
VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: LUT KINT, SINT-JANSSTRAAT 5, 3080 TERVUREN

TERVUREN
 tervuren@n-va.be I  www.n-va.be/tervuren I april 2019 I nr. 1

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Meerwaarde voor Tervuren
Met een verkiesbare vierde plaats op de N-VA-Kamerlijst in 
Vlaams-Brabant is de kans reëel dat ik ook na de komende 
verkiezingen in het federale parlement zal zetelen. Sinds 2014 
combineer ik de functie van burgemeester van Tervuren met 
mijn mandaat op nationaal niveau. Ondertussen hoop ik bewe-
zen te hebben dat deze combinatie haalbaar is, en bovendien een 
meerwaarde betekent voor onze gemeente. Een aantal dossiers 
raakten eindelijk gedeblokkeerd, onder andere de heraanleg van 
de N3, de Tervurenlaan, de Ambachtelijke Zone Keiberg en de 
parking aan de tramterminus. We konden ook gebruikmaken 
van heel wat subsidies of onverwachte opportuniteiten zoals 
de verwerving en ontwikkeling van de kazerne Panquin. De 
informatie, (voor)kennis en politieke contacten als parlementslid 
hebben daarbij zeker een positieve rol gespeeld.

Inzet voor sociale zekerheid 
Ik wil me vanuit een nieuw parlementair mandaat voluit blijven 
inzetten voor een moderne en duurzame sociale zekerheid, met 
als stokpaardjes de pensioenen en arbeidsre-integratie. Ik geloof 
immers rotsvast in een sociaal beleid dat tezelfdertijd activeert 
en echt bescherming biedt aan hen die dit het meest nodig 

hebben. Daarnaast zal ik voldoende aandacht vragen voor de 
uitdagingen van de Vlaamse Rand die ik als burgemeester elke 
dag ervaar: betaalbaar wonen, een structurele aanpak van het 
sluipverkeer, dringende medische hulpverlening in de Neder-
landse taal, een meer evenwichtige spreiding van de vliegtuig- 
routes en de internationalisering van onze bevolking. 

Tervuren sterk vertegenwoordigd op alle lijsten
Op 26 mei trekken we met drie sterke Tervuurse N-VA- 
kandidaten naar de verkiezingen. Ook schepen van Sociale 
Zaken Lut Kint is kandidaat, op de veertiende plaats voor het 
Vlaams Parlement. Daarnaast kandideert huidig Europees  
Parlementslid Ralph Packet op de zevende plaats voor het  
Europees Parlement. Een unieke kans dus voor de Tervurenaar 
om onze gemeente een stem te geven op alle politieke niveaus! 

Wij rekenen op uw steun en stem 
om dit op 26 mei waar te maken!

Jan Spooren
Burgemeester en Kamerlid

Geef Tervuren een stem in Brussel

Uw kandidaten voor 26 mei
Op zondag 26 mei stemmen we voor een nieuw federaal, Vlaams en Europees parlement. We trekken naar de kiezer met heel wat politieke 
ervaring. We zijn trots op onze realisaties van de voorbije jaren en zullen met veel vuur ons palmares verdedigen. Van deur tot deur, van Affligem 
tot Zoutleeuw en van Aarschot tot Zaventem zullen we zo veel mogelijk kiezers ervan overtuigen dat alleen een stem voor de N-VA dit land en 
Vlaanderen vooruit zal helpen.

N-VA Tervuren kiest nieuw afdelingsbestuur (p. 2)

Jan Spooren
4de plaats Kamer

Lut Kint
14de plaats Vlaams Parlement

Ralph Packet
7de plaats Europa
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N-VA Tervuren kiest nieuw afdelingsbestuur

In februari verkozen de leden van N-VA Tervuren een nieuw afdelingsbestuur. Geert Goossens werd verkozen tot voorzitter 
en Helena Muyldermans wordt de nieuwe ondervoorzitter. Daarnaast kregen de elf kandidaat-bestuursleden – zeven  
vrouwen en vier mannen – het vertrouwen: Caroline Daineffe, Carla Decoster, Maurine Depape, Lies Eykens, Bernard  
Kimpe, Lander Luppens, Sabine Robeet, Tom Vanbeckevoort, Evelyne Vanbellingen, Frans Van Dyck en Murielle Van Rillaer. 

Samen met de negen mandatarissen (burgemeester, twee schepenen en zes gemeenteraadsleden) uit de gemeenteraad en  
Europarlementslid Ralph Packet vormen ze de volgende drie jaar het afdelingsbestuur. De partij blijft sterk vertegenwoordigd  
in Tervuren met burgemeester Jan Spooren en schepenen Lut Kint en Werner Aerts.

Vertel eens iets over jezelf,  
Geert en Helena. 
Geert: Ik ben opgegroeid in Vossem 
en woon ondertussen vijftien jaar in 
het centrum van Tervuren, samen 
met mijn vrouw Paulien en onze twee 
kinderen. Ik werk als zelfstandige.

Helena: Ik kom uit de buurgemeente 
Wezembeek-Oppem. Ondertussen 
woon ik al meer dan tien jaar in het 

mooie Tervuren, met mijn partner en 
Moorselenaar Jakob. Samen hebben we 
drie jonge kindjes.

Zijn jullie nieuwkomers in de 
politiek? 
Geert: Ik ben al jaren politiek  
actief, mijn ervaring zit vooral bij 
het OCMW. Ik was tot vorig jaar 
OCMW-raadslid, gedurende 22 jaar. 
Vanuit die functie heb ik de politiek 
ontdekt, zowel vanuit het standpunt 
van de oppositie als dat van de  
meerderheid. De voorbije zes jaar  
was ik ook al bestuurslid bij de N-VA.

Helena: Ik ben sinds 2011 professioneel 
bezig met politiek als raadgever op het 
kabinet van Vlaams minister Philippe 
Muyters. Voor de verkiezingen van 
14 oktober 2018 was ik ook kandidaat 
op de N-VA-lijst. De voorbereidingen 
en de campagne voor de verkiezingen 
waren een boeiende periode waarin ik 
ook veel plezier heb gehad en een leuke 
groep heb leren kennen. En dus wordt 

politiek nu ook mijn hobby (lacht).

Hoe zien jullie je rol als voorzitter 
en ondervoorzitter? 
Geert en Helena: We menen een  
complementair team te zijn. Als 
voorzitter met de jarenlange politieke 
ervaring als OCMW-raadslid en als 
ondervoorzitter met de expertise op 
het kabinet van Philippe Muyters. We 
willen samen met het nieuwe bestuur 
een brug vormen tussen de Tervurenaar 
en onze mandatarissen. Ons gemeen-
schappelijk doel is het behoud van het 
Vlaamse en groene karakter van onze 
gemeente. 

Geert en Helena willen de N-VA-leden 
bedanken voor het vertrouwen. Graag 
ook een speciaal woord van dank aan 
Hugo Vankelecom en Frans Van Dijck, 
voormalig voorzitter en ondervoor-
zitter, voor de voorbije periode en hun 
bijdrage aan het mooie verkiezings- 
resultaat.

Caroline Daineffe, Bernard Kimpe, Lies Eykens, Helena Muyldermans, Frans Van Dyck, Geert Goossens, Sabine Robeet, Murielle 
Van Rillaer, Maurine Depape, Lander Luppens en Tom Vanbeckevoort. Niet op de foto: Evelyne Vanbellingen en Carla Decoster.

De voorzitter en ondervoorzitter aan het woord:

Voorzitter Geert Goossens en  
ondervoorzitter Helena Muyldermans.
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Lut Kint
Voorzitter van het BCSD

Maurine Depape
Lid van het BCSD

Geert Goossens
Lid van het BCSD

Omer Graulus
Lid van het BCSD

www.n-va.be/tervuren

Bijzonder comité voor de sociale dienst ... wat is dat?
Omdat vanaf 2019 de gemeente- en OCMW-raad bestaan uit dezelfde mensen, werd van hogerhand beslist om individuele hulp-
verleningsdossiers in een afzonderlijk orgaan te beoordelen. Elk OCMW heeft verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst 
(BCSD). De leden van dat comité nemen beslissingen over aanvragen tot individuele steun. De leden worden geconfronteerd met 
talloze dossiers van individuele hulpvragen en daarom is het zinvol om hun ervaringen mee te nemen in het beleid. Hun adviezen 
worden voorgelegd aan het college, het Vast Bureau, de gemeenteraad of de OCMW-raad.

Wie zetelt er in het bijzonder comité voor de sociale dienst? 
Naast de voorzitter telt dit comité acht leden. Voor de samenstelling ervan wordt rekening gehouden met de verkiezingsresultaten 
van oktober 2018. De N-VA vaardigt vier personen af. De voorzitter van het bijzonder comité is Lut Kint, schepen van Sociale Zaken. 
De drie leden zijn Maurine Depape, Geert Goossens en Omer Graulus.

Vlaams Gewest en gemeente Tervuren sluiten overeenkomst 
over heraanleg ontbrekend stuk Leuvensesteenweg (N3)
De gemeente Tervuren en het Vlaamse Gewest sluiten een samenwerkings- 
overeenkomst met het oog op de heraanleg van de N3 tussen Vossem (kruispunt  
met de Gordaallaan) en de grens met Bertem (kruispunt met Coigesteenweg). Vlaams 
minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 600 000 euro vrij voor het voorbereidende 
studiewerk. Het omvangrijke project behelst niet enkel de herinrichting van de rijweg, 
de kruispunten en de oversteekplaatsen, maar vooral ook de aanleg van fietspaden en 
voetgangersvoorzieningen en de verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer. 
Ten slotte wordt ook het rioleringssysteem volledig vernieuwd, wat de waterproblematiek 
in grote delen van Vossem substantieel zal verbeteren.

“We zijn zeer tevreden dat hiermee eindelijk het startschot wordt gegeven voor dit 
belangrijke project”, zegt burgemeester Jan Spooren. “Vooral de veiligheid van fietsers 
en voetgangers is echt problematisch op dit stuk van de N3, en wij hebben dan ook al 
lang gepleit bij het Vlaamse Gewest om dit eindelijk aan te pakken. We zijn blij dat we 
nu gehoor krijgen bij de minister.” 

Kinderdagverblijf Tovereik breidt uit
Onlangs is er een en ander veranderd in gemeentelijk kinderdagverblijf De Tovereik in Tervuren, 
dat wordt uitgebaat door Partena. De plaatsen in het kinderdagverblijf worden nu gesubsidieerd 
door Kind en Gezin. Bovendien is het aantal plaatsen uitgebreid van 42 naar 50. 

Schepen van Sociaal Beleid Lut Kint is opgetogen. “In Tervuren is het niet zo eenvoudig 
om kinderopvang te vinden. Met deze uitbreiding kunnen we acht kindjes extra een plek 
geven in ons kinderdagverblijf. Ook voor deze extra plaatsen wordt voorrang gegeven aan 
Tervuurse baby’s en peuters.” 

De 50 plaatsen zijn nu allemaal inkomensgerelateerd. “Ook dat is goed nieuws”, zegt 
schepen Lut Kint. “Opvang voor je baby of peuter in een kinderdagverblijf betekent een 
hele hap uit het gezinsbudget. Vanaf nu wordt rekening gehouden met het inkomen van 
het gezin en varieert het tarief van 5 tot 28 euro.”

Burgemeester Jan Spooren en Vlaams  
minister van Mobiliteit Ben Weyts.

In de 
pers
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Assita Kanko
2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. 
Ook in Vlaams-Brabant. 

Ben Weyts 
Lijsttrekker
• 48 jaar - Beersel
• Vlaams minister

Kristien 
Van Vaerenbergh
2de plaats
• 41 jaar - Lennik
• Kamerlid

Nadia Sminate
2de plaats
• 37 jaar - Londerzeel
• Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken
Lijsttrekker
• 41 jaar - Lubbeek
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid
• Burgemeester

Geert Bourgeois 
Lijsttrekker

• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Vlaams
Parlement

Kamer

Ook op 
onze Europese 

lijst 


