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Een nieuwe start
Sinds de bekendmaking dat Jan Spooren
gouverneur werd, is het allemaal zeer
snel gegaan. Ik werd voorgedragen als
burgemeester en ging onmiddellijk aan de
slag. In augustus legde ik de eed af en op
1 september startte ik als nieuwe burgemeester van Tervuren. Het leek wel een
eerste schooldag, maar dat was het niet
helemaal, want het schepencollege is mij
niet onbekend.

Ervaring in Tervuurse politiek
Van 2001 tot en met 2006 vertoefde ik er
al als schepen van Financiën en Huisvesting. Mijn Tervuurse politieke ervaring
gaat zelfs terug tot 1995. Toen zetelde ik
voor het eerst zes jaar in de gemeenteraad. De zes daaropvolgende jaren was ik
schepen en van 2007 tot 2012 nam ik opnieuw mijn plaats in als gemeenteraadslid.
Nadien ben ik om professionele redenen
zes jaar niet politiek actief geweest. Sinds
2019 ben ik opnieuw verkozen in de
gemeenteraad, eerst als voorzitter van de
gemeenteraad en nu als burgemeester.

Goed bestuur verderzetten
Jan vervangen wordt een hele opdracht.
Zijn gedegen dossierkennis en zijn
politieke inzichten, in combinatie met zijn
verzoenende maar doelgerichte aanpak,
hebben ons zeven en een half jaar goed

politiek bestuur opgeleverd. Dat moet
absoluut verdergezet worden.

Sterke schepenen
Maar goed besturen doe je niet alleen, dat
doe je met de steun van ervaren toegewijde schepenen. En zo heeft de N-VA er
twee: Lut Kint en Werner Aerts nemen
respectievelijk de bevoegdheden sociaal
beleid en openbare werken voor hun
rekening, en vervullen ook in moeilijke
coronatijden met brio hun taken. Zij zullen ook nu de twee ‘rechterhanden’ blijven
van de burgemeester in het schepencollege.
Samen met de gemeenteraadsleden en de
leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst.

Ambitieus programma
Ik kijk ernaar uit om ons beleidsprogramma voor de vier komende jaren
te realiseren. Een ambitieus programma,
met nog heel wat projecten in uitvoering
of op stapel.
Parking Keizerinnendreef, sportcentrum
in Duisburg (hockey, tennis, golf), site
Panquin met hotel, wellness, een nieuw
gemeentelijk museum en prachtig
gelegen woongelegenheden.
Een ambachtelijke zone met ruimte
voor een nieuw recyclagepark en een
nieuw politiekantoor.

Een nieuwe kantine en jeugdhuis op de
Berg van Termunt, een nieuwe locatie
voor de Scouts.
Een nieuwe feestzaal voor Duisburg
(site Pachthof Stroykens), een nieuw
kunstgrasveld (voetbal) en een heringerichte dorpskern in Moorsel en
nieuwbouwprojecten De oude jongensschool en ’t Wiel in Vossem.
De uitrol van de voetpadenstrategie en
invulling van de ontbrekende verbindingsstukken tussen de fietspaden.
Wegenis- en rioleringswerken in de
Puttestraat en de Sint-Jansstraat,
rioleringswerken in de Stationsstraat,
de studie voor de heraanleg van de
Heidestraat, …
Een hele boterham dus, maar
ik ben ervan overtuigd dat
we dit met deze N-VAploeg en deze meerderheid
tot een goed einde zullen
brengen.
Beste groeten,

Marc Charlier
Burgemeester
marc.charlier@n-va.be

Win een etentje met onze kersverse burgemeester (zodra het weer kan)
Wil je onze burgemeester graag wat beter leren kennen? Stuur voor 20 december 2020 een mailtje met je naam naar
tervuren@n-va.be en maak kans op een etentje met hem (zodra het weer kan).
Veel succes!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 9 november.
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In gesprek met onze nieuwe
gemeenteraadsvoorzitter Hugo Vankelecom

INTER

Na het vertrek van Jan Spooren werd toenmalig gemeenteraadsvoorzitter Marc Charlier benoemd tot burgemeester.
Het N-VA-bestuur ging op zoek naar een nieuwe ‘eerste burger van Tervuren’. En dat werd Hugo Vankelecom.

Hugo, wat doet een gemeenteraadsvoorzitter eigenlijk?
De gemeenteraadsvoorzitter zit
tegenwoordig niet alleen de gemeenteraad, maar ook de OCMW-raad voor.
Dat zijn de twee belangrijkste beslissingsorganen van de gemeente. Het
leiden van beide vergaderingen vergt
een grondige voorbereiding: de
raadsvoorzitter treedt niet gewoon op
als ‘ceremoniemeester’, maar leidt het
debat tussen de raadsleden in goede
banen. Hij waakt erover dat de
bespreking geen oeverloze discussie
wordt. Hij zorgt er ook voor dat het
debat respectvol verloopt.

“De gemeenteraadsvoorzitter zorgt ervoor dat het
debat respectvol verloopt.”
De raadsvoorzitter ziet er bovendien
op toe dat het huishoudelijk reglement
gerespecteerd wordt en handhaaft
de goede orde. Indien nodig kan
hij zittingen schorsen. Daarnaast
officialiseert de raadsvoorzitter met
zijn handtekening alle reglementen
en besluiten die betrekking hebben
op de twee raden, zoals de agenda’s en
verslagen. Hij bespreekt met de algemeen directeur en de gemeentelijke
diensten vragen en problemen die met
de gemeenteraad verband houden en
neemt samen met hen de beslissingen
daarover.

Heb je lang getwijfeld of je dit
mandaat zou aanvaarden?
Dat het N-VA-bestuur me vroeg,
beschouw ik als een eer en vooral als een
blijk van vertrouwen. Ik heb deze taak
dan ook met plezier aanvaard. Ook
omdat ik als raadsvoorzitter korter

tervuren@n-va.be

bij de dossiers en het reilen en zeilen
van de gemeente betrokken wil raken.
Ik ben in de politiek gegaan met de
ambitie iets te kunnen doen voor de
Tervurenaars, niet om gewoon maar
‘aanwezig’ te zijn op vergaderingen.
Dit is dus een kans om dat politiek
engagement in daden om te zetten.

“Als raadsvoorzitter kan ik
mijn politiek engagement
in daden omzetten.”
Wat is je ambitie?
Uiteindelijk wil ik bereiken dat beide
raadsvergaderingen zich ontwikkelen tot besprekingen die efficiënt,
constructief en respectvol verlopen,
zonder dat ik continu ‘gendarme’
moet spelen. Ik heb de indruk dat dat
de laatste jaren toch meer en meer een
probleem aan het worden is.
Persoonlijk vind ik zo’n schouwspel
schadelijk voor het beeld van de politiek. Ik wil open discussies toelaten en
faciliteren voor alle raadsleden, maar
het moet politiek-inhoudelijk zijn.
Ik wil in de vergaderingen de nodige
dynamiek brengen, zodat besprekingen
ter zake zijn en niet eindeloos afwijken van het agendapunt. Daarenboven
wil ik dat de discussies met respect
gevoerd worden, zonder persoonlijke aanvallen. Ik besef dat dat een
ambitieus doel is, maar toch hoop ik
dat raadsleden van meerderheid én
oppositie me het vertrouwen geven
om dat op te bouwen.

“Ik ben een voorstander
van open discussies,
maar het moet politiekinhoudelijk zijn.”

Ik wens ook dat ik als voorzitter een
goede relatie kan opbouwen met alle
fractievoorzitters. Ik ben niet direct
wat je zou kunnen noemen een politiek beest, maar probeer to the point
te zijn en niet rond de pot te draaien.
Ik heb bewust geen grote beloften
gedaan bij mijn aanstelling als raadsvoorzitter, omdat ik geloof in daden,
niet in vage politieke taal.

“Ik geloof in daden, niet in
vage politieke taal.”
Wat N-VA Tervuren betreft wil ik als
raadsvoorzitter de brug vormen tussen
het schepencollege, de gemeenteraad
en het N-VA-bestuur, zodat al onze
geëngageerde bestuursleden nauw
betrokken worden bij de belangrijkste
politieke dossiers.

Vragen voor Hugo?
hugo.vankelecom@n-va.be

Wist je dat …
... de raadsvoorzitter ook een
sjerp mag dragen tijdens officiële
gelegenheden en plechtigheden?
Deze verschilt van het lint van
burgemeester en schepenen en is
blauw-wit-rood met het wapenschild van de gemeente en dat van
de Vlaamse Gemeenschap.
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Kelly Merckx legt eed af in gemeenteraad
Na de benoeming van Jan Spooren als gouverneur is er in onze gemeenteraadsfractie behoorlijk wat veranderd. Door het vertrek
van Jan kwam Kelly Merckx als eerste opvolger in de gemeenteraad. We laten haar met plezier aan het woord.
“Welkom terug in de gemeenteraad. Met zo’n bericht wakker
worden is even schrikken. Pas na een kop koffie (of twee) drong
alles volledig door. Onze burgemeester werd provinciegouverneur en kon dus niet meer zetelen in onze gemeenteraad. Die
exit gaf mij de kans om opnieuw te zetelen. Enerzijds ben ik heel
blij dat ik mij opnieuw mag inzetten voor onze mooie gemeente,
anderzijds betekent dit ook het afscheid van een van mijn grote
politieke voorbeelden. Maar, des te meer redenen om mijn
uiterste best te doen als gemeenteraadslid.”

Focus op jonge gezinnen
“Toen me gevraagd werd om mij voor te stellen in dit huis-aanhuisblad, heb ik even teruggekeken naar de verkiezingsfolder
van 2018. Op twee jaar tijd is er niet al te veel veranderd. Behalve
dan dat ik geen twintiger meer ben. Mogelijk ook de reden
waarom er een einde kwam aan mijn voetbalcarrière. En hoewel
de jeugd, door mijn verleden bij de jeugdraad, mij nog zeer nauw

Monica BruylandtVan De Velde verkozen
als nieuwe
fractievoorzitter
Monica Bruylandt-Van De Velde is de nieuwe
fractievoorzitter van de N-VA-ploeg in de
gemeenteraad.
“Als fractievoorzitter is het mijn taak om de
samenwerking tussen het schepencollege en de
raadsleden te onderhouden. Daarnaast ben ik
de boodschapper tussen de verkozenen en het
N-VA-bestuur. Ook de samenwerking met de
andere gemeenteraadsfracties is belangrijk.”
“Het is een boeiende job en samen met onze
sterke N-VA-ploeg werk ik voor
u verder aan een Vlaamse,
veilige en sociale
samenleving.”

Vragen voor Monica?
monica.vandevelde@n-va.be

aan het hart ligt, is mijn focus verplaatst naar jonge gezinnen.
Mijn vriend en ik gaan ook bouwen in onze gemeente, dus naast
mijn roots ligt ook mijn toekomst in Tervuren.”

Belang van afvalbeheer
“De mentaliteitswijziging van ‘Dance 2
the Maxx’ naar ‘huisje-tuintje-kindje’
was ook een van de redenen waarom ik
me kandidaat heb gesteld om de N-VA te
vertegenwoordigen bij Interrand. Afvalbeheer is misschien niet zo’n populair
thema, maar het is een van de belangrijke zaken in een gemeente. En één
waarvoor ik mij met veel goesting ga
smijten.”
Vragen voor Kelly?
kelly.merckx@n-va.be

Een Fietsbieb in Tervuren
Op 17 oktober is in Tervuren de Fietsbieb geopend. Schepen van Sociaal
Beleid Lut Kint is een van de initiatiefnemers. Ze is ontzettend blij dat
alles zo vlot en snel is gelopen. In februari van dit jaar vond een eerste
overleg plaats en nu is het zover.
Schepen Lut Kint legt uit: “We
zijn op zoek gegaan naar een
locatie en hadden al snel ons oog
laten vallen op de loods op de
Panquinsite. Onze mannen van
de dienst werken hebben deze
locatie gebruiksklaar gemaakt
en heel snel is er een groep
enthousiaste vrijwilligers gevormd
die het hele concept laat draaien.
Na een oproep in het infoblad
van Tervuren hadden we ook
direct een aantal kinderfietsen.
De Fietsbieb is een duurzaam en “Met de Fietsbieb willen we ervoor zorgen dat
toegankelijk concept. Kinderen elk kind een eigen fiets heeft”, legt schepen Lut
groeien snel en op deze manier Kint uit.
kan je gemakkelijk je fiets inruilen voor een ander exemplaar. Het is bovendien betaalbaar voor iedereen.
Zo willen we ervoor zorgen dat elk kind een eigen fiets heeft.”
Bij de Fietsbieb kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar een kinderfiets ontlenen.
Door de huidige coronamaatregelen is ze tijdelijk gesloten, maar zodra we
weer open mogen, lezen jullie dat op de Facebookpagina www.facebook.com/
FietsbiebTervuren. De Fietsbieb bevindt zich in de loods op de Panquinsite,
School van Tervurendreef (ingang langs de parkpoort op de Markt).
Vragen voor Lut? lut.kint@n-va.be

www.n-va.be/tervuren
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

