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Aperitiefbabbels

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

We nodigen je uit voor een hapje,
een drankje en een goeie babbel. Een
leuke manier om je zondag te starten! Waar? Bij jou in de buurt!
N-VA Tervuren organiseert dit jaar
meerdere 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.
De eerste aperitiefbabbel zal plaatsvinden op zondag 22 maart van
10.00 tot 12.00 uur op de Kerkplaats
in Duisburg. We bezoeken in het
voorjaar (april, mei en juni) ook nog
de andere deelgemeenten. De exacte
data en locaties worden jullie nog
meegedeeld. Houd onze website of
je brievenbus in het oog. In het najaar volgt een tweede ronde van aperitiefbabbels.

NIEUW PARKEERBELEID MOET CENTRUM VAN TERVUREN LEEFBAAR HOUDEN
VERANDERING HOOGNODIG
Tervuren ontwikkelt zich in snel tempo tot een aantrekkelijke en moderne gemeente. Een keerzijde van de medaille is de toenemende parkeerdruk die het
centrum meer en meer versmacht. Zowel bewoners als handelaars klagen al jaren
over het toenemend gebrek aan parkeergelegenheid. Bezoekers vermijden een
(winkel)uitstap naar het centrum omdat ze hun auto zo moeilijk kwijtraken.
De N-VA wil zeker het gebruik van openbaar vervoer en fiets stimuleren. Maar
we willen ook oplossingen aanbieden die aan de realiteit beantwoorden. Tervuren
is nu eenmaal een gemeente waar veel inwoners van het centrum minstens één
auto hebben. Veel Tervurenaars gebruiken ook de wagen om naar het centrum te
komen.

MEER PARKEERCAPACITEIT
Sleutelelement in het nieuwe beleid is de opening van de ondergrondse parkeergarage aan de Moestuin, die meer dan 200 plaatsen telt. In een tweede fase komt
er ook nog een ondergrondse parking op de Brusselsesteenweg als deel van het
Casalta-project. Ook het Museum voor Midden-Afrika werkt aan plannen voor
een parking onder de Paleizenlaan. Langparkeerders kunnen gratis terecht in een
aantal randparkings, onder meer aan de site Panquin en Diependal.
(lees verder bladzijde 2)

www.n-va.be/tervuren

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuw parkeerbeleid moet centrum van Tervuren leefbaar houden
(vervolg bladzijde 1)
Ten slotte heeft de N-VA er ook voor
gepleit om de parkeerplaatsen op de
markt en in het park voorlopig te behouden. Aanpassingen op langere termijn zijn mogelijk maar we willen dit

stap voor stap doen, en eerst evalueren
hoe de nieuwe parkeerrealiteit zich
ontwikkelt.

Eerlijke verdeling
van lusten en lasten
Met het parkeerbeleid willen we de
gemeente aantrekkelijker maken om er
te wonen, te werken en te winkelen.
Zo streven we ernaar de parkeerbehoeften van de diverse gebruikers in
het centrum (bewoners, werknemers,
handelaars en bezoekers) beter op elkaar af te stemmen.
Door het invoeren van een blauwe
zone in de smalle straatjes van het
oude centrum en het (beperkt) uitbreiden van het betalend parkeren in de
winkelstraten krijgen we een maximale rotatie. Samen met de verhoogde
parkeercapaciteit zorgt deze strategie
ervoor dat kortparkeerders veel gemakkelijker plaats zullen vinden. Voor
de inwoners van dit deel van het centrum creëert dit ook meer parkeermogelijkheden omdat ze overdag onbeperkt kunnen parkeren in de blauwe
zone met hun bewonerskaart.

De gemeente wil geen extra inkomsten
genereren op de kap van de parkeerders, maar kiest voor een budgetneutraal parkeerproject. Onder het motto
‘de gebruiker betaalt’ zorgen we ervoor dat het niet zomaar alle belastingbetalers zijn die hiervoor opdraaien. In
de betaalzones en de ondergrondse
parking hebben we de tarieven bewust
laag gehouden, en een eerste kwartier
is overal gratis. Het nieuwe parkeerbeleid zal voor iedereen voordelen opleveren, hoewel het voor niemand
perfect zal zijn.

Een beleidskeuze op basis van
expertise en overleg
Een parkeerbeleid is zeer complex en
heeft een grote impact op het leven
van de burgers. Daarom hebben we
een expertenbureau ingeschakeld en
werd er uitgebreid overlegd met handelaars en burgers. De gemeente blijft
de regisseur en een gespecialiseerd bedrijf zal alles in goede banen leiden.

Wist je dat …
… de werken aan het nieuwe vrijetijdscentrum en de ondergrondse parking op schema zitten? De feestelijke opening is
gepland voor het tweede weekend van januari 2016.
… de gemeente haar begroting niet ontspoort ondanks alle investeringen én dit bovendien wordt gerealiseerd zonder
belastingverhogingen?
… de Music For Life-actie van N-VA Tervuren van december 2014 het grootste aandeel heeft aangebracht van de ganse
provincie Vlaams-Brabant? Meer dan 1 000 euro op een totaal van ongeveer 6 000 euro.

De jaarlijkse traditie: het eetfestijn van N-VA Tervuren.
Noteer alvast in je agenda zondag 26 april van 11.30
uur tot 14.30 uur of van 17 uur tot 20 uur in de polyvalente zaal van het gemeentehuis, Markt 7a in Tervuren.
Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij de bestuursleden
van N-VA Tervuren of via e-mail tervuren@n-va.be.
Op het menu staat onze originele paella of
koninginnenhapje met frietjes.

tervuren@n-va.be

HUBERT KEYAERTS
schepen van
Openbare
Werken

Tervuren investeert in wegen en onderhoud
Hubert Keyaerts is sinds 2013 schepen van Openbare Werken in Tervuren. Voordien was hij zes jaar
schepen van Sociale Zaken en
OCMW-voorzitter. In januari 2016
geeft hij de fakkel door aan Werner
Aerts. Tijd voor een interview.
Ben je graag schepen, Hubert?
Het is toch schitterend als je beroep eigenlijk je hobby is. Als ik nu terugblik
op de voorbije acht jaar … ik zou nooit
iets anders willen doen. Ik doe mijn
werk dan ook met heel veel goesting.
Wat heb je al kunnen realiseren als
schepen en wat zit er nog aan te
komen?
Een van de grootste projecten van de
voorbije twee jaar is de heraanleg van
de Leuvensesteenweg (N3). Het einde
ervan is gelukkig in zicht. De werken
zijn normaal afgerond tegen eind juni.
De straten die het verkeer van de omleiding opvangen, hebben het echter
hard te verduren. Herasfaltering daar
is een topprioriteit.
In het centrum van Tervuren staan er
dit voorjaar nog werken gepland in de
Paardenmarktstraat en de omgeving
van de Boulangerlaan. De straten wor-

den heraangelegd en er komt een volledige vernieuwing van de riolering.
Beide straten liggen ook in een schoolomgeving waar we extra aandacht voor
hebben. We investeren zo in mooie,
aangename en verkeersveilige straten.
En naast die grote projecten, zijn we
elke dag bezig met kleinere werken
om wegen en gebouwen te onderhouden, te vernieuwen en veilig te maken.
In de winter is dit echter niet altijd
even makkelijk. Zo moet het minimum
5° C zijn voor herasfalteren van beschadigd wegdek en opvullen van
putten.
Heb je nog ambities die je zou willen verwezenlijkt zien?
In het centrum en deelgemeenten moet
het comfort voor voetgangers nog verbeterd worden. Zo zijn we bezig met
het opmaken van een duidelijk voetpadenreglement. Ik hoop dat we dit
nog in 2015 kunnen goedkeuren.
Hubert, ik heb nog enkele verscheurende keuzes voor jou ... Schepen in
groot-Tervuren of burgemeester van
Moorsel?
Ik ben Moorselaar bovenal, maar schepen van heel Tervuren.

Actie: Een hart voor Tervuren
Op vrijdag 13 februari deelde N-VA Tervuren niet
minder dan 800 chocolaatjes uit tijdens de jaarlijkse Valentijnsactie ‘Een hart voor Tervuren’. De
chocolaatjes gingen vlot van de hand en werden
positief onthaald. We hopen dat het gesmaakt
heeft! Samen met de chocolaatjes kregen de bezoekers van de vrijdagmarkt ook een uitnodiging
voor onze gespreksavond rond orgaandonatie.

F.C. Moorsel of OHL?
Ik ben medeoprichter van F.C. Moorsel. Dus eerst F.C. Moorsel en nadien
OHL.
Eind juni op vakantie naar ZuidAfrika of thuis op de Moorselse
feesten?
Sowieso de Moorselse feesten. In
Zuid-Afrika is het dan winter en ik ga
er liever naartoe in de zomer.
Heb je tot slot nog een persoonlijke
boodschap voor onze lezers?
Als je echt iets wil doen voor je gemeente, is politiek actief worden een
uitstekende keuze. Ik ben fier op wat
we met de N-VA-afdeling al bereikt
hebben in Tervuren. Wie interesse
heeft en hierover eens wil praten of lid
wil worden, mag een e-mail sturen
naar tervuren@n-va.be.

Heb jij een hart voor … ?
Heb jij er al eens over nagedacht om je te laten registreren als orgaandonor? Is iedereen geschikt als donor? Wat houdt zo veel
mensen tegen? Praten over orgaandonatie met familie of vrienden
blijft zeer gevoelig. De wet op orgaandonatie is te weinig gekend.

Kom naar onze gespreksavond op 26 maart
Renée Van Tricht is onze gastspreker. Regelmatig geeft ze boeiende lezingen over orgaandonatie. Bovendien weet ze als geen
ander waarom donoren zo belangrijk zijn. Haar ervaring als
mama van Kurt die op tweejarige leeftijd een nieuwe lever kreeg,
maakt haar verhaal heel persoonlijk.
De gespreksavond wordt ingeleid door Jan Spooren,
burgemeester van Tervuren.
Iedereen die meer wil weten over orgaandonatie en transplantatie is welkom op deze avond. De toegang is gratis.
Wanneer? donderdag 26 maart 2015 om 20 uur
Waar? polyvalente zaal in De Zevenster, gemeentehuis
Tervuren - Markt 7a
Meer info? www.n-va.be/tervuren.be

www.n-va.be/tervuren

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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