
Geniet van het voorjaar!

Een woordje van de voorzitter

Beste Tervurenaar
 
Op 19 maart 2022 werd er een nieuw bestuur verkozen. Dat 
zal de werking van onze afdeling in de komende periode be-
palen. Als nieuwe voorzitter kan ik samen met ondervoorzit-
ter Annemie Spaas rekenen op een sterke bestuursploeg. Ik 
wil als voorzitter beschikbaar zijn voor alle inwoners en voor 
iedereen die Tervuren een veilige, welvarende en Vlaamse 
toekomst toewenst.

Het belooft een boeiende en uitdagende periode te worden. 
Er staat heel wat op de agenda. N-VA Tervuren bepaalt al 
meer dan 20 jaar mee het beleid. We hopen natuurlijk van 
harte dat we dat na oktober 2024 kunnen blijven doen. Ik 
ben er 100 procent van overtuigd dat we met onze nieuwe 
ploeg voldoende kennis, ervaring en gedrevenheid aan 

de dag kunnen leggen om opnieuw een goed resultaat te 
behalen. Ik zal erop toezien dat we als N-VA Tervuren in de 
gemeente voldoende erkenning krijgen voor het goede werk 
dat onze mandatarissen dagelijks verrichten.

Onze voltallige bestuursploeg en ikzelf kijken er alvast naar 
uit om met jullie in gesprek te gaan op de Aperitiefbabbels 
die we binnenkort in elke deelgemeente organiseren. Daar-
over later meer. Ik hoop u daar allen te ontmoeten.
 
Tot gauw

Bernard Kimpe
Voorzitter

Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda:

Braderie11 JUNI

Ledenfeest19 JUNI

’t Hof Tervuren

Eind augustus: Grute Plattoo

2 & 3 JULI

Duisburgse dorpsfeesten13 & 14 AUG Brussel
De Schelp Vlaams Parlement

6
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Carla Decoster 
Carla wil zich inzetten voor de uitbouw van het sociaal beleid in Tervuren. Ze is werk-
zaam in de zorgsector en ze neemt haar ervaringen graag mee naar het beleidsniveau. 
Carla’s streefdoel is dat elke Tervurenaar alle mogelijke kansen krijgt.

Bijzonder comité van de sociale dienst
Sinds januari 2022 zetelt Seb in het bijzonder comité van de sociale dienst. Daar is hij bevoegd voor de individuele dos-
siers van inwoners die financiële hulp of andere steun nodig hebben. 
“Bij het toekennen van leeflonen probeer ik altijd een streng maar rechtvaardig beleid te voeren. Ik probeer te helpen 
zonder te willen pamperen. Ik ben ervan overtuigd dat activatie op de arbeidsmarkt de grootste kans biedt om uit de 
armoede te geraken. De kennis van de Nederlandse taal is volgens mij onmisbaar om snel een job te vinden.”

Bezige bij
Seb is professioneel actief als zelfstandig boekhouder in Duisburg. Hij heeft twee dochtertjes: Elise en Juliette. Als jonge 
papa vindt hij het belangrijk dat kinderen in Tervuren kwaliteitsvol onderwijs krijgen. Initiatieven zoals de speelbieb 
vindt hij fantastisch.

“Als boekhouder merk ik dat het vaak te moeilijk is voor startende ondernemers om hun weg te vinden. De verschillen-
de wettelijke administratieve verplichtingen maken het niet gemakkelijk. De gemeente kan daarin een belangrijke rol 
spelen. Ze kan potentiële zelfstandigen informeren, wegwijs maken en ondersteunen. Zo maken we blijvend werk van 
een bruisend en ondernemend Tervuren.”

Carla, waar komt jouw interesse in de politiek vandaan?

Carla: “Onze huidige maatschappij heeft veel te bieden: er is veel vrije tijd en er zijn veel mogelijkheden. Toch voelt het niet 
altijd zo aan. De digitale wereld biedt ons meer vrijheid en keuzemogelijkheden maar tegelijkertijd worden onze netwerken 
brozer en kan je vaak de grote toestroom van informatie en communicatie niet meer volgen. We maken ons zorgen over 
onze oude dag, de klimaatopwarming, … Het maakt ons leven onzeker. 
We moeten dagelijks heel veel keuzes maken. De lat ligt steeds hoger en veel mensen kunnen niet meer mee. Een goed 
sociaal beleid is nodig om de draagkracht van mensen te versterken.”

Vanwaar jouw keuze voor de N-VA?

Carla: “In de eerste plaats door hun liefde voor onze Nederlandse taal en hun streven naar het behoud van het Vlaamse 
karakter. Daarnaast streeft de N-VA naar een Vlaanderen dat maximaal rekening houdt met alle burgers. En dat is ontzet-
tend belangrijk. Er zijn nog te veel drempels.” 

Hoe kan jij je steentje bijdragen?

Carla: “Ik heb ervaring in de sociale sector en wil heel graag het sociaal beleid in Tervuren verder mee uitbouwen. Onze 
schepen voor Sociaal Beleid Lut Kint en het Sociaal Huis leveren alvast schitterend werk! Als lid van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst kan ik mijn ervaringen delen wanneer we geconfronteerd worden met individuele hulpvragen. Zo 
draag ik mijn steentje bij om in Tervuren een sociaal beleid te voeren. We gaan daarbij geen dialoog uit de weg.”

HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST: 
twee nieuwe leden 

Sebastien Margerin
Sebastien is al sinds 2009 actief bij N-VA Tervuren en was in het verleden 
jongerenvoorzitter en OCMW-raadslid. Seb heeft altijd al oog gehad voor 
maatschappelijke thema’s op lokaal niveau. 

tervuren@n-va.be
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Berg van Termunt: de realisatie komt in zicht
Het heeft veel inspanningen, geduld en moed gekost maar het is zover: het plan voor de Berg van Termunt wordt gerealiseerd. 
Onder impuls van N-VA Tervuren komt er een nieuwe sportinfrastructuur. Achter de schermen werd hard én in een strak tempo 
gewerkt om de plannen tijdig klaar te krijgen.

Nieuwe plannen
De invulling van het nieuwe gebouw werd in nauw overleg met 
voetbalclub KVTD beter afgestemd op de werkelijke noden 
en wensen. Er werd een nieuw architectenbureau aangesteld, 
het project onderging een schaalverkleining en de technieken 
en materialen werden aangepast. Dat resulteerde in nieuwe en 
betaalbare plannen. Het gebouw zal er aan de buitenkant nog 
steeds hetzelfde uitzien, maar het gebruik van de beschikbare 
binnenruimte werd herschikt. Zo voldoet het aan de verwachtin-
gen van de club en de sporters. 

Timing
De definitieve plannen en het bestek zijn in opmaak zodat we 
vóór eind juni op zoek kunnen naar aannemers. Na de zomer-
vakantie kan de bouwopdracht gegund worden. Eind september 
2023 moet het gebouw winddicht zijn en begin 2024 gebruiks-
klaar. Er worden zes kleedkamers, drie douches, bergingen, een 
vergaderruimte en een ruime cafetaria voorzien. En dat op een 
van de mooiste plaatsen van Tervuren. Het wordt een pareltje!

Erfpacht
De gemeente heeft een akkoord bereikt met de Koninklijke 
Schenking voor een hernieuwde erfpacht voor de komende 

66 jaar. Samen met het nieuwe ruimtelijk 
uitvoeringsplan biedt dat perspectief voor 
gebruik op lange termijn en voor de ontwik-
keling van de site voor sport en voor voetbal 
in het bijzonder. 

Marc Charlier
Burgemeester

Solidariteit voor Oekraïne
De aanval van Rusland op Oekraïne en de huidige situatie ter plaatse raakt ons allemaal. 

Schepen van Sociaal Beleid Lut Kint: “Wij 
leven intens mee met het Oekraïense 
volk. Onze prioriteit ligt bij de opvang 
van Oekraïners die hun land ontvlucht 
hebben. Wekelijks zitten we samen met 
een aantal medewerkers van verschillende 
diensten om de situatie op te volgen. Tij-
dens dat overleg overlopen we de cijfers: 
hoeveel nieuwe aanvragen voor opvang 
zijn er? Wie zijn onze gastgezinnen en 
wat zijn hun vragen? Hoe is de situatie in 
onze scholen? Wat kunnen onze vrijwil-
ligers doen? Enzovoort. Verder maken we 
afspraken over wat we nog meer moeten 
of kunnen doen. We denken bijvoorbeeld 
aan taallessen en activiteiten tijdens de 
zomervakantie en initiatieven om hen 
aan het werk te helpen.

Opvangplaatsen
Begin mei ving Tervuren al een 200-tal 
vluchtelingen op. De ongeveer 80 families 
krijgen onderdak bij gastgezinnen. Bij 

sommige gezinnen is dat een tijdelijke 
oplossing, bij andere kunnen die families 
voor onbepaalde duur blijven. Verder 
worden er verschillende opvangplaatsen 

klaargemaakt waar Oekraïense vluchte-
lingen voor een langere periode kunnen 
verblijven. 

Help je mee?
De gemeente krijgt tal van vragen van 
inwoners die ook opvang of hulp willen 
aanbieden. “Het is hartverwarmend om 

te zien dat er zo veel solidariteit is”, zegt 
schepen Lut Kint trots. “Als je wil helpen 
als gastgezin dan kan je contact opnemen  
met het Sociaal Huis. Stuur een e-mail 
naar hulpvooroekraine@tervuren.be of 
kijk op onze website www.tervuren.be. 

Als je wil tolken of een gezin wil begelei-
den als buddy, laat het ons zeker weten. 
Ook voor andere vormen van hulp kan je 
kijken op onze website. Daar vind je alle 
nodige informatie.”

Heb je vragen bij dit artikel?  
Stuur een e-mail 
naar lut.kint@
tervuren.be

LUT KINT,  
schepen van 

Sociaal Beleid

De plannen voor onze Berg van Termunt

www.n-va.be/tervuren
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