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TERVUREN De Nieuwe Voer
EEN BELEID VOOR HEEL TERVUREN
EN VOOR ALLE TERVURENAARS

Eetfestijn

Met de steun van de Tervuurse burger is de N-VA in onze gemeente als
grootste overwinnaar uit de bus gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012. Hoog tijd dus om onze kiezers nog eens te bedanken en
om onze negen mandatarissen voor te stellen in deze editie van de Nieuwe
Voer.

Het bestuur van N-VA Tervuren
nodigt u vriendelijk uit op het
jaarlijks eetfestijn.

ZONDAG

21
april

doorlopend van
11.30 uur
tot 20.30 uur.

V.U.: Jan Spooren - Kerkplaats 11 - 3080 Tervuren - tervuren@n-va.be

2013
Paëlla en
koninginnenhapje
met frietjes.

Het is nu aan ons om dit duidelijk signaal van de Tervurenaars te vertalen in
een sterk beleid. Om te tonen dat het ook anders kan en dat een stem op de
N-VA heel concreet rendeert. Als leidende formatie in de nieuwe coalitie zal
de N-VA uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van
alle Tervurenaars.
Als burgemeester wil ik werken aan het welzijn van alle mensen in onze
gemeente. Hierbij zullen we ons laten leiden door onze principes, maar
evenzeer door een gezonde dosis pragmatisme.
We geloven rotsvast in ‘samen-werken’, zowel tussen de politieke partijen als
met het gemeentepersoneel en de Tervuurse burgers. Inspraak en respect
moeten kernwaarden vormen, zonder dat dit een daadkrachtig beleid in de
weg staat. Samen met onze coalitiepartners CD&V en
Groen+ geloven we in een open en gastvrij Tervuren
dat op een positieve manier zijn Vlaams karakter
uitbouwt.
De N-VA-mandatarissen zijn met veel enthousiasme
begonnen aan deze legislatuur. Constructieve kritiek is
welkom, aanmoedigende suggesties zeker ook.
Uiteindelijk gaat het allemaal om dezelfde algemene
doelstelling: Tervuren zo goed mogelijk besturen. Die
uitdaging willen we samen met jullie aangaan, en daar
mogen jullie ons uiteindelijk ook zonder pardon op afrekenen.

Polyvalente zaal in het
administratief centrum,
Markt 7a.

JAN SPOOREN,
burgemeester

RALPH PACKET (TERVUREN) NIEUWE VOORZITTER JONG N-VA
Ralph Packet is op 23 februari 2013 verkozen tot de nieuwe voorzitter van Jong N-VA. Hij
mag de volgende twee jaar de jongerenpartij met ruim 4 000 leden gaan leiden. Ralph is
actief binnen N-VA Tervuren en studeert Multimedia aan de Erasmushogeschool Brussel.
"Ik wil laten zien dat de N-VA een beweging is van gewone mensen, jongeren die studeren,
uitgaan, in speelpleinwerkingen zitten ...", zegt hij. Hij wil "de scherpe kantjes van onze
werking er zeker niet afvijlen want die maken ons net uniek".

www.n-va.be/tervuren

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Uw N-VA-mandatarissen
Met trots stellen we u de N-VAverkozenen voor die vanaf dit jaar
Tervuren mee besturen! Jan Spooren
is burgemeester, Hubert Keyaerts en
Lut Kint zijn schepen. Werner Aerts
is gemeenteraadslid en hij zal
binnen drie jaar Hubert Keyaerts
opvolgen als schepen. Monica
Bruylandt - Van De Velde en
Omer Graulus zetelen als
gemeenteraadslid. Geert Goossens
en Yvette Schepers zijn de OCMWraadsleden voor de N-VA. Vanaf
2016 zal ook Seb Margerin in de
OCMW-raad zetelen.

GEMEENTE
Jan Spooren

Hubert Keyaerts

Lut Kint

• “Toekomstgericht
DENKEN”
• Burgemeester
• Woont in Duisburg
• jan.spooren@n-va.be

• “DURVEN kiezen voor een
positief alternatief”
• Schepen
• Woont in Moorsel
• hubert.keyaerts@n-va.be

• “DOEN betekent nu
veranderen”
• Schepen
• Woont in Tervuren-centrum
• lut.kint@n-va.be

Jan Spooren is als burgemeester
bevoegd voor Algemeen Beleid, Politie
en Veiligheid, Integrale Veiligheid &
Preventie en Personeelszaken.
Daarnaast is hij ook bevoegd voor
Vlaams karakter, Integratie en
Gemeenschapsvorming.
Door zijn professionele ervaring weet Jan
dat overleg en initiatief nemen zeer
belangrijk zijn. Hij zal dan ook stappen
ondernemen om van Tervuren een nog
aangenamere gemeente te maken. “Wie
mij kent weet dat ik items zoals inspraak,
informatie en samenwerken beschouw als
basisvormen om tot een bepaald besluit te
komen. Met respect voor ieders mening
en met open vizier.” Inspraak en
consequent beleid zijn bij N-VA Tervuren
steeds hoog aangeschreven geweest. De
nieuwe burgemeester is bovendien een
ploegspeler en zal samen met de
schepenen van CD&V en Groen+
aanspreekbaar zijn voor alle inwoners.

tervuren@n-va.be

Hubert is vanaf 2013 schepen voor
Openbare Werken. Hij was de voorbije
zes jaar OCMW-voorzitter in Tervuren.
Hubert staat voor een nieuwe uitdaging.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2006 aanvaardde hij het mandaat als
OCMW-voorzitter. Dat heeft hij met veel
inzet en plezier gedaan. “Ik wil iedereen
bedanken voor de waardering van mijn
werk. Bij de verkiezingen van oktober
2012 gaven de burgers mij opnieuw hun
stem. Ik zal de komende jaren met
evenveel inzet mijn nieuwe mandaat als
schepen opnemen. Constructief en
oplossingsgericht werken staan centraal,
in het belang van alle Tervuurse burgers.
In de geest van de N-VA dus: transparant,
ruimdenkend en rechtlijnig. De kiezer
mag op ons rekenen!”

Lut is schepen voor Burgerzaken,
Communicatie & IT en Onderwijs.
Lut getuigt over de dag dat ook voor haar
de verandering begon: “Ongetwijfeld sta
ik nu voor een ongelooflijk uitdagende en
boeiende periode! Het schepencollege
moet strategische keuzes maken in het
belang van Tervuren en haar inwoners.
Communicatie speelt daarbij een
sleutelrol. Enkel in overleg met de
collega’s en in samenspraak met de
personeelsleden, die degelijk
onderbouwde keuzemogelijkheden
aanreiken, kunnen we goede beslissingen
nemen. Ik ben zeer tevreden met mijn
bevoegdheidspakket en kijk ernaar uit
om hieraan te werken, samen met de
nieuwe bestuursploeg en het personeel.”

Werner Aerts
•
•
•
•

Gemeenteraadslid
Schepen vanaf 2016
Woont in Vossem
werner.aerts@n-va.be

Werner Aerts zetelt nu als
gemeenteraadslid voor N-VA Tervuren.
In 2016 neemt hij de bevoegdheden van
Hubert als schepen over.
Werner was aangenaam verrast door de
verkiezingsuitslag. Hij twijfelde geen
moment toen hem gevraagd werd of hij
bereid was binnen drie jaar schepen te
worden. “Ik wil mij engageren en de
kiezers en alle Tervurenaars tonen dat ik
hun vertrouwen waard zal zijn. Wij
willen werk maken van een goed
bestuurde gemeente met een realistisch
beleid. Op deze manier werken we samen
aan een (verkeers)veilige, duurzame en
verdraagzame gemeenschap.” Werner zal
de komende jaren ervaring opdoen, zich
inwerken en voorbereiden op zijn
schepenambt.

Monica Bruylandt Van De Velde
• Gemeenteraadslid
• Woont in Tervuren-centrum
• monica.vandevelde@
n-va.be

Monica Bruylandt – Van De Velde zetelt
als gemeenteraadslid voor N-VA
Tervuren.
Monica heeft al meer dan 30 jaar ervaring
in de Tervuurse politiek. Met even veel
enthousiasme neemt ze haar rol als
gemeenteraadslid op. Als fractievoorzitter
zal ze de twee nieuwe collega’s helpen
om wegwijs te geraken in de
gemeentelijke werkzaamheden. “Ik ben
zeer blij dat we opnieuw meebesturen en
onze accenten kunnen leggen in het
beleid. Als gemeenteraadslid wil ik me
blijven inzetten om onze gemeente goed
te besturen. Het is mijn taak om in de
eerste plaats zeer goed te luisteren naar
de Tervuurse burgers en bevolkingsgroepen. Als verkozene neem je
beslissingen voor de hele lokale samenleving en moet je deze uitleggen,
toelichten en verdedigen bij de
belanghebbenden. Dat zal ik de volgende
zes jaar blijven doen!”

Omer Graulus
• Gemeenteraadslid
• Woont in Moorsel
• omer.graulus@n-va.be

Ook Omer Graulus zetelt vanaf 2013 als
gemeenteraadslid voor de N-VA.
“Als gemeenteraadslid moet je in de
eerste plaats goed inschatten wat er leeft
bij de bevolking en dit vertalen naar het
algemeen belang. Je moet met je beide
benen in de lokale samenleving staan en
met veel gezond verstand de juiste
keuzes maken voor de plaatselijke
bevolking. Ik ben actief bij OKRA en
werk ook als vrijwilliger in het
woonzorgcentrum. Op die manier zal ik
zeker regelmatig in contact komen met de
medeburgers en horen wat er leeft”, vindt
Omer.
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OCMW
Geert Goossens

Yvette Schepers

Seb Margerin

• OCMW-raadslid
• Woont in Tervuren centrum
• geert.goossens@n-va.be

• OCMW-raadslid
• Woont in Tervuren centrum
• yvette.schepers@n-va.be

• OCMW-raadslid vanaf 2016
• Woont in Moorsel
• sebastien.margerin@
n-va.be

Het sociale beleid kent momenteel nog
heel wat uitdagingen, ook in Tervuren.
“Denk maar aan de opkomende
vereenzaming, de onbeantwoorde
hulpvraag van sociaal zwakkeren binnen
de gemeente of het al dan niet activeren
van mensen met een leefloon. Ik zal in de
OCWM-raad alvast bijdragen tot een
gepast beleid”, zegt Geert.

www.n-va.be/tervuren

De afgelopen jaren heeft N-VA Tervuren
zeer hard gewerkt. Het accent lag hierbij
vooral op de uitbouw en versterking van
onze afdeling. Verder werd er tijd noch
moeite gespaard om onszelf te
professionaliseren. De gemotiveerde
bestuursploeg is begaan met het welzijn
van de inwoners van elk dorp in onze
gemeente. Yvette: “Ik ben zeer blij dat ik
ook als OCMW-raadslid de kans krijg om
mijn steentje bij te dragen in het sociale
beleid. Ik wens alvast elk OCMW-raadslid
heel veel succes voor de volgende zes jaar
en ik hoop op een vruchtbare
samenwerking.”

Seb wil als sociaal geëngageerde jongere,
de stem van de jongere Tervurenaar ook
in het OCMW laten spreken. Hij voelt
zich vereerd om enthousiast te mogen
meewerken in een fijne groep van mensen
die, net zoals hijzelf, het beste voorhebben
met Tervuren en zijn inwoners. Hij zal
vanaf 2016 in de OCMW-raad zetelen
voor de N-VA.

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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