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Afscheid van Monica
Sprong in het duister
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 kwam Joris Depré 
(destijds lijsttrekker van de Volksunie) bij mij aankloppen om 
de VU-lijst te versterken. Als zelfstandige thuisverpleegster 
met twee kleine kinderen en met mijn vele activiteiten en 
engagementen in het verenigingsleven, was dat geen evidente 
beslissing. Mijn man gaf me uiteindelijk een duwtje in de rug 
en ik hapte toe. De verkiezingsresultaten waren schitterend. 
We hadden zes verkozenen en drie OCMW-raadsleden. Ik 
was gedurende zes jaar OCMW-raadslid. De stap in de 
politiek was gezet.

Van Volksunie naar de N-VA
Als overtuigde Vlaming, bezorgd voor mijn volk en de be-
dreigde Vlaamse Rand, werd ik in 1982 verkozen in de 
gemeenteraad, waar ik tot eind december nog steeds mijn 
stoeltje had. Het waren veertig boeiende jaren. In de meerder-
heid, in de oppositie én in kartel. De pijnlijkste periode was 
toen de Volksunie ontbonden werd. We waren tijdelijk thuis-
loos, tot de N-VA werd opgericht.

Milieu, toerisme en informatie
De mooiste periode beleefde ik in 1994 als schepen van 
Milieu, Toerisme en Informatie. Ik kon een uniek project 
realiseren: amfibiegeleidingswanden in de Vlaktedreef met 
tunnels ingewerkt in drempels. We kregen zelfs belangstel-
ling van prins Laurent. Daarnaast werd de dienst Toerisme 
vernieuwd en uitgebouwd tot een gemeentelijke vzw met eigen 
personeel, werking en een groot aantal vrijwilligers en gidsen.

Openbare werken en toerisme
In mijn tweede termijn als schepen van Openbare Werken en 
Toerisme moderniseerden we de dienst Toerisme. We trokken 
gekwalificeerd personeel aan, maakten een gemeentelijke 
website en bedachten de slogan ‘Tervuren verrassend veelzij-
dig’. Samen met het Koninklijk Instituut voor het Duurzaam 
Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering 
van Schone Technologie (KINT) van prins Laurent gaven we 
een schitterend boek uit over het Arboretum. Voor de dienst 
WEB (Werken in eigen beheer) realiseerden we een mooie 
werkplek met een eetzaal, douches, kleedkastjes met moderne 
beschermkledij, burelen en zelfs een eigen WEB-clublokaal.
Ook de Jazz-fontein van de kunstenaar Tom Frantzen werd 
in die periode gerealiseerd. En we maakten plannen voor een 
nieuw administratief centrum op de Markt. 

Dankbaar de fakkel doorgeven
Het is mooi geweest. Na 46 jaar actieve politiek zet ik er een 
punt achter. Het is nu aan de jongeren om met hetzelfde 
vuur Tervuren Vlaams en leefbaar te houden. Dat ik het zo 
lang heb volgehouden, heb ik te danken aan mijn grote liefde 
voor Vlaanderen en aan alle mensen die mij altijd gesteund 
hebben.

Dankbare en hartelijke groeten
Monica Bruylandt-Van De Velde

Vanaf januari 2023 zal Kat Verboomen 
als gemeenteraadslid zetelen.

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Met Peter De Roover

29 januari 2023 
Vanaf 11.30 uur
AC De Zevenster, Tervuren
Gratis inkom
Iedereen welkom!

Bal van de burgemeester met 
optreden van Soulbrothers

Zaterdag 11 
maart 2023

Pachthof Stroykens
Meer info volgt later

Tervuren
tervuren@n-va.be N-VA Tervurenwww.n-va.be/tervuren @nvatervuren
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Energiekosten en infl atie zetten Tervuren zwaar onder druk
Het is voor een gemeente niet anders dan voor gezinnen of bedrijven: de hoge energiekosten en de in� atie zorgen voor de nodige 
� nanciële kopzorgen. In de meerjarenplanning blij�  helaas te weinig budgettaire ruimte over om extra beleid te voeren. Dat is 
geen � jn vooruitzicht, maar de nieuwe werkelijkheid waarin we ons bevinden.  

Tervuren helpt bij betaling energiefactuur 
“Hoewel ook de energiekosten voor onze gemeente toenemen, proberen we onze inwoners op verschillende manieren te helpen”, 
zegt schepen van Sociaal Beleid Lut Kint. In Tervuren bestaat er een woon- en energieloket (woonloket@tervuren.be) waar de 
inwoners met energievragen terecht kunnen. Om de hoge energierekeningen onder controle te krijgen, sturen we energiecoaches 
op pad om energietips te geven. En er lopen tal van sensibiliseringscampagnes via de website en het gratis maandblad Tervuren 
Info om mensen energiebewust te maken. 

Aan de hand van enkele voorbeelden legt schepen Lut Kint uit 
welke initiatieven Tervuren neemt om onze inwoners te helpen. 

Energiefonds 
Sinds enkele jaren hebben we in Tervuren een energiefonds. 
Daarmee helpen we burgers met een laag inkomen die geen 
recht hebben op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit met de 
betaling van hun energiefactuur. Of ze krijgen een verwarmings-
toelage voor stookolie van 300 euro. Jaarlijks voorzien we daar-
voor een budget van meer dan 30.000 euro. Als blijkt dat dat niet 
voldoende is, verhogen we het budget. 

Energietips 
We willen ook bekijken waar die hoge facturen vandaan komen. 
Misschien kan de isolatie van de woning beter? Daarom laten 
we een energiescan uitvoeren zodat mensen weten hoe ze beter 
kunnen isoleren en welke premies er bestaan. Of we geven infor-
matie over renovatiebegeleiding of het plaatsen van zonnepane-
len. Ook voor informatie over een renteloze lening kan u bij ons 
terecht. www.tervuren.be/bouwen-en-wonen 

Sociaal Huis - dienst welzijn 
Komt u in aanmerking voor een sociaal tarief? Heeft u een 

budgetmeter en recht op de minimumlevering van gas en 
elektriciteit tijdens de koude wintermaanden? Is Fluvius uw 
energieleverancier en heeft u betalingsproblemen? Dan kan u 
terecht bij de sociale dienst. Onze maatschappelijke werkers 
zoeken samen met u een antwoord op al uw vragen. 
www.tervuren.be/dienst/dienst-welzijn-soci-
aal-huis

Lut Kint, Schepen van Sociaal Beleid

Meer uitgaven dan inkomsten
Een lokale overheid is een dienst-
verlener. Dat betekent dat twee 
derde van onze uitgaven loon-
kosten zijn. Loonindexeringen 
en fors stijgende energiekosten 
verklaren daardoor grotendeels de 
nooit eerder geziene toename in de 
gemeentelijke exploitatie-uitgaven. 
De inkomsten uit de personen-
belasting en de onroerende voor-
heffing stijgen uiteraard ook, maar 
die toename is minder groot dan 
die van de uitgaven. En ze komt 
met enige vertraging en gespreid 
over enkele jaren. Het gevolg daar-
van is dat de gemeente de eerstvol-
gende drie jaren slechts beperkte 
positieve exploitatieresultaten kan 
voorleggen. 

Schulden stabiliseren
In functie van de toegenomen 
bouwkosten verhoogden we onze 
investeringsbudgetten. De nodige 
financiële middelen daarvoor 
komen uit de eerder opgebouwde 
budgettaire overschotten en nieuwe 

leningen. Tijdens de huidige legis-
latuur werden de schulden reeds 
afgebouwd van 62,4 miljoen euro 
begin 2019 tot 44,7 miljoen eind 
2022, maar de komende jaren zul-
len ze stabiliseren rond het huidige 
niveau. 

Tijd om te kiezen
De ervaring leert dat in normale 
omstandigheden de uitgaven mees-
tal iets te hoog worden ingeschat 
en het uiteindelijk resultaat beter 
is dan gebudgetteerd. Of die 
gunstige ontwikkeling er ook zal 
zijn in tijden van hoge inflatie, 
valt af te wachten. N-VA Tervuren 
wil niemand doen geloven dat de 
financiële turbulentie aan onze 
gemeenterekeningen ongemerkt 
zou voorbij gaan. We zullen fun-
damentele keuzes moeten maken. 
De gemeente moet bepalen wat 
haar kerntaken zijn en haar uitga-
ven daartoe beperken. Hoe sneller 
we die oefening maken, hoe beter. 
Want elk verder uitstel maakt het 
alleen moeilijker. Wordt vervolgd!

Heraanleg N3 tussen Gordaallaan en Coigesteenweg 
Er lijkt eindelijk een doorbraak te komen in wat we het sluitstuk van de heraanleg van de N3 mogen noemen.  Het Agentschap 
Wegen en Verkeer stelde eind 2020 een studiebureau aan voor de herinrichting van het twee kilometer lange traject. Het onder-
zoek en de opmetingen werden uitgevoerd zodat we het juridisch kader kunnen vastleggen en de nodige verwervingen kunnen 
opstarten. 

Wat gaat er gebeuren?

• Er komen veilige en comfortabele fi etspaden;

• Voetgangers krijgen beveiligde oversteekplaatsen; 

• De kruispunten worden veiliger; 

• We leggen een busbaan aan om de bussen vlotter te laten
rijden; 

• Er komt een gescheiden riolering met een gescheiden afvoer   
van afval- en regenwater om in de toekomst problemen met 
wateroverlast te vermijden. 

Regelmatig overleg

Omwille van de impact van het project wordt de gemeente 
nauw betrokken. Er is regelmatig overleg tussen de gemeente, 
het studiebureau en het Agentschap Wegen en Verkeer. Een 
timing van de uitvoering is nog niet gekend. Eens daarover 
meer geweten is, zal de nodige communicatie daaromtrent 
gebeuren.

Marc Charlier
Burgemeester

Werner Aerts
Schepen van Openbare Werken

Wist u dat …
  … we op 10 februari een Valentijnsactie doen 
op de vrijdagmarkt?

  … Sinterklaas in december met N-VA 
Tervuren langsging bij de mensen thuis?

  … N-VA Tervuren een instagrampagina heeft?
      @nvatervuren

  … N-VA Tervuren weer aanwezig was op 
verschillende lokale activiteiten? 

Wist u 
dat?

www.n-va.be/tervurentervuren@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting

BEL FRA SVK IT SPA EMU NED SVN DUI FIN OOS GRI POR LUX ZWE DK ZWI IER NOR
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


