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In Tervuren kan je genieten van verschillende sociale premies, zoals 
toelages aan gezinnen met een kind met een beperking, de geboortepre-
mie en de gratis huisvuilzakken. Niet al deze premies bereiken echter 
optimaal hun doel, terwijl andere premies waar nood aan is gewoonweg 
niet bestaan. Daarom evalueert en hervormt een werkgroep momenteel 
het systeem.

“We vonden het tijd om het bestaande 
systeem te evalueren en te actualiseren”, 
vertelt OCMW-raadslid Geert Goossens. 
Zijn collega Seb Margerin ziet ook dat 
sommige premies achterhaald zijn: “Een 
tussenkomst in het abonnement voor  
kabel-tv lijkt ons een verouderde maat- 
regel. En zowel de aanmoedigingspremie 
om te sparen bij een huwelijk of samen-
levingsovereenkomst, de geboortepremie 
als de vakantietoelage worden amper 
gebruikt.” 

Mantelzorg en geboortepakket
Andere premies waar wel een grote 
maatschappelijke vraag naar is, bestaan 
dan weer niet in Tervuren.  “We zouden 
een mantelzorgpremie willen invoeren”, 
verklaart Seb. “Mantelzorgers leveren een 
belangrijke bijdrage aan de zorg en verdie-
nen meer waardering. Daarom willen we 
hun 150 euro per half jaar toekennen.” 

Ook de geboortepremie wordt stevig her-
vormd. “Elk Tervuurs gezin dat een baby 
verwelkomt, krijgt voortaan een  
geboortepakket”, zegt Lut Kint, schepen 
van burgerzaken en onderwijs. “Daarin 
zit een cadeaucheque van 50 euro (vrij 
te besteden bij Tervuurse handelaars) en 
een geboorteboom. Het pakket geeft ook 
handige info over de dienstverlening voor 
gezinnen met kinderen.”

Als het van onze OCMW-raadsleden af-
hangt zullen zowel alleenstaanden als ge-
zinnen gebruik kunnen blijven maken van 
de gratis huisvuilzakken. Verloopt alles 
volgens plan, dan keurt de gemeenteraad 
de hervormingsplannen in het najaar goed.

 Onder meer de geboortepremie wordt hervormd.

Vlaanderen vlagt

De N-VA lanceert een warme 
oproep om op 11 juli massaal 
de Vlaamse Leeuw uit te han-
gen in Tervuren. Zo draag ook 
jij bij tot de feestelijke sfeer 
die bij onze Vlaamse feestdag 
hoort. En je kan er nog iets mee 
winnen ook. Per deelgemeente 
loten we twee gelukkigen uit 
die een leuke en vooral lekkere 
verrassing ontvangen.
 
Ons N-VA-vlaggenteam doorkruist 
op 11 juli kriskras de gemeente 
en noteert daarbij de straatnaam 
en het huisnummer van inwoners 
die de Vlaamse vlag hebben 
uithangen. Een onschuldige hand 
doet de rest. De trekking vindt 
plaats tijdens ons eetfestijn op 10 
september. De winnaars krijgen 
de verrassing daarna persoonlijk 
overhandigd.

 Heb je nog geen Vlaamse 
vlag in huis? 
Geen enkel probleem! Je kan er 
eentje bij ons bestellen tegen 8 euro 
per stuk (afmeting: ca. 1x1 meter. 
Je bestelling wordt door N-VA 
Tervuren zelfs volledig gratis bij jou 
thuis geleverd. 
Bestel dus nog voor 5 juli jouw vlag 
via tervuren@n-va.be als je op 
de Vlaamse feestdag de Leeuw wil 
uithangen!

Sociale premies hervormd
N-VA Tervuren toont sociaal hart

 OCMW-raadsleden Seb Margerin en Geert 
Goossens, schepen Lut Kint

Nieuwe Moestuin is een pareltje p.2 Tervuren feest en nodigt jou uit! p.3
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Een hart voor ontmoeting

Nieuwe Koninklijke Moestuin: de kers op de taart!
Het centrum van Tervuren onderging de laatste jaren een  
belangrijke metamorfose. Publieke functies en cultuur werden 
harmonisch samengebracht op de site van de Koninklijke  
Moestuin. De nieuwe tuin wordt nu de kers op de taart.

Plezier voor jong en oud
De heraanleg van de Koninklijke Moestuin vormt het laatste 
deel van de herinrichting van het Tervuurse centrum tussen 
Markt en Warandepark. De tuin wordt opgevat als een uitno-
digende ontmoetingsplaats voor alle Tervurenaars. De grote 
speeltuin en ruime grasvelden zullen de jonge gezinnen plezie-
ren, terwijl inwoners die het graag wat rustiger aan doen, de  
petanquebaan of loungetuin kunnen opzoeken. Of gezellig pick-
nicken met zicht op de prachtige beeldentuin. 

De verschillende delen worden zacht afgelijnd met hagen en 
zitbanken waar bezoekers elkaar makkelijk kunnen ontmoeten 
en tegelijk ook voldoende rust vinden. Een fietspad langs de 
nieuwe tuin zorgt ervoor dat zowel parkbezoekers als scholieren 
zich veilig kunnen verplaatsen tussen het Warandepark en de 
Tervurenlaan.

Prachtige groene ruimte 
De nieuwe Moestuin zal niet alleen een aantrekkingspool wor-
den voor inwoners, maar ook voor bezoekers.  Dat zal de lokale 
horeca en handel ongetwijfeld ten goede komen.

Voldoende groene ruimte creëren voor rust, recreatie én ont-
moeting in het centrum van Tervuren is altijd een belangrijk 

streefdoel geweest van N-VA Tervuren. Met de heraanleg van de  
Koninklijke Moestuin als multifunctionele ontmoetingsplaats 
heeft N-VA Tervuren deze pijler van haar programma alvast  
kunnen realiseren. En dat zonder de belastingen te verhogen!

Kom jij ook naar ons etentje op 10 september?
Noteer alvast zondag 10 september in je agenda. Dan heten we je weer van harte welkom op 
ons jaarlijkse N-VA-etentje. We verwachten jullie ’s middags of ’s avonds voor een heerlijke 
barbecue in zaal De Wilg van de Zevenster (gemeentehuis van Tervuren). Kaarten zijn te 
koop bij de N-VA-bestuursleden. 

Nieuw schooljaar, nieuw gebouw
De leerlingen van het Gito en de cursisten van het CVO zullen 
het nieuwe schooljaar starten in een nieuw gebouw op de Pater 
Dupierreuxlaan. Het is een echt pareltje geworden dankzij het 
tijdloze ontwerp van architectenbureau Stephane Beel. 

Ook de nieuwbouw van de Sint-Annaschool trekt zich dit najaar 
op gang. Tijdens die werken krijgt een drietal klassen dankzij 
de gemeente Tervuren onderdak in de oude gemeenteschool. 
Om tijdens de werken de veiligheid van de spelende kinderen te 
kunnen waarborgen, maakten ze de voorbije twee maanden in de 
Sint-Annaschool al gebruik van de vroegere speelplaats van de 
oude gemeenteschool.

Maar eerst wensen we alle kinderen en ouders uiteraard een 
prettige en deugddoende vakantie!

 Feestelijke opening
De nieuwe Moestuin wordt op zaterdag 2 september feestelijk 
geopend tijdens het fonkelnieuwe ‘Hee Tervuren! Reuze- 
gezellig-weekend’. Noteer deze datum alvast in je agenda en 
kom zeker met ons meevieren.

 Meer info op www.n-va.be/tervuren

 Vanaf 1 september is dit de nieuwe thuis van Gito en CVO.
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Een hart voor ondernemers
N-VA investeert in toekomst van dorpskern
De tijd dat we al onze inkopen in het centrum van 
het dorp deden, ligt voor de meesten ver achter ons. 
In onze schaarse vrije tijd haasten we ons naar het 
grootwarenhuis om aankopen voor de ganse week 
te doen. En als we helemaal geen tijd meer over 
hebben, dan kunnen we nog altijd online terecht. 
Dat neemt niet weg dat de N-VA nog een belangrijke 
functie ziet weggelegd voor handel in het centrum 
als knooppunt van sociale contacten. 

De verwachtingen van de burger ten opzichte van het 
handelscentrum zijn dan wel veranderd, het weerhoudt N-VA 
Tervuren er niet van om de dorpskern aantrekkelijk en actief te 
houden. Een gemotiveerde kerngroep binnen het bestuur buigt 
zich over deze problematiek en formuleert aanbevelingen aan 
onze mandatarissen die deze dan meenemen naar het beleid. 

Ontmoetingsplaats voor mensen, handel en cultuur
Zo denkt de N-VA samen met bijvoorbeeld Unizo na over het 
omvormen van onze handelskern tot wat men een ‘bedrijvige 
kern’ noemt. Het dorpscentrum moet een ontmoetingsplaats 
worden waar niet alleen detailhandelaars en horecazaken te 
vinden zijn, maar ook vrije beroepen als dokters en architecten. 

Ook het culturele aspect verwaarlozen we niet. Kunstgalerijen, 
tentoonstellingsruimtes of creatieve ateliers kunnen 

bijdragen aan het sociale weefsel in onze dorpskern. De 
tentoonstellingsruimte in de Warandepoort is daarvan een mooi 
voorbeeld. 

Coherente visie voor de toekomst
Onlangs nam de gemeente een consultancybureau onder de arm 
om een coherente visie voor de toekomst uit te bouwen. Dit moet 
resulteren in een plan waarbij de Tervuurse dorpskern een plek 
wordt waar mensen kunnen leven, werken, wonen en winkelen. 
Waar iedereen kan genieten van cultuur en gastronomie in een 
uniek en historisch kader.

11 juliviering
Tervuren feest en nodigt jou uit!
In Tervuren vieren we op zondag 9 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. We maken er een 
familiedag van met een muziekconcert en activiteiten voor de kinderen. Het feest start om 11 uur op 
de prachtige site van de Panquinkazerne. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

 Een zonnige (maan-)dag in Tervuren. 

 Op Moederdag kregen de Tervuurse moeders een bloemetje van 
onze N-VA-bestuursleden Lut Kint, Yvette Schepers, Hugo  
Vankelecom en Tom Vanbeckevoort.

 De Warmste Week van Studio Brussel is al vele jaren ook de 
Warmste Week van N-VA Tervuren. Elk jaar een beetje meer zelfs. 
En dat was in 2016 niet anders. Moi Kochani, een vocaal ensemble, 
veilde een huisconcert ten voordele van Me To You, een stichting 
die onderzoek doet naar leukemie. We deden het hoogste bod en 
haalden Moi Kochani naar Tervuren op zondag 28 mei. Een warm 
concert voor een goed doel.

ZONDAG

9 juli
11 tot 16 uur

Panquinkazerne

N-VA Tervuren: een warm hart in jouw buurt



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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