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Transparant Onze stijl van besturen is open 
en transparant. Inspraak en respect zijn onze 

kernwaarden. En communicatie is van cruciaal belang. 
We willen niet alleen informeren, maar ook in dialoog 
gaan met de burger. Want onze gemeente besturen, 
doen we in overleg en niet over hun hoofden heen. 
Transparantie houdt voor ons ook in dat we zeggen wat 
we beslissen, en waarom. Elke burger heeft namelijk 
recht op terugkoppeling, ook als het bestuur niet kan of 
wil ingaan op individuele verzuchtingen. Ons beleid is 
objectief gebaseerd op het belang van Tervuren en de 
Tervurenaars.

Efficiënt Met de beschikbare middelen willen we 
meer en beter doen. Als schaalvergroting en sa-

menwerking tot echte verbeteringen leiden, dan zetten 
we hierop in. We willen de gemeentelijke structuren 
bovendien verder professionaliseren. Het is belangrijk 
om vastgelegde processen en procedures te hebben, 
maar achter elke structuur zitten mensen van vlees en 
bloed. En zij zijn de echte sleutel tot succes. Tot slot 
wil de N-VA een kerntakendebat, waarbij de gespreks-
partners durven na te denken over wat de gemeente 
voor haar rekening neemt, en wat we daarvan zelf 
doen of uitbesteden.

Responsabiliserend Een gemeentebestuur 
moet verantwoording afleggen voor haar beleid 

en de manier waarop publieke middelen besteed wor-
den. Maar we komen enkel tot een kwaliteitsvolle en 
aangename gemeente als ook burgers en verenigingen 
hun steentje bijdragen. We geloven in een samen-
leving waarin mensen hun verantwoordelijkheid 
opnemen, en niet voor alles afhangen van een lokale 
overheid. Een verhaal van rechten en plichten, waarbij 
het gemeentebestuur als regisseur voluit ondersteu-
ning biedt, en burgers de geboden kansen benutten.

Vlaams We geloven in een open en gastvrij Tervu-
ren dat op een positieve manier zijn Vlaamse ka-

rakter uitbouwt. De internationale dimensie van onze 
gemeente is een troef, zolang ze hand in hand gaat 
met integratie en respect voor het Vlaamse karakter 
en de identiteit van onze gemeente en lokale gemeen-
schap. Kennis van de taal en deelname aan het lokale 
leven zijn de sleutelfactoren tot succes. Het bloeiende 
Tervuurse verenigingsleven stimuleert gemeenschaps-
vorming en verdient dan ook alle mogelijke steun. 
Daarnaast is er nood aan een doordacht en bewust 
Vlaams beleid dat de kwaliteit van het ‘samen leven’ in 
Tervuren bevordert, en de charme van onze gemeente 
vrijwaart in het belang van iedereen. 

Visie en missie N-VA Tervuren



Uitdagend 
Onder het motto ‘denken, durven, doen’ willen 

wij ook in Tervuren de platgetreden paden verlaten en 
evidenties in vraag stellen. Voor sommige dossiers is 
er nu eenmaal een meer gedurfde aanpak en een flin-
ke portie creativiteit nodig. Wij richten onze blik op 
de lange termijn, en plaatsen concrete dossiers in een 
breder perspectief. We willen sterke lokale besturen, 
die de bevoegdheid hebben om een beleid te voeren in 
naam van de burgers. Het gemeentebestuur is immers 
het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. 
We gaan voor een open, evenwichtig en vooruitziend 
beleid dat tot vooruitgang leidt en ons bruisend Ter-
vuren nog meer een eigen gezicht geeft.

Rechtlijnig We willen dat bepaalde lijnen en 
principes in ons beleid consequent worden aange-

houden. Beslissingen zijn gebaseerd op het belang van 
Tervuren en de Tervurenaars, en de logica mag niet 
afhangen van wie er bij betrokken is. We zijn een partij 
die zegt wat ze gaat doen, en doet wat ze gezegd heeft, 
met de nadruk op inhoud en resultaat. Natuurlijk wor-
den er ook compromissen gesloten, maar ze mogen 
niet leiden tot halfslachtigheid of besluiteloosheid.

Evenwichtig financieel beleid De N-VA 
wil dat Tervuren financieel gezond is, met een 

evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Het is goed 
om te moderniseren en vernieuwen, maar Tervuren 
moet een gemeente op maat van de Tervurenaars 
blijven. Een gezonde dosis realisme zorgt ervoor dat 
de schuldgraad van onze gemeente onder controle 
blijft. Met de N-VA in het bestuur zal de fiscale druk 
niet verhogen, en krijgt de belastingbetaler waar voor 
zijn geld.

Nodig De N-VA heeft in Tervuren een nieuwe 
wind doen waaien, en wil verder op de ingeslagen 

weg. Onder het politiek leiderschap van de N-VA 
groeide Tervuren uit tot één van de meest aantrek-
kelijke gemeenten van de regio, en de tevredenheids-
cijfers over de dienstverlening zijn hoog. Maar er 
wachten ons nog grote uitdagingen, en dat maakt de 
N-VA meer dan ooit nodig. Een nog sterkere N-VA 
kan de Tervurenaars het beleid geven waarmee we de 
toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Met 
gezond verstand willen we van Tervuren in zijn vele 
facetten een echte thuis maken voor al wie er woont of 
komt wonen.



Beste Tervurenaar,
 
De voorbije zes jaar heeft de N-VA als leidende partij 
een nieuwe wind doen waaien in Tervuren en haar 
deelgemeenten. Met een doordacht, daadkrachtig en 
transparant beleid hebben we onze mooie gemeente 
gemoderniseerd, met respect voor de lokale charme 
en het Vlaamse karakter. Tervuren is uitgegroeid tot 
een van de meest aangename plekken in de regio om 
te wonen en te leven.

Maar het werk is nog niet af en er liggen nog heel 
wat uitdagingen te wachten. Met de N-VA wensen 
we verder te gaan op de ingeslagen weg. We willen 
blijven werken aan een nog gezelliger, nog bruisender 
én nog mooier Tervuren. Ook aan een open Tervuren 
waar iedereen welkom is en waar tegelijk het Vlaamse 
karakter van onze gemeente wordt gerespecteerd en 
op een positieve manier wordt uitgebouwd.

 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat Tervuren nood heeft 
aan een nog sterkere N-VA om de toekomst van onze 
gemeente mee vorm te geven. Voortbouwend op de 
kennis en bestuurservaring van de voorbije jaren, 
willen we ons ook de volgende zes jaar inzetten voor 
Tervuren. Een aantal nieuwe strategische projecten 
die we hebben opgestart, zouden we graag uitvoeren 
in het belang van de Tervurenaars.  

Daarom vragen wij opnieuw uw vertrouwen en steun 
bij de lokale verkiezingen op 14 oktober. Zoals u in 
dit programmaboekje kunt lezen, trekken we naar de 
gemeenteraadsverkiezingen met een positief en heel 
concreet programma. Om dat uit te voeren, kunnen 
we rekenen op een sterke mix van gedreven en 
betrokken kandidaten die zich 100% willen inzetten 
voor het N-VA-project hier in Tervuren.

Voorwoord

Jan Spooren,  Hugo Vankelecom,  
Burgemeester  Voorzitter N-VA Tervuren

Alvast bedankt voor uw vertrouwen!



Wie is Jan?
Jan (49 jaar) is geboren en getogen in het Limburgse Herk-de-Stad. Daar zette 
hij al op 25-jarige leeftijd zijn eerste stappen in de politiek, en dat als schepen 
voor ‘Nieuw’, de lijst van de Volksunie en onafhankelijken. Sinds 1998 woont hij 
in Duisburg, samen met zijn gezin. 
Jan studeerde rechten. Dankzij een Erasmusbeurs nam hij in Rome deel aan 
een programma rond Europees sociaal beleid. Een fantastische ervaring, die 
een blijvende interesse wist op te wekken voor Europa en voor internationale 
samenwerking. Na zijn studies zette Jan zich dan ook jarenlang in in de sociale 
sector: eerst als coördinator van het Europese Instituut voor Sociale Zekerheid, 
nadien als secretaris-generaal van het Europees Platform voor Revalidatie, een 
koepelorganisatie in de sociale sector. 
Van kindsbeen af is Jan gefascineerd door Koning Voetbal. Hij speelde zelf 
meer dan 25 jaar bij Herk-de-Stad en Tervuren. Daarna ging hij op een rustiger 
tempo verder bij de veteranen en als bestuurslid van de lokale club. Maar 
Jan geniet net zo goed van een skivakantie of een pintje met vrienden.

Gebeten door politiek 
Jan is lokaal geëngageerd, en wilde dan ook op politiek vlak een 
bijdrage leveren. Sinds 1 januari 2013 is hij de enthousiaste en 
gemotiveerde burgemeester van Tervuren. “En dat vind ik nog steeds 
een voorrecht”, zo zegt hij. “De dagelijkse contacten met burgers 
en verenigingen geven me veel energie.” Sinds juni 2014 zetelt Jan 
bovendien in het Federaal Parlement, waar hij vooral actief is in de 
Commissie voor de Sociale Zaken. Hij gelooft rotsvast in een sociaal 
systeem dat activeert én tegelijk bescherming biedt aan wie dit het meest 
nodig heeft. “En die politieke functie op nationaal niveau heb ik al in 
verschillende lokale dossiers kunnen inzetten in het belang van Tervuren 
en de Tervurenaars”, besluit hij.

1 Jan Spooren LIJSTTREKKER

Lijsttrekker N-VA Tervuren | 
Master in de rechten, speciali-
satie in Europees sociaal recht 
| Burgemeester van Tervuren 
en federaal parlementslid | 
Getrouwd met Annemie Spaas 
(advocaat in Duisburg) | Vader 
van Hannah (19), Simon (17), 
Eva (15) en Sara (12) 

Jan Spooren,  Hugo Vankelecom,  
Burgemeester  Voorzitter N-VA Tervuren



2 Lut Kint
Bachelor politieke en sociale wetenschappen | 
Regentaat Nederlands - geschiedenis - economie 
| Professioneel actief als kwaliteitsauditor | Meter 
van Marco Kint, Laura Kint en Nathan Vanhoe

Wie is Lut?
Lut (52 jaar) groeide op in Tervuren. Na haar bachelor politieke 
en sociale wetenschappen aan de KU Leuven behaalde ze ook een 
professionele bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs. Daarna 
ging ze aan de slag als freelance trainer taal & communicatie. Meer 
dan 15 jaar lang gaf ze trainingen aan bedrijven, en was ze kwaliteits-
verantwoordelijke bij één van de grootste talenscholen in Brussel. Dat 
ze iedereen verbaast met haar kennis van de Nederlandse spelling en 
gevoel voor klare taal, is dan ook een publiek geheim. Sinds 2007 zet 
ze haar passie voor kwaliteit in als kwaliteitsauditor bij CertUp. En 
sinds 2013 doet ze dat freelance, zodat ze haar werk kan combineren 
met haar taken als schepen in Tervuren.

Passie voor Tervuren 
Reizen, leuke feestjes, gezellig samenzijn met vrienden en familie, 
lezen: Lut doet het allemaal even graag. Maar ze gaat ook twee tot drie 
keer per week lopen in het Zoniënwoud, samen met vriendinnen. Of 
zoals Bart De Wever het zou zeggen: “Mens sana in corpore sano”. 
En dat is ook in de politiek een troef!
Lut zet zich al sinds 2003 actief in voor N-VA Tervuren, en nam 
in 2013 voor het eerst een politiek mandaat op als schepen van 
onderwijs, burgerzaken, communicatie en IT. Haar stokpaardjes? 
Het Vlaamse karakter van Tervuren, onderwijs, de dienstverle-
ning naar de burger én een duidelijke en open communicatie. 
“Maar ook het sociale beleid van onze gemeente interesseert 
me”, zegt Lut. “En mijn ambitie? Het boeiende werk van de voor-
bije jaren verderzetten.”

Lut is ook kandidaat voor de 
provincieraadsverkiezingen 
waar ze op de 7de plaats staat.



3 Werner Aerts

Wie is Werner?
Werner (44 jaar) is geboren en getogen in Vossem. Na zijn studies ging hij aan 
de slag als zelfstandig helper op het landbouwbedrijf van zijn ouders, dat hij 
enkele jaren later overnam. Vandaag woont hij samen met zijn vrouw Saskia en 
hun twee dochters. 
Sinds 2011 is Werner actief bij N-VA Tervuren. In 2012 stond hij op de lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij verkozen. In januari 2016 nam hij de 
fakkel over van Hubert Keyaerts als schepen van openbare werken.

Hart voor Tervuren
Het verenigingsleven ligt Werner nauw aan het hart. Hij was immers 
jarenlang actief in de plaatselijke toneelgroep vooraleer hij zijn eerste 
stappen in de politiek zette. “Een bloeiend verenigingsleven is de 
ruggengraat van onze samenleving en vormt een belangrijke stap 
naar integratie”, zo zegt Werner. Plaatselijke activiteiten probeert hij 
dan ook zo veel mogelijk bij te wonen. Maar hij geniet net zo goed 
van een pintje met vrienden, een spannende voetbalmatch of een 
wielerwedstrijd op tv. 
Als rasechte buitenmens houdt Werner er bovendien van om in 
de natuur te vertoeven of een fietstocht te maken. Net daarom 
vindt hij zorg voor de openbare ruimte zo belangrijk. Tegelijk 
heeft hij als zelfstandige een hart voor de lokale economie. 
“Een goed draaiend handelsapparaat en een bloeiende horeca 
maken onze gemeente bruisend en aangenaam om te wonen en 
te werken.”
En ook nu is Werner opnieuw kandidaat voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Hij wil mee zijn schouders zetten onder een verdere 
verfraaiing en opwaardering van Tervuren. “Zodat onze gemeente 
nog duidelijker op de kaart gezet wordt”, besluit hij. 

Landbouwer | Woont samen 
met Saskia Lisson | Vader van 
Laura en Liesa 



4 Dirk De Vos Gediplomeerd verpleegkundige en 
kinesist | Directeur De Druivelaar 
Overijse en Riverpark Vilvoorde 
| Getrouwd met Hilde | Papa van 
Seppe en Renke

Wie is Dirk?
Dirk (48 jaar) woont al bijna zijn hele leven in Moorsel. Hij studeerde 
verpleegkunde, en heeft ook een diploma kinesitherapie op zak. 
Vandaag is hij directeur van de assistentiewoningen De Druivelaar in 
Overijse, en Riverpark in Vilvoorde.

Zorg voor ouderen
Dirk legde al een heel parcours af bij FC Moorsel als speler, 
en zet zich sinds enkele jaren ook actief in binnen het bestuur 
van de club. Je vindt hem bovendien elk jaar terug op de 
volksspelen, waar hij de barbecue bemant bij ‘de Voskes’: een 
traditie die zijn vader opstartte, en die Dirk nu met familie 
en vrienden verderzet. 
Als politiek nieuwkomer gaat zijn interesse vooral naar het 
sociale gebeuren in onze gemeente. “Betaalbaar wonen en 
een aangepaste woongelegenheid voor ouderen zijn zaken 
die ik erg belangrijk vind en waarvoor ik me met hart en 
ziel wil inzetten”, aldus Dirk. 



5 Kelly Merckx

Wie is Kelly?
Kelly (29 jaar) is geboren in hartje Tervuren en woont er tot op 
vandaag. Al sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen is ze actief 
in het politieke leven van onze gemeente. Sinds een drietal jaar doet 
ze dat in naam van de lokale N-VA-afdeling, waar ze haar vaste stek 
gevonden heeft.
In haar vrije tijd vind je Kelly terug in het Zoniënwoud. Ze houdt van 
lopen, en ook haar honden weten de groene omgeving van Tervuren 
erg te waarderen. Daarnaast kan je haar af en toe ook aan het werk 
zien als ‘rechtse back’ bij de voetbalploeg OHR Girls.

Jeugd en gezin op eerste plaats
Kelly maakte tijdens haar studies rechten en de aansluitende 
manama notariaat al kennis met de theoretische kant van het 
besturen van een gemeente. Daarnaast heeft ze zich een aantal 
jaar ingezet voor de jeugdraad van Tervuren. Combineer dat 
met haar persoonlijke ervaringen, en het resultaat is een dame 
die zich met veel plezier inzet voor de belangen van de jeugd 
en van jonge gezinnen. “En dat op de breedst mogelijke 
manier”, zegt Kelly.

Master in de rechten | 
Manama notariaat | Baasje 
van Nacho



6 Marc Charlier
Insurance & Risk Manager 
| Getrouwd met Christine | 
Vader van Elien, Lisa, Lucas 
en Stan

Wie is Marc?
Marc (53 jaar) is de jongste van vier, en komt uit een familie met een stevige 
traditie in de perzik- en druiventeelt. Hij liep school in Tervuren, en stu-
deerde nadien handelswetenschappen aan de Vlekho in Brussel en Lou-
vain-la-Neuve. Nadat hij 25 jaar werkte in de herverzekeringssector, werd hij 
Insurance & Risk Manager bij een grote spoorwegonderneming, en dat is hij 
tot op vandaag.
Samen met zijn echtgenote Christine heeft Marc vier kinderen, die het kop-
pel zonder al te veel averij doorheen studies, stages en heel wat nevenactivi-

teiten (voetbal, jeugdclub, Chiro en vooral veel YOLO) probeert te loodsen. 

Moderne en gezonde Vlaamse gemeente 
En ook daarnaast zit hij niet stil. Wekelijks kan je hem tegen het 
lijf lopen bij de loopclub van Tervuren, of als supporter langs de 
zijlijn van het voetbalveld van KVTD. Een sportieve vijftiger dus, 
die bovendien voorzitter is van de Orde van den Prince (afdeling 
Tervuren): een genootschap dat de belangen en uitstraling van de 
Nederlandse taal en cultuur behartigt. Zijn levendige interesse 
in de lokale politiek is verder niet nieuw: “Ik zetelde 18 jaar in 
de gemeenteraad van Tervuren, waarvan 6 jaar als schepen voor 
financiën en huisvesting”, zegt hij. “En dat engagement wil ik 
heel graag verderzetten en delen. Met slechts één ambitie: van 
Tervuren een gezonde en moderne Vlaamse gemeente maken.”



7 Hugo Vankelecom

Wie is Hugo?
Hugo (54 jaar) groeide op in Gooik - de parel van het Pajottenland - maar woont onder-
tussen al 20 jaar in het mooie Duisburg. Jarenlang was hij vrijwilliger bij de Chiro en in de 
Sint-Annaschool. Hij heeft een apothekersdiploma op zak, en leidt als professor een on-
derzoekslaboratorium aan de KU Leuven. Ontspannen doet Hugo door uit te waaien in de 
natuur, te joggen in het park of in de tuin te werken. “Ideaal om zuurstof én nieuwe ideeën 
op te doen,” vindt hij. Verder geniet hij van intercontinentale reizen, maar net zo goed van 
de kleine geneugten. Een terrasje of feestje met vrienden bijvoorbeeld, Netflix en muziek. 
Sinds 2015 speelt hij klarinet bij de harmonie Vossem’s Voerezonen. “Niets heerlijker dan 
in fijn gezelschap en al musicerend de drukke wereld even te vergeten”, zo zegt hij.

Vlaams, gezellig en bruisend Tervuren
Het stamcelonderzoek van zijn team stelt Hugo regelmatig voor op buiten-
landse congressen. Die internationale context vindt hij fantastisch, zo lang 
alles maar gebeurt met respect voor de lokale bevolking. En net daarom 
vindt hij het ook zo belangrijk dat het Vlaamse karakter van Tervuren 
gewaarborgd wordt. Als voorzitter van N-VA Tervuren heeft hij sinds 
2013 – samen met zijn sterke bestuursploeg – actief bijgedragen tot de 
politieke realisaties in Tervuren. Keer op keer leerden we hem kennen 
als een bewuste, fiere Vlaming met bijzondere aandacht voor economie 
en milieu. “Een gezellig en bruisend Tervuren, met dynamische horeca, 
lokale economie, dorps- en buurtfeesten: daar wil ik voor gaan. Ook voor 
een Tervuren dat zorgt voor de toekomst van onze kinderen door kansen te 
bieden om lokaal te wonen en te zorgen voor onze prachtige natuur. Dat we 
in de internationale context van de Vlaamse Rand gastvrij zijn, vind ik van-
zelfsprekend. Maar dan wel met respect voor onze taal, waarden en cultuur”, 
vat Hugo zijn visie samen. “Ik wil er 100% voor gaan om het boeiende werk van 
N-VA Tervuren te helpen verderzetten, niet alleen achter de schermen, maar ook 
actief in het beleid”, besluit hij.

Voorzitter N-VA 
Tervuren | Professor 
KU Leuven | Hoofd 
stamcelonderzoeks-
laboratorium | Papa 
van Lara en Niel



8 Evelyne Vanbellingen
Kantoorverantwoordelijke bij 
vastgoedmakelaar | Getrouwd 
met Gerrit | Mama van Elise

Wie is Evelyne?
Evelyne (41 jaar) is geboren en getogen in Tervuren. Sinds 2015 woont ze 
in Vossem samen met haar man en dochter van vier. Ze werkt al negen jaar 
bij een vastgoedmakelaar in Tervuren, en is er sinds drie jaar kantoorver-
antwoordelijke.
Levensgenieter als ze is, houdt ze ervan om op restaurant te gaan of tijd 
door te brengen met haar gezin. Maar Evelyne is bovendien sociaal geën-
gageerd, en daarom helpt ze graag waar ze kan. In haar vrije tijd sport ze: 
van deelnemen aan een bootcamp tot wekelijks een rondje joggen.

Tradities koesteren 
Ervaring in de politiek heeft Evelyne nog niet, maar ze wist wel al 

altijd dat ze ooit in de politiek wilde stappen. Wat haar drijfveer 
is? “Het Nederlands beschermen, en ervoor zorgen dat onze ge-
woontes en tradities gewaarborgd blijven. Ik zie de verfransing en 
internationalisering van Tervuren en de omliggende gemeenten 
namelijk jaar na jaar toenemen. Maar ook betaalbaar wonen ligt 

me nauw aan het hart.”



9 Geert Goossens

Wie is Geert?
Geert (44 jaar) ruilde Vossem – waar hij dertig jaar woonde – in voor 
het centrum van Tervuren, en woont er samen met zijn vrouw Paulien 
en hun twee kinderen. Hij heeft een rijke ervaring in de politiek: al 22 
jaar lang is hij onafgebroken OCMW-raadslid. Vanuit die functie heeft 
hij de politiek ontdekt, zowel vanuit het standpunt van de oppositie als 
dat van de meerderheid. 

Wonen met uitgebreide zorg
Het belangrijkste voor Geert? Ten dienste staan van 
de burger. Als OCMW-raadslid zag hij het  senioren-
centrum Zoniën – waar zijn echtgenote ook werkt 
– groeien van 50 bedden naar ongeveer 160 bedden. 
Hij werkte ook actief mee aan de realisatie van de assis-
tentiewoningen Vlonder en het kinderdagverblijf De 
Tovereik. “Ik sta voor een evenwichtig sociaal, open 
en warm Tervuren”, zo zegt hij zelf. “En mijn grote 
droom voor de volgende legislatuur is om apparte-
menten te realiseren met uitgebreide zorg. Een soort 
tussenstap tussen assistentiewoningen of langer thuis 
wonen, en het rusthuis.” 

Zelfstandige | Getrouwd 
met Paulien | Papa van 
Martijn en Elynn



10 Helena Muyldermans
Raadgever bij Vlaams minister 
Muyters | Master in de rechten 
en master in het management 
| Partner van kinesist Jakob | 
Mama van 3 jonge kinderen

Wie is Helena?
Helena (36 jaar) komt uit Wezembeek-Oppem. Ondertussen woont ze al 
10 jaar in het mooie Tervuren, met haar partner en Moorselenaar Jakob. 
Samen hebben ze 3 jonge kindjes. Helena heeft een master in de rechten op 
zak, en behaalde nadien nog een master in management. Sinds 2011 werkt 
ze als raadgever op het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters. In 

haar vrije tijd gaat ze graag lopen in het park van Tervuren, zwemmen met 
de kinderen of een terrasje doen met vriendinnen. Helena richtte ook mee 

de Nederlandstalige speelpleinwerking ‘De Pagadder’ op in Wezem-
beek-Oppem, en is één van de stichters van Jong N-VA Tervuren.

Evenwicht tussen werk en gezin 
Helena wil het Tervuurse N-VA-team versterken met de expertise die 
ze op het vlak van werkgelegenheid, economie en onderwijs opdeed 
bij de Vlaamse Regering. Haar ambitie? Om de Tervuurse lokale eco-
nomie weer te laten bloeien als nooit voordien. “Maar daarnaast ga 
ik als jonge mama voor een beleid dat oog heeft voor het evenwicht 
tussen werk en gezin”, geeft Helena aan. “Ik wil meewerken aan een 
ondernemend, mooi, groen en Vlaams Tervuren voor jong en oud. 
Met voldoende kinderopvang en sportfaciliteiten voor iedereen.” 



11 Sabine Robeet

Wie is Sabine?
Sabine (45 jaar) is gedreven in alles wat ze doet, zowel professioneel als pri-
vé. Deze sportieve veertiger studeerde bedrijfsmanagement en marketing 
aan de KHL, en woont in Duisburg samen met haar partner en 17-jarige 
zoon. Al 20 jaar werkt ze op Brussels Airport, waar ze teamverantwoor-
delijke is voor Swissport. Maar ze draagt ook graag haar steentje bij door 
zich als vrijwilliger in te zetten voor het goede doel. Zo zette ze zich met de 
actie ‘Waffles for Life’ in voor de Warmste Week van Studio Brussel. Verder 
heeft Sabine een passie voor lekker eten, en houdt ze enorm van de 
natuur. In haar vrije tijd trekt ze graag haar loopschoenen aan om de 
batterijen op te laden langs de Duisburgse velden.

Luisterend oor
Sabine is nieuw in de politiek. Maar dat ziet ze niet als een nadeel, 
integendeel. De kans om op te komen bij de gemeenteraadsverkie-
zingen is voor haar een uitdaging. Ze wil zich openstellen, en een 
luisterend oor zijn voor de burgers. “Welke veranderingen willen 
zij zien, en hoe kunnen wij daar een antwoord op bieden? Dat 
is waar het om draait”, zegt Sabine. Daarnaast vindt ze het be-
langrijk dat nieuwe inwoners van Tervuren Nederlands kennen. 
“Want enkel zo kunnen ze zich integreren. Ik woon heel graag in 
onze mooie Vlaamse gemeente. Op het werk kom ik dagelijks 
in contact met mensen uit allerlei culturen. Ik besef daardoor 
nog beter hoe belangrijk het is om te waken over het Vlaamse 
karakter van onze gemeente.”

Teamverantwoordelijke bij 
Swissport | Vrijwilliger bij goede 
doelen | Woont samen | Mama 
van een zoon van 17



12 Roald Bartholomees
IT projectmanager bij DHL | 
Getrouwd met Ann | Papa van 
Eef, Arne en Staf

Wie is Roald?
Roald (39 jaar) groeide op in Tervuren, samen met zijn twee broers. Vandaag 
woont hij samen met Ann en hun drie kinderen in Vossem. 20 jaar lang was 
Roald actief bij de KSA. Eerst als lid, en daarna als leider en hoofdleider. 
Maar zijn allergrootste passie? Dat is het volleybal. Hij leerde de kneepjes 
van zijn vader Bruno, en vocht menig duel uit met broers Wim en Frank in 
Diependal. Vandaag geeft hij zijn passie door aan de jeugd als jeugdtrainer bij 

Volley Thor Tervuren. En ook zijn vrouw Ann neemt actief deel aan het 
verenigingsleven. Ze speelt muziek en is voorzitster van Vossem’s 

Voerezonen. Ook hun kinderen betrekken Roald en Ann graag 
bij wat er leeft in Vossem. Ze dansen, volleyballen en zijn lid 
van de jeugdbeweging.

Vlaamse waarden 
De Vlaamse waarden staan hoog aangeschreven binnen de 
familie van Roald. Hij heeft dan ook niet lang getwijfeld om 
in het N-VA-project te stappen. “Ons leven speelt zich af in 
en rond Groot-Tervuren”, zegt hij. “Ik wil de Vlaamse waar-
den blijven promoten. Dat kan via gezinnen en scholen, 
maar net zo goed via de lokale cultuur- en sportverenigin-
gen. Ik mag dan wel beginnen zonder politieke ervaring, 
maar ik wil me wél volledig smijten. Zoals een volleerde 
volleybalspeler dat doet!”



13 Carla Decoster

Wie is Carla?
Carla (45 jaar) wil heel graag haar steentje bijdragen in de uitbouw van 
het sociale beleid in Tervuren. Ze werkt in de zorgsector, en dat vindt ze 
ontzettend boeiend. “Samen met een geweldig team bied ik zorg en onder-
steuning op maat aan volwassenen met een beperking. Het is een erg war-
me werkomgeving, en mijn job is afwisselend en boeiend. Elke dag krijg ik 
de kans om met mijn hoofd, handen en vooral mijn hart te werken”, vertelt 
Carla. Naast de zorg voor haar gezin, probeert ze zich te ontspannen door 
te lezen of de natuur in te trekken. De sterrenhemel boeit haar mateloos. 
En sinds een tijdje is ze zelfs meter van een prachtige wandelroute in 
Duisburg.

Stevig sociaal programma
“N-VA Tervuren heeft een sterke ploeg met mensen die 
begaan zijn met de sociale cohesie in de gemeente”, vindt 
Carla. “Denk maar aan de assistentiewoningen De Vlonder, 
de hervorming van de sociale premies … Stuk voor stuk 
mooie realisaties. Maar we moeten blijven werken aan dat 
stevige sociaal programma. Zodat elke inwoner van Tervu-
ren alle mogelijke kansen krijgt.”

Teamverantwoordelijke in 
de zorgsector | Getrouwd | 
Moeder van drie kinderen



14 Murielle Van Rillaer
Actieve huisvrouw |  
Getrouwd met Moorselenaar 
Peter | Eén dochter, twee 
kleinkinderen

Wie is Murielle?
Murielle (48 jaar) komt uit Brussel, en woont sinds 1993 in Tervuren. Nadat 
ze ruim 25 jaar werkte voor verschillende bedrijven, is ze huisvrouw gewor-
den. Vandaag heeft ze haar handen meer dan vol met haar twee kleinkinde-
ren, en dat vindt Murielle heerlijk. Ze leest heel veel, tekent graag en is gek 
op dieren. Zelf heeft ze twee honden, vier katten en twee konijnen. Daarnaast 

houdt ze van lekker eten en koken. 

Nog mooier Tervuren 
Nu Murielle wat meer vrije tijd heeft, wil ze graag iets terugdoen 
voor haar geliefde Tervuren. “Vooral de middenstand, de horeca en 
de jonge ondernemers in Tervuren liggen me nauw aan het hart”, 
vertelt ze. “Zij verdienen onze steun. Net als onze kinderen, die ook 
wat hulp kunnen gebruiken om hier te kunnen blijven wonen en te 
kunnen werken. Bijdragen aan een nog mooier Tervuren, dat is wat 
ik hoop te kunnen doen.”



15 Seb Margerin

Wie is Seb?
Seb (29 jaar) woonde tot voor kort in Moorsel, maar heeft nu met zijn 
echtgenote een huis gekocht in Duisburg. Hij was altijd al erg actief in het 
lokale verenigingsleven. Als jeugdcoördinator bij KV Tervuren, als leider 
bij Jeugdatelier Kameleon, en als (hoofd)animator bij de speelpleinwer-
king Katapult. Sinds enkele jaren is hij ook veiligheidscoördinator bij 
grote evenementen in de gemeente. Denk maar aan Hee Tervuren! 
Reuzegezellig bijvoorbeeld. En sociaal geëngageerd als hij 
is, is hij ook actief in de psychosociale hulpverlening. Hij is 
vrijwilliger bij slachtofferhulp, en speelde een actieve rol bij 
de ondersteuning van nabestaanden en getroffenen na de 
aanslagen in Zaventem. Als leerkracht secundair onder-
wijs probeert hij zijn leerlingen tot slot met de nodige 
humor klaar te stomen voor hun verdere toekomst.

Jeugd en sport
Seb kwam bij het bestuur van de N-VA in 2009, 
en richtte mee Jong N-VA Tervuren op. Hij wil 
graag een nog concretere rol kunnen spelen in de 
gemeente. “Ik voel me nauw betrokken bij alles wat 
met jeugd en sport te maken heeft. Tegelijk wil ik me 
inzetten voor een goede en veilige organisatie van de 
vele evenementen in Tervuren,” stelt Seb.

OCMW-raadslid en bestuurder 
autonoom gemeentebedrijf 
Tervuren | Bachelor boekhouding 
| Leerkracht secundair onderwijs 
| Getrouwd met Laurence



16 Lies Eykens
Studente Europese politiek | Muzikante |  
Liefde voor cultuur

Wie is Lies?
Lies (22 jaar) uit Vossem bracht haar kindertijd en jeugd door als lid van de 
Vossemse en Tervuurse verenigingen, zoals Vossem Turnt en dansschool 
Split. Maar haar allergrootste passie is muziek. Al 15 jaar lang speelt ze 
dwarsfluit bij Vossem’s Voerezonen. En ook haar studiejaren stonden in het 
teken van muziek: ze was lid van het symfonisch orkest van de universiteit, 

zat drie jaar mee in het bestuur en was zelfs één jaar voorzitter. Verder ge-
niet Lies van een bezoek aan het theater, een avondje uit, een culturele 

reis en een goed boek. 

Inzetten voor de gemeente 
Cultuur speelt een grote rol in Lies’ leven. Haar interesse gaat 
dan ook uit naar het cultuurbeleid in Tervuren. Dat verder het 
verenigingsleven Lies nauw aan het hart ligt, mag duidelijk zijn. 
“Dankzij de steun van de gemeente krijgen de vele Tervuurse 
verenigingen de kansen om verder te blijven groeien. En mijn 
ambitie is om daar een steentje aan bij te kunnen dragen”, aldus 

Lies. Nadat ze in 2016 afstudeerde als master in de toegepaste 
economie besloot Lies om nog een bijkomende master in Europe-

se politiek en beleid te gaan studeren. “De interesse voor politiek was 
er altijd al. Naast mijn studies zou ik de politiek nu ook graag beleven. 
Daarom sluit ik me aan bij de N-VA en wil ik me graag inzetten voor 
onze gemeente.” 



17 Tom Vanbeckevoort

Wie is Tom?
Sinds zijn eerste levensjaar woont Tom (24 jaar) in Vossem. Politiek 
interesseert hem al van toen hij klein was. Op 10-jarige leeftijd stelde hij 
slimme vragen aan zijn ouders, en sindsdien bleef zijn interesse groeien. 
Sinds enkele jaren is hij jongerenvoorzitter van onze N-VA-afdeling. 

Milieu en dierenwelzijn
Geïnspireerd door zijn opleiding als bio-ingenieur, focust Tom zich 
voornamelijk op milieustandpunten. “Het lokale milieubeleid is 
slechts een onderdeel van het geheel, maar toch geloof ik dat het een 
belangrijke bouwsteen is”, zegt hij. “Het staat namelijk dicht bij de 
burger en het dagelijkse leven. Het is hier dat we tot een mentali-
teitswijziging kunnen komen.” En ook dierenwelzijn is een prioriteit 
voor Tom. “Tot voor kort was er op Vlaams niveau weinig aandacht 
voor dierenwelzijn, maar daar kwam recent verandering in. Nu is het 
tijd om van dierenwelzijn ook een speerpunt te maken in het lokale 
beleid. Daar wil ik me de komende legislatuur voor de volle 100% 
voor inzetten.” En dat wil hij doen samen met de Tervurenaar, want 
burgerparticipatie vindt Tom cruciaal om het milieubeleid te doen 
slagen. Zelf geeft hij het goede voorbeeld door te zetelen in de mi-
lieuadviesraad en de gemeente advies te geven over milieuthema’s.

Student bio-ingenieur | Voorzitter 
Jong N-VA Tervuren | Zetelt in de 
milieu adviesraad (MAR) van Tervuren



18 Lander Luppens Sportieve twintiger | 
Passie voor politiek

Wie is Lander?
Lander (25 jaar) woont al zo lang als hij zich kan herinneren in Moorsel. Van 
jongs af aan zat hij in diverse verenigingen. Hij voetbalde bij KV Tervuren tot 

zijn achttiende, en speelt nu bij FC Moorsel. Maar het allerliefst zet hij 
zich in voor jeugdbeweging JoKriMo. Hij is erg fier op wat er binnen 

de jeugdbeweging gerealiseerd is dankzij de inzet en het engagement 
van enkele vrienden.

Brede interesse 
Lander heeft een breed interesseveld. “Maar sport, wetenschap en 
geschiedenis springen er toch een beetje uit”, zegt hij. Ondanks zijn 
jeugdige leeftijd verbaast hij je met zijn politieke kennis en gaat 
hij een discussie niet uit de weg. Politieke ervaring heeft hij nog 
niet, maar hij wil deze stap zetten en zich inzetten voor onze mooie 
gemeente en haar inwoners.



19 Kat Verboomen

Wie is Kat?
Kat (45 jaar) heeft een hart voor Moorsel. Ze groeide er op, is actief bij 
het feestcomité van FC Moorsel en baat twee keer per week de voetbalkan-
tine uit. En dat naast haar job als receptioniste bij een bedrijf in Zaventem, 
die ze al 25 jaar uitoefent.

Een hart voor mensen
Kat’s allergrootste prioriteiten zijn haar kinderen en familie. Ze 
is sociaal van nature, en sluit mensen snel in het hart. Omdat 
ze veel empathie heeft voor mensen die het moeilijker heb-
ben, is ze vaak een luisterend oor voor anderen. En ze helpt 
waar ze kan. Elk jaar vind je haar op de Volksfeesten, en af 
en toe zet ze zich ook in op de school van haar kinderen. 
“Wat ik het leukst vind aan Moorsel? De familiale sfeer, en 
het feit dat iedereen elkaar kent. Door op te komen voor 
de N-VA wil ik Moorsel met al zijn schoonheid op de 
kaart zetten”, zegt Kat.

Receptioniste in Zaventem | Woont 
samen met Geert | Trotse mama 
van Yani, Mila en Luca



20 Maurine Depape
Zorgcoördinator in een Brusselse 
school | Hoedenmaakster | Trotse 
mama van drie zonen

Wie is Maurine?
Maurine (38 jaar) is een rasechte Tervuurse. Ze groeide op in ‘De Linde’ en 
kocht 12 jaar geleden samen met haar man een huis in het oude centrum van 
Tervuren. Ze houdt van haar dorp, maar is stiekem verliefd op het Zoniën-
woud. Ze werkte enkele jaren als onderwijzeres, en is nu zorgcoördinator in 
een Brusselse school. Zorgen voor mensen, het is immers een roeping voor 
haar. In haar job wordt ze dagelijks geconfronteerd met een grote diversiteit 

aan mensen, met kleine en grote zorgen. Leergierig als ze is, schoolt ze 
zich non-stop bij. Onlangs nog behaalde ze het diploma van kinder-

coach. In haar vrije tijd is Maurine hoedenmaakster in bijberoep. 
Ze houdt van mode, kunst, muziek en alle mooie kleine 

dingen in het leven. 

Veiligheid op straat 
De drie zonen van Maurine spelen, sporten en studeren 
in Tervuren. En zelf probeert ze zich zo veel moge-

lijk te voet te verplaatsen. Ze is een bezorgde mama, en 
veiligheid voor de zwakke weggebruiker is dan ook haar 

stokpaardje. “Samen met de N-VA wil ik werk maken van 
een groen, warm, gezellig en veilig Tervuren”, zo zegt ze.



21 Bernard Kimpe

Wie is Bernard?
Bernard (48 jaar) is geboren en getogen  in Sint-Pieters-Leeuw, maar kwam 
in 2006 met vrouw en dochter in de gezellige deelgemeente Duisburg 
wonen. Op professioneel vlak brengt Bernard industriële componenten 
aan de man, en dat zowel in binnen- als in buitenland. Hij houdt ervan om 
contacten te onderhouden, maar streeft er ook altijd naar om zijn doelstel-
lingen te realiseren. En dat bij voorkeur in een fijne werkomgeving.

Gezelligheid
De grote passie van Bernard was voetballen bij een Leeuwse vrien-
denclub, tot enkele kwetsuren er anders over beslisten. Toch voert 
hij ook vandaag nog steeds vol overgave zijn bestuurstaken bij de 
club uit. “En daarbij vind ik vooral vriendschap en samenhorig-
heid belangrijk”, zegt hij. In zijn vrije tijd geniet hij graag van  
gezellige hapjes en tapjes met vrienden. Om de balans te bewa-
ren maakt hij daarnaast ook tijd vrij om te lopen en te fietsen. 
En jaarlijks staat er een deugddoende skivakantie met het 
gezin op de agenda. Bernard vervoegde het Tervuurse N-VA 
bestuur in 2016. “Ik heb al veel zin in de nieuwe legislatuur”, 
zegt hij. “Ik wil er mee over waken dat het gezellig vertoeven 
blijft in Tervuren, met respect voor de Vlaamse waarden en 
cultuur.”

Key account manager bij ERIKS 
| Studeerde aan KIH De Nayer - 
Sint-Katelijne-Waver | Getrouwd 
met Ann | Papa van Julie (16)



22 Peggy Wijnants
Verpleegkundige in woonzorgcentrum 
Zoniën Tervuren | Warm hart voor de 
ouderen

Wie is Peggy?
Peggy (43 jaar) groeide op in een Vlaams gezin in Moorsel. Sociaalvoelend 
als ze is, zet ze zich al sinds 1996 in als zorgverlener. De voorbije 11 jaar deed 
ze dat als verpleegkundige in het woonzorgcentrum Zoniën Tervuren. 

Vergrijzing opvangen 
“Wat me zorgen baart is dat heel wat bewoners kampen met eenzaamheid 

en armoede. Voor veel ouderen is de uitbreiding van het woonzorgcen-
trum een stap in de goede richting geweest”, zegt Peggy. “En ook 

de buurtwerking heeft zijn nut. Ik ben actief in verschillende 
verenigingen. En in ons buurthuis Groenveld in Moorsel is 

zorgen voor elkaar en eenzaamheid aanpakken een absolute 
evidentie. Het is fijn als je mensen het gevoel kan geven dat 
ze betekenis hebben, ook als het allemaal even niet meer 
gaat.” Omdat ook in Tervuren het aantal ouderen zal 
blijven toenemen, wil ze met de N-VA verder werken aan 
een zorgaanbod dat de vergrijzing aankan.



23 Frans Van Dyck

Wie is Frans?
Frans (61 jaar) is een bezige bij. Niet alleen is hij al tien jaar voorzitter van 
het schoolbestuur van de vzw Vrij Katholiek Onderwijs Tervuren-Duis-
burg, hij is bovendien ook voorzitter van scholengemeenschap Zoniën. 
Daarnaast is hij lid van ‘De Dry Tonghen’, de Marnixring in Leuven. Dat 
is een serviceclub die initiatieven ondersteunt die waardevol zijn 
voor de Nederlandse taal en de Nederlandstalige cultuur. “We 
moeten echt aandacht hebben voor het Nederlands in onze 
streek”, zegt Frans. “Ik ben al jarenlang actief in onze scho-
lengemeenschap. Meer aandacht voor onze taal is daar heel 
belangrijk. De N-VA wil dit thema hoog op de politieke 
agenda zetten.”

Gastvrij Tervuren
“De N-VA is niet wereldvreemd”, zegt Frans. “Wij zijn 
ons bewust van de internationale omgeving waarin we 
leven. En samen staan we voor een gastvrij Tervuren 
dat zijn eigenheid durft beklemtonen. Maar ook Vla-
mingen moeten blijven thuiskomen in deze gezellige 
gemeente in Vlaams-Brabant. Met een respectvol 
beleid kunnen we onze gemeente in een brede interna-
tionale omgeving plaatsen. Dat verwachten we ook van 
al onze inwoners”, besluit hij.

Voorzitter schoolbestuur vzw Katholiek  
Onderwijs Tervuren-Duisburg | Voorzitter  
scholengemeenschap Zoniën | Getrouwd met 
Ilse | Vader van een zoon en een dochter



24 Yvette Schepers
Onderwijzeres op rust | Woont 
samen met Paul | Moeder van twee 
volwassen kinderen | Bonneke van 
tienerkleindochter Cato

Wie is Yvette?
Het leven van Yvette (69 jaar) doorkruist de 4 Tervuurse deelgemeenten. 
Als snel leerde ze wat het betekent om zich sociaal in te zetten. Ze was eerst 
lid van de Chiro, en later leidster. En ook als monitrice van de mutualiteit 
entertainde ze heel wat kinderen tijdens de schoolvakanties. Geen wonder 
dus dat ze onderwijzeres werd, met name in de gemeentelijke school van 
Moorsel. Haar drijfveer was altijd om kinderen zelfvertrouwen te geven. 
Tijdens de laatste twee jaar van haar loopbaan leerde ze kinderen in Moorsel 
en Tervuren lezen als boekenjuf. Yvette speelde ook verschillende jaren 

toneel bij Vossem’s Voerezonen, en heeft er zelfs geregisseerd.

Sociaal geëngageerd 
Als bestuurslid van N-VA in Tervuren organiseert Yvette met 
hart en ziel onze activiteiten. De voorbije legislatuur was ze ook 
OCMW-raadslid en lid van het Bijzonder Comité. Een van de 
verwezenlijkingen waar ze met trots naar kijkt, is het ontstaan van 
kinderdagverblijf De Tovereik. “Ik vind het vooral belangrijk dat 
we luisteren naar mensen die hulp nodig hebben”, zegt ze. “Ik maak 
deel uit van de Seniorenadviesraad en weet daardoor goed wat de 
noden van onze senioren zijn. Ik hoop dat het initiatief ‘Buren 
bezoeken buren’ verder kan uitgebreid worden, zodat we de een-
zaamheid bij alleenstaanden kunnen verhelpen.”



25 Omer Graulus

Wie is Omer?
Van een echte Tervurenaar gesproken! Iedereen kent Omer, en hij kent 
iedereen. Omer (67 jaar) is geboren in Overhespen, een landelijk dorpje 
in Haspengouw. Toen hij vier jaar oud was, kwam hij met zijn ouders naar 
Tervuren. Ze openden een kruidenierszaak in de Peperstraat, en hij ging 
hier ook naar school. Nadien ging Omer bestuurlijk recht studeren aan de 
Provinciale Hogeschool in Brussel. Van kleins af aan bouwde Omer een  
(h)echte band op met Tervuren. Eerst op school, en daarna via zijn loopbaan. 
In 1971 begon Omer te werken op de dienst bevolking en burgerlijke stand 
van de gemeente. Daarna werd hij inspecteur bij de gemeentelijke politie. 
Al die jaren koesterde hij een droom: om ooit actief te kunnen deel-
nemen aan de gemeentepolitiek. En daar slaagde hij glansrijk in 
toen hij zich in 2012 kandidaat stelde én meteen voldoende 
stemmen haalde om verkozen te worden. En of hij trots en 
gelukkig was!

Liefde voor mensen
Omer houdt van mensen. En dat zie je in alles wat hij 
doet. Met hart en ziel zet hij zich als vrijwilliger in in 
het rustoord, bij OKRA en als cultuuropa op school. 
In zijn vrije tijd staan fietsen, wandelen, joggen en 
tuinieren tegenover genieten van lekker bourgon-
disch eten en drinken. Van een sociaal man gesproken! 
“Sociale zaken liggen me dus nauw aan het hart, maar 
ook mobiliteit. Bij N-VA krijg ik de kans om aan deze 
materies te werken. En daar zet ik me dan ook voor de 
volle 100% voor in”, aldus een enthousiaste Omer.

Gepensioneerd | Trots en 
gelukkig gemeenteraadslid



26 Monica Bruylandt - Van De Velde

Gepensioneerd zelfstandig 
thuisverpleegster | Gemeente-
raadslid | Twee kinderen, vier 
kleinkinderen

Wie is Monica?
Monica (75 jaar) komt uit het Oost-Vlaamse dorpje Kaprijke, en liep school 
in Eeklo en Gent. Nadat ze trouwde met Bert, verhuisde ze omwille van pro-
fessionele redenen naar Etterbeek. Twee jaar later trok het koppel voorgoed 

weg uit Brussel en vestigden ze zich in onze prachtige gemeente.

Rechtvaardig 
De politieke loopbaan van Monica startte in 1976, toen ze 
OCMW-raadslid werd. Dat heeft ze zes jaar gedaan. Ze was ook 
twaalf jaar gemeenteraadslid, twaalf jaar schepen, en is tot op 
vandaag gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Dat betekent dat 
ze ondertussen meer dan 40 jaar actief is in de politiek, aanvan-
kelijk via de Volksunie, en later via de N-VA. “Natuurlijk waren 
er soms moeilijke politieke periodes”, zegt ze, “maar de liefde 
voor Vlaanderen en het Vlaamse volk hielp me daar telkens 
door.” Naast haar politieke carrière heeft Monica zich als zelf-
standig thuisverpleegster altijd ingezet voor de zwakken en de 
zieken. “En vandaag vind ik het nog altijd fijn om de burgers een 
luisterend oor te bieden.” Rechtvaardigheidsgevoel en sociale 

bezorgdheid blijven Monica inspireren. Cultuur en natuur zijn 
haar lievelingsthema’s.



27 Hubert Keyaerts LIJSTDUWER

Wie is Hubert?
Van 2006 tot 2012 was Hubert (71 jaar) OCMW-voorzitter en de Ter-
vuurse schepen van sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking. Hij 
zetelde jaren als gemeenteraadslid voor de Volksunie, en was niet alleen de 
stuwende kracht achter N-VA Tervuren, maar ook de allereerste voorzitter 
van onze afdeling. In 2013 werd Hubert schepen van openbare werken. Na 
drie jaar gaf hij de fakkel door aan Werner Aerts, en sindsdien ze-
telt hij als gemeenteraadslid. “We zullen doorgaan” was altijd 
zijn motto, en dat blijft ook zo voor de volgende legislatuur.

Vlaams beleid
Hubert voelt hij zich als geen ander thuis in de problemen 
rond vergrijzing, eenoudergezinnen en de financiële 
moeilijkheden van zwakkeren in onze Vlaamse gemeen-
te. Eén van de speerpunten van zijn visie is om assisten-
tiewoningen te hebben in elk van onze deelgemeenten. 
Naast zijn sociale accenten, gaat Hubert voluit voor 
een effectief Vlaams beleid. “Anderstaligen zijn zeker 
welkom”, zegt Hubert. “Maar het is ook belangrijk dat 
zij zich integreren en onze Nederlandse taal leren.”

Gemeenteraadslid | Medeoprichter 
en eerste voorzitter N-VA Tervuren 
| Getrouwd met Imelda | vader van 
3 dochters en grootvader van 4 
jongens en 1 meisje







N-VA staat voor een open en gastvrij Tervuren waarbij het Vlaamse karakter van onze 
gemeente gerespecteerd en versterkt wordt. We zijn fier op onze Vlaamse identiteit en 
waarden, en dat zonder enige vorm van bekrompenheid. Maar we geloven ook sterk in de 
charme en meerwaarde van de internationale samenstelling van onze bevolking. Zolang dit 
maar hand in hand gaat met integratie en respect voor het Vlaamse karakter van Tervuren. 

Daarom moedigen we iedereen aan om actief deel uit te maken van onze mooie Vlaamse 
gemeente. Nederlands kennen en deelnemen aan het lokale sociale leven zijn hierbij 
sleutelfactoren. We willen anderstalige Tervurenaars op een constructieve manier 
aanmoedigen en sensibiliseren om zich te integreren. 

Het rijke Vlaamse verenigingsleven is het fundament van een bloeiende gemeenschap 
in Tervuren, en verdient dan ook alle mogelijke steun. En ook onze handelaars spelen 
een belangrijke rol. N-VA zal samen met hen initiatieven nemen om het Nederlands in 
het dagelijkse leven te promoten. Vanuit de gemeente maken we hierbij gebruik van 
ondersteuning en positieve prikkels. 

Een Vlaams, open én gastvrij Tervuren

TAALZUIL AAN HET ONTHAAL ZEVENSTER



Wat hebben we verwezenlijkt?

• Alle gemeentelijke diensten hanteren nu eenzelfde 
taalbeleid. In plaats van het vroegere ‘laisser faire, 
laisser passer’-beleid hanteren we eenduidige 
taalrichtlijnen. 

• We zorgden voor een vlottere integratie van 
anderstalige nieuwkomers.
• De ambtenaar ‘Vlaams karakter, integratie en 

gemeenschapsvorming’ geeft het Vlaamse beleid 
vorm en maakt anderstalige nieuwkomers wegwijs. 

• Het Tervuren Welkom Team ondersteunt 
anderstalige nieuwkomers bij hun integratie. We 
geven informatie over taallessen Nederlands en 
geven nieuwkomers de kans om de taal te oefenen, 
bv. in Café Combinne. Bovendien hebben we het 
onthaalmoment verbeterd met een uitgebreide 
onthaalmap en het project ‘expat op pad’. 

• We sensibiliseerden handelaars en verenigingen. 
Denk bijvoorbeeld aan de Week van de 
Anderstalige Klant. Verenigingen kunnen voor 
een integratieactie een subsidie krijgen.

• We creëerden meer aandacht voor het Vlaamse 
karakter van onze gemeente.
• De gemeentelijke 11 juliviering werd opnieuw 

ingevoerd.
• We reageerden doeltreffend op anderstalige bood-

schappen op openbaar domein.
• We werken aan een versterkte Vlaamse verankering.

Via een gemeentelijke woonregie geven we voor-
rang en soms ook subsidies aan (jonge) Tervure-
naars bij de aankoop van een grond of een woning.

• We ondersteunden gemeenschapsvormende 
initiatieven: zoals buurt-, straat- en dorpsfeesten op 
logistiek en financieel vlak.

Toekomstige beleidsaccenten:

• Het gemeentelijk taalbeleid wordt verder uitgerold, 
onder andere door: 
• monitoren op o.a. speelpleinen, sportweken, … 

te sensibiliseren,
• en intensieve cursussen Nederlands te organi-

seren voor gemeentelijk personeel met beperkte 
taalkennis (bv. verzorgenden, poetspersoneel).

• We implementeren een beloningssysteem voor 
handelaars en verenigingen die een bijdrage leveren 
aan integratie en aan het Vlaamse karakter van 
Tervuren (extra en specifieke subsidies via een 
charter met de gemeente).

• We versterken het aanbod van lessen Nederlands op 
maat van anderstalige nieuwkomers.
• Lessen Nederlands (NT2) worden verder gesub-

sidieerd.
• Via de scholen bieden we lessen Nederlands aan 

aan anderstalige ouders. 
• We geven anderstaligen laagdrempelige kansen 

om het Nederlands in te oefenen via praatgroe-
pen, specifieke acties in de bibliotheek, voorstel-
lingen in de Warandepoort, …

• We breiden het woonaanbod uit met voorrang voor 
Tervurenaars en het Nederlands als taalvoorwaarde. 

• We lobbyen actief voor Nederlandstalige 
hulpdiensten (MUG-dienst, brandweer) en 
ziekenhuizen bij de bevoegde hogere instanties.

Een Vlaams, open én gastvrij Tervuren



Woonbeleid en ruimtelijke ordening

DE VLONDER ASSISTENTIEWONINGEN DE MOESTUIN 

Tervuren is goed gelegen en daarom erg aantrekkelijk. Dat heeft hoge vastgoedprijzen tot 
gevolg, die steeds meer (vooral jonge) Tervurenaars ertoe dwingen om uit te wijken. Dat is 
niet alleen jammer voor de betrokkenen zelf, maar betekent vaak ook een verlies voor het 
lokale gemeenschapsleven. Dit probleem wil N-VA aanpakken door bij nieuwe kwalitatieve 
gemeentelijke woonprojecten voorrang te geven aan mensen die een band hebben met 
Tervuren en als voorwaarde te stellen dat bewoners Nederlands spreken of leren. 

De N-VA wil omzichtig omgaan met de aangroei van onze bevolking om de identiteit 
en de draagkracht van Tervuren niet in het gedrang te brengen. Daarom moeten we de 
dorpskernen op een verstandige manier verdichten en onze uitgestrekte groene ruimtes 
vrijwaren. Wij geloven in een verdere modernisering van onze gemeente, maar dan zonder 
de charme van het landelijke en groene karakter te verliezen. Het lokale woonbeleid moet 
ervoor zorgen dat het sociale en private woningaanbod in de gemeente voldoende divers 
is, en moet in het bijzonder aandacht hebben voor de meest behoeftige gezinnen en 
alleenstaanden. 



Toekomstige beleidsaccenten:

• Tervurenaars krijgen voorrang bij nieuwe woonontwikkelingen 
via een gemeentelijke woonregie:
• 100 nieuwe appartementen in het unieke Panquinproject, en 

50 nieuwe appartementen op de oude GITO-site , waarvan 
telkens de helft in het segment ‘betaalbaar wonen’ 

• een aantal woonunits in een masterplan Moorsel voor de 
site achter de Steenberg 

• nieuw woonproject op de site van de oude gemeente-
school in Duisburg, zowel voor jongeren als ouderen uit 
eigen gemeente.

• We zetten in op bijkomende sociale woningen, en de renovatie 
en het onderhoud van het bestaande patrimonium. Dat doen 
we samen met de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘Elk Zijn 
Huis’. We bieden ook betaalbare kavels, huur- en koopwoningen 
aan in Tervuren voor mensen met een klein tot middelgroot 
inkomen, en dat via Vlabinvest. Voor beide initiatieven hante-
ren we voorrangsregels voor mensen met een lokale binding.

• We kiezen duidelijk en krachtig voor een ruimtelijke orde die 
de open en groene ruimte vrijwaart. We moeten onze dorpsker-
nen moderniseren en tegelijk hun karakter bewaren door de 
ruimte slimmer, kwalitatief en efficiënt te gebruiken. Met alle 
respect voor historisch erfgoed en de typische dorpsgezichten 
(bv. Panquin, Oude Jongensschool Vossem, Villa Fonkel in 
Moorsel, Pastorie Tervuren).

• We vinden het cruciaal dat de kwaliteit van het bestaande 
woonpatrimonium verhoogt. Daarom wil de N-VA (preventieve) 
maatregelen tegen leegstand of verwaarlozing. Daarnaast advi-
seren en ondersteunen we onze burgers om bestaande woningen 
te verbeteren en aan te passen aan de kwaliteitseisen van de 
21ste eeuw.

Wat hebben we verwezenlijkt?

• Tervurenaars kregen voorrang bij 
42 assistentie woningen in De Vlonder 
en 18 volledig uitgeruste en bouwrijpe 
kavels op de site Kisteveld

• Jonge Tervurenaars die een woning 
of appartement kopen, krijgen een 
verwervingspremie tot 5.000 euro. 

• We sloten overeenkomsten met een 
aantal projectontwikkelaars (bv. Casalta-
project) waarbij we afspraken dat de 
promotie voor nieuwe woningen en 
appartementen uitsluitend in het  
Nederlands gebeurt, en in een eerste 
fase enkel in Tervuren.

• Onze stedenbouwkundige aanpak laat 
appartementen en meer gezinswoningen 
in principe enkel toe in de dorps kernen 
en met een beperkt aantal bouwlagen.  

• We voorzien voldoende kwalitatieve 
groene ruimte  in nieuwe projecten.



We hanteren een totale visie op mobiliteit, waarbij we zoeken naar de juiste balans 
zodat het verkeer tussen de dorpskernen vlot doorstroomt en sluipverkeer tegengegaan 
wordt. Wegcategorie, maximumsnelheid en weginrichting moeten op elkaar afgestemd 
zijn. Goed onderhouden, duurzaam ingerichte wegen dragen bij aan een vlotte en veilige 
verkeersafhandeling. De overlast bij wegenwerken proberen we tot een minimum te 
beperken, onder meer door doordachte omleidingen en een goede communicatie.

We besteden aandacht aan een goede bereikbaarheid, met bijzondere aandacht voor 
mensen met een verminderde mobiliteit en zwakke weggebruikers. We willen voldoende 
investeren in aangepaste infrastructuur met voetpaden, oversteekplaatsen, bushaltes, 
fietspaden, … Naast het openbaar vervoer, de fietsers en voetgangers, heeft ook de auto 
een plaats in de gemeente. Mobiliteit is immers een en-enverhaal, bij voorkeur zelfs een 
combinatieverhaal. Daar horen ook voldoende parkeerplaatsen bij, vooral in de dorpscentra 
en bij bus- en tramhaltes.

Mobiliteit en Openbare Werken 

 PAARDENMARKTSTRAAT  N3



 FIETSENSTALLING WARANDEPLEIN

Wat hebben we verwezenlijkt?

• Een systeem van verbindingswegen (voorrang, be-
perkt parkeren op de rijbaan) om de doorstroming 
tussen de dorpskernen vlotter te laten verlopen.

• Een parkeerbeleid voor Tervuren centrum. Met de bouw 
van de ondergrondse parking werd de capaciteit en 
kwaliteit gevoelig opgedreven. Dankzij de combi-
natie van betalend parkeren en een blauwe zone 
is er voldoende rotatie. Bewonerskaarten en gratis 
randparkings zijn bijkomende alternatieven voor be-
woners en bezoekers. De tarieven worden bewust laag 
gehouden, en het eerste half uur parkeren is gratis.

• Een volledige heraanleg van de N3 (tussen Gordaal-
laan en Jazzfontein) en de Tervurenlaan, inclusief 
hoogwaardige fietspaden, en dat in samenwerking 
met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. 
Hiermee verbeterde de veiligheid op de belangrijk-
ste verkeersaders van onze gemeente gevoelig, en 
hebben we voor de komende decennia een modern 
verkeerscomfort verzekerd.

• Een directe busverbinding Duisburg-Leuven.

• Fietsenstallingen aan de haltes voor openbaar ver-
voer en op strategische locaties in de dorpscentra.



Toekomstige beleidsaccenten:

• Sluipverkeer aanpakken 
• afspraken maken met het Vlaams Gewest en 

onze buurgemeenten om het verkeer naar Brussel 
op de E411 en E40 te houden, 

• filterlichten plaatsen (eventueel in combinatie 
met ANPR-camera’s) aan de gemeentegrens, 

• een doorsteek creëren aan de parkmuur ter 
hoogte van de Duisburgsesteenweg voor een 
rechtstreekse verbinding naar de Tervurenlaan, 
om zo het centrum verkeersluw te maken.

• Fietspaden aanleggen en verbeteren
• een overeenkomst afsluiten met het Vlaams Gewest 

om fietspaden aan te leggen op de N3, van aan 
de Gordaallaan tot de grens met Leefdaal,

• voldoende (beveiligde) fietsenstallingen voorzien 
in het centrum en aan de knooppunten met het 
openbaar vervoer,

• een fietspad aanleggen tussen Moorsel en Sterre-
beek langs de Moorselstraat,

• een fietspad aanleggen langs beide zijden van 
de Waalsebaan,

• de bestaande fietspaden onderhouden en waar 
nodig vervolledigen. 

• Meer en betere voetpaden voorzien om de veiligheid, 
het comfort en de toegankelijkheid voor de voet-
ganger te verhogen. 
• de budgetten voor de aanleg van voetpaden 

verhogen,
• een meerjarenplanning opmaken voor de aanleg 

van voetpaden, met prioriteiten op basis van 
strategische ligging en gebruiksintensiteit, 

• nutsmaatschappijen, aannemers … extra 
controleren, zodat herstellingen correct en 
degelijk gebeuren. 

• Het wegen- en rioleringsnet  verder moderniseren
• het oude centrum van Tervuren verder 

opwaarderen met de heraanleg (inclusief 
riolering) van de Sint-Jansstraat, Puttestraat, 
Vander Achterstraat,

• de Moorselstraat grondig renoveren, 
• weg- en rioleringswerken doorvoeren aan de 

Stationsstraat en Plintveld. 
• Blijven voorzien in voldoende parkeercapaciteit 

• bouwheren verplichten om voldoende 
parkeerplaatsen te voorzien (eventueel 
ondergronds),

• bijkomende parkings creëren aan haltes voor 
openbaar vervoer (Tramterminus, Oppemstraat, 
Sint-Pauluslaan, Stationsstraat).

• Alternatieve vormen van mobiliteit stimuleren of 
occasioneel zelf aanbieden  
Denk bijvoorbeeld aan autodelen, busjes tussen de 
deelgemeenten en Tervuren-centrum, een app voor 
medereizigers binnen de gemeente, …



Lokale economie en toerisme in  
Tervuren: een belangrijke dynamiek 

 WARANDEPLEIN EN DE ZEVENSTER  STREEKBEZOEKERSCENTRUM

Een bloeiende lokale middenstand en horeca dragen sterk bij tot de gezelligheid, 
aantrekkelijkheid en levenskwaliteit van een gemeente. Het zorgt bovendien voor heel 
wat tewerkstelling in eigen gemeente. Daarom wil de N-VA een beleid dat het lokale 
ondernemerschap maximale kansen geeft en de noodzakelijke randvoorwaarden creëert. 
Dit gebeurt het best in nauwe samenwerking met de handelaars zelf en met een versterkte 
Raad voor Lokale Economie (RLE).

Toerisme is een motor van de lokale economie en creëert toegevoegde waarde. De 
gemeente kan dit in belangrijke mate regisseren door de unieke toeristische troeven 
van Tervuren te promoten en verder uit te bouwen. Ons rijke cultuurhistorische erfgoed 
en het fiets- en wandelnetwerk in onze groene gemeente zijn daarin belangrijke 
parameters. Beleven en genieten staat centraal, in een samenhangend concept 
met het oog op een gezellig en bruisend Tervuren. 



Wat hebben we verwezenlijkt?

• Ondernemersloket opgezet dat dient als aanspreek-
punt voor startende en bestaande ondernemers, 
workshops georganiseerd voor handelaars, en  
periodiek overleg en informatiemomenten (RLE 
café) georganiseerd om het beleid toe te lichten en 
ideeën te verzamelen.

• Tervuren grondig geherwaardeerd met de volledi-
ge ontwikkeling van de Moestuinsite (vrijetijds-
centrum, Warandeplein, ondergrondse parking, 
speeltuin), en de dorpscentra verfraaid met kerstver-
lichting, bloemen en een aantal evenementen.

• Streekbezoekerscentrum Warandepoort opgezet, 
dat de nadruk legt op het historisch erfgoed en 
onze streekproducten, en de website toerisme en de 
digitale infoborden (binnen en buiten) vernieuwd.

• Een gemeentelijk aankoopbeleid uitgestippeld dat 
zo veel mogelijk kansen biedt aan lokale handelaars 
en ondernemers, en een systeem van gemeentelijke 
cadeaubonnen opgezet.

• Erkenning verkregen als toeristisch centrum, wat 
voor lokale handelaars meer mogelijkheden biedt 
om ruimere openingsuren te hanteren.



Toekomstige beleidsaccenten:

We willen lokaal ondernemerschap bevorderen door:

• een centrummanager aan te stellen die de organisa-
tie van commerciële evenementen coördineert, de 
leegstand in de kern actief opvolgt en op zoek gaat 
naar potentiële kandidaat-ondernemers en winkels.

• het bedrijventerrein Keiberg aan te leggen (langs 
de N3, aan de grens met Leefdaal), dat Tervuur-
se kmo’s de kans geeft om uit te breiden in eigen 
gemeente.

• in te zetten op de uitstraling van het centrum en 
de winkelstraten, onder meer door het openbaar 
domein kwalitatief en uniform in te richten met 
aandacht voor beleving, door de toegangswegen 
(bv. Leuvensesteenweg) te verfraaien, en door de 
markt te vergroenen en occasioneel verkeersvrij te 
maken. 

• handelaars rechtstreeks te ondersteunen, onder 
meer met ondernemerswedstrijden, peterschaps-
projecten om starters aan te zetten om een eigen 
zaak te beginnen, een subsidie voor gevelver-
fraaiing, door het pop-upaanbod te promoten, 
leegstaande panden te bestickeren, en opleidingen, 
informatie- en netwerkevenementen te organi-
seren (bv. jaarlijkse stijlvolle handelsbeurs en/of 
nocturne).

• kernversterkende acties te ondernemen om een 
basisaanbod van lokale handel te creëren in elke 
deelgemeente, bv. door handelsruimte te voorzien 
in gemeentelijke projecten.

We willen het toerisme uitspelen als economische troef door:

• samen te werken met lokale spelers (zoals het 
Afrikamuseum, horeca en de detailhandel) en 
toeristische arrangementen slim te combineren 
met recreatieve of culinaire activiteiten (wandel- en 
fietsarrangementen met combiticket voor musea, 
bewegwijzerde routes, …).

• de ontwikkeling van hotel- en congresfaciliteiten in 
de Panquinkazerne te gebruiken om meerwaarde te 
realiseren voor onze lokale economie en tewerk-
stelling.

• verder in te zetten op de herwaardering van ons 
onroerend erfgoed, met o.a. de restauratie van de 
kerken, en een aanbod aan de kerkfabriek om de 
oude pastorie van Tervuren over te nemen en van-
uit de gemeente een restauratiedossier op te starten. 

• staanplaatsen te creëren voor campers vlakbij het 
centrum van Tervuren.

PANQUIN PROJECT LUCHTFOTO



We moeten speciale acties ondernemen om de verkeersveiligheid te verhogen. 
De verkeersdrukte neemt namelijk alleen maar toe. Investeringen in verbeterde 
verkeersinfrastructuur en zachte verbindingen moeten gepaard gaan met intensievere 
politiecontroles op alcohol en snelheid. We streven naar een gemeente waar kinderen veilig 
naar school kunnen gaan, en waar het aantal verkeersongevallen met lichamelijke schade 
verder daalt.

Elke bewoner wil een veilige en een geordende samenleving. Tervuren is een relatief 
veilige gemeente, en dat willen we vooral zo houden. Daarom wil de N-VA verder inzetten 
op een versterkte lokale politiewerking, met verhoogde aandacht voor diefstallen en 
geweldmisdrijven.

Veiligheid

BETERE DIENSTVERLENING EN MEER VEILIGHEID  SCHOOLSTRAAT



Wat hebben we verwezenlijkt?

• We hebben extra personeel aangeworven voor de cel 
mobiliteit, die nauw samenwerkt met de politie en 
de technische diensten. Problemen rond verkeers-
veiligheid worden nu veel grondiger en efficiënter 
aangepakt. 

• We hebben specifieke maatregelen getroffen rond de 
schoolomgevingen (bv. schoolstraten, extra zebrapa-
den) en hebben die gekoppeld aan een sensibilise-
ring van ouders en doorgaand verkeer.

• We hebben de zone 30 in de dorpscentra uitgebreid 
en snelheidsremmende maatregelen ingevoerd in 
bepaalde straten.

• We hebben veilige fietspaden aangelegd langs de N3 
en de Tervurenlaan. 

• Dankzij de fusie van de politiezones Dijleland en 
Tervuren (tot de nieuwe politiezone ‘Voer en Dijle’ 
ofwel VODI) garanderen we een betere dienstver-
lening en meer veiligheid. Er kwam zo bovendien 
ruimte vrij voor een extra interventieploeg op het 
terrein, meer uitgebreide openingsuren voor het 
centrale onthaal, en een professioneler korps.

• We werkten een nieuw geïntegreerd politiereglement  
uit dat duidelijk beschrijft wat mag en niet mag op 
het openbare domein in Tervuren. Dat zorgt ervoor 
dat inwoners en bezoekers op een aangename 
manier samenleven in de gemeente, en pakt allerlei 
vormen van openbare overlast - zoals vervuiling, 
verloedering en lawaai - aan.

Toekomstige beleidsaccenten:

• Aangepaste snelheid afdwingen aan de toegang tot 
de dorpscentra via infrastructurele ingrepen en 
snelheidscontroles (ook via flitspalen).

• Een nieuw, functioneel en makkelijk bereikbaar 
politiekantoor bouwen langs de N3 (aan de grens 
tussen Tervuren en Leefdaal) als sluitstuk van de 
recente fusie tussen Tervuren en Dijleland.

• Het personeelskader van politiezone VODI verder 
invullen met het oog op een performant en 
klantvriendelijk lokaal politiekorps. We willen 
vooral de wijkwerking versterken, meer blauw op 
straat en ruime openingsuren die aangepast zijn 
aan de vraag van de burger.

• Een cultuur van bestuurlijke handhaving creëren, 
met controles op het naleven van wettelijke 
verplichtingen en door de gemeente opgelegde 
voorwaarden. 



We maken van onze gemeente een plek waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met 
een beperking, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen – zich thuis kan voelen. Een 
belangrijke voorwaarde hiervoor is een sterk sociaal weefsel, waarbij iedereen makkelijk een 
beroep kan doen op zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult. 

De gemeente is in de eerste plaats regisseur van het lokale sociaal beleid, en ziet erop toe dat er 
een ruim aanbod is dat bovendien gedifferentieerd is. Als gemeenschapspartij sluiten we niemand 
uit, maar kiezen we voluit voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan 
het gemeenschapsleven. Daarbij willen we zeker ook aandacht creëren voor verdoken armoede, 
want we beseffen dat dit een vaak onderschat probleem is in onze gemeente.

N-VA Tervuren ziet de toenemende vergrijzing als een positief verhaal, met ouderen die een 
actieve rol spelen in onze maatschappij. We zien dat senioren zich vaak inzetten als vrijwilliger 
en steeds meer deelnemen aan sociale en culturele activiteiten. Een lokaal beleid moet daarop 
inspelen, en daarnaast voldoende aandacht hebben voor de specifieke noden van ouderen.

Sociaal beleid

UITBREIDING WOONZORGCENTRUM ZONIËN KINDERDAGVERBLIJF DE TOVEREIK



Wat hebben we verwezenlijkt?

• We openden De Vlonder: een complex met 42 assis-
tentiewoningen waar 65-plussers een aangepaste 
woning met zorgfaciliteiten vinden, en breidden 
het woonzorgcentrum Zoniën uit met 54 nieuwe 
kamers. 

• We openden het nieuwe kinderdagverblijf De Tover-
eik, dat momenteel plaats biedt aan 24 kindjes.

• We zetten het ‘Huis van het kind’ op, waar ouders 
terechtkunnen met al hun kleine en grote vragen 
over de opvoeding van hun kinderen.

• We namen initiatieven om sociale contacten te bevor-
deren, zoals het buurthuis Groenveld in Moorsel. We 
organiseerden ook huisbezoeken aan 80-plussers. 

• We hervormden het systeem van sociale premies, met 
onder meer een mantelzorgpremie van 300 euro per 
jaar en een geboortepakket voor jonge ouders.

Toekomstige beleidsaccenten:

• Een versterkt zorgaanbod dat inwoners de kans geeft 
om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen: gezins-
hulp en thuiszorg, schoonmaakdienst, klusjes-
dienst, boodschappendienst, bedeling van warme 
maaltijden, …

• Uitbreiding van het aantal assistentiewoningen, ook 
in de deelgemeenten (als een haalbaarheidsstudie 
uitwijst dat dit aangewezen is).

• Een verdere uitbreiding van het aantal plaatsen in 
woonzorgcentra in onze gemeente, onder meer 
dankzij de inbreng van de privésector. Een deel van 
dit aanbod willen we voorbehouden voor koppels. 

We bekijken bovendien of we appartementen kun-
nen voorzien met uitgebreide zorg, die een schakel 
vormen tussen een assistentiewoning of langer 
thuis wonen enerzijds, en het rusthuis anderzijds.

• Het faciliteren of occasioneel aanbieden van vervoer 
voor ouderen binnen de eigen gemeente, bijvoor-
beeld om naar de markt of naar een evenement in 
de gemeente te gaan. 

• De oprichting van een buurthuis in elke deelgemeen-
te, dat ook als dienstencentrum kan dienen.

• Een uitbreiding van de kinderopvang, eerst en vooral 
door het aantal plaatsen in het kinderdagverblijf De 
Tovereik te verhogen naar 42 dankzij bijkomende 
subsidies. Daarnaast kan de gemeente de infra-
structuur voorzien voor privépartners en voor-
rangsregels opleggen voor de eigen bevolking. 

Tegelijk willen we armoede, eenzaamheid en sociale 
isolatie tegengaan door:

• armoede op te sporen en gecoördineerd te laten 
opvolgen door de sociale dienst van de gemeente, 
en tijdens thuisbezoeken door vrijwilligers.

• de strijd tegen eenzaamheid en sociale isolatie op 
te voeren door samen te werken met bestaande 
initiatieven.

• leefloners aan het werk te zetten via wijkwerking en 
andere integratietrajecten. 

• tickets aan kansarmen te schenken voor socio-
culturele activiteiten in de gemeente.



Het is goedkoper en efficiënter om de uitstoot van CO2 te verminderen, afval te vermijden 
en minder energie te verbruiken dan achteraf de problemen te moeten oplossen. Vanuit het 
principe dat de vervuiler betaalt, stimuleren we de burgers om duurzaam om te springen 
met water en andere grondstoffen. Als gemeente willen we bovendien zelf het goede voor-
beeld geven, zonder te betuttelen. 

De N-VA wil dat iedereen in Tervuren in een kwalitatieve, groene omgeving kan wonen. 
Daarom zetten we in op een omgevingsbeleid dat natuur en open ruimte versterkt. Dat 
betekent dat we natuur en groen niet beperken tot het buitengebied, maar doortrekken tot 
in het hart van de dorpskernen. We verplichten publieke en private ontwikkelingen dan ook 
om nieuwe groene open ruimte te voorzien.

Milieu en leefbaarheid



Wat hebben we verwezenlijkt?

• De aanleg van de Moestuinsite en het Warandeplein, 
die een echte meerwaarde vormen voor Tervuren. 
Het is een ontmoetingsplaats waar jong en minder 
jong elkaar vinden.

• De jaarlijkse zwerfvuil- en lenteveegactie waarbij 
het zwerfvuil opgeruimd wordt en straatkolken, 
voetpaden en afvoergoten gereinigd worden.

• De aanstelling van een renovatiebegeleider die de 
mensen begeleidt die duurzaam willen renoveren.

• De installatie van zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen, zoals de Zevenster en de Warandepoort.

• De goedkeuring van een resolutie en het opstarten 
van een juridische procedure, waarbij we ijveren 
voor een billijke spreiding van de vliegroutes, zonder 
het economische belang uit het oog te verliezen.

Toekomstige beleidsaccenten:

• We gaan voor een performant afvalbeleid. Daarbij 
hoort de bouw van een gebruiksvriendelijk en 
toegankelijk recyclagepark binnen de ambachte-
lijke zone Keiberg. Het is essentieel dat hierover 
duidelijk gecommuniceerd wordt én dat burgers 
duidelijkheid hebben over de prijs die ze voor 
afvalverwerking betalen (en over wat er kosteloos 
afgeleverd kan worden).

• We pakken zwerfvuil aan, samen met vrijwilligers, 
scholen en verenigingen, al dan niet met een financië-
le stimulus. We overwegen om mobiele of vaste ca-
mera’s in te zetten op probleemplaatsen, als onderdeel 
van een stevig handhavingsbeleid tegen sluikstorten.

• We zetten nog meer in op propere en nette straten. 
We optimaliseren het vuilbakkenplan, en pakken 
het probleem van de hondenpoep aan door hon-
denpoepbuizen te plaatsen en zakjes aan te bieden. 

• We willen het openbaar domein verfraaien door 
onder meer groenzones te creëren en bomen aan te 
planten waar mogelijk. Enkele actiepunten:
• een groene verbinding aanleggen tussen het Wa-

randepark en de Robianovijvers op de Panquinsite
• meer druk zetten op de Regie der Gebouwen en 

het Agentschap Natuur en Bos om het onder-
houd van het park te verbeteren

• de straten groener maken met bomen, groenper-
ken, enz.

• We zetten in op een zuinig energiebeleid en denken 
altijd en overal aan duurzaamheid. Enkele actie-
punten:
• stapsgewijs een dimbare, tijdgestuurde en intelli-

gente LED-straatverlichting invoeren 
• duurzaam bouwen volgens het circulaire principe, 

bv. het nieuwe gebouw op de berg van Termunt.
• We nemen dierenwelzijn mee als een integraal 

onderdeel van het gemeentelijke milieubeleid, want 
het is een verantwoordelijkheid die we samen met 
alle burgers dragen. We onderzoeken waar er nog 
plaats is voor omheinde losloopzones voor honden, en 
gaan nog nauwer samenwerken met de politie op 
het vlak van dierenverwaarlozing en mishandeling.



Een sterk lokaal onderwijs

GITO KLEUTERBLOK VOSSEM 

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst van onze samenleving. 
N-VA gaat dan ook resoluut voor innovatief en kwalitatief onderwijs in eigen 
gemeente, en dit voor zowel jongeren als volwassenen. Daarom willen we onze 
schoolinfrastructuur verder uitbouwen, om zo tegemoet te komen aan het stijgend 
aantal kinderen in Tervuren. Hierbij mikken we op een polyvalent gebruik van 
de gebouwen. Deze aanpak bevordert de samenwerking tussen scholen en 
verschillende lokale spelers, én zorgt er tegelijk voor dat we publieke financiële 
middelen efficiënt gebruiken.



Wat hebben we verwezenlijkt?

• Een digitaal centraal inschrijvingssysteem: geen 
kampeertoestanden meer aan de Tervuurse basis-
scholen en voorrang voor kinderen die dichtbij de 
school wonen.

• Een vernieuwde infrastructuur: nieuw kleuterblok 
in Vossem en de nieuwbouw GITO/CVO. We 
faciliteerden ook de uitbreiding van de Mariaschool 
door het gebouw in de Nieuwstraat 15 te verkopen.

• Een financiële tegemoetkoming voor anderstalige 
Tervurenaars die lessen Nederlands volgen.

• Mediawijs in de klas met internet, smartborden, 
iPads, … in alle scholen. 

• Dialoog en samenwerking via regelmatig overleg met 
de directies van alle basisscholen en andere spelers 
(politie, bibliotheek, …) in een nieuw opgerichte 
Onderwijsraad.

Toekomstige beleidsaccenten:

• Kwaliteitsvol én bereikbaar onderwijs:
• een buurtschool voorzien voor elk kind volgens 

capaciteiten en ongeacht de thuissituatie.
• de uitbreiding faciliteren van het digitale inschrij-

vingssysteem naar de lokale secundaire scholen. 
• aanbod cursussen voor volwassenen uitbreiden, in 

samenwerking met het CVO en Vorming Plus.
• Een blijvende investering in schoolcapaciteit:

• We willen een subsidiedossier opstarten voor de 
verdere modernisering van GBS Vossem (met ook 
vervanging van de grote sportzaal).

• We willen een subsidiedossier opstarten voor een 
nieuw kleuterblok in Moorsel in het kader van het 
masterplan op de site rond de Steenberg.

• Multi-inzetbare scholen:  
Onze schoolgebouwen willen we optimaal benutten 
en buiten de schooluren openstellen voor vereni-
gingen, vakantiewerking, taalstages en hobby-, 
amateur- en sportclubs.

• Nederlands noodzakelijk, meertaligheid een troef: 
• taallessen organiseren in combinatie met sport 

en spel tijdens de naschoolse opvang: Nederlands 
voor de vele leerlingen die thuis een andere taal 
spreken, Frans en Engels als verdere garantie op 
een mooie toekomst. 

• taallessen Nederlands blijven promoten voor 
anderstalige volwassenen.



Vrije Tijd vormt mee de 
lokale gemeenschap

Van een gemeente een gemeenschap maken, is voor de N-VA de echte uitdaging. Het 
verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, het culturele en sportieve 
aanbod in een gemeente zijn ideaal en noodzakelijk om mensen bij elkaar te brengen en 
hun banden te versterken. 

De N-VA wil een aantrekkelijk sportklimaat creëren, dat iedereen aanzet tot levenslang 
sporten en bewegen. We hebben aandacht voor zowel de geëngageerde competitieve 
sporters, als de recreatieve sporters, en dit uit alle leeftijdsgroepen. We zorgen voor 
hoogwaardige en toegankelijke sportinfrastructuur, zodat iedereen op een kwalitatieve 
manier aan sport kan doen. 

Cultuur vormt mee onze identiteit. Het gemeentelijke cultuuraanbod is toegespitst op de 
dingen waar bewoners echt van houden en interesse voor tonen. Maar de gemeente hoeft 
niet alles zelf te doen, want er loopt in Tervuren ook heel wat cultureel talent rond. Het is net 
de kunst om een omgeving te creëren waar de lokale kunstenaars en culturele verenigingen 
hun talenten zelf het best kunnen ontplooien.

De N-VA gelooft in het stimuleren van jongeren die initiatief nemen, experimenteren 
en verschillende activiteiten organiseren. De gemeente creëert een veilige omgeving 
voor de zelfontplooiing en het amusement van jongeren en kinderen. Naast een stevige 
ondersteuning van de jeugdverenigingen, kunnen ook individuele jongeren rekenen op een 
gevarieerd aanbod van activiteiten en evenementen.



Wat hebben we verwezenlijkt?

• De vrijetijdsinfrastructuur is grondig gemoderniseerd en 
uitgebreid. 
• CC De Warandepoort met cultuurzaal, bibliotheek en 

tentoonstellingsruimte 
• De Steenberg in Moorsel met repetitieruimte voor de 

harmonie, een nieuw jeugdhuis De Kaaf en lokalen voor 
Jokrimo

• een synthetisch voetbalplein in Duisburg
• een nieuwe sportzaal in het GITO-gebouw
• het ontmoetingscentrum Miel Puttemans in Vossem
• een nieuwe speeltuin achter het administratief centrum en 

een upgrade van de speeltuinen in Duisburg, Moorsel en 
aan Diependal, …

• Er werden evenementen en activiteiten georganiseerd in 
Tervuren-centrum en de deelgemeenten: Dagsporter, de 
stratenloop voor scholen, sportinitiaties, buitenspeeldag, 
ArTiestenToer, Furament, Hee Tervuren! Reuzegezellig, 
Meiboomplanting, kunsttentoonstellingen, …

• We hebben subsidies en logistieke steun verleend aan vereni-
gingen. Jaarlijks verdelen we ruim 60 000 euro subsidies aan 
een 120-tal verenigingen die aangesloten zijn bij de advies-
raden. De activiteiten van verenigingen krijgen bovendien 
een prominente plaats in het gemeentelijk informatieblad, 
op de digitale infoborden en op de website. Dankzij de 
gemeentelijke uitleendienst en de technische dienst krijgen 
verenigingen ook logistieke steun. In het fuifbeleid hebben 
we van veiligheid een absolute prioriteit gemaakt: er 
werden fuifcoaches opgeleid en de fuiven worden over de 
verschillende deelgemeenten gespreid.

SPEELTUIN DUISBURG

DE WARANDEPOORT 

UITBREIDING STEENBERG 

ONTMOETINGSCENTRUM MIEL PUTTEMANS



Toekomstige beleidsaccenten:

• Bijkomende investeringen in infrastructuur
• Overname Sportcentrum Defensie in Duisburg 

(hockey, tennis, golf).
• Nieuwe voetbalinfrastructuur en gloednieuw 

Jeugdhuis Tram 44 op Berg van Termunt. 
• Synthetisch voetbalplein in Moorsel.
• Nieuwe polyvalente ruimte voor lokale activitei-

ten en eetfestijnen op site achter het Pachthof, ter 
vervanging van de verouderde zaal in de oude 
gemeenteschool in Duisburg.

• Uitbouw van de Panquinsite tot een volwaardig 
heemkundig museum in samenwerking met 
Museum M in Leuven.

• Grondige renovatie van het jeugdcentrum de 
Nettenberg.

• Activiteiten en evenementen
• Voor de kleinsten een speel- en avonturenbos en 

een kinderprogrammatie in het vrijetijdscentrum.
• Veilig feesten met een verderzetting van de op-

leidingen tot fuifcoach en een meer kwalitatieve 
professionele securityservice via een kaderover-
eenkomst die de gemeente rechtstreeks afsluit. 
Een ‘safe partyzone’ creëren en het systeem 
‘in=in en out=out’ promoten bij de organisatoren 
van de grotere fuiven. Preventie van en sensibili-
sering rond overmatig drinken en druggebruik.

• De culturele programmatie wordt opgesteld sa-
men met de lokale cultuurgemeenschap. Hierbij 
gaan we zowel voor brede voorstellingen als voor 
doelgroepgerichte voorstellingen op maat van de 
lokale gemeenschap.

• De bibliotheek evolueert verder naar een ont-
moetingsplaats en kennis- en informatiecentrum 
waar iedereen kan binnenlopen en gebruik kan 
maken van wat de bibliotheek te bieden heeft, 
zowel fysiek als digitaal. De bibliotheek is een 
ontmoetingsplaats om te studeren, te lezen, te 
debatteren, cursussen te volgen, tentoonstellingen 
te bezichtigen, …

• Ondersteuning aan verenigingen
• We zorgen ervoor dat clubs goede praktijk-

voorbeelden kunnen delen en trainers kunnen 
uitwisselen. 

• Trainers opleiden en initiatorcursussen in Tervuren 
organiseren. 

• Infosessies organiseren over wetgeving en het ver-
eenvoudigen en digitaliseren van de administratie.



BERG VAN TERMUNT



Bij verkiezingen kan u op verschillende manieren een 
geldige stem uitbrengen. Ofwel stemt u op een lijst 
(lijststem) ofwel op personen (naamstem). U kunt 
enkel kiezen op één partij. Bij gemeenteraadsverkie-
zingen zijn de voorkeurstemmen (naamstemmen) 
belangrijk om verkozen te worden. Wij roepen dan 
ook op om uw stem uit te brengen op individuele 
kandidaten, naar keuze.

Hoe geldig stemmen?

N-VA 
1 Jan Spooren  15 Seb Margerin 
2 Lut Kint  16 Lies Eykens 
3 Werner Aerts  17 Tom Vanbeckevoort 
4 Dirk De Vos  18 Lander Luppens 
5 Kelly Merckx  19 Kat Verboomen 
6 Marc Charlier  20 Maurine Depape 
7 Hugo Vankelecom  21 Bernard Kimpe 
8 Evelyne Vanbellingen  22 Peggy Wijnants 
9 Geert Goossens  23 Frans Van Dyck 
10 Helena Muyldermans  24 Yvette Schepers 
11 Sabine Robeet  25 Omer Graulus 
12 Roald Bartholomees  26 Monica Bruylandt-Van De Velde 
13 Carla Decoster  27 Hubert Keyaerts 
14 Murielle Van Rillaer  

Hoe duid ik mijn stem aan?
Binnen de lijst van de N-VA kan u uw stem uitbrengen 
in het vakje:
• bovenaan de lijst (lijststem)
• naast de naam van één of meer kandidaten 

(naamstemmen)
U mag dus op één kandidaat, meerdere kandidaten of 
zelfs alle kandidaten stemmen binnen de lijst.

tervuren.n-va.be
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