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TERVUREN
Tervuren viert
11 juli en nodigt alle
Tervurenaars uit
Programma 11 juliviering

V.U.: Hugo Vankelecom - Mechelsestraat 52 - 3080 Tervuren - tervuren@n-va.be

• Welkom en inleiding door
Jan Spooren,
burgemeester van Tervuren
• ‘Quo vadis Vlaanderen en de
Vlaamse Rand’ door Willy De
Waele, ere-burgemeester van
Lennik
• ‘Socio-culturele verenigingen als
effectief integratiemiddel’ door
Frank Ruttens, voorzitter CRT
• Samenzang (en receptie) onder
leiding van Frank Ruttens en
Francesco Van Meeuwen
Praktisch:
donderdag 11 juli van 19 tot 21 uur
Administratief centrum, Markt 7A
Academische zitting in de raadzaal
en samenzang/receptie in de polyvalente zaal

JAN SPOOREN
Burgemeester van Tervuren
Reactie? Stuur een e-mail naar
jan.spooren@tervuren.be

N-VA AAN HET STUUR BIJ MODERNISEREN VAN TERVUREN
EEN NIEUW VRIJETIJDSCENTRUM IN HET HART VAN TERVUREN
Het nieuwe bestuur tekende onlangs een contract met het ondernemersconsortium Vure, voor de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum (VTC) en een ondergrondse parking. Een esplanade zal het historische marktplein verbinden met
het park. De werkzaamheden zijn gestart begin juni en het hele project zal klaar
zijn tegen eind 2015. De ondergrondse parking zal ons toelaten om de parkeerproblematiek in het centrum op een structurele manier aan te pakken. Het
vrijetijdscentrum wordt het kloppend hart van het Tervuurse culturele en
verenigingsleven.

100 % STEUN
Dit project werd op poten gezet door de vorige coalitie, met de actieve steun
van de N-VA. Zoals gezegd in ons verkiezingsprogramma willen wij dit
geplande initiatief realiseren tijdens deze legislatuur, mits het aanbrengen van
enkele N-VA-accenten. In die zin hebben we de voorbije maanden hard onderhandeld om het concept wat bij te schaven en vooral het prijskaartje onder
controle te krijgen. Alle meerderheidspartijen, en ook de oppositie, steunen dit
project. Gezien de omvang en impact leid ik als burgemeester dit project zelf.

42 SERVICEFLATS VOOR TERVURENAARS
Ook een van onze andere beloftes rond infrastructuur is bijna rond. De afwerking van de nieuwe assistentiewoningen (42) aan de site Moestuin zit nu echt
in zijn laatste fase. Nog belangrijker is dat er een transparante en rechtvaardige
toewijzingsprocedure werd uitgewerkt. Mede onder druk van de N-VA werd
de ‘band met Tervuren’ als het belangrijkste voorrangscriterium weerhouden.
Bovendien hebben we een artikel laten opnemen waardoor alle kandidaatbewoners er expliciet op worden gewezen dat het om een Nederlandstalige
voorziening gaat. Dit houdt in dat het personeel enkel gebruik maakt van het
Nederlands en ook de georganiseerde activiteiten alleen in het
Nederlands plaatsvinden.

EEN MODERN TERVUREN OP MAAT VAN TERVUREN
De N-VA gebruikt zijn nieuwe bestuurspositie dus ook om richting
te geven aan de modernisering van Tervuren. Hierbij hanteren we
een gezonde dosis realisme, zodat belastingverhogingen in elk
geval uitgesloten zijn. Bovendien dragen we er zorg voor dat de investeringen eerst en vooral de lokale bevolking en het Tervuurse
verenigingsleven ten goede komen. Voor deze doelstellingen wil ik
ook mezelf volledig inzetten, en de mogelijkheden van mijn nieuwe
functie ten volle uitspelen.

www.n-va.be/tervuren

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuwe parkings in Tervuren-centrum
Als gemeentebestuur hebben we de
eerste maanden van het jaar gezocht
naar een oplossing voor de
parkeerproblematiek in Tervuren
centrum. Hierbij werd ook aan de
fietsers gedacht.
Onze dienst openbare werken, WEB
en infrastructuur, heeft de voorbije
weken hard gewerkt om deze parkings toegankelijk te maken. Belangrijk om te weten is dat je op alle
vermelde parkings gratis kan parkeren. Breng je een langer bezoek aan
het centrum of kom je op winkelbezoek, dan zijn deze parkings zeker
een valabel alternatief. Zij bevinden
zich immers allemaal op wandelafstand van het centrum.

Parking Lindeboomstraat
- Ter hoogte van het kruispunt met de
Olmenstraat
- 35 parkeerplaatsen (uitgezonderd
vrachtvervoer)
Parking Vandevelde
- 70-tal voertuigen
- Toegang via de Vanderachterstraat
Parking Pootestraatje
- In- en uitgang via Broekstraat
- 30-tal voertuigen

Parking Vlonderse Hoek:
- Achter administratief centrum
- 150 voertuigen (uitgezonderd
vrachtvervoer)
- Bereikbaar via de Leuvensesteenweg en de Vlonderse Hoek
Parking Panquin
- Voor voertuigen tot 3,5 ton
- 78 plaatsen (73 gewone plaatsen en
5 parkeerplaatsen voor andersvaliden)
- In- en uitrit aan het kruispunt van
de Duisburgsesteenweg met de Hertenbergstraat

Parkeerplaatsen voor personen met
een beperking, bibliotheek Tervuren centrum
- 3 parkeerplaatsen voor personen
met een beperking aan de bibliotheek
- Bereikbaar via de Pastoor Vandersandestraat
Fietsparkeren
- In de Brusselsesteenweg, ter hoogte
van huisnummers 40-42
- In de Hoornzeelstraat, ter hoogte
van huisnummers 12-14
- Vijf fietsbeugels
- Aan weerszijden signalisatiepalen voorzien van reflectoren

HUBERT KEYAERTS,
schepen van Openbare Werken

Reactie?
Stuur een e-mail naar
hubert.keyaerts@tervuren.be

Wist je dat …
N3
... de wegenwerken aan en rond de Leuvensesteenweg een gewestelijke bevoegdheid is waarbij de gemeente geen of weinig inspraak heeft? De impact op de lokale verkeerssituatie van
Tervuren is bekend. Daarom vinden we het belangrijk u te kunnen verwijzen naar een gedetailleerd faseplan op de website van Tervuren http://www.tervuren.be. Momenteel hebben
we fase 3 achter de rug en fase 4 start begin 2014. De werken zullen een einde nemen in 2015.

Markt 6
... men gaat starten met de werken aan het historisch pand op de Markt 6 in centrum Tervuren? Het gebouw zal worden gerestaureerd met respect voor de waardevolle interieurelementen en met behoud van de originele voorgevel. De
brasserie zal op het gelijkvloers ook een tuinterras inrichten en hoopt de zaak te kunnen openen voor de zomer van
2014.

Handelszaken
... er nog steeds handelszaken zijn die het Nederlandstalig karakter van Tervuren niet respecteren.? Het Nederlands
maakt deel uit van onze eigenheid en is essentieel in onze leefomgeving. Daarom blijven wij ons engageren om handelaars te stimuleren en acties te ondernemen.

tervuren@n-va.be

Vragen aan Hugo Vankelecom, voorzitter van N-VA Tervuren
Wie is Hugo?
Woont een jaar of vijftien in
Duisburg. Vader van twee kinderen, Lara (17) en Niel (15).
Professor in de faculteit Geneeskunde aan de universiteit van
Leuven. Vrije tijd gaat naar
recreatief joggen en fietsen, tuin
en huisdieren, vrienden, reizen
en fotografie

gemeentelijk beleid. Daarbij wordt vooral aandacht
besteed aan onze drie speerpunten: 1) respect voor het
Vlaamse karakter van Tervuren, mét positieve benadering
van anderstaligen en actieve hulp bij integratie; 2) een
gezellige gemeente op maat van de Tervurenaars met
focus op een verantwoord en haalbaar financieel beleid; 3)
een bruisend Tervuren met ondersteuning van lokale
verenigingen en initiatieven, en een hefboombeleid voor
lokale economie en horeca.

Sinds maart 2013 ben je de voorzitter van N-VA
Tervuren. Wat doet een voorzitter eigenlijk?
Officieel heet het dat de voorzitter “de hoofdverantwoordelijke is van de afdeling en dat zijn belangrijkste
opdracht de coördinatie van taken is.” Je kan het beschouwen als de trainer van een voetbalploeg. Hij zet de spelers
van zijn team, de leden van het afdelingsbestuur, op de
juiste plaats. Hij bepaalt de strategie om de spelers van
de verschillende linies efficiënt te doen samenspelen.

Op 11 juli organiseert de gemeente Tervuren een
11 juliviering. Wat betekent dat voor de N-VA?
We zijn fier op onze Vlaamse identiteit, en dit op een nietverkrampte maar zelfbewuste manier. Daarom vinden we
het uitermate belangrijk dat de gemeente, onder impuls
van N-VA Tervuren, de viering van de Vlaamse feestdag
op de agenda heeft gezet. Ook hier staan we voor een
open houding: het programma is een mooie mix van
Vlaamse thema’s, politieke verscheidenheid (VLD-spreker) en cultuur (Cultuurraad). Ik hoop als voorzitter van
N-VA Tervuren daarmee nogmaals duidelijk te maken dat
onze Vlaamse “reflex” er geen is van navelstaarderij maar
van openheid. Maar dan wel openheid op basis van
respect voor onze lokale gemeenschap.

Wat zou jij als N-VA-voorzitter graag realiseren de
komende jaren?
Het afdelingsbestuur zal erop toezien dat de N-VA-waarden en - overtuigingen geconcretiseerd worden in het

Het volledige interview staat op de website
www.n-va.be/tervuren.
Hebt u nog vragen voor de voorzitter?
Contacteer hem via hugo.vankelecom@n-va.be

Een voorzitter is een
beetje een voetbaltrainer

(T)Huis in Tervuren, een Europese aan het woord
Wie is Brigitte Klaassen?
Brigitte is Oostenrijkse, geboren in
Wenen in 1959 en getrouwd met Ger
Klaassen, Nederlander. Sinds 2005
woont ze in Tervuren centrum. Ze
hebben drie kinderen Daniel (27),
Sebastian (26) en Benjamin (15). Sinds
mei van dit jaar is ze oma van een
kleinzoontje Corvin.

Inburgeren en integreren
Ik heb een tijdlang Nederlandse les
gevolgd in Tervuren bij het Centrum
van Volwassenenonderwijs. Dat was
een zeer gezellige tijd, waar ik enkele
vriendinnen heb aan overgehouden.
Mijn man en ik hebben ook dansles
gevolgd in Tervuren bij de Dansclub
Tervuren, een heel fijne club waar we
onze danskennis hebben kunnen op-

www.n-va.be/tervuren

frissen. Mijn man speelt al jaren tennis bij de tennisclub Tervuren en mijn
jongste zoon eveneens. Ik volg zelf
nog Italiaanse les bij het CVO.

Kritische noten en suggesties
De verkeerssituatie kan nog wat verbeterd worden. Soms is het bijna onmogelijk van A naar B te gaan. Het
invoeren van eenrichtingsverkeer bij
ons in de Olmenstraat heeft geleid tot
meer sluipverkeer. Ook wordt vaak
op stoepen en zebrapaden geparkeerd. Het centrum zou een volledige
30km-zone moeten worden, wat ook
voor de fietsers zoals schoolkinderen
veel beter zou zijn. Qua verkeer- en
parkeerbeleid is er nog werk aan de
winkel. De onregelmatige en soms
gelijktijdige sluitingsuren van de ho-

reca kunnen
beter georganiseerd worden.
Door mijn
participatie in
de recent opgerichte Klankbordgroep voor
anderstaligen
probeer ik mijn bijdrage te leveren
aan een nog aangenamer wonen in
Tervuren.
Meer info over de klankbordgroep?
Neem contact op met Jan Spooren,
burgemeester of Lut Kint, schepen
van burgerzaken en communicatie.
Via e-mail te bereiken
jan.spooren@tervuren.be of
lut.kint@tervuren.be

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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