
De gemeenteraad van 6 mei schaft de 
forfaitaire belasting op huisvuil van 
€ 65 af en heft een 
milieubelasting van € 50. 

 
Diezelfde gemeenteraad 
besloot ook een huis naast 
de gemeentezaal in 
Vossem (voormalig 
handelshuis Verhoeven) 
aan te kopen. Het gebouw 
met tuin sluit perfect aan op 
de gemeentelijke 
basisschool van Vossem, 
wat interessante 
perspectieven biedt voor de 
uitbreiding van de school 
en voor het 
verenigingsleven. Jeugdhuis Den 
Troemel kan zo zijn intrek nemen in 
het oud gemeentehuis. 
 
De gemeenteraad keurt het 
voorontwerp voor de weg- en 
rioleringswerken N3, Pater 
Dupierreuxlaan, Gordaallaan en 
Molenberglaan goed. Deze 
voorontwerpplannen zijn specifiek 

gefocust op de rioleringsproblematiek. 
In een latere ontwerpfase zal men ook 

met het verkeerstechnisch- 
en mobiliteitsgegeven 
rekening houden. 
 
Het reglement 
Speelpleinwerking 
Katapult wordt aangepast 
om gezinnen met een 
OMNIO-statuut lagere 
tarieven aan te kunnen 
bieden. In de toekomst zal 
de gemeente onderzoeken 
of ook in andere sectoren 
zoals vrije tijd, onderwijs en 
afvalinzameling voor het 
OMNIO-statuut lagere 

prijzen kunnen gelden. Hierop dringen 
CD&V/ N-VA al van bij het begin van 
de legislatuur aan. Zo kan een nieuwe 
groep gezinnen recht krijgen op 
sociale tarieven. Op deze manier 
stimuleert de gemeente 
onrechtstreeks gezinnen met een 
relatief zeer laag inkomen het OMNIO-
statuut aan te vragen bij hun 
mutualiteit.  

De gemeenteraad moet elk jaar de schoolvakanties in het gemeentelijk 

onderwijs vastleggen. Voor volgend jaar wordt dit: 

• Begin schooljaar: maandag 

01.09.2008. 

• Herfstvakantie: maandag 

27.10.2008 t/m zondag 02.11.2008 

• Kerstvakantie: maandag 

22.12.2008 t/m zondag 04.01.2009 

• Krokusvakantie: maandag 

23.02.2009 t/m zondag 01.03.2009 

• Paasvakantie: maandag 

06.04.2009 t/m zondag 18.04.2009 

• Zomervakantie: woensdag 

01.07.2009 tot en met maandag 

31.08.2009 

Theo Debeer 

Fractieleider  
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KALENDER  

• 18/6:  Bestuur 

• 21/6: BBQ Vlaams 

Kartel Tervuren 

• 23/6 Openbare  

vergadering Ruimte-

lijk Structuurplan 

Tervuren 

• 26/6: Gemeenteraad 

• 1/7 Dagelijks Be-

stuur en Bestuur 

• 3/7 Regiobestuur 

(Oud-Heverlee) 

• 27/8 Dagelijks Be-

stuur en Bestuur 

• 28/8 Gemeenteraad 

• 4/9 Regiobestuur 

(Tervuren) 

• 19/9:  Restaurant 

CD&V Tervuren 

Ik op 6 april en mijn collega  op 22 december? 
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Abonneer u 

elektronisch op deze 

nieuwsbrief:  

stuur een mailtje met 

uw naam en e-mail naar 

info@tervuren.cdenv.be 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tervuren  
De gemeenteraad van 29 mei keurde het 
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk struc-
tuurplan goed. In dit plan geeft het gemeen-
tebestuur van Tervuren haar visie op de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze 
gemeente, binnen de krijtlijnen van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het 
provinciale ruimtelijk structuurplan. 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRSP) ba-
kent de verdere ontwikkeling 
van de woonkernen, van 
natuurelementen en open 
gebieden (beekvalleien, 
park- en natuurgebieden, 
...), de concentraties van 
economische activiteiten 
(handel, bedrijventerreinen) 
en de concentraties van andere lokale func-
ties (gemeenschapsvoorzieningen, toeristi-
sche en recreatieve gebieden, …) af. 
 
Een GRSP is een beleidsplan en het bindt 
daarom enkel de overheid. De gemeente en 
de andere overheden zullen zich moeten 
schikken naar wat erin is vastgelegd. Een 
structuurplan is echter geen bestemmings-
plan en bevat dus geen bepalingen op per-
ceelsniveau. De ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen (RUP) die uitvoering geven aan het 
GRSP zijn wel bindend voor de burgers. 
 
Het ruimtelijk structuurplan bevat 3 onder-
delen. Het informatief gedeelte beschrijft 
onze gemeente zoals ze nu is, met alle mo-
gelijkheden en problemen die ermee sa-
menhangen (bv. de woonbehoefte in Tervu-
ren, de vergrijzing en gezinsverdunning, de 
ruimtebehoefte van het GITO, de parkeer-
problematiek CVO, de recreatiebehoef-
ten…). Het richtinggevend gedeelte be-
schrijft de gewenste ruimtelijke structuur en 

ontwikkeling (wonen, bedrijven langs de 
Leuvensesteenweg, sport- en recreatie, de 
begraafplaatsen, …).  Het bindende ge-
deelte van het GRSP geeft aan welke spe-
cifieke instrumenten worden ingezet om 
deze ruimtelijke ordening te realiseren. 
Voorbeeld hiervan zijn de oprichting van 
een planningscel, de opmaak van een be-
leidsactieplan woonproblematiek, een selec-

tie van prioritair in te vullen 
woonuitbreidings- en inbrei-
dingsgebieden, de uitwer-
king van een RUP erosiege-
voelige gebieden, een RUP 
diepe tuinpercelen, een RUP 
Leuvensesteenweg, ….  
 
Over het voorontwerp is 
overleg gepleegd met hoge-

re overheden en zijn adviezen ingewonnen 
van de GEmeentelijke COmmissie voor 
Ruimtelijke Ordening (Gecoro)en de Milieu-
adviesraad (Mar).  Het is de bedoeling van 
het gemeentebestuur om eind 2008 een 
definitief GRSP vast te leggen. Op basis 
hiervan kan de gemeente RUP’s bepalen, 
wat haar de mogelijkheid geeft het GRSP 
ook op het terrein uit te voeren. Dit moet 
leiden tot meer ruimtelijke kwaliteit in de 
woon- en leefomgeving. 
 
Het ruimtelijk structuurplan is een dikke turf 
en bevat ook voor de inwoners heel wat 
interessante informatie. Het duidt aan waar 
in de toekomst nieuwe woningen gebouwd 
worden, waar de natuur en het landschap 
behouden blijven, waar de landbouw zich 
verder ontwikkelt, waar bedrijventerreinen 
aangelegd worden, waar ruimte voorzien 
wordt voor sport en ontspanning, … 

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

Dit statuut werd in het leven geroepen om 
mensen die het echt nodig hebben 
vanwege hun lage inkomen maar geen 
beroep kunnen doen op 
tegemoetkomingen onder de oude 
regelingen, ook te kunnen laten genieten 
van sociale reducties.  In de eerste plaats 
gaat het over een hogere terugbetaling 
voor hun (para-)medische uitgaven, maar 
meer en meer wordt dit statuut door 
verschillende overheden ook gebruikt om 
andere sociale tarieven aan te koppelen.  

Op de gemeenteraad van 29 mei keurde 
de raadsleden het ontwerp van 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goed 
(zie hierboven) en stemden ze in met de 
verlenging van InterRand (zie volgende 
pagina). Gelijktijdig met de werken voor 
de aanleg van een fietspad en de 
rioleringen aan de Tervurensesteenweg 
zal de gemeente ook de toplaag van het 
wegdek en de riooldeksels van de 
Duisburgsesteenweg vernieuwen. 

Nieuws uit de gemeenteraad (vervolg) 

CD&V/N-VA 
hebben er op 

aangedrongen om 
dit GRSP op de 
website van de 
gemeente te 

plaatsen. Hierdoor 
kan u binnenkort 
het plan bij u thuis 
inkijken. U kan ook 
terecht op het 
gemeentehuis. 

 
Vanaf 17 juni 

loopt gedurende 
90 dagen het 
openbaar 

onderzoek en is 
het woord aan u. 

 
Op maandag 23 
juni 20.30 uur 
word een 

infoavond over dit 
ruimtelijk 

structuurplan 
georganiseerd. 
Deze infoavond 
gaat door in 
Papeblok.  

 
Iedere inwoner van 
Tervuren kan 

bezwaren indienen. 
Deze bezwaren en 
opmerkingen 

worden behandeld 
in de Gecoro. 
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Afvalinzameling: Interrand gaat door  
Tervuren stemt in met de 
verlenging voor 18 jaar van de 
samenwerking tussen de 
gemeente en Overijse en 
Hoeilaart in de intercommunale 
Interrand. Interrand staat sinds 
dertig jaar garant voor onze 
huisvuilinzameling.  
 
Uit het evaluatieverslag blijkt dat 
Interrand zowel qua 
dienstverlening, 
kostenefficiëntie als 
communicatie een goed 
rapport kan voorleggen. Het 
behoort tot de koplopers in 
Vlaanderen inzake het 
aanbieden van selectieve 
inzameling. Interrand biedt 
als kleine intercommunale 
immers een zeer uitgebreide 
dienstverlening aan de 
inwoners van onze 
gemeenten aan zeer redelijke 
kostprijs aan. 
  
Interrand biedt een integraal 
afvalinzamelingspakket aan: 
ophalen van restafval, GFT, PMD, 
papier/karton en grof vuil; 
aanbieden van glasbollen; aparte 
ophaling van kerstbomen, ophalen 
van snoeihout en textiel; speciale 
ophalingen op aanvraag en tegen 
betaling.  Interrand zamelt ook 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
van KMO’s in.  
 

De intercommunale staat ook in 
voor de uitbating van drie 
containerparken, verzorgt 
bijkomende ophalingen bij 
evenementen, koopt en stockeert 
de huisvuilzakken voor rekening 
van de gemeente; onderhoudt de 
demoplaats voor thuiscomposteren 
en organiseert jaarlijks een 
opleiding voor compostmeesters.  

 
Sedert 1981 is Interrand eveneens 
verantwoordelijk voor het reinigen 
van de straatkolken. Sinds dit jaar 
haalt Interrand ook ons 
gemeentelijk veegvuil en 
bermmaaisel op. 
 
In overleg met haar gemeenten is 
Interrand er in geslaagd om tot een 
uniform tarief te komen voor de 
inzamelingen aan huis en voor het 
gebruik van de containerparken. 

Binnen de groep van 
afvalintercommunales blijft 
Interrand echter een kleine speler. 
Daarom zal ook in de toekomst 
samengewerkt worden op een 
aantal vlakken met andere Vlaams-
Brabantse intercommunales om 
schaalvoordelen te bereiken. 
 
Het verminderen van de 

afvalberg tegen 2010 tot 180 
kg restafval/inwoner/jaar blijft 
de grote uitdaging. Daarom 
worden de komende jaren de 
inwoners aangespoord om op 
een nog bewustere wijze 
minder afval te produceren 
door beter te sorteren, thuis te 
composteren, anti-reclame 
stickers te gebruiken, oude 
goederen naar het 
kringloopcentrum te brengen, 
afvalarm te winkelen en 
overbodig verpakkingsafval te 
vermijden. Daarnaast kan een 

-relatief beperkte- aangepaste 
tarifering van het principe “de 
vervuiler betaalt” de afvalpreventie 
stimuleren.   
 
CD&V wenst directeur Paula 
Aerts en voorzitter Hubert Lyben 
(oud-voorzitter CD&V-Tervuren en 
gemeenteraadslid) te feliciteren 
voor de wijze waarop zij het dossier 
van de verlenging van 
bestaansduur hebben voorbereid 
en onderhandeld. 

Hee! Meer Hee Tervuren? (voor minder geld!) 
Op 3, 4, 5 en 6 juli vindt de zevende editie van 

het muziekfestival Hee Tervuren plaats. Naar 

goede gewoonte is het centrum van Tervuren 

de locatie voor de optredens van tal van 

groepen. Voor het eerst is het 

festival gespreid over 4 dagen. 

Het optreden van Will Tura op 

donderdagavond is betalend 
(kaarten kosten slechts €10, ter 

plaatse €15), de andere dagen blijven gratis.  

 

Op vrijdagavond zijn er optredens van Gunther 

Neefs en Scala. Een set van een lokale DJ sluit 

de avond af. Zaterdagmiddag begint de Crazy 

Disco show er al aan om 16u, daarna volgen  

ondermeer Brahim, Les Truttes en Balthazar. 

Hoofdact van deze topavond is Daan. 

Zondagavond kunnen de Tervurenaars zich 

uitleven op de muziek van Garry Hagger, Wim 

Leys en Nicole & Hugo. 

 

CD&V Tervuren is blij dat het 

gemeentebestuur deze mooie 

affiche kan aanbieden. We blijven 

er uiteraard op toezien dat het festival binnen 

de (beperktere) budgettaire ruimte blijft die 

werd afgesproken. Dat zal ook dit jaar het 

geval zijn. 

 

Meer info vind je op www.heetervuren.be 



Wij verwachten jullie op 

zaterdag 21 juni 2008 

vanaf 16 uur  

 

Waar?  

Gemeentezaal Duisburg – 

Rootstraat  

Prijs? 10 euro  

Na het zeer grote succes 

van de BBQ twee jaar 

geleden, nodigen de 

afdelingsbesturen van 

CD&V en N-VA Tervuren u 

met uw familie  en 

vrienden vriendelijk uit op 

onze 2de BARBECUE.  

Kaarten zijn bij de 

bestuursleden te 

verkrijgen of geef een 

seintje aan 

info@cdenv.tervuren.be .  

Eindredacteur: Tim Vermeir 

Artikels: Tim Vermeir, Theo Debeer, Jan 

Trappeniers, Olivier Hinnekens 

Voorzitter CD&V: Olivier Hinnekens 

Correspondentieadres:  

Lokaertlaan 8, 3080 Tervuren 

E-mail: info@cdenv.tervuren.be 

Website: www.tervuren.cdenv.be 

TERVUREN TELEX 
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NIEUWBRIEF PER E-MAIL? 

Schrijf u in op: www.tervuren.cdenv.be  

of stuur een mail naar: info@cdenv.tervuren.be met vermelding van naam en e-mail  

Sinds de verkiezingen van 2006 zit CD&V 

Tervuren terug in de meerderheid.   

Deze Tervuren Telex nieuwsbrief heeft 

tot doel om onze leden en 

sympathisanten regelmatig informatie te 

geven over wat er in de gemeente 

gebeurt en met welke dossiers we in de 

meerderheid bezig zijn.  Elke keer krijgt u 

dan ook een kort verslag over de 

voornaamste beslissingen van de 

gemeenteraden die sinds het laatste 

nummer doorgingen.. 

FOTO’S / LAATSTE NIEUWS / AGENDA / ONZE 

STANDPUNTEN? 

Hiervoor bent u nog altijd welkom op onze 

vernieuwde website: 

WWW.TERVUREN.CDENV.BE 


