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Ambitieuze projecten voor een nog beter Tervuren
Op 26 mei werd ik, dankzij onder meer de massale steun van de Tervurenaars, herkozen als Kamerlid. Bedankt aan
iedereen die me heeft gesteund. Ik bevestig nogmaals mijn voornemen om ook na deze herverkiezing het burgemeesterschap in Tervuren met volle overtuiging te blijven uitvoeren. Bovendien zal ik, net zoals de voorbije jaren, mijn
parlementair mandaat ook gebruiken om de grote ambities van Tervuren een extra duwtje in de rug te geven.

Sportcentrum Defensie voor de Tervurenaars

Zo is er eindelijk een doorbraak in het dossier van de site
Sportcentrum Defensie in Duisburg. De gemeente neemt
het beheer en gebruik van die prachtige site over vanaf begin
volgend jaar, met de bedoeling om er Tervuurse sportverenigingen te huisvesten. Op die manier realiseren we
het ontbrekende puzzelstuk in ons mooie verhaal rond
sportinfrastructuur en bieden we een oplossing voor de
nijpende overbezetting van het sportterrein aan Diependal.
Ook financieel blijft het een haalbare kaart, omdat we de site
gratis mogen gebruiken en de uitbating ervan op een
creatieve manier willen uitbesteden.

Viersterrenhotel Panquin geeft Tervuren een boost

Net voor de zomer kende toenmalig Vlaams ministerpresident Geert Bourgeois (N-VA) 3,2 miljoen euro toe
voor de restauratie van de site Panquin. Mede dankzij die
som wordt het indrukwekkende erfgoed, waaronder het

Iedereen
welkom!

Hoefijzercomplex en de Orangerie, volledig gerestaureerd
en krijgt het met onder andere een gemeentelijk museum en
een hotel een nieuwe invulling. Onlangs werden de onderhandelingen afgerond met een bekende hotelketen, die er
een viersterrenhotel zal openen met meer dan 100 kamers,
conferentiefaciliteiten, een grote feestzaal en een restaurant.
Het project vormt een fantastisch sluitstuk van de vele toeristische troeven die onze gemeente al heeft en zal onze lokale
economie een bijkomende boost geven.

Parking voor auto’s en fietsen aan tramterminus

Een derde strategisch project is een parking aan de tramterminus. Met bijna 300 plaatsen voor auto’s en nog eens 200
fietsparkeerplaatsen biedt dit multimodale knooppunt heel
wat extra mogelijkheden voor de Tervuurse pendelaars. Het
draagt meteen ook bij tot een structurele oplossing voor de
aanslepende parkeerproblematiek van het Afrikamuseum.
Bovendien kan het dienen als randparking bij
grotere evenementen in onze gemeente.
Dankzij N-VA-minister van Mobiliteit
Ben Weyts werden hiervoor de nodige
middelen uitgetrokken. De ontwerpplannen werden onlangs afgewerkt en
de uitvoering van dit project is
gepland voor midden volgend jaar.

Jan Spooren

Burgemeester

Herfstbarbecue
Zondag 29 september - ’s middags vanaf 11.30 uur, ’s avonds vanaf 16.30 uur
Zaal De Wilg van de Zevenster (gemeentehuis van Tervuren)
Kaarten koopt u bij de N-VA-bestuursleden of via een e-mail naar tervuren@n-va.be

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Nieuwe beleidsverklaring

Hard werken aan een nog beter en
aantrekkelijker Tervuren
De voorbije maanden stelde de nieuwe bestuursploeg met Jan Spooren als burgemeester haar beleidsverklaring
voor de volgende zes jaar op. Daarin vindt u heel wat N-VA-accenten terug.

De N-VA is trots dat er heel wat aandacht gaat naar het
Vlaamse karakter van onze gemeente. Zo is er de taalbereidheidsvoorwaarde om een woning te kunnen verwerven op de nieuwe
sites van Panquin en GITO. Het leren van het Nederlands is
namelijk essentieel om te integreren en te participeren in onze
gemeenschap. Ook willen we taal- en integratieprojecten zoals
het Tervuren Welkom Team, Café Combinne en de Week van de
anderstalige klant verder ondersteunen en ontplooien. We blijven
ook ijveren voor de vernederlandsing van de MUG-hulpverlening.
Respect voor het Vlaamse karakter van Tervuren is essentieel,
zonder de brede internationale context van onze gemeente uit
het oog te verliezen. Anderstaligen willen we maximaal aanmoedigen en steunen om actief deel te nemen aan het socio-culturele leven. De N-VA staat voor een open en gastvrije gemeente,
maar vraagt respect voor onze Vlaamse identiteit en waarden.

We leggen groene accenten, maar verliezen de
nood aan woningen en een vlotte mobiliteit niet
uit het oog. Het gemeentebestuur besteedt ook
bijzondere aandacht aan maatregelen tegen het
vele sluipverkeer. En natuurlijk zetten we met
schepen van Openbare Werken Werner Aerts
verder in op het onderhoud van ons wegennet.

Tot slot krijgt ook onze lokale economie de nodige aandacht.
Heel wat van de actiepunten die in de beleidsverklaring zijn
opgenomen, werden tijdens de vorige bestuursperiode bedacht
door onze N-VA-werkgroep ‘lokale economie’. Zo stellen we een
centrummanager aan, verfraaien we het handelscentrum en doen
we aan citymarketing. En laat ons ook de ambachtelijke zone
Keiberg niet vergeten. Die zal belangrijke kansen creëren voor
bestaande én nieuwe Tervuurse bedrijven.

De N-VA is ook een groene partij.
We hebben de belangrijke ambitie
om Tervuren zo groen mogelijk te
houden. Enerzijds door maximaal
behoud van het groen dat er is,
anderzijds door het creëren van
extra groene ruimte waar het
kan, onder meer op de sites van
Panquin en het oude GITO. Ook
duurzaamheid en efficiënte afvalrecyclage krijgen hun plaats in de
beleidsverklaring, met het nieuwe
recyclagepark op de Keiberg-site
als belangrijke troef.

Dat de N-VA een sociale partij is,
bewijst schepen Lut Kint. Zij is
bevoegd voor het volledige sociaal
beleid. In de beleidsverklaring
werden heel wat sociale maatregelen opgenomen die onze inwoners
ondersteunen van bij de geboorte
tot aan de oude dag. In ons volgend
huis-aan-huisblad leest u meer over
de accenten in het sociaal beleid.

Hugo Vankelecom

Fractievoorzitter

Kortom, de beleidsverklaring omvat alles waar N-VA Tervuren voor staat: een Vlaams,
groen, sociaal, liberaal en gastvrij beleid met een mooi evenwicht tussen het verderzetten
van het vorige beleid en vernieuwing. Samen met Groen+ en CD&V vormen we een goed
werkende coalitie waarin transparantie en respect centraal staan. En we hopen ook met
de oppositie op deze manier te kunnen werken. Om allen samen te zorgen voor een nog
beter en aantrekkelijker Tervuren.

tervuren@n-va.be
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Ontdek de speerpunten van uw
N-VA-vertegenwoordigers
Werner Aerts, schepen van Openbare Werken
Goed onderhouden wegen, voet- en fietspaden
“Om een veilig en vlot verkeer mogelijk te maken, is het essentieel dat onze wegen in goede staat zijn.
Ook een goed onderhouden voet- en fietspadennet is belangrijk. Stap voor stap zorgen we voor betere
voet- en fietspaden. Natuurlijk is het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er op de planning staat.
Daarom communiceren we duidelijk en transparant over geplande werken.”
Gescheiden rioleringen
“Dankzij de inventarisatie van het rioleringsstelsel kunnen we prioriteiten stellen bij de aanleg van
rioleringen. Waar ze vernieuwd worden, is het verplicht om een gescheiden systeem aan te leggen met
een aparte aansluiting voor afval- en regenwater. In dat geval wordt voor de betrokken bewoners de
nodige subsidie voorzien.”
Zorgvuldig gebouwenbeheer
“Ook de gemeentelijke gebouwen verdienen de nodige aandacht. We evalueren de huidige staat van de
gebouwen en stellen een langetermijnplanning op voor structureel onderhoud en energetische renovatie.”

Omer Graulus, gemeenteraadslid

Yvette Schepers, gemeenteraadslid

Een veilig Tervuren
“Veiligheid binnen de gemeente verdient de nodige
aandacht. Denk daarbij niet alleen aan de aanpak van
criminaliteit, overlast en
verloedering, maar ook
aan goede verlichting
en wegmarkeringen.
We blijven bovendien
inzetten op inbraakpreventie en het voorkomen van fietsdiefstallen. Inbraak en diefstal
voorkomen is namelijk
niet alleen een taak van
de politie. Ook u kan
uw steentje bijdragen.
Zo moedigen we onze
jongeren bijvoorbeeld
aan om hun fiets goed
te beveiligen.”

Modern onderwijs
“Als gepensioneerde onderwijzeres van de gemeentelijke basisscholen van Tervuren ligt het onderwijs mij nauw aan het hart. In
onze scholen blijven we sterk inzetten op modernisering, met onder
andere smartborden en iPads, zodat elke leerling op eigen niveau
onderwijs kan volgen. Ook de inschrijvingen zullen digitaal blijven
gebeuren, zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair. Een
aantal schoolgebouwen hebben we recent vernieuwd of zullen in de
toekomst gerenoveerd worden, waaronder basisschool De Fonkel in
Moorsel.”

Inspraak en participatie
“Uw mening is belangrijk. Want u weet als geen ander
wat er leeft in uw buurt, welke problemen en knelpunten
er zijn en wat we samen kunnen doen om de leefbaarheid
te verbeteren. Ik blijf dan ook sterk inzetten op inspraak
en participatie.”

Nederlandse les
“Ook de volgende
jaren blijven we
investeren in
lessen Nederlands.
Anderstalige leerlingen worden goed
begeleid, zodat ze
het Nederlands snel
beheersen. Ook
voor anderstalige
ouders zal het
cursusaanbod blijven
bestaan. Dit biedt een
betere toekomst aan iedereen.”

www.n-va.be/tervuren

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.
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Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:
Vlaams Parlement

Kamer

Europa
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Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

