"Uiteraard kijkt Defensie in eerste instantie
naar de gemeente, maar toch willen we ons
grondig voorbereiden alvorens op dit
voorstel in te gaan", zegt Mario Van Rossum.
Enerzijds is het een prachtige site die heel wat
mogelijkheden biedt om onze capaciteit aan
sportinfrastructuur uit te breiden. Anderzijds is het ook een zeer grote plek die heel
wat onderhoud-, energie- en investeringskosten zal vergen."
Twee bijkomende sporthallen, 12 tennisterreinen, een manège en heel wat
openluchtinfrastructuur kunnen in ieder geval
tegemoetkomen aan de noden die we vandaag
kennen. “Ik denk dan vooral aan sporten als
tennis en hockey die vandaag best wel extra
ruimte kunnen gebruiken in onze gemeente.
2017 wordt hét jaar om de knoop door te
hakken in dit wellicht grootste sportdossier
ooit voor onze gemeente”, aldus Sportschepen Mario Van Rossum.

Wist je al dat...
...U van harte WELKOM bent op de bruisende
CD&V-nieuwjaarsreceptie op ZONDAG 22
JANUARI 2017 in de gemeentezaal van
DUISBURG vanaf 11u. CD&V Voorzitter,
Theo Debeer, zal u dan graag ontvangen en
u kan er Volksvertegenwoordiger, Hendrik
Bogaert, ontmoeten.
...de gemeenteraad intussen het ontwerp
voor de bouw van vergader- en
repetitielokalen in Vossem goedkeurde.
Uitstekend nieuws voor de Vossemse
(muziek-)verenigingen dus!
...Het OCMW in september 2017 met een
kinderkribbe in de nieuwe vleugel van het
Woonzorgcentrum zal starten.
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Vorige zomer nog stond Jong CD&V met een
eigen standje op de avondmarkt . En ook op
de Sociale Kerstmarkt in december
ontbraken de jonge CD&Vers niet. Want dit is
precies wat Jong CD&V typeert: de noden van
de jeugd begrijpen en hier echt iets mee
doen. Jongerenvoorzitter Sebastiaan
Coudré: “Om zoveel mogelijk jonge
mensen te bereiken, proberen we op
zoveel mogelijk activiteiten aanwezig te
zijn of zelf initiatieven te lanceren. We
willen luisteren maar ook echt opkomen
voor de jonge Tervurenaars."

Medaille uitreiking door schepen Mario Van
Rossum tijdens de Grute Plattoo in Vossem

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!
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Schepen van Sport en Financiën, Mario Van Rossum, voert momenteel samen met de
burgemeester, verkennende gesprekken met Defensie over de toekomst van het Militair
Sportcentrum in Duisburg. Defensie heeft namelijk laten weten dat ze het beheer van deze site
niet langer meer zal opnemen. Daarmee komt een einde aan de derde militaire site op het
grondgebied van Tervuren, naast Lempereur, nu omgevormd tot een wooncomplex, en de
kazerne Panquin die vanaf volgend jaar een nieuwe invulling zal krijgen.

Engagement én plezier
bij Jong CD&V

TERVUREN BRUIST!
Het bezoek van Sinterklaas aan
Tervuren met zijn 100 acrobatische
Pieten ging dit jaar niet onopgemerkt
voorbij. En gezelligheid was troef op de
Sociale Kerstmarkt. Het Eindejaar is
het uitgelezen moment om aan alle
Tervurenaars een warm hart toe te
dragen. En dan vooral aan diegenen die
het hard kunnen gebruiken, oud maar
ook jong, en aan diegenen die zich
dagelijks met hart en ziel voor de ander
inzetten. Samen-Leven is dan ook hét
centrale thema van dit nummer.
Lees meer op de volgende pagina's!

“Onze nieuwjaarswens?
Blijven vooruitgaan, in een hartelijk en
warm Tervuren"

,,

WAT ALS...
ER IN TERVUREN SPORT
À VOLONTÉ WAS?

Eerste schepen, Mario Van Rossum

JONG ÉN EEN EIGEN HUIS
IN TERVUREN
TE KOOP: 18 bouwgronden

ZORG VOOR DE
MANTELZORGERS
Het bestuur van Tervuren is er voorstander
van om het brede maar soms verouderde
gamma van sociale premies en voordelen te
herzien.
Schepen van Financiën Mario Van Rossum:
“Jaarlijks besteedt onze gemeente meer
dan 50.000 euro aan premies en voordelen
en is het de bedoeling dit budget aan te
houden."
"Vandaag bestaat er een pedagogische
toelage, maar er is ook een
vakantiepremie voor inwoners met een
beperking, een geboortepremie en nog
vele andere."

THEO
DEBEER

"we moeten
mantelzorgers
'tastbaar' belonen"

"Wij willen evolueren naar 4 rugzakken
van premies of voordelen: een zorgpremie
voor zorgbehoevende volwassenen; één
voor gezinnen met een zorgbehoevend
kind; een geboortepakket en ondersteuning voor mensen die genieten van het
'stelsel verhoogde tegemoetkoming' of
SVT."

geeft. De financiële meerjarenplanning
voorziet sinds dit jaar 25.000 euro extra voor
een mantelzorgpremie.
CD&V-voorzitter Theo Debeer: “CD&V
ijvert al jaren voor een mantelzorgpremie.
Eindelijk komt er schot in de zaak. Wij zijn
van mening dat we mantelzorgers omwille
van hun inzet ‘tastbaar’ moeten belonen."

Bedoeling is om jonge Tervurenaars de kans
te geven om in hun eigen gemeente te kunnen
blijven wonen. Want uiteindelijk staat
Tervuren nog altijd bekend als één van de
duurdere gemeentes om een huis of
appartement aan te kopen.
De gronden op Kisteveld, eigendom van de
gemeente, zullen worden verkocht aan 20%
tot 30% onder de marktprijs en mits bepaalde
voorwaarden.

Schepen van Jeugd, Jan Trappeniers:
“Hoe langer je al in Tervuren woont, hoe
groter de kans dat je een grond kan
aankopen. De inkomensgrens ligt wel een
stuk hoger dan bij sociale woningen. Heel
wat jongeren verdienen net iets te veel om
voor een sociale woning in aanmerking te
komen en vallen uit de boot. Het 'project
Kisteveld' sluit mooi aan bij de
verwervingspremie, die jonge Tervurenaars al een duwtje in de rug geeft bij de
aankoop van een woning of appartement
via een subsidie tot 5.000 eur. We willen er
alles aan doen om onze jongeren een
woonkans te geven", aldus de schepen.

Ook langsgekomen op de tweede editie
van de Welzijnsbeurs op 29 oktober,
georganiseerd door de Welzijnsraad en
het Sociaal Huis?

"Naast professionele zorg is hiervoor in de
meeste gevallen familiale- of burenmantelzorg nodig."
"Met een tastbare beloning voor hun inzet
houden mantelzorgers het langer vol en
wordt‘burenmantelzorg’aantrekkelijker", aldus Debeer.

Nieuw is dat het bestuur momenteel ook
werkt aan de ondersteuning van de
mantelzorger.

In dialoog met CD&V Tervuren?
https://www.facebook.com/cdenv.tervuren

Agnes Michiels-Roeykens test
haar lenigheid op de
welzijnsbeurs

Welzijnsbeurs inspireert

"De voordelen zijn legio", zegt Theo
Debeer. “Neem nu het voorbeeld van de
zorgbehoevende bejaarde die zo lang
mogelijk thuis wil blijven wonen."

Tervuren behoort vandaag tot de minderheid
van gemeenten die geen mantelzorgpremie
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Binnenkort start de gemeente met de
verkoop van maar liefst 18 bouwkavels op de
site Kisteveld, gelegen achter het Kerkhof van
Tervuren.

Persoonlijke zorg voor senioren in Zoniën
Ouderen voor wie mantelzorg en thuiszorg
geen oplossing meer bieden, zijn welkom in
het woonzorgcentrum Zoniën, gelegen aan
de rand van het Zoniënwoud. Daar kunnen
sinds kort 157 bewoners terecht waarvan 54
ouderen worden verwelkomd in de nieuwe
vleugel met splinternieuwe kamers en
leefruimtes. Zoniën wordt beheerd door het
OCMW Tervuren.
OCMW-Raadsleden Karina Van Hal en
Kristina Eyskens : "Een team van meer dan
120 toegewijde verpleeg- en zorgkundigen
besteden dagelijks minstens 118 minuten
persoonlijke zorg aan iedere bewoner
zoals helpen met opstaan, wassen,
aankleden, medicatie geven, eten,...Een
niet te onderschatten job met zeer veel

merites". Thuiswonende ouderen die nood
hebben aan verzorging en hulp in het
dagelijks leven kunnen terecht in het
dagverzorgingscentrum De Den. Met deze
dagopvang wordt vaak rusthuisopname
vermeden of uitgesteld.

Dan kon u er kennismaken met allerlei
organisaties en verenigingen,
gepassioneerde vrijwilligers,
welzijnscoaches en professionals op het
gebied van welzijn, gezonde
vrijetijdsbeoefening, spiritualiteit en
gezonde voeding.
Wat heb je nodig om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen? Zoek je een
gesprekspartner? Leef je gezond? Zin in
Yoga? Heb je zorg nodig?
Op onder meer deze vragen gaven de
organisaties en verenigingen, actief in
Tervuren, een boeiend antwoord.
Een overzicht van de betrokken
organsisaties vind je op http://
www.tervuren.be

Kristina Eyskens en Karina Van Hal toasten op
60-jaar huwelijk van Oswald en Marietta
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