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Aperitiefbabbels
We nodigen je uit voor een hapje, een
drankje en een goeie babbel. Een leuke
manier om je dag te starten! Waar? Bij jou
in de buurt!
N-VA Tervuren organiseert dit jaar opnieuw
vier momenten om eens samen te komen.
We zetten onze tent op in jouw buurt en
nemen wat lekkers mee. De ideale manier
om elkaar beter te leren kennen en vragen
te stellen.
Op de babbelbank kan je even van gedachten wisselen met de burgemeester,
schepenen en mandatarissen.
Zondag 29 april op het Pastorieplein in
Vossem
Zondag 13 mei op de Kerkplaats in
Duisburg
Zaterdag 26 mei op de braderie in
Tervuren
Zondag 3 juni aan de kerk in Moorsel
Telkens van 11 tot 13 uur

Op woensdag 2 mei om 19
uur organiseert de gemeente
Tervuren een infoavond over
het Panquin-project. Iedereen
welkom!
Inschrijven via:
info@tervuren.be

Herontwikkeling Panquin-site: droom
wordt werkelijkheid

Dit mooie verhaal begint in 2014 met het plotse vertrek van het leger
uit de kazerne Panquin. N-VA Tervuren besefte onmiddellijk dat dit
een unieke kans was die we niet mochten laten voorbijgaan. We hebben
onze nek uitgestoken, onze contacten bij Defensie maximaal benut en de
gemeentelijke diensten hebben er vier jaar keihard aan gewerkt. Maar het
resultaat mag er zijn: een magnifieke herontwikkeling van de mooie en
historische Panquin-site.
conferentiezalen zal ons toelaten de vele
troeven van Tervuren nog beter uit te
Het was vanaf het begin onze bedoeling om spelen. Daarnaast omvat het project een
op deze prachtige locatie een kwaliteitsvolhotelrestaurant, brasserie en een gloedle ontwikkeling te realiseren voor de hele
nieuw culinair concept van onze bekende
Tervuurse gemeenschap. De hele site blijft
kok Jeroen De Pauw. Het zal de aantrektoegankelijk voor het grote publiek. De
kingskracht van Tervuren alleen nog maar
kleinere groene ruimten en pleintjes bieden verhogen, wat zeker ook onze lokale
echt een meerwaarde voor de Tervurenaars handelaars ten goede komt.
als mooie verbinding tussen het centrum en
het Warandepark.
Financiële meerwaarde voor Tervuren
Om de financiën gezond te houden, heeft de
Voor alle 101 woongelegenheden (stanN-VA gekozen voor een creatieve aanpak:
daard- en residentiële appartementen) geldt laat de privémarkt spelen via een open
een voorrangsregeling voor wie een band
wedstrijdformule, maar hou de regie van
heeft met Tervuren. Op die manier kunnen het project bij het gemeentebestuur. Met als
we Tervurenaars de kans geven om hier te
resultaat op termijn een globaal financieel
blijven wonen.
overschot van meer dan 6 miljoen euro. En
alle historische gebouwen
Één vleugel van het Hoefijzer wordt omblijven in eigendom van
gevormd tot een gloednieuw gemeentelijk
de gemeente.
museum en biedt daarnaast ruimte voor
lokale verenigingen en activiteiten.
Jan SPOOREN
Burgemeester
Extra toeristische trekpleister
jan.spooren@n-va.be
Een viersterrenhotel van 100 kamers met

Een site voor alle Tervurenaars

Veilig thuis in een welvarend Tervuren
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De Kracht van Verandering in Tervuren
Zoals je kon lezen in ons vorig blaadje, laten we onze N-VA-mandatarissen aan het woord om hun persoonlijk overzicht te geven van wat zij als belangrijkste verwezenlijkingen van de voorbije vijf jaar beschouwen. Politieke dossiers waar de N-VA een verschil heeft gemaakt, die hen het meest beroeren én een
belangrijke impact hebben voor Groot-Tervuren en zijn inwoners. In deze editie geven onze schepen Lut
Kint en gemeenteraadslid Omer Graulus hun persoonlijke kijk.
En misschien heb je het al gelezen op onze Facebookpagina, of gehoord in je straat of dorp? N-VA Tervuren heeft zich voor de komende gemeenteraadsverkiezingen versterkt met een groep nieuwe, enthousiaste
kandidaten die zich volledig willen engageren voor onze visie en ons project hier in Tervuren. In dit blaadje, en de volgende blaadjes, stellen we hen kort voor.

Hugo VANKELECOM
Voorzitter N-VA Tervuren

Veel leesplezier.

Investeren in onderwijs
en onze inwoners

Een gezellig, sociaal en
veilig Tervuren

Duidelijke communicatie

Bij de start van de vorige verkiezingscampagne heb ik gezegd
dat Tervuren een relatief veilige gemeente is en dit is nog
steeds zo. De eenmaking van de politiezones Tervuren en
Dijleland, het huidige Voer en Dijle, is een mooi voorbeeld
van gebundelde krachten en efficiëntie in het belang van onze
inwoners. Ook de wijkagenten blijven een belangrijke rol spelen om de afstand tussen burger en politie zo klein mogelijk te
houden.

Een van mijn stokpaardjes was en blijft een open, duidelijke
en klantgerichte communicatie. De voorbije jaren hebben we
echt inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat inwoners
altijd een antwoord krijgen op hun vragen en opmerkingen.
Alle standaardbrieven hebben we herschreven in duidelijke en
heldere taal. We gebruiken al onze communicatiekanalen om
jou zo goed mogelijk te infomeren over wat er in de gemeente
gebeurt. De nieuwe website staat klaar.

Klantvriendelijke dienstverlening

Ons onthaal en de dienst burgerzaken komen niet vaak in
de krant, maar zijn heel belangrijk. Hier kan je terecht met
al je vragen en voor alle papieren die je nodig hebt. Ook hier
hebben we veel geïnvesteerd om je op een aangename en
klantvriendelijke manier te ontvangen en te helpen. Zo hebben
we de ontvangstruimte heringericht en volgen onze medewerkers regelmatig opleidingen om op de hoogte te blijven van de
nieuwe wetgeving en regels.

Samenwerken voor onderwijs

Investeren in ons onderwijs, is investeren in de toekomst. Dat
klinkt misschien cliché, maar is de waarheid. Sinds 2013 zitten
we regelmatig samen met de directies van de verschillende
scholen om te zien hoe we kunnen samenwerken. We doen dat
voor projecten rond thema’s zoals mobiliteit
aan de school, de herdenking van de oorlog
of ontwikkelingssamenwerking. Maar we
bekijken ook samen hoe we de opvang tijdens de schoolvakanties beter en efficiënter
kunnen organiseren. We hebben samen het
inschrijvingsbeleid uitgewerkt om ervoor te
zorgen dat elk kind in Tervuren een plaats
krijgt in een basisschool. En dat zonder
dat de ouders aan de schoolpoort moeten
kamperen!
Lut KINT
Schepen van Burgerzaken, Onderwijs en Communicatie/IT
lut.kint@n-va.be

tervuren@n-va.be

Onze gemeente heeft al heel wat inspanningen gedaan om
een gezellige plek te zijn. Daarbij hoort ook netheid, wat een
belangrijke impact heeft op het gevoel van veiligheid. Ik ben
dan ook zeer blij dat onze gemeente binnenkort weer over
openbare toiletten beschikt, een van de projecten waarvoor
ik steeds geijverd heb.
Sociaal contact vind ik heel belangrijk. Dat kan via bestaande
kanalen (cultureel centrum, bibliotheek, …) maar ook door
het oprichten van buurthuizen. Buurthuis Het Groenveld,
in deelgemeente Moorsel, is hier een mooi voorbeeld van. Op
die manier halen we mensen die het minder breed hebben uit
hun sociaal isolement om samen met anderen een maaltijd te
nuttigen of wat gezellig te praten. Het is ook goed om zien dat
er enorm veel aan onze ouderen wordt gedacht. Qua infrastructuur en sociaal aanbod vallen ze zeker niet uit de boot.
Het is gezellig en veilig leven
in Tervuren.

Omer GRAULUS,
gemeenteraadslid
omer.graulus@n-va.be
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Nieuwkomers op de N-VA-lijst van 14 oktober 2018
Marc CHARLIER

Lander LUPPENS

Sportieve vijftiger
Getrouwd
Heeft vier kinderen
Werkt als insurance en
riskmanager
Geboren en getogen in de Druivenstreek
Marc is de jongste van vier uit een gezin uit Eizer met
een stevige traditie in de perzik- en druiventeelt. Marc is
gehuwd met een lokale schone uit Duisburg, waar ze sinds
1990 wonen. Samen hebben ze vier kinderen.

Sportieve twintiger
Politiek nieuwsgierig

Actieve Moorselenaar

Zolang hij zich kan herinneren, woont Lander in Moorsel. Van
jongs af aan heeft hij in verscheidene verenigingen gezeten.
Hij voetbalt bij FC Moorsel. Wat hij het allerliefste doet, is zich
inzetten voor jeugdbeweging JoKriMo.

Brede interesse

Actieve vijftiger

Marc is actief als insurance en riskmanager bij een grote
spoorwegonderneming. Hij is voorzitter van de Orde van
den Prince, een genootschap dat de belangen en uitstraling
van de Nederlandse taal en cultuur behartigt. Wekelijks
kan je hem tegen het lijf lopen bij de Furalopers, de loopclub van Tervuren.

Lander heeft een heel breed interesseveld waar sport, wetenschap en geschiedenis er toch een beetje uitspringen. 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.

Politieke interesse

Evelyne
VANBELLINGEN

Hij heeft sinds vele jaren een levendige interesse voor lokale politiek. Hij zetelde 18 jaar (1995-2012) in de gemeenteraad van Tervuren, waarvan 6 jaar als schepen van Financiën en Huisvesting. Zijn ervaring en engagement wil hij
graag verderzetten en delen met al wie van Tervuren een
gezonde en moderne Vlaamse gemeente wil maken.

Roald
BARTHOLOMEES
Sportieve dertiger
IT-projectmanager bij DHL
Getrouwd met Ann
Papa van Eef, Arne en Staf
Roots in Tervuren

Roald is geboren en getogen in Tervuren, waar hij opgroeide met zijn twee broers. Hij is 20 jaar actief geweest bij de
KSA. Zijn grootste passie was en is het volleybal. Opgeleid
door zijn vader Bruno heeft hij menig duel in Diependal
‘uitgevochten’. Zelf is hij nu jeugdtrainer bij Volley Thor
Tervuren, waar hij probeert zijn passie door te geven.

Sportieve veertiger
Opgegroeid in Tervuren
Kantoorverantwoordelijke
immobiliënkantoor
Getrouwd met Gerrit en
mama van Elise
Actieve levensgenieter

Sinds 2015 woont Evelyne in Vossem samen met haar man en
dochtertje van vier. Ze houdt ervan om naar de film te gaan, op
restaurant te gaan of een avond gezellig in de zetel genieten. Ze
is sportief, doet aan bootcamp in Tervuren en jogt regelmatig.

Politieke microbe

Evelyne heeft nog geen ervaring in de politiek, maar heeft
wel altijd ambitie gehad om in de politiek te stappen. Evelyne
ziet de verfransing en internationalisering van Tervuren en
omliggende gemeenten jaar na jaar toenemen. Ze vindt het
belangrijk om het Nederlands te beschermen en om onze tradities en gewoontes te koesteren. Ook betaalbaar wonen voor
de Tervurenaars ligt haar nauw aan het hart.

Vlaamse identiteit

De Vlaamse waarden staan hoog aangeschreven binnen
zijn familie en lang heeft hij niet getwijfeld om in het
N-VA-project te stappen. Roald begint zonder enige politieke ervaring, maar hij wil zich wel volledig geven.

Veilig thuis in een welvarend Tervuren

www.n-va.be/tervuren

Haal de Vlaamse Leeuw
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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