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11 juli ...

Vlaanderen vlagt !
u toch ook?

TERVUREN
We zullen doorgaan!
Na tweeënhalf jaar in de legislatuur vond het N-VA bestuur het moment rijp om het
beleid te toetsen aan het verkiezingsprogramma van 2012. Wat hebben we beloofd en
wat hebben we gerealiseerd? Een greep uit deze denkoefening …
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www.n-va.be/tervuren

Babbelcafés

•
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In ons verkiezingsprogramma beloofden we u om de politieke stijl te veranderen.
Beslissingen nemen op een transparante manier op basis van overleg. We wilden
ook een grotere plaats toekennen aan communicatie en inspraak. N-VA-schepen van
Communicatie Lut Kint maakt er duidelijk werk van. “We hebben verschillende initiatieven genomen zoals het babbelcafé waar burgemeester en schepenen elke gemeente bezocht
hebben om te informeren over de heraanleg van de Leuvensesteenweg (N3)”, zegt Lut.
“Regelmatig zijn er informatievergaderingen in de verschillende deelgemeenten over onder
meer wegenwerken en het parkeerbeleid vanaf 2016. Als er grote werken gebeuren in een
straat, krijgen de bewoners een bewonersbrief met alle nuttige info over de werken”.
Klachten en meldingen kunnen de burgers via de website of via het maandelijks
blad Tervuren Info doorgeven. Een klachtencoördinator werd aangeduid die binnen
de gemeente deze klachten en meldingen consequent opvolgt.

Hoe tevreden bent u over het beleid in Tervuren?
Laat het ons weten via tervuren@n-va.be

V.U.: Hugo Vankelecom, Mechelsestraat 52, 3080 Tervuren
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Spreiding van investeringen

Burgemeester Jan Spooren licht toe: “Ondanks de grote investeringen én de lasten die van hogerhand worden doorgeschoven, zoals
een extra brandweerbijdrage van 800 000 euro, houden we de knip op de portefeuille en de begroting onder controle. Dit alles realiseren
we zonder belastingverhogingen. Een aantal projecten moeten we daarom helaas maar noodgedwongen ook wat uitstellen”.
De investeringen spreiden we over de verschillende deelgemeenten zoals de aanleg van het kunstgrasveld in Duisburg,
het kleuterblok in de gemeentelijke school Vossem, de Steenberg in Moorsel en het vrijetijdscentrum in Tervuren centrum.
Onze N-VA schepen van openbare werken, Hubert Keyaerts, volgt al deze werken van kortbij op.
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Eén van de speerpunten van het N-VA verkiezingsprogramma was het Vlaamse karakter van Tervuren duidelijker naar
voor brengen en ondersteunen. Daarom hebben we sterk gepleit voor het aanstellen van een integratieambtenaar, wat
uiteindelijk is gelukt. De integratieambtenaar startte in september 2014 en zij ondersteunt het Vlaams beleid om anderstalige nieuwkomers binnen Tervuren wegwijs te maken. Ondertussen is ook het Tervuren Welkom Team al meer dan
twee jaar actief onder leiding van burgemeester Jan Spooren en schepen Lut Kint. Zij staan de nieuwkomers actief bij om
zich te integreren in Tervuren. Dit jaar starten we ook met het uitwerken van een taalbeleid voor de medewerkers van de
gemeente en het OCMW, met de hulp van het Huis van het Nederlands.

Wist je dat ... ?
N3 wegenwerken
... de laatste fase van de wegenwerken aan de N3 wordt gerealiseerd? Op dit moment wordt gewerkt aan een
nieuwe rijweg, maar ook de fietspaden en voetpaden worden heraangelegd vanaf het kruispunt met de Elisabethlaan tot aan de rotonde met de Jazzfontein. Deze werken zullen klaar zijn rond half juli, net voor het
bouwverlof. Het lokale verkeer zal tot het einde van de werken moeten omrijden via Sterrebeek of via Duisburg.
Orgaandonoren
… Tervuren 297 orgaandonoren heeft mede dankzij de N-VA actie van 26 maart jl., maar dat er nog steeds een
tekort is aan donoren? Geïnteresseerden kunnen nog altijd terecht bij burgerzaken@tervuren.be om zich te
laten registreren als orgaandonor.
Vragenhalfuurtje
… elke burger de kans heeft om tijdens het vragenhalfuurtje een agendapunt van algemeen belang aan te
brengen? Het vragenhalfuurtje vindt plaats net voor de start van de gemeenteraad, elke laatste dinsdag van de
maand. Vooraf vul je het vragenformulier in, te verkrijgen aan het onthaal in het gemeentehuis, De Zevenster
of via de website. Binnen de zes werkdagen krijg je antwoord of je je vraag mag komen toelichten. Later krijg je
het antwoord ook schriftelijk opgestuurd.

Vragen aan ...

In deze rubriek stellen we u onze N-VA-bestuursleden, OCMW-mandatarissen engemeenteraadsleden voor. Vandaag is het de beurt aan jong N-VA Tervuren.
Jong N-VA Tervuren maakt doorstart
We schrijven oktober 2014. Jong N-VA Tervuren is al
enkele maanden niet heel actief meer op het politieke vlak.
Seb Margerin, onze huidige jongerenvoorzitter, besliste
toen om daar verandering in te brengen. “Ik heb al onze
jongerenleden gecontacteerd en ook andere jongeren van
wie ik een vermoeden had dat ze wel politieke interesse
hadden voor onze partij. Nadien heb ik met deze jongeren
individueel samengezeten en na een week hadden we een
groep nieuwe jonge mensen die ervoor wilden gaan,” zegt
Seb Margerin. Het nieuwe bestuur is een mooie mix van

Jong N-VA Tervuren zal zich inzetten voor de jeugd
van Tervuren. De drie belangrijke speerpunten hierbij
zijn: 1) Concrete voorstellen om het mogelijk te maken
dat jongeren in hun eigen streek kunnen blijven wonen,
2) Jeugdwerking verder uitbouwen, 3) Behoud van een
groen Tervuren, waar het aangenaam wonen is voor jonge
gezinnen. De voorzitter, secretaris en jongerenverant
woordelijke zetelen ook in het bestuur van N-VA Tervuren
waar ze rechtstreeks de onderwerpen die de jongeren bezighouden, kunnen aankaarten bij dit bestuur. Jong N-VA
koestert ten slotte het Vlaamse karakter van de gemeente
en zal zich hier ten volle voor inzetten

Het verkiezingsprogramma van N-VA Tervuren is dus duidelijk geen vodje papier, maar wordt stap voor stap gerealiseerd. En zoals Ramses Shaffy het zong: “We zullen doorgaan …”!

Tervuren viert 11 juli en nodigt jou uit!
Op zaterdag 11 juli viert de gemeente de Vlaamse feestdag. Burgemeester Jan Spooren en het schepencollege nodigen alle inwoners
uit in de Zevenster. Bart Vanhecke, lid van de Gravensteengroep, maar ook oud-Tervurenaar, componist en artistiek onderzoeker komt
spreken over cultuur en identiteit. Nadien verwelkomen we Eddy Frans, algemeen directeur van vzw De Rand. Koperensemble Bravoer
zorgt voor muzikale intermezzo’s. Als afsluiter is iedereen welkom op de receptie.
Zaterdag 11 juli van 19.30 u tot 22.30 u - Raadzaal - de Zevenster, Markt 7a - gratis

tervuren@n-va.be

de jeugd in Tervuren die volop in het Tervuurse jongerenleven staan, gaande van heel jong (Dries, 16 jaar, tevens
penningmeester) tot actieve nieuwe jongeren (Jens, Hannah, Glenn) en een meer ervaren politica in de gemeenteraad (Kelly, ook jongerenverantwoordelijke). Daarnaast is
er met onze jongerensecretaris Tom Vanbeckevoort ook
onmiddellijk een link met de nationale politiek. “Doordat
ik in de Afdelingsraad van Jong N-VA Nationaal zetel, kan
ik een brug slaan tussen onze lokale afdeling en beslissingen op hoger niveau,” vult Tom aan. In de Afdelingsraad
zitten vertegenwoordigers uit alle lokale afdelingen en is
een ideaal forum om de lokale standpunten voor te leggen
aan het bestuur van Jong N-VA nationaal.

V.l.n.r.:Sebastien Margerin (voorzitter), Hannah Spooren,
Kelly Merckx (jongerenverantwoordelijke), Tom Vanbeckevoort (secretaris) en Dries Daineffe (penningmeester)

www.n-va.be/tervuren

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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