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Nieuwjaarsreceptie
met gastspreker
Jan Jambon
Zondag 22 januari 2017

“De digitale inschrijving
neemt stress weg bij
ouders én scholen.”
Schepen Lut Kint

vanaf 11 uur

Cultuurzaal Den Elzas
Huldenberg
Na de succesvolle nieuwjaarsreceptie van 2016 organiseren de
N-VA-afdelingen van Tervuren,
Huldenberg, Hoeilaart en Overijse
ook in 2017 hun nieuwjaarsreceptie samen als N-VA
Druivenstreek.
We nodigen je graag uit op onze
nieuwjaarsreceptie op zondag 22
januari vanaf 11 uur. De receptie
vindt plaats in Cultuurzaal Den
Elzas, Elzasstraat 19, Huldenberg.
Iedereen is van harte welkom,
zowel N-VA-leden als niet-leden!
Toegang is gratis.
Minister Jan Jambon is onze
gastspreker. Een niet te missen
kans om dit N-VA-boegbeeld
in levende
lijve te
ontmoeten!

Schoolkamperen in Tervuren verdwijnt
Jaarlijks kamperen papa’s en mama’s in heel Vlaanderen aan een
schoolpoort om hun kind te kunnen inschrijven in hun school van
voorkeur. N-VA-schepen van Onderwijs Lut Kint vindt dat een middeleeuws en oneerlijk systeem. Daarom voert ze de digitale aanmelding in
Tervuren in vanaf het schooljaar 2017-2018. Gedaan dus met kamperen
aan de schoolpoort.
Hoe werkt dit nieuwe systeem?

“De inschrijving gebeurt in twee fases”,
legt schepen Kint uit. “Ouders vullen eerst
een elektronisch formulier in voor hun
school of scholen van voorkeur. Het tijdstip speelt geen rol bij deze aanmelding,
zolang het maar binnen de afgesproken
periode gebeurt. Het maakt dus niet uit
of je de eerste of de laatste bent die
zich aanmeldt. Vervolgens vult een
computerprogramma dan de schoolbanken in op basis van woonplaats, sociale
achtergrond en voorkeur van de ouders.
De ouders maken daarna een concrete
afspraak met de voorgestelde school om
hun kind in te schrijven.”

Waarom bestaat zo’n systeem niet
in heel Vlaanderen?
Tervuren wil niet blijven wachten tot
Vlaanderen hierover een beslissing neemt.

Daarom besloot de gemeente zelf te investeren in dit digitale systeem. In een aantal
andere gemeenten en steden werken ze
daar trouwens ook al mee. Zowel de drie
gemeentelijke basisscholen, het vrij
(katholiek) onderwijs en het Onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap stappen
mee in het systeem.
Schepen van Onderwijs Lut Kint is tevreden: “We hebben heel wat tijd genomen om met de verschillende scholen te
overleggen. Iedereen is overtuigd van het
nut van het nieuwe systeem. Het zal zowel
voor de ouders als voor de scholen een
stuk aangenamer zijn als de inschrijvingsdruk verdwijnt.”

Meer info?
www.naarschoolintervuren.be
lut.kint@tervuren.be
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Ondernemend N-VA Tervuren

Bestuurslid Francis Tilborghs: “De N-VA zorgt ervoor dat
handelaars eerlijk hun brood kunnen verdienen”
Sinds begin dit jaar telt het bestuur van N-VA Tervuren een aantal nieuwe ondernemers, waaronder Francis
Tilborghs. Het ondernemerschap is niet langer het privilege van één politieke partij. De N-VA krijgt
inderdaad meer en meer steun en aanhang bij deze belangrijke dragers van onze economie. We waren
benieuwd waarom ook Francis voor N-VA Tervuren koos.
Kan je jezelf en je onderneming even voorstellen, Francis?
Sinds een zevental jaar heb ik een fotostudio in het centrum
van Tervuren. De mensen kunnen bij mij terecht voor pasfoto’s
of een mooi familieportret. Steeds vaker kiezen mensen voor
een persoonlijke foto als wanddecoratie in plaats van een
anoniem schilderij. Daarnaast maak ik ook nog beelden voor
tal van bedrijven hier in de regio.
Wat heeft de N-VA dat andere partijen die traditioneel ondernemers aanspreken niet hebben?
Als we onze welvaart willen behouden, dan moeten we
daarvoor werken en ondernemen. Het verhaal dat ondernemers
op een berg zwart geld zitten en daarom maar zelf voor hun
ziektekosten en pensioen moeten opdraaien, is een al lang
achterhaald fabeltje. De N-VA vindt dat die heksenjacht moet
stoppen. Wie risico’s wil nemen en wil ondernemen, mag
daarvoor niet worden afgestraft. De politiek moet zorgen
voor een eerlijk kader waarbinnen handelaars hun boterham
kunnen verdienen.
Wat is er al veranderd voor de lokale economie in Tervuren nu de
N-VA in het gemeentebestuur zit?
Een paar maanden geleden heeft Tervuren een overeenkomst
met Unizo getekend waarbij de gemeente zich engageert
om geen acties te ondernemen die tegen de belangen van de
lokale handelaars ingaan. Ook in het nieuwe mobiliteitsplan
is hiermee rekening gehouden. Sluipverkeer moet je uit het
centrum weren, maar winkels moeten wel goed bereikbaar
blijven voor mensen die met de auto komen winkelen.
Wat kan nog beter en hoe wil je daar met je N-VA-bestuursmandaat toe bijdragen?
Als bestuurslid van Unizo Druivenstreek, de raad van lokale
economie in Tervuren én het N-VA-bestuur, probeer ik de

problematiek van de lokale handelaars aan te kaarten bij het
gemeentebestuur. Ik moet zeggen dat er wel degelijk naar ons
wordt geluisterd.
Zo wil de N-VA zich verder engageren om de leegstand in
het handelscentrum op te vangen door te ijveren voor een
bedrijvige kern waar ook vrije beroepen en andere diensten
aanwezig zijn. Verder ziet men ook het belang in van meer
horeca en leuke terrasjes in het straatbeeld.

Als je echt iets wil doen voor je gemeente, is N-VA
Tervuren een uitstekende keuze. Wie interesse heeft en
hierover eens wil praten of lid wil worden, mag een e-mail
sturen naar tervuren@n-va.be. Je kan ook Francis of een
ander bestuurslid rechtstreeks aanspreken. De contactgegevens vind je op www.n-va.be/tervuren.

Brussels Gewest bedreigt leefbaarheid Vlaamse Rand

Zware boetes voor geluidsoverlast vliegtuigen

Meer info?
jan.spooren@tervuren.be
tervuren@n-va.be

Brussels minister Fremault (PS) wil zware boetes opleggen aan vliegtuigen die de
uiterst strenge geluidsnormen boven de hoofdstad overschrijden. Daarmee dreigt de
geluidsoverlast in Tervuren nog toe te nemen en staan duizenden jobs in Zaventem op
de helling. Daarnaast talmt de federale minister van Mobiliteit met een eerlijke spreiding
van de vluchten. N-VA Tervuren vindt de houding van de Franstalige partijen in dit
dossier onaanvaardbaar. Wij blijven ijveren voor een eerlijke spreiding van de vluchten
en voor een leefbare luchthaven in Zaventem. Daarom tekenden N-VA-burgemeester
Jan Spooren en 18 andere Vlaams-Brabantse gemeenten een oproep tot een evenwichtig
akkoord waarbij én leefbaarheid én gezondheid én tewerkstelling optimaal gevrijwaard
moeten blijven. Voor Tervuren zou alvast een terugkeer naar de periode voor april 2015
een levensnoodzakelijke verademing betekenen.
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Oud centrum Tervuren wordt grondig vernieuwd
Begin november startte Aquafin met de werken in de Wijngaardstraat en de Kapellestraat. In deze straten
zal Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en ook de wegen worden vernieuwd. Op 17 oktober
nodigde het gemeentebestuur de bewoners uit op het gemeentehuis voor een infovergadering voor meer
uitleg over de werken, die tien maanden zullen duren. Want de N-VA vindt het belangrijk dat de bewoners
goed ingelicht zijn.
Schepen van Openbare Werken Werner Aerts wijst
op de positieve gevolgen van deze werken: “Uiteraard
is de aanleg van gescheiden riolering een positieve
zaak om de waterhuishouding te verbeteren en
wateroverlast in de toekomst te vermijden. Aan deze
werken koppelt de gemeente ook onmiddellijk de
vernieuwing van het wegdek en de voetpaden, zodat
alles ineens gebeurt. Zo werken we verder aan de
opwaardering van het centrum van Tervuren”.
De gemeente en de politie maakten duidelijke
afspraken over de verkeersomleidingen tijdens elke
fase van de werken. Op de website van Aquafin vind
je een duidelijk schema van de timing van de werken:
www.aquafin.be. Voor vragen kan je natuurlijk
ook steeds terecht bij de schepen zelf, op mailadres
werner.aerts@tervuren.be.

“De werken zullen de gemeente een
stevige opwaardering geven”
Schepen Werner Aerts

Bedankt dat u er was op ons N-VA-etentje!
Op zondag 16 oktober organiseerde N-VA Tervuren haar jaarlijks etentje. De herfstbarbecue was een groot en smakelijk succes!
Hopelijk mogen wij u volgend jaar opnieuw verwelkomen.

Foto’s: Studio Tilborghs

www.n-va.be/tervuren
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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