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“Het bloeiende verenigingsleven bepaalt in grote mate de kwaliteit van het 
‘samen-leven’ in onze gemeente. Maar we moeten beseffen dat dit gemeen-
schapsleven enkel kan floreren, als de nodige randvoorwaarden en onder-
steuning aanwezig zijn”, zegt Jan Spooren, burgemeester van Tervuren. 
Een goede infrastructuur is op dat vlak 
cruciaal. In het centrum van Tervuren 
bieden het gloednieuwe vrijetijdscentrum 
De Warandepoort en de feestzalen onder het 
gemeentehuis De Zevenster geweldige moge-
lijkheden. Maar de N-VA heeft er altijd naar 
gestreefd om ook de deelgemeenten voldoen-
de aan bod te laten komen.

Sporten onder de kerktoren
Zo vind je in elke deelgemeente een sportzaal 
en jaarlijks investeren we om de lokale sport-
faciliteiten te onderhouden en te vernieuwen. 
Duisburg kreeg in 2014 een synthetisch 
voetbalveld. Ook in Moorsel zijn er plannen 
om een nieuw synthetisch voetbalveld aan 
te leggen. Dat nieuwe veld komt wellicht op 
de site rond de Steenberg, en kadert in een 
mini-masterplan voor Moorsel waarmee 
deze coalitie verder wil inzetten op het ver-
enigingsleven, het onderwijs en het wonen. 
Omdat het finale plan pas wordt verwacht 
tegen het einde van dit jaar, hebben we nu al 
voor een tussentijdse oplossing gezorgd voor 
de jeugdwerking van FC Moorsel. 

Leefbare en levende dorpskernen
De recente uitbreiding van De Steenberg met 
nieuwe lokalen voor de harmonie, jeugd-
beweging JOKRIMO en jeugdhuis De Kaaf 
bewijst elke dag opnieuw haar meerwaarde. 
Binnenkort is het de beurt aan Vossem om 
een inhaalbeweging te maken op het vlak 
van infrastructuur. ‘t Wiel en De Oude Jon-
gensschool, die tot op de draad versleten zijn, 
worden vervangen door een splinternieuw 
ontmoetingscentrum op het Pastorieplein. 

Met deze investeringen wil de N-VA de 
tomeloze inzet en het enthousiasme van 
alle vrijwilligers belonen en verder stimule-
ren. Maar we willen vooral de toekomstige 
leefbaarheid en kwaliteit van onze deelge-
meenten veilig stellen. Het spreekt voor zich 
dat we een aantal faciliteiten enkel in het 
centrum van Tervuren kunnen aanbieden, 
maar elke deelgemeente verdient minstens 
een degelijke basisinfrastructuur. 

Onder het motto ‘niet enkel denken, maar 
ook doen’ vind je op de volgende pagina 
meer info over de concrete plannen.

 Schepen Lut Kint, burgemeester Jan Spooren, schepen Werner Aerts.

Optreden Moi 
Kochani

Al gehoord van 
Moi Kochani, het 
vocaal ensemble 
met 18 s(w)inging 
ladies? 

‘Moi Kochani’ is Pools voor ‘goede 
vrienden’. In hun geval, goede 
vriendinnen. In volledige bezetting 
zijn ze met z’n achttienen. De plot 
is muziek en de pointe vriend-
schap. Fabel of feit, maar is het 
die vriendschap die zorgt dat hun 
stemmen zo heerlijk versmelten? 

Benieuwd om in levenden lijve te 
zien hoe een politieagente, een 
tandarts, een kasteelvrouw en een 
godsdienstjuf samen s(w)ingen? 
Gewoon komen luisteren!  
Voor de Warmste Week van 
StuBru veilde Moi Kochani een 
optreden en N-VA Tervuren deed 
het hoogste bod.

Plaats reserveren? Stuur een 
e-mail naar tervuren@n-va.be 
met vermelding van je naam en 
het aantal plaatsen. De inkom is 
gratis, maar het aantal plaatsen is 
beperkt.

 Meer info? 
https://dewarmsteweek.stubru.
be/vind-je-actiefilmpje/38434

ZONDAG

28 mei
11u 

Cultuurzaal 
De Warandepoort

Tervuren

N-VA wil gemeenschapsleven in  
deelgemeenten maximaal ondersteunen ©
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Ook extra zuurstof voor verenigingsleven en school in Vossem
De verenigingen in Vossem krijgen nieuwe 
lokalen. De plannen en financiering zijn zopas 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Naast 
een repetitieruimte voor de twee harmonieën 
in Vossem, voorzien we vergaderlokalen en 
bijkomende ruimtes voor de school. 
Met het oog op een polyvalent gebruik bevat het gebouw 
ook een keuken en cafetaria. “In het project hebben we ook 
de vernieuwing van de speelplaats en de schooltoegang 
opgenomen”, zegt schepen van Onderwijs Lut Kint.  
Het gebouw wordt opgetrokken in een eigentijdse architectuur 
die de kwaliteit van het hele dorpscentrum gevoelig zal 
verhogen, en mooi harmonieert met de historische gebouwen  
(zie schets).

Gemeenschapsleven 
Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een bloeiend 
lokaal gemeenschapsleven. De centrale ligging van 
het ontmoetingscentrum is goed nieuws voor het 
verenigingsleven rond de dorpskern. Doel is om de 
samenhang en samenwerking tussen verschillende 
organisaties en activiteiten te stimuleren. 

Bouw in twee fases
De werken starten in de loop van 2017. De opening van het 
ontmoetingscentrum is voorzien in het najaar van 2018. In 
een latere fase zal de aanpalende gemeentezaal vervangen 
worden door een polyvalente zaal die aansluit bij de nieuwe 
verenigingslokalen.

Investeren in infrastructuur  
voor sportievelingen in  
Duisburg en Moorsel
Kleedkamers met douches in Duisburg
Kunstgrasveld ‘Schonenboom’ in Duisburg krijgt binnenkort 
splinternieuwe kleedkamers. Het intensief gebruik van 
het terrein leidt regelmatig tot plaatsgebrek. Daarom heeft 
het gemeentebestuur beslist twee containers met elk een 
doucheruimte te laten installeren. “Tegen de start van het 
nieuwe voetbalseizoen moeten de kleedkamers klaar zijn voor 
gebruik”, bevestigt schepen van Openbare Werken Werner 
Aerts. 

Oefenveld in Moorsel
Ook in deelgemeente Moorsel kampt de voetbalvereniging 
met capaciteitsproblemen. Als onderdeel van het masterplan 
‘Steenberg’ is daarom tijdelijk een oefenveld aangelegd op 

grond van de gemeente, want het bestaande terrein is zo goed 
als stuk gespeeld. Zodra de verlichting geplaatst is, kunnen de 
voetbalsterren zich dus ook op winteravonden volop uitleven op 
het nieuwe terrein.

©
 F

ra
nc

is 
Ti

lb
or

gh
s



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/tervuren

Voorbij …
De Warmste Week van Studio Brussel is al vele 
jaren ook de Warmste Week van de N-VA. Elk 
jaar een beetje meer zelfs. En dat was in 2016 
niet anders. In de aanloop naar Kerstmis heeft 
N-VA Tervuren theelichtjes verkocht op de 
vrijdagmarkt. Daarmee steunden we drie vzw’s 
waarvan ‘Vlaamse Madam’ Marieke Vervoort 
meter is. 

Op vrijdag 10 februari deelde N-VA Tervuren 
niet minder dan 800 chocolaatjes uit tijdens 
de jaarlijkse Valentijnsactie ‘Een hart voor 
Tervuren’. De chocolaatjes gingen vlot van de 
hand en werden positief onthaald. We hopen dat 
het gesmaakt heeft!

Moi Kochani (zie ook voorpagina) veilde een 
huisconcert ten voordele van Me To You, een 
stichting die onderzoek doet naar leukemie. We 
deden een bod van 1001 euro en halen daarmee Moi 
Kochani naar Tervuren op zondag 28 mei. Dank 
aan iedereen die onze acties heeft gesteund. 

Jonge leeuwen kiezen nieuw bestuur 
Verkiezingen
Jong N-VA Tervuren, de jongerenafdeling van N-VA 
Tervuren, organiseerde op maandag 19 december haar 
bestuursverkiezingen. Elke Jong N-VA-afdeling kiest immers 
tweejaarlijks een nieuw bestuur. Onder het toeziend oog van 
regio-coördinator Tom Werner kregen alle N-VA-leden jonger 
dan 31 jaar de kans om hun stem uit te brengen. 

Nieuwe voorzitter
Het resultaat zorgde voor enkele kleine verschuivingen binnen 
het bestaande bestuur. OCMW-raadslid Sebastien Margerin 
gaf de fakkel van voorzitter door aan Tom Vanbeckevoort, 
maar blijft zich nog inzetten als bestuurslid. Als kersvers 
voorzitter wil Tom met Jong N-VA de focus leggen op 
inhoudelijke thema’s in het belang van de Tervuurse jeugd. 

“Het is mijn bedoeling om van Jong N-VA het aanspreekpunt 
te maken voor de jongeren. Aangezien ik samen met Kelly 
Merckx en Sebastien Margerin in het afdelingsbestuur 
van N-VA Tervuren zetel, kunnen we deze belangrijke 
onderwerpen daar aankaarten.” Nieuwkomer Lennert 
Bauweraerts werd verkozen tot secretaris, terwijl Hannah 
Spooren als ondervoorzitster de vertegenwoordiging van de 
vrouwen in het bestuur verzekert, samen met gemeenteraadslid 
Kelly Merckx. Simon Spooren vervolledigt de bestuursploeg. 

Positieve acties
Het nieuwe bestuur nam een vliegende start met zijn recente 
parkeeractie. Om het nieuwe parkeerbeleid te promoten 
deelde Jong N-VA op de vrijdagmarkt vouchers uit voor de 
ondergrondse parkeergarage. Met deze vouchers kregen 
bezoekers van de markt een halfuur gratis parkeertijd. 

Het nieuwe parkeerbeleid in Tervuren levert voor iedereen 
voordelen op. Als bezoeker kan je gemakkelijk parkeren 
in het centrum om te winkelen en dit tegen democratische 
tarieven. De parkeergarage in Tervuren is bij de goedkoopste 

van Vlaanderen. Ook aan fietsers werd er gedacht door de 
bouw van een nieuwe fietsenstalling en oplaadpunten voor 
elektrische fietsen. 

Dit soort positieve acties zal in de toekomst regelmatig door 
Jong N-VA georganiseerd worden. 

 Is jouw interesse gewekt en ben je tussen de 16 en 30 jaar?  
Dan kan je mailen naar tervuren@jongnva.be

 http://www.n-va.be/nieuws/n-va-haalt-meer-dan-43000-euro-op-voor-music-for-life

 Jongerenvoorzitter Tom Vanbeckevoort - Hannah Spooren - 
gemeenteraadslid Kelly Merckx - Simon Spooren

 Tom Vanbeckevoort – jonge leeuw Hannah Spooren - Lennert 
Bauweraerts

©
 F

ra
nc

is 
Ti

lb
or

gh
s



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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