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Ook thuis in Tervuren?
»

TERVUREN



Open en 
transparant 
Tervuren voor 
haar mondige 
burgers.
»
In deze digitale tijden verwachten 
inwoners relevante, tijdige en correcte 
informatie over het reilen en zeilen in 
hun gemeente. Tervurenaars willen 
een vlot en efficiënt contact met de 
gemeente en haar diensten. En 
terecht. CD&V Tervuren zal blijven 
inzetten op een klantgerichte, 
‘slimme’ gemeente met heldere 
communicatie, nog meer transpa-
rantie en participatie van haar burgers. 
Communicatie is uiteindelijk tweerich-
tingsverkeer.



Zorg, 
Ondernemingszin 
& Nestwarmte.
»
CD&V Tervuren trekt in oktober met 3 
prioriteiten naar de verkiezingen: Zorg, 
Ondernemingszin en Nestwarmte. Dat wij 
voor deze prioriteiten kiezen is geen toeval. 
Het gaat om thema’s waarover we jarenlange 
ervaring hebben opgebouwd maar waar we 
nog voor belangrijke vraagstukken staan: hoe 
pakken we de vergrijzing aan? Hoe zorgen we 
voor een betere work-life-balance? Hoe 
trekken we ondernemers en klanten aan? Hoe 
gaan we de vereenzaming tegen? 

Voor deze uitdagingen zoeken wij naar 
concrete antwoorden, voortbouwend op het 
huidig beleid en de mening van de 
Tervurenaar. De dialoogavonden die we 
onlangs rond deze thema’s organiseerden 
leverden alvast waardevolle ideeën op vanuit 
de praktijk. We zetten de gesprekken voort bij 
onze huisbezoeken. Schrik dus niet als de bel 
gaat! 

www.Tervuren.CDenV.be
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Zorg in ieders belang
Tervuren heeft al veel in Zorg geïnvesteerd. Denk maar aan 
het uitgebreide WZC en een nieuwe crèche. De komende 
jaren staan we voor de uitdaging om een ‘totale’ invulling 
aan Zorg te geven en ook te zorgen voor een evenwichtig 
gezinsleven en een gezonde levensstijl. We maken allemaal 
bewustere keuzes om gezonder te leven. En dus moet ook 
de gemeente bewust omgaan met preventie en gezondheid. 

Ondernemerschap en burgerinitiatief
Ook op vlak van ‘Ondernemingszin’ willen we onze horizon 
verruimen. We willen huidige ondernemers ondersteunen 
en tegelijk een unieke omgeving creëren voor nieuw 
ondernemerschap. Daarnaast verdient de ondernemende 
Tervurenaar die initiatieven lanceert voor zijn buurt, kinderen 
of sport ook hulp en aanmoediging! Zodat er voor iedereen 
ruimte is om zelf vernieuwende ideeën te realiseren.

Thuis in Tervuren
En tenslotte ijveren we voor een ‘Warm Tervuren’, waar 
iedere Tervurenaar zich gewaardeerd voelt: jong, oud, 
anderstalig, nieuwe inwoner, gezin, alleenstaande, of 
vrijwilliger.  We mogen trots zijn op onze gemeente, intussen 
erkend als toeristisch centrum.  En Tervuren mag trots zijn 
op haar 22.000 inwoners met 111 verschillende 
nationaliteiten. 

Onze visie voor 
vandaag en morgen. 
»



De grootste uitdaging voor Tervuren? 
De diversiteit onder haar inwoners begrijpen, respecteren 
en verbinden. Ook onze kandidaten hebben een 
verschillende achtergrond, ervaring en interesses. Wat hen 
bindt is de overtuiging dat we moeten blijven investeren in 
Zorg, Ondernemingszin en Nestwarmte. Jean-Pierre en 
Koen, hierna aan het woord, geven met hun levenservaring 
daadkracht en geloofwaardigheid aan deze ambities. 

Theo Debeer, voorzitter CD&V Tervuren 

Meer dan 40 jaar lang leidde ik met passie een zaak in de 
Brusselsesteenweg en tot op vandaag ben ik actief in de 
Raad voor Lokale Economie. Ondernemerschap ligt me 
nauw aan het hart. Het is belangrijk voor onze gemeente om 
het beleid van schepen Jan Trappeniers met continuïteit 
voort te zetten. Ook in het verhaal rond Zorg kan ik me perfect 
vinden: ik was gedurende 6 jaar lid van de OCMW-Raad, de 
waakhond van de sociale rechten voor Tervurenaars die het 
soms heel moeilijk hebben. 

Jean-Pierre Leonard, gepensioneerde handelaar (foto midden  
voorpagina) 

Geboren in een sociaalvoelend, Vossems warm nest ben 
ik al heel mijn leven actief in het jeugd-, verenigings- en 
vrijwilligersleven. Ik wil mijn sociale betrokkenheid 
verruimen met een politiek engagement. Ik geloof in het 
versterken van onze lokale handelaars en startende 
ondernemers, want zij doen onze gemeente bloeien. 
Daarnaast moeten we jeugd- en sportverenigingen blijven 
motiveren. Omdat we in de toekomst kritische en sociaal-
geëngageerde jongeren nodig hebben om onze 
maatschappij mee vorm te geven. 

Koen Maertens,   Directeur nazorgcentrum voor brandwonden (foto 
links voorpagina) 



Trio met ervaring 
»

De weg die CD&V Tervuren met de verkiezingen van oktober 
2018 wil inslaan is duidelijk. Het is de weg vooruit en met de 
focus op Zorg, Ondernemingszin en Nestwarmte. Eerste 
schepen Mario Van Rossum, schepen van Lokale Economie 
Jan Trappeniers en OCMW-Raadslid Kristina Eyskens leggen 
uit waarom precies deze drie thema’s in de schijnwerpers 
staan. 

ZORG blijft één van de 
belangrijkste uitdagingen van 
de samenleving en dus ook 
van de CD&V. Kristina 
Eyskens: “Als OCMW raads-
lid heb ik veel mensen in nood 
en zelfs wanhopig gezien. 
Natuurlijk willen we als 
OCMW in de eerste plaats de 
levenskwaliteit van deze 
mensen helpen verbeteren, 
maar we willen hen vooral 
opnieuw moed, hoop en 
levenslust geven om door te 
zetten. We moeten alert 
blijven voor de noden van de 
zwakkeren, zoals werklozen, 
ouderen, alleenstaanden en 
eenzamen. Maar ZORG gaat 
ook over hoe we met z’n allen 
gezonder kunnen leven én de 
levenskwaliteit van gezinnen 

kunnen verbeteren, die van-
daag worstelen met de 
’work-life-kids balance”. 
Jan Trappeniers: Iedere 
inwoner moet kunnen wonen 
in een veilige gemeente waar 
het goed is om te leven maar 
ook om te ONDERNEMEN. 
“In feite ondernemen we 
allemaal quasi iedere dag: de 
ene leidt een handelszaak, of 
organiseert een straatfeest, 
buurtwerk, fietstocht. Onze 
ambitie is triple: handelaars 
beter begrijpen en steunen,  
nieuwe ondernemers kansen 
en goede voorwaarden cre- 
ëren om in onze gemeente te 
ondernemen én burgers 
aanmoedigen om zelf 
initiatieven te nemen met en 
voor hun medebewoners”. 

Mario Van Rossum ijvert 
voor de absolute nood aan 
NESTWARMTE: “We gaan 
voor een beleid dat Tervure-
naars betrokken en gelukkig 
maakt. Inwoners moeten zich 
thuis en veilig voelen en 
kunnen leven in een gezonde 
omgeving met goed uit-
gebouwde infrastructuur en 
wegen voor zowel de wagen, 
fiets en als voetganger. Het 
grote aanbod aan vereni-
gingen, sportfaciliteiten en 
(culturele) events zorgen voor 
een hartelijke en gezellige 
sfeer. We staan er te weinig 
bij stil hoe uniek Tervuren is 
en wat het allemaal te bieden 
heeft. Nestwarmte zit in het 
CD&V DNA en wij zullen 
hiervoor blijven gaan”. 

Kristina Eyskens, 

Jan Trappeniers en 

Mario Van Rossum
»



Kristina Eyskens, 

Jan Trappeniers en 

Mario Van Rossum
»
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Tervuren, The Place to Bé!
Zelfs wie met zijn twee voeten in de grote wereld staat 
wil de geborgenheid en een plaats om thuis te komen. 
Die thuis is je gemeente. Het is de straat waar je huis 
staat, waar je in bed wil liggen als je je ziek voelt. Het 
is de buurt waar je ’s ochtends de kinderen afzet om 
naar school te gaan. Misschien ben je er geboren. Of 
misschien woon je er nog maar pas. Misschien zit je er 
sinds kort in een sportclub of ben je er al jaar en dag 
vrijwilliger. Misschien heb je er je stamcafé of 
misschien zijn de meeste gezichten je nog vreemd. 
Maar het is voor elk van ons wel de plek waar onze 
thuis is, waar we zekerheid en nestwarmte vinden. De 
plaats waar we onszelf kunnen zijn en ons betrokken 
bij willen voelen. Het is de plaats waar concreet 
engagement begint. 

Stap je mee?

Heb je zin om mee te werken? Wil je van Tervuren een 
nog betere plek maken? Heb jij het ultieme idee? Geef 
je dan op stap mee op de weg vooruit. Wij zijn er klaar 
voor. Afspraak op de kandidatenvoorstelling op 1 juli 
of het CD&V-restaurant op 22 september of nog de 
verkiezingsavond op 14 oktober. Welkom!

debeer.theo@telenet.be

Naar een 
gastvrij Tervuren?
Dat kan alleen 
samen.
» 




