder te 
ontwikkelen als gastvrije 
gemeente en nog meer 
bezoekers te verleiden” aldus 
Mario. "En het moet bovenal 
onze lokale handelaars een 
commerciële impuls geven en 
meer dan ooit economie en 
toerisme met elkaar 
verzoenen."

GELUKT! TERVUREN 
TOERISTISCH ERKEND

MARIO 
VAN 
ROSSUM
"Het etiket 'toeristisch 
centrum' is de kroon 
op ons intensief werk 
van de laatste jaren."

2

Wist je dat...er ieder jaar steeds meer buurt- en wijkfeesten worden 
georganiseerd? 
Ook goesting? De gemeente geeft je hiervoor dan graag een 
financiële of logistieke ruggesteun.
Meer info op http://www.tervuren.be

FRISSE WIND TIJDENS DE 
ZOMER 

Koninklijke en Kinderlijke Moestuin

Snoeien om te bloeien

Het Dorpsplein in Vossem ziet er vandaag niet 
al te fraai uit. Dat heeft alles te maken met de 
bouw van een nieuw Vossems buurthuis. Met 
polyvalente ruimtes voor de school, 
verenigingen en een repetitiezaal voor 
muziekverenigingen wordt het 
lokalenaanbod in Vossem gevoelig 
uitgebreid. Het einde van de werken is 
voorzien tegen eind 2018.

Vossemse gemeenteraadsleden, Theo 
Debeer en Femke Taymans, zijn alvast 
enthousiast: 

“We centraliseren zo de 
gemeenschapsinfrastructuur in 
Vossem," zegt Theo Debeer. 
"Eén grote oefenruimte voor de 
harmonieën in plaats van twee 
kleine. Deze ruimte kan zelfs 
dienst doen als foyer bij grotere 
zaalevenementen."
"Ook voor de sporters zijn er 
leuke vooruitzichten. Het 
gemeentebestuur heeft immers 
besloten om op termijn een 
splinternieuwe sporthal te 
bouwen om allerlei sporten en 
podiumkunsten opnieuw 
optimaal te kunnen 
beoefenen," aldus sportief 
gemeenteraadslid Femke 
Taymans.
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Zorgeloos spelen op nieuwe speeltuigen
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Kansen geven aan jonge Tervurenaars


