Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar

Fijne kerst en
prettig eindejaar
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Vrijdag 31 januari 19.30 uur
Gildenhuis Reet

Gastspreker is Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps schepen Annick De Ridder.
Iedereen welkom!
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Beste Tervurenaar,
2019 was een boeiend jaar voor N-VA Tervuren. De start van de
nieuwe coalitie, de verkiezing van een nieuw bestuur, de beleidsverklaring en natuurlijk niet te vergeten de herverkiezing van uw
burgemeester, Jan Spooren, in het federaal parlement.
2019 zal helaas ook het laatste jaar van Hubert Keyaerts als
gemeenteraadslid zijn. Hij heeft ervoor gekozen om de fakkel
door te geven aan Dirk De Vos. Hubert was de eerste voorzitter
van N-VA Tervuren en heeft de partij dus mee groot gemaakt.
We hebben enorm veel aan hem te danken en zullen hem dan
ook erg missen in de gemeenteraad. Bedankt, Hubert, voor het
harde werk van de afgelopen jaren!

Op 19 januari bent u uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie in
de Zevenster. We hopen dat we u, net zoals voorgaande jaren,
talrijk mogen verwelkomen om te klinken op het nieuwe jaar.
Op 14 februari bent u van harte welkom op de vrijdagmarkt van
Tervuren, waar wij onze jaarlijkse Valentijnsactie houden.
Tot slot wens ik u, namens het voltallige
N-VA-bestuur, prettige feesten en de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

Maar we blijven als bestuur niet stilstaan. Zo steunt N-VA Tervuren
de Warmste Week met de verkoop van lekkere chocolade. Dit jaar
gaat de opbrengst integraal naar de vzw ‘The Healing Horse’.

NIEUWJAARSDRINK

Geert Goossens
Voorzitter N-VA Tervuren

Zondag 19 januari
om 11 uur

N-VA Druivenstreek
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Zaal De Wilg in de Zevenster
Markt 7a, 3080 Tervuren

Met gastspreker Theo Francken
Iedereen welkom!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Hard werken aan een warm en sociaal Tervuren
In ons vorige huis-aan-huisblad stelden we u de beleidsverklaring al voor en gingen we dieper in op bepaalde
aspecten daaruit. In deze editie laten we Lut Kint aan het woord, schepen van Sociaal Beleid, Zorg en Welzijn
en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Van kinderopvang tot ouderenbeleid, van
welzijn tot gezondheid, van armoedebestrijding tot toegankelijkheid: Lut heeft een boeiend pakket
bevoegdheden. Ook het woonzorgcentrum, de thuisdiensten, het Huis van het Kind en de sociale dienst
vallen onder haar verantwoordelijkheid.
Rechten-en-plichtenverhaal
Tervuren telt toch een aantal leefloners en ook kansarmoede
bestaat in onze gemeente. “De N-VA wil dat iedereen meekan
in onze maatschappij. Ik vertrek daarbij steeds vanuit de sterktes
en het potentieel van de mensen. Ik wil mensen kansen
aanbieden richting werk en integratie”, aldus Lut Kint.
We zetten dan ook sterk in op activering naar werk. Voor de
N-VA is dat een rechten-én-plichtenverhaal. “Wie aanspraak
maakt op bepaalde rechten zoals een uitkering en begeleiding,
moet ook beseffen dat daar plichten tegenover staan, zoals het
positief gevolg geven aan een passende jobaanbieding of het
werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst”, zegt
Lut. “Het is op het lokale niveau dat de werkbereidheid van
werkzoekenden in de praktijk kan worden getoetst en sociale
(uitkerings)fraude kan worden opgespoord en aangepakt.”

Sociaal restaurant
In een wijk- of buurtcentrum willen we het principe
van een sociaal restaurant uittesten. Daar voorzien we
niet louter goedkope maaltijden: we focussen op het
samenbrengen van mensen. Enkel en alleen op voeding
werken zal geen structureel verschil maken, maar samen
genieten van een lekkere en gezonde maaltijd helpt wel
om sociaal isolement tegen te gaan.

Betaalbare en toegankelijke zorg
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in
onze gemeente en willen mensen aanmoedigen om zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen, met de nodige zorg. “Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat ouderen binnen de vier muren
van hun (aangepaste) woning blijven”, legt Lut Kint uit.
“Vandaar het belang om ook de omgeving af te stemmen
op de noden van senioren.”
Er kan echter een moment
komen dat thuis wonen
niet meer lukt en de oudere
verhuist naar een assistentiewoning of woonzorgcentrum. Voor de N-VA
moet het woonzorgcentrum
betaalbaar en toegankelijk
zijn, maar moet het ook
een plek zijn waar ouderen
zich thuis voelen. Dat houdt
in dat ze bij voorkeur
residentiële zorg in de
buurt kunnen vinden.

L ut Kint huldigde de beweegbank in: een laagdrempelige
manier om ouderen aan het
bewegen te krijgen.

Gezonde en hartveilige gemeente
In oktober ondertekende Lut Kint tijdens de Welzijnsbeurs het charter ‘Gezonde Gemeente’. Daarmee bevestigt het lokale
bestuur van Tervuren het engagement om alle inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.
Lut wil dat Tervuren binnenkort ook het label ‘Hartveilige Gemeente’ krijgt. “Niet alleen plaatsten we AED-toestellen op
publiek toegankelijke plaatsen en zullen we tien procent van het personeel opleiden voor het gebruik ervan. We willen
ook dat onder meer verenigingen en buurtcomités reanimatiecursussen kunnen volgen”, legt ze uit.

“Om deze doelstellingen te realiseren reken ik erop om te kunnen samenwerken
met verschillende partners. Scholen spelen een belangrijke rol om bijvoorbeeld
kansarmoede op te sporen. Vrijwilligers binnen onze gemeente komen in
contact met heel wat mensen en kunnen een signaalfunctie opnemen.
De seniorenadviesraad is een goed klankbord om ideeën af te toetsen en
neemt zelf ook heel wat initiatieven. En onze eigen medewerkers en diensten
zijn natuurlijk het best geplaatst om zaken aan te pakken en ervoor te zorgen
dat iedereen erbij hoort en zich Tervurenaar voelt”, besluit de schepen.
tervuren@n-va.be

Lut Kint
Schepen van Sociaal
Beleid, Zorg en Welzijn en
voorzitter van het
bijzonder comité voor
de sociale dienst
lut.kint@n-va.be
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De sportieve
ambities van
Tervuren

Militair sportcentrum

Onze gemeente is rijk aan sportclubs, in
alle mogelijke disciplines, recreatief of
competitief, groot en klein. De meeste
van die clubs kunnen binnen de eigen
gemeente hun sport beoefenen. Het
gemeentebestuur levert dan ook al jaren
grote inspanningen ter ondersteuning
van de sportclubs. “En dat zal het ook de
komende jaren blijven doen”, benadrukt
gemeenteraadsvoorzitter Marc Charlier.
In tegenstelling tot andere gemeenten
beschikt in Tervuren elke deelgemeente
over haar eigen lokale sportfaciliteiten,
tot grote tevredenheid van de sporters.
Uit een bevraging van vorig jaar blijkt dat
78 procent van de deelnemers tevreden is
met de beschikbare sportinfrastructuur.
“Tervuren scoort daarmee opmerkelijk

En laten we vooral de inspanningen niet
vergeten die de N-VA, en in het bijzonder
onze burgemeester, heeft geleverd om
het militair sportcentrum van Duisburg
onder gemeentelijk beheer te krijgen.
Vanaf volgend jaar kunnen we daardoor
het aanbod van onze sportinfrastructuur
een enorme boost geven. Sporten die tot
op heden slechts matig of niet aan hun
trekken kwamen – zoals tennis, hockey
en golf – zullen over een aantrekkelijke
infrastructuur kunnen beschikken.

 innenkort is er een gloednieuw hockeyB
terrein in Tervuren.

beter dan veel omliggende gemeenten”,
zegt Marc Charlier.

Blijven investeren

Maar omdat N-VA Tervuren liefst een nog
hogere tevredenheidsscore behaalt, zal er
ook de komende jaren stevig geïnvesteerd
worden. Hetzij in renovatie (bijvoorbeeld
de vernieuwing van het sanitair in de
sporthallen), hetzij in volledig nieuwe
infrastructuur (kunstgrasveld in Moorsel,
een volledig nieuwe infrastructuur op de
Berg van Termunt).

“De Tervuurse sportclubs kunnen zich
dus verheugen op een nog beter en ruimer
aanbod. Enkel voor de sportieve resultaten
zullen ze zelf moeten zorgen”, besluit Marc
Charlier.
Marc Charlier
Voorzitter
gemeenteraad

Culturele en toeristische
troeven uitspelen

Werken aan een divers
woningaanbod

Tervuren heeft fantastische toeristische troeven in handen. Vele
daarvan hebben we te danken aan de geschiedenis. Het paleis
van de hertogen Albrecht en Isabella, de Sint-Hubertuskapel, de
site Panquin, het ommuurde park met zijn bekende poorten, en
ten slotte het AfricaMuseum en de indrukwekkende Tervurenlaan. “Dat cultureel erfgoed moeten we beschermen en opwaarderen”, zegt gemeenteraadslid Monica Van De Velde.

Betaalbaar wonen: niet gemakkelijk in
Tervuren, waar de bouwgronden en huizen
duur zijn. “De gemeente neemt echter
verschillende initiatieven om een aanbod
voor diverse doelgroepen te voorzien”, zegt
gemeenteraadslid Dirk De Vos.

Het AfricaMuseum is een van de
vele toeristische trekpleisters van
Tervuren.

Tijdens de vorige bestuursperiode
werd een indrukwekkend
erfgoedbeheersplan opgesteld,
dat een goed overzicht biedt
van het belangrijke erfgoed
waaraan Tervuren rijk is. De
komende jaren kan daaruit
geput worden om ons cultureel
erfgoed te beschermen en op te
waarderen.

“Daarvan kunnen niet alleen
de inwoners, maar vooral ook
toeristen komen genieten”,
aldus Monica Van De Velde.
“Een samenwerking van de
dienst Toerisme en de raad
voor lokale economie is van
groot belang om ook de
handelaars te betrekken in
het toeristisch gebeuren van
Tervuren.”
Monica Van De Velde
Gemeenteraadslid

 en eerste werkt de gemeente samen met de sociale huis•T

vestingsmaatschappijen, Vlabinvest en het sociale verhuurkantoor Webra om voldoende sociale woningen te voorzien.

 erder voorziet de gemeente een voorrangsregeling voor
•V

Tervurenaars in nieuwe woonprojecten waarvan de gemeente
eigenaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de site Panquin,
het vroegere GITO en het ontwikkelingsplan in Moorsel.

 oor ouderen zorgen we voor een aanbod van aangepaste
•V

appartementen/woningen voor levenslang wonen met
optioneel zorgpakket, zowel in Tervuren-Centrum als in
de deelgemeenten.

 ot slot zetten we in op duurzaam wonen
•T

om zo ons steentje bij te dragen voor het
klimaat. Bij renovaties van huizen stellen
we hoge eisen op het vlak van isolatie en
groene energievoorzieningen.

Dirk De Vos, gemeenteraadslid
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