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N-VA Tervuren doet opnieuw een oproep 
aan alle Tervurenaren om op 11 juli met 
ons mee te ‘vlaggen’ en de Vlaamse 
Leeuw op een duidelijk zichtbare plaats 
uit te hangen. Zo draagt ook u bij tot de 
feestelijke sfeer die bij onze Vlaamse 
feestdag hoort! U kan weer drie boeken-
bons ter waarde van 25 euro winnen! 

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 
uitgehangen. Een onschuldige hand doet 
de rest. Wie weet, bent u één van de 
gelukkige winnaars. De trekking vindt 
plaats op 16 oktober tijdens ons jaarlijks 
N-VA-etentje.

Hebt u nog geen Vlaamse vlag in huis? 
Geen enkel probleem! U kan deze bij ons 
bestellen aan de prijs van 5 euro per stuk 
(afmeting ca. 1m x 1m). Uw bestelling 
wordt door N-VA Tervuren zelfs volledig 
gratis bij u thuis geleverd! De bestelling 
plaatsen kan door een e-mail te sturen 
naar tervuren@n-va.be voor 6 juli.

Tervuren voert taalbeleid in voor 
gemeentepersoneel

                                 doet opnieuw een 
oproep aan alle Zemstenaren om op 
11 juli met ons mee te ‘vlaggen’ en de 
Vlaamse Leeuw op een duidelijk 
zichtbare plaats uit te hangen. Zo 
draagt ook u bij tot de feestelijke 
sfeer die bij onze Vlaamse feestdag 
hoort!

Vlaanderen vlagt !
u toch ook?

Hebt u nog geen Vlaamse vlag in huis? 
Geen enkel probleem! U kan deze bij ons 
bestellen aan de prijs van 5 euro per stuk 
(afmeting ca. 1m x 1m). Uw bestelling 
wordt door N-VA Zemst zelfs volledig 
gratis bij u thuis geleverd!

De bestelling plaatsen kan bij Greta De 
Grave tot 9 juli:
    - op mobiel nummer 0479/80.62.66
    - of via e-mail: greta.degrave@n-va.be

3 Boekenbons
t.w.v. 25,00 euro 

te winnen!*
Ons N-VA vlaggenteam doorkruist op 11 juli kriskras de 
gemeente en noteert daarbij straatnaam en huisnum-
mer van inwoners die de Vlaamse vlag hebben 
uithangen. Een onschuldige hand doet de rest! Wie 
weet, bent u één van de gelukkige winnaars? De 
trekking vindt plaats begin augustus.*

11 juli ...

De gemeente voert een taalbeleid in met 
gedetailleerde en uniforme richtlijnen voor 
al haar personeelsleden. Het personeel 
was hiervoor vragende partij en heeft het 
taalbeleid trouwens zelf uitgewerkt.

Nederlands is in Tervuren niet alleen de 
officiële voertaal, maar bovendien de taal die 
ons allen verbindt en een vlotte integratie 
mogelijk maakt. 

Het taalgebruik door het gemeentepersoneel 
naar anderstalige Tervurenaars is hierbij 
uiterst belangrijk, maar niet makkelijk. 
Een strikte naleving van de taalwetgeving 
botst soms met klantvriendelijkheid en 
efficiënte dienstverlening. Doordat het 
gemeentebestuur hier in het verleden 
lange tijd geen aandacht heeft aan besteed, 
groeide de kloof tussen beleid en praktijk. 
Daardoor werd niet elke burger op een gelijke 
manier geholpen, en ontstonden er vaak 
misverstanden of frustraties bij zowel burgers 
als personeel.

Wederzijds engagement
Dit taalbeleid is gebaseerd op wederzijds 
engagement, waarbij de intentie om 
Nederlands te leren wordt beantwoord met 
een respectvolle en flexibele benadering van 
de anderstalige inwoner. Uitzonderingen 
op een consequent gebruik van het 
Nederlands zijn duidelijk afgebakend zoals 
in crisissituaties of bij een eerste contact, 
en beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. 
Bovendien is het altijd gekoppeld aan 
sensibilisering. Doelstelling is een mooi 
evenwicht te vinden tussen kordaatheid en 
flexibiliteit. De dienst toerisme gebruikt 
vanzelfsprekend vier talen (NL / FR / D / 
EN), maar ook hier maakt men stelselmatig 
duidelijk dat het Nederlands de lokale 
voertaal is.  Met de invoering van dit 
taalbeleid realiseert de N-VA een belangrijke 
verkiezingsbelofte

Het gemeentebestuur plant verder ook 
acties om alle verenigingen en handelaars te 
betrekken bij deze oefening.

Vragen? Contacteer burgemeester jan.spooren@tervuren.be of schepen van Communicatie 
lut.kint@tervuren.be

Nederlands, een kwestie van leven of .... p.2 Een hart voor senioren p.3
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Het is een gekend probleem in de 
Druivenstreek: hulpdiensten die 
vanuit Brussel of Wallonië in Vlaan-
deren opereren en het Nederlands 
onkundig zijn. De slechte communi-
catie leidt tot tijdsverlies en heel wat 
ongenoegen. In sommige gevallen 
kan het zelfs levensbedreigend zijn. 
De N-VA vindt het de hoogste tijd om 
in te grijpen, en is dan ook actief op 
zoek gegaan naar oplossingen.

Verzamelpunt voor klachten
Om deze onaanvaardbare situatie aan te 
pakken, is het in de eerste plaats van groot 
belang om getuigenissen en bewijsmateriaal te 
verzamelen. De Provinciale Medische Com-
missie liet weten dat er maximaal één of twee 
klachten per jaar worden ontvangen. Daarom heeft burgemees-
ter van Tervuren en N-VA-Kamerlid Jan Spooren een centraal 
verzamelpunt voor klachten opgezet (www.jan-spooren.be/
klachtenformulier). Zo kunnen we aantonen dat dit probleem 
structureel is en kunnen we meer druk zetten om er iets aan te 
doen. 

Taalkennis personeel MUG en ziekenwagens
Ondertussen zijn er ook al concrete maatregelen genomen. 
Op vraag van burgemeesters Jan Spooren (Tervuren) en Dirk 
Brankaer (Overijse) heeft het hoofd van de Dringende Medi-
sche Hulpverlening Vlaams Brabant actie ondernomen. Per 
brief heeft ze er bij de hulpdiensten in Brussel op aangedrongen 
dat minstens één persoon in het interventievoertuig voldoende 
Nederlands moet kennen als men in Vlaanderen opereert. De 
N-VA heeft ook minister De Block opgeroepen om wat meer 
politieke moed te tonen, en deze bestaande voorschriften te 
laten naleven. 

De keuze om te worden overgebracht naar een Nederlandstalig 
ziekenhuis 
De regelgeving bepaalt dat het slachtoffer vanop de plaats 
van het ongeval wordt overgebracht naar het dichtstbijzijn-
de ziekenhuis. Patiënten uit de Druivenstreek belanden zo 
regelmatig in het UZ St-Lucas in Brussel, waar men vaak zelfs 
geen elementaire kennis heeft van het Nederlands. Belangrijk 
om te weten is dat er twee formele uitzonderingen bestaan op 
dit principe: patiënten kunnen de hulpverleners vragen om hen 
toch naar een Nederlandstalig ziekenhuis te brengen als ze daar 
reeds een medisch dossier hebben of de rijtijd ernaartoe minder 
dan tien minuten langer bedraagt. Let wel: deze uitzondering 
kan enkel worden toegepast als de spoeddienst in dat Neder-
landstalige ziekenhuis op dat moment niet volzet is!

Voor meer informatie, zie www.jan-spooren.be

Het Nederlands, een kwestie van leven of … ?

Nieuw bestuur neemt 
krachtige doorstart
Op 11 maart kozen de leden een nieuw bestuur voor 
N-VA Tervuren voor een termijn van drie jaar. Alle 
vorige bestuursleden die zich kandidaat stelden, werden 
herkozen. Daarnaast komen heel wat nieuwe krachten 
uit verschillende maatschappelijke sectoren de ploeg 
versterken. Het nieuwe bestuur startte onmiddellijk met 
krachtige ambities. Een belangrijke taak wordt zeker het 
voorbereiden van de verkiezingen van 2018. We kijken 
er met volle moed en vertrouwen naar uit. Dit straalt 
ook uit de foto waarop een aantal leden van het nieuwe 
bestuur fier poseren.

Meer info over het nieuw bestuur vind je op 
www.n-va.be/tervuren
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Op de site van woonzorgcentrum Zoniën werd  de gloednieuwe vleugel geopend. De capaciteit van het 
woonzorgcentrum stijgt daarmee van 101 naar 155 permanente bedden en van 2 naar 7 bedden voor 
kortverblijf. 

Aan de realisatie van het project gingen jaren van planning en 
overleg vooraf. Zo werd bij de senioren uit Tervuren eerst een 
woonbehoeftenonderzoek uitgevoerd door het Sociaal Huis. 
Onder impuls van toenmalig N-VA-schepen voor Sociale Zaken 
en OCMW-voorzitter Hubert Keyaerts nam de OCMW-raad 
kort nadien de beslissing om het bestaande woonzorgcentrum 
in een eerste fase uit te breiden met een zestigtal bijkomende 
bedden.

Comfort, sfeer en stijl 
Het resultaat mag gezien worden! In 2012 kreeg de nieuwe vleu-
gel een architectuurprijs voor het concept, maar belangrijker zijn 
natuurlijk de voordelen voor de nieuwe bewoners. Die kunnen 
genieten van een open gebouw met veel wandelruimte en volop 
uitzicht op de groene omgeving. Bovendien ligt de nadruk er op 
een huiselijke en gezellige sfeer. 

De uitrusting van de nieuwe vleugel is modern, stijlvol en 
comfortabel. Elke kamer beschikt over een eigen sanitaire 
ruimte met inloopdouche. De infrastructuur en uitrusting 
zorgen ervoor dat de zorgverstrekking in optimale 
omstandigheden kan verlopen zowel voor de mensen die er 
verblijven als het personeel.

Zichtbare krachtlijnen van N-VA Tervuren 
Als beleidspartij wil N-VA Tervuren natuurlijk een 
verantwoordelijk financieel beleid voeren. Voor de financiering 
van het project werd daarom grotendeels geput uit de eigen 
middelen waarover het Sociaal Huis/OCMW beschikt.

Voor de toewijzing van de nieuwe kamers in woonzorgcentrum 
Zoniën wenst onze partij voorrang te geven aan Tervurenaars 
of aan mensen die een binding met Tervuren hebben. Bestaande 
bewoners van het woonzorgcentrum krijgen voorrang om 

indien gewenst naar een van de nieuwe 
kamers te verhuizen. 

Door de stijgende welvaart en de 
betere medische kennis leven mensen 
langer. Senioren zullen in de toekomst 
steeds meer hulp- en dienstverlening 
nodig hebben. Daarom vindt N-VA 
Tervuren dat het lokale seniorenbeleid 
erop gericht moet zijn de ouderen 
in onze samenleving te waarderen 
en te versterken, maar ze niet te 
betuttelen. We beschouwen senioren 
als volwaardige partners in de zorg en 
we zijn voorstanders van een model 
dat vertrekt vanuit de kracht van 
senioren binnen hun bestaande sociale 
omgeving. Ook dat is ‘de kracht van 
verandering’!

Een uitgebreid artikel vind je op 
www.n-va.be/tervuren

Hart van N-VA Tervuren klopt ook voor senioren

De drie N-VA-OCMW-raadsleden (v.l..n.r): Sebastien Margerin, Yvette Schepers, Geert 
Goossens en Hubert Keyaerts, gemeenteraadslid (2de van links) aan de nieuwe vleugel van 
het woonzorgcentrum Zoniën.   

Wist je dat …?

De politiekorpsen en -zones van Tervuren en Dijleland (Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee) fusioneren tot één grotere 
politiezone ‘Voer en Dijle’ wat voor de Tervuurse bevolking belangrijke voordelen zal bieden zoals een extra interventieploeg 
op het terrein en de uitbreiding van de openingsuren van het politiekantoor tot 84 uur per week.

St
ud

io
 T

ilb
or

gh
s



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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