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Veilig thuis in een welvarend Tervuren

3 605 keer bedankt!

Hard werken om uw  
verwachtingen waar  
te maken
Door uw massale steun kwam de N-VA in 
onze gemeente als grootste overwinnaar 
uit de bus bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober. Met een stijging van  
zes naar negen zetels en een score van  
bijna 30 procent werden onze verwachtin-
gen ruimschoots overtroffen. Meer  
dan reden genoeg dus om u nog eens  
te bedanken en om onze negen  
mandatarissen voor te stellen. 

Verantwoordelijkheid opnemen
Het is nu aan ons om dit duidelijke  
signaal en uw vertrouwen te vertalen 
in een sterk beleid. De N-VA zal – als 
leidende formatie – uitdrukkelijk haar 
verantwoordelijkheid opnemen voor alle 
Tervurenaars. Ook daarom blijf ik graag 
én met overtuiging uw burgemeester.  
Ik zal met veel enthousiasme blijven  
werken aan het welzijn van alle mensen  
in onze gemeente.

Samenwerken
We hebben bewust gekozen om het beleid 
verder te zetten met onze huidige  
coalitiepartners Groen+ en CD&V.  
Op basis van de goede ervaringen van  
de vorige zes jaar en omdat we ervan 
overtuigd zijn dat dit het beste is voor 
Tervuren. Maar vooral omdat we vanuit 
de N-VA rotsvast geloven in constructief 
samenwerken als de sleutel voor een  
succesvol beleid. Niet enkel een samen- 
werking tussen politieke partijen,  
maar ook een dialoog met het gemeente-
personeel, burgers en verenigingen. 

Deze coalitie gaat voor continuïteit in 
het beleid voor een gezellig en gastvrij 
Tervuren, met aandacht voor het Vlaamse 
karakter en duurzaamheid. Vertrekkend 
vanuit een visie en overtuiging, maar met 
het nodige pragmatisme en vooral gezond 
verstand. 

Uitdaging aangaan
De goede verkiezingsuitslag doet deugd 
en geeft vertrouwen. Maar er is absoluut 
geen plaats voor zelfgenoegzaamheid. 
We beseffen goed dat we in Tervuren 
nog werk voor de boeg hebben en dat 
er belangrijke uitdagingen wachten. 
We zullen hard moeten werken om uw 
verwachtingen in te lossen en om verder 
een mooie toekomst uit te bouwen voor 
onze gemeente. En die uitdaging willen 
we samen met u aangaan.

Nieuwjaarsdrink  
N-VA Druivenstreek

Zondag 10 februari om 10.30 uur
Cafetaria van het GC Felix Sohie
Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart

Gastsprekers: burgemeester Jan Spooren 
en Vlaams minister Ben Weyts

Wist je dat …
we vanaf 2019 een Europees Parlementslid 
uit Tervuren hebben? Ralph Packet, onze 
vorige jongerenvoorzitter in Tervuren,  
volgt Sander Loones op in het Europees 
Parlement. Succes, Ralph!

Jan Spooren
Burgemeester

Meer weten over N-VA 
Tervuren?

 www.n-va.be/tervuren 
 tervuren@n-va.be
 N-VA Tervuren

In februari 2019 kiezen we een nieuw 
lokaal N-VA-bestuur. Zin om mee te 
doen? Laat het ons weten via e-mail 
of contacteer een van onze bestuurs-
leden.
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Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur
Met veel trots stellen we u onze bestuursploeg voor de volgende zes jaar voor. Met deze negen  
N-VA-mandatarissen gaan we volop voor een veilige thuis in een welvarend Tervuren.

Jan Spooren
Burgemeester

Lut Kint
Schepen

Werner Aerts
Schepen

We hebben de 
overtuiging en 
goesting om  
verder te doen.

De N-VA heeft in Tervuren een nieuwe wind 
doen waaien en wil verder op de ingeslagen 
weg. Met de politieke kennis en ervaring die 
ik de voorbije jaren heb opgebouwd, wil ik de 
toekomst van onze mooie gemeente verder mee 
vorm geven. Samen met een sterk team en op 
basis van respect en luisterbereidheid. Met uw 
steun en vertrouwen blijf ik dan ook graag uw 
burgemeester en kan u ook de volgende jaren 
rekenen op mijn inzet.

Jan zal worden voorgedragen als burgemeester 
voor de volgende zes jaar.

Zes jaar geleden werd ik schepen van Burgerzaken, 
Communicatie en IT en Onderwijs. Mijn eerste politieke 
mandaat en een kans die ik met twee handen heb gegrepen 
om in mijn eigen gemeente een aantal dingen te kunnen 
veranderen en mee te kunnen beslissen over zoveel zaken 
om Tervuren beter te maken. En het werk is nog niet  
gedaan. Dank voor uw stem en vertrouwen. Zoals beloofd, 
zal ik mijn mandaat opnieuw voor zes jaar met volle  
overtuiging opnemen.

Lut wordt opnieuw voorgedragen als schepen en krijgt een 
nieuwe uitdaging. Ze wordt voorgesteld als voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst en zal in het schepen-
college zetelen met de bevoegdheden sociale zaken, gezond-
heid en welzijn, gezin en kinderopvang en seniorenbeleid.

Samen met de hele N-VA-ploeg wil ik zorgen voor continu-
iteit. Er is uiteraard nog veel werk aan de winkel. Zo wil ik 
mijn schouders blijven zetten onder de verdere verfraaiing 
en opwaardering van onze gemeente, zodat Tervuren nog 
mooier wordt om in te wonen en leven.

Werner wordt opnieuw voorgedragen als schepen. Hij zal 
opnieuw de bevoegdheid openbare werken op zich nemen.
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Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur

Omer Graulus  

Gemeenteraadslid

De voorbije zes jaar was ik gemeenteraadslid en graag wilde ik er nog een volgende termijn aan 
toevoegen. Dank voor uw stem! Ik wil me de volgende zes jaar blijven inzetten voor ouderen 
en mensen met een beperking en wil meewerken aan projecten ter bevordering van het sociaal 
contact en de veiligheid.

Omer blijft de volgende jaren gemeenteraadslid.

Marc Charlier  
Voorzitter gemeenteraad

Onze gemeente staat voor belangrijke uitdagingen en heeft nood aan bestuurders die met ken-
nis en daadkracht oplossingen uitwerken voor lokaal wonen en werken, gezonde financiën, een 
bruisend sportief en cultureel verenigingsleven en veel meer. Graag bouw ik met mijn politieke 
ervaring en engagement mee aan een veilig en welvarend Tervuren.

Marc zetelt vanaf januari 2019 in de gemeenteraad. Hij zal voorgedragen worden als voorzitter 
van de gemeenteraad.

Hugo Vankelecom  
Fractievoorzitter gemeenteraad

Als voorzitter van N-VA Tervuren heb ik – samen met mijn sterke bestuursploeg – achter de 
schermen intensief meegewerkt aan de politieke realisaties. Dankzij uw steun zal ik nu actief in 
het beleid verder werken aan: 
• een gezellig Tervuren met bruisende handel, horeca, verenigingen en buurtfeesten; 
• een open maar Vlaams Tervuren met respect voor onze taal en waarden; 
• een groen Tervuren waar onze kinderen kunnen blijven wonen. 

Hugo zal vanaf januari 2019 als gemeenteraadslid zetelen en fractievoorzitter worden voor de N-VA.

Hubert Keyaerts  
Gemeenteraadslid

Mijn motto is altijd geweest ‘wij zullen doorgaan’. Voor de Vlaamse zaak, een nog beter sociaal 
beleid rond vergrijzing, eenoudergezinnen, de zwakkeren in onze samenleving, assistentie- 
woningen in elke deelgemeente, betere fietspaden tussen de deelgemeenten en aanpalende  
gemeenten (bijvoorbeeld Sterrebeek) en verkeersveilige dorpskernen.

Hubert was de eerste voorzitter bij de oprichting van N-VA Tervuren. In 2007 werd hij OCMW- 
voorzitter en schepen van Sociale Zaken. Van 2013 tot 2015 was hij schepen van Openbare Werken 
en de laatste drie jaar zetelde hij als gemeenteraadslid. Hubert blijft de volgende jaren zetelen als 
gemeenteraadslid.

Monica Bruylandt-Van De Velde 
Gemeenteraadslid

Als zelfstandig thuisverpleegster leerde ik de noden van de mensen kennen. Als politica kon ik 
– eerst in het OCMW en later als schepen en gemeenteraadslid – die noden aankaarten en naar 
oplossingen zoeken. Dat wil ik met mijn opgebouwde ervaring nog eens enkele jaren voor u doen.

Monica heeft ondertussen meer dan 30 jaar politieke ervaring en blijft de volgende jaren zetelen in 
de gemeenteraad.

Yvette Schepers 
Gemeenteraadslid

De voorbije bestuursperiode was ik OCMW-raadslid en lid van het bijzonder comité. Ik vind 
het vooral belangrijk dat we luisteren naar mensen die hulp nodig hebben. Ik maak deel uit van 
de seniorenadviesraad en weet daardoor goed wat de noden van onze senioren zijn. Ik hoop dat 
het initiatief ‘Buren bezoeken buren’ verder uitgebreid kan worden, zodat we de eenzaamheid bij 
alleenstaanden kunnen verhelpen.

Yvette zal vanaf januari 2019 als gemeenteraadslid zetelen.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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