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Tervuren
verwelkomt
speelbieb

In de speelbieb vind je speelgoed voor elke leeftijd.

Dit voorjaar komt er in Tervuren een speelbieb. Een idee dat schepen van Sociaal Beleid Lut Kint graag uitlegt. De speelbieb
komt in de School van Tervurendreef, naast de Fietsbieb, op initiatief van het Huis van het Kind van de gemeente Tervuren.
“Binnen het Huis van het Kind speelden we al
langer met het idee om een spelotheek te openen.
Een leuk idee om speelgoed een tweede leven
te geven. Je kan speelgoed lenen dat perfect is
aangepast aan de leeftijd van je kind. Je kind kan
speelgoed leren kennen en uittesten. En omdat de
spelotheek naast de Fietsbieb komt, vonden we
SPEELBIEB een betere naam”, vertelt Lut.

Bib vol speelmaterialen
De speelbieb wil een uitgebreide keuze aan
spelmateriaal aanbieden. Computerspelletjes,
gezelschapsspelen, poppen, beweegmateriaal,
puzzels, … en buitenspeelgoed. Zo vindt iedereen
er wel iets naar zijn zin!
Lut Kint, schepen van Sociaal Beleid

N-VA Tervuren steunt de speelbieb
Heb jij bij je thuis nog speelgoed liggen
dat niet meer gebruikt wordt? Is het
nog in goede staat? Doe er anderen
een plezier mee en schenk het aan de
speelbieb.
We organiseren een inzamelactie op
zaterdag 15 mei en zondag 16 mei.
In iedere deelgemeente komen we
langs om het speelgoed op te halen.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 9 april.

Zaterdag 15 mei: Markt Tervuren - van 10 tot 12 uur
Zaterdag 15 mei: Kerkplein Duisburg - van 14 tot 16 uur
Zondag 16 mei: Pastorieplein Vossem - van 10 tot 12 uur
Zondag 16 mei: Kerk Moorsel, Moorselstraat - van 14 tot 16 uur
Lukt het niet om op één van deze momenten langs te komen?
Laat ons iets weten en we komen het ophalen op een moment
dat past. Stuur een e-mail naar tervuren@n-va.be of laat iets
weten via onze Facebookpagina N-VA Tervuren.

Voor de speelbieb aanvaarden we alles van
speelgoed op voorwaarde
dat het nog werkt en in
goede staat is. Knuffels
niet vanwege hygiënische
redenen en kinderboeken
ook niet want die vind je
in de bibliotheek.
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Kersvers burgemeester

Marc Charlier:

“Ik kan niet wachten om de Tervurenaars weer te ontmoeten”
Sinds september 2020 heeft Tervuren met Marc Charlier een nieuwe
burgemeester. Wil je hem wat beter leren kennen? Lees dan zeker en vast verder!
Kan je een korte schets van jezelf
geven?
“Ik behoor inmiddels tot de ‘rijpere’
jeugd, ben getrouwd en heb vier kinderen. Drie van hen wonen nog thuis,
en samen met de hond en de kat vormen zij onze gezellige coronabubbel.
Wij wonen sinds 1990 in Duisburg en
hebben in 1996 onze vaste stek gevonden in de Hulststraat.”
Wat doe je graag in je vrije tijd?
“Ik vertoef graag in goed gezelschap.
Met familie en vrienden neem ik
graag deel aan diverse activiteiten die
als licht sportief (lopen, fietsen, wandelen, skiën, …), licht cultureel (film,
theater, …) of als ‘steun aan de horeca’
bestempeld kunnen worden. Daarnaast reis ik graag om nieuwe steden
of landen te ontdekken.”
Wat is je band met onze gemeente?
“Die gaat terug tot Chiro Duisburg,
waaraan ik fijne herinneringen heb
overgehouden. Nadien heb ik meerdere vrienden gemaakt uit Groot-Tervuren via de middelbare school, het
HHC. Tijdens mijn hogere studies in
Brussel en Louvain-la-Neuve heb ik
dan in Duisburg mijn vrouw leren
kennen en een paar jaar later, in 1990,
ben ik er komen wonen en heb ik mij
lokaal politiek geëngageerd. Hopelijk
volstaat dit als inburgeringstraject.”
(lacht)
Kan je iets vertellen over je politieke
ervaring in Tervuren?
“Mijn eerste politiek engagement in
Tervuren dateert van begin jaren 90,
waarbij ik vervolgens ervaring opdeed
als gemeenteraadslid en schepen. In
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2012 vroeg de N-VA me om haar lijst
te versterken, maar om professionele
redenen kon ik daar toen niet op ingaan. Zes jaar later kon dat wel, met het
gekende resultaat. Een klinkende overwinning van N-VA Tervuren onder
burgemeester Jan Spooren zorgde voor
mijn politieke terugkeer als voorzitter
van de gemeenteraad. En dan, goed
anderhalf jaar later en zeer onverwacht,
kreeg ik de burgemeesterssjerp. Ik ben
uiteraard heel blij en dankbaar voor
deze kans. Ik zal er samen met onze
N-VA-ploeg alles aan doen om het
goede bestuur dat onder leiding van de
N-VA werd ingezet, verder te zetten.”
Hoe wil jij de rol van burgemeester
invullen?
“Als de coronamaatregelen het weer
toelaten, wil ik vooral onder de mensen komen, zodat ze mij leren kennen.
Ik ga er niet flauw over doen: om de
immens populaire Jan Spooren te vervangen heb ik nog een eindje te gaan
om evenveel vertrouwen te winnen
van de Tervurenaars. Verder moet
een burgemeester vooral de bezieler
en aandrijver zijn van het beleidsplan.
Politiek is een ploegsport en om te
winnen moet men over de hele lijn
goed scoren.”
Wat zal jouw grootste uitdaging zijn
als burgemeester?
“Tervuren heeft de voorbije jaren
zeer zware investeringsinspanningen
gedaan. Dat schept de illusie dat de
middelen steeds ruim aanwezig zullen
zijn om op dit elan en investeringstempo verder te gaan. Ik vrees evenwel
dat na corona, wanneer de volledige
financiële impact pas echt voelbaar
zal worden, de beleidsmatige keuze-

Marc Charlier met zijn hond Aiko.
mogelijkheden beperkter zullen
worden. Niet strikt noodzakelijke
projecten moeten dan mogelijk wat
langer wachten.”
Wat wil je graag gerealiseerd zien
tegen 2024?
“Het museum in Panquin, de vernieuwing van de sportinfrastructuur op
de Berg van Termunt en de renovatie
van de lagere school in Tervuren wil
ik zeker zien gebeuren. Daarnaast
zijn er ook belangrijke werven inzake
mobiliteit en ruimtelijke ordening,
om een goede mix te vinden tussen
huisvesting, werk, handel, vrije tijd en
natuur. Tot slot is er de hele oefening
inzake regionale samenwerking, die
met de afbakening van de Vlaamse
referentieregio’s in een stroomversnelling is gekomen. Die afbakening
zal belangrijke gevolgen hebben voor
de verschillende intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, zoals politie,
afvalophaling en sociale huisvesting,
en voor de gemeenten zelf. Dit vraagt
dus een grondige voorbereiding.”
Wat is je favoriete plek in onze
gemeente?
“Het einde van de Hulststraat, net
voor de aansluiting met de Dronkenmansdreef en het Zoniënwoud. Het
hoogste punt van Tervuren, vanwaar
je een zicht hebt tot in Waver. Dat
uitzicht vind ik buitengewoon mooi.
Het geeft mij een gevoel van rust en
verbondenheid met de streek.”
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Geen 1 aprilgrap: de nieuwe
blauwe zak is er
Eind maart is de roze zak verdwenen. Vroeger kon je daar zachte en
harde plastics in kwijt. De vervanger? De nieuwe blauwe zak met nieuwe
sorteerregels, een soort van uitgebreide pmd-zak.
Kelly Merckx, ondervoorzitter Interrand: “Naar schatting verschuift er
gemiddeld een achttal kilo per jaar per inwoner vanuit de restafvalzak naar
de nieuwe blauwe zak. De prijs van de nieuwe blauwe zak wijzigt niet ten
opzichte van de oude. Welk verschil is er dan wel? In de pmd-zak mochten
tot nu toe enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Daar komen nu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij,
denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook plastic zakken en
folies mag je voortaan bij het pmd sorteren. Allemaal samen in dezelfde zak.
Hoort niet meer in de nieuwe blauwe zak: de zogenaamde harde plastics. Om
tegemoet te komen aan de inwoners heeft de raad van bestuur van Interrand
beslist om harde plastics die in beperkte mate worden aangeboden op het
recyclagepark gratis te aanvaarden.”
Ben je nog in het bezit van een oude roze of blauwe zak? Geen probleem, je kan
die blijven gebruiken, maar dan als nieuwe blauwe zak. Houd wel rekening met
de nieuwe sorteerboodschap, die je vindt op www.betersorteren.be.

Kelly Merckx, gemeenteraadslid
en ondervoorzitter van Interrand.

Fotoreportage met schepen

Werner Aerts

Werner Aerts toont je als schepen van Openbare Werken graag enkele
zaken die hij het afgelopen jaar heeft gerealiseerd.

In de Sint-Pauluslaan in
Vossem is er een nieuw
voetpad aangelegd. Een hele
verbetering voor de voetgangers! De volgende jaren zullen
nog verschillende straten van
nieuwe voetpaden voorzien
worden.

De daken van de Steenberg
in Moorsel werden grondig
gerenoveerd. Ze zijn nu
voorzien van isolatie en een
nieuwe bedekking.

Ook de daken van de loodsen van de
dienst WEB werden gerenoveerd. Het
geïsoleerde dak zorgt voor een moderne
look en is bovenal ook nog eens goed voor
het milieu.

In de Hulststraat in Duisburg
is er riolering aangelegd. Tot
vorig jaar lag er daar nog
helemaal geen. Dit kadert in
onze doelstelling om op termijn
iedere straat in Tervuren van
riolering te voorzien.

Aan het park van Tervuren werd een
nieuwe parking aangelegd. Deze nieuwe
parkeergelegenheid aan de Keizerinnendreef
verlaagt de parkeerdruk voor de bezoekers
aan het park of het centrum van Tervuren.

www.n-va.be/tervuren
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

