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TERVUREN
Gespreksavond met

EEN BLIK OP HET TWEESPOOREN BELEID IN TERVUREN

Jan
Verheyen
‘De Vlaamse
verwarring.
Een
polemische
toespraak
over de
relatie
tussen cultuur en politiek.’

In haar verkiezingsprogramma beloofde N-VA Tervuren te ijveren voor een modern
en levendig Tervuren dat haar landelijk karakter zou behouden. Na bijna twee jaar
besturen geloven we meer dan ooit in deze dubbele doelstelling. We hebben echter
ondervonden dat er permanent moet worden gezocht naar delicate evenwichten.

Organisatie van N-VA Tervuren, in
samenwerking met Forum Vlaamse
Vrouwen (FVV) en Vlaamse Actieve
Senioren (Vlas)

De vele woonprojecten zorgen voor een opwaardering van onze gemeente en komen tegemoet aan de steeds stijgende vraag naar betaalbaar wonen in eigen streek. Door inbreiding en verdichting proberen we als bestuur onze open en groene ruimtes te
vrijwaren, maar het zorgt wel voor bijkomende druk op Tervuren-centrum en de woonkernen in de deelgemeenten. We willen deze druk draagbaar maken door goed overwogen mobiliteitsoplossingen. De investeringen in de N3 en heel wat andere straten zullen
de veiligheid en het comfort in onze gemeente aanzienlijk verbeteren, maar de omleidingen bezorgen de Tervurenaar heel wat kopzorgen en overlast.

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

Vrijdag 28 november 2014 - 20 uur
- Zaal Papeblok in Tervuren
Inkom: leden 3 euro
niet-leden 5 euro
Jan Verheyen kennen we allemaal
als succesvol filmregisseur van
onder meer Team Spirit, Vermist en
Dossier K. en Het Vonnis. Minder
bekend, maar daarom niet minder
bemind, is zijn kritische inkijk in de
moeizame relatie tussen de artistieke wereld en de Vlaamse identiteit en beweging. Jan Verheyen zal
deze visie uiteenzetten tijdens zijn
lezing waarbij het publiek wordt
uitgedaagd en ruime gelegenheid
krijgt tot het stellen van vragen.
Een niet te missen première!
Interesse? Dan verwachten we u
vanaf 19.30 uur in Gemeenschapscentrum Papeblok in Tervuren.
Meer info? www.n-va.be/tervuren

www.n-va.be/tervuren

De bouwwerken aan het vrijetijdscentrum in het centrum van Tervuren en het kleuterblok in Vossem verlopen vlot. Ook de vernieuwing van de gemeentelijke infrastructuur
in de deelgemeenten zit op schema. Dit biedt enorme opportuniteiten aan Tervuurse verenigingen en gezinnen, maar het brengt wel extra drukte met zich mee. De ondergrondse
parking en het daaraan gekoppelde parkeerbeleid zullen tegen 2016 Tervuren eindelijk
verlossen van de parkeerproblemen die de lokale economie én de inwoners jarenlang
parten hebben gespeeld. Maar de op te leggen regels en handhaving zullen ongetwijfeld
voor de nodige wrevel zorgen.

De N-VA maakt zich sterk dat het samen met de coalitiepartners deze talrijke ontwikkelingen in Tervuren in goede banen kan leiden. Wij stellen ons ook garant voor een aanvaardbare balans tussen de noodzakelijke modernisering en een Tervuren op maat van
de Tervurenaars. En in elk geval moeten we de ambitie hebben om van Tervuren een van
de mooiste en aangenaamste gemeenten in Vlaanderen te maken. De mogelijkheden zijn
er en onze gemeente en haar inwoners verdienen dat.
Tot slot wil ik nog eens benadrukken dat ik ook na mijn recente verkiezing als volksvertegenwoordiger het burgemeesterschap in Tervuren met meer overtuiging dan ooit zal
blijven uitoefenen. De volgende jaren zijn cruciaal voor de verdere toekomst van Tervuren en samen met de lokale N-VA-afdeling wil ik mijn verantwoordelijkheid naar de Tervuurse bevolking ten volle opnemen. Daarom heb ik op 30 september mijn internationale
job in de sociale sector definitief vaarwel gezegd. Ik zal mijn parlementair
ambt en mijn contacten maximaal gebruiken om al die ambities van Tervuren een extra duw in de rug te geven.
Burgemeester JAN SPOOREN: “We moeten de ambitie
hebben om van Tervuren een van de mooiste en aangenaamste
gemeenten in Vlaanderen te maken. De mogelijkheden zijn
er en onze gemeente en haar inwoners verdienen dat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA wil kazerne Panquin redden
EEN UNIEKE KANS

gen. Bovendien is de hele site gecatalogeerd als
beschermd gebied. Toch vindt de N-VA dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid als regisseur van
nieuwe ontwikkelingen moet opnemen, waarbij men weliswaar samenwerking moet zoeken met zowel publieke
als private partners om het financieel plaatje rond te krijgen. Niets doen is volgens ons geen optie omdat het risico
dan zeer groot wordt dat de site verloedert en teloorgaat.
Eind juni verliet het Belgische leger redelijk onverwacht de kazerne Panquin in het kader van interne herstructureringen. De N-VA hecht veel waarde aan deze
unieke historische site en wil er een kwaliteitsvolle ontwikkeling (laten) realiseren die ten goede komt aan de
Tervuurse gemeenschap. Hierbij denken we zowel aan
betaalbaar wonen in eigen streek, als aan de uitbouw
van een aanbod in de sector van verblijfstoerisme en
conferentiefaciliteiten. Ook de belangrijke actoren uit
de zorgsector hebben al interesse getoond.

Een complexe oefening
Maar het dossier Panquin is complex en zal nog heel wat
creativiteit en inzet vergen. Door het zware investeringsprogramma in nieuwe gemeentelijke infrastructuur biedt
de meerjarenbegroting geen ruimte voor extra investerin-

Eerste stappen reeds gezet
Als voorbereidende stap in dit dossier heeft het
gemeentebestuur een historische studie besteld om te
kijken wat er op de site kan en mag gebeuren. Daarnaast
werd er een kosteloze gebruiksvergunning afgesloten met
het leger om het onderhoud en de veiligheid te kunnen
verzekeren. Daarnaast kan de gemeente al beperkt
gebruik maken van de kazerne om aan een aantal dringende behoeften tegemoet te komen. Omdat de concrete
uitvoering van het project nog wel enige tijd vraagt, pleit
de N-VA ervoor om te onderzoeken of men bepaalde
delen van de site reeds op korte termijn kan verhuren. Op
die manier kan althans een deel van de onderhoudskosten worden gerecupereerd en blijven de gebouwen beter
bewaard.
Wordt vervolgd …

Wist je dat …
Tervuren investeert in nieuw wegdek
… Tervuren op verschillende plaatsen
investeert in de vernieuwing van het
wegdek? Schepen Hubert Keyaerts
(N-VA) vertelde ons dat men eind september is gestart met de vernieuwing
van het wegdek in de Pachthofstraat
en Schoolstraat in Moorsel. Begin oktober was de Heidestraat in Duisburg
aan de beurt. Ook in de Vestenstraat
planden we werken om half oktober
een nieuw wegdek aan te leggen.

Werken op de Leuvensesteenweg (N3)
… fase 6 op de Leuvensesteenweg is
gestart? Vanaf eind september tot
april 2015 wordt gewerkt tussen het
kruispunt van de Pater Dupierreuxlaan en de Museumlaan. Bovengronds wordt de weg vernieuwd met
voet- en fietspaden langs beide kanten van de weg. Er wordt geen busbaan aangelegd, er komen wel
nieuwe riolering en bufferleidingen.
Fase 7 rondt de werken af en het
einde van de werken is gepland voor
juni 2015. Voor meer informatie kan u
terecht op www.tervuren.be, doorklikken op 'N3'.

Ook de Vestenstraat
krijgt een nieuw
wegdek

tervuren@n-va.be

Woonzorgcentrum Zoniën breidt uit
… men gestart is met de bouw aan
Woonzorgcentrum Zoniën op de
Jezus-Eiklaan? Onze OCMW-raadsleden Geert Goossens en Yvette
Schepers bevestigden ons dat er een
bijkomende vleugel komt voor vijftig
bewoners.

VRAGEN AAN

Monica Bruylandt-Van De Velde, gemeenteraadslid en N-VA-fractievoorzitter
In deze rubriek stellen we u
onze N-VA-bestuursleden,
OCMW-mandatarissen en
gemeenteraadsleden voor.
Vandaag is het de beurt aan
Monica Bruylandt-Van De
Velde, gemeenteraadslid en
fractievoorzitter N-VA.
Wie is Monica?
Mijn man Bert en ikzelf komen
uit Oost-Vlaanderen. Sinds
1968 wonen we in Tervuren. De
twee kinderen zijn ondertussen het huis uit en de vier
kleinkinderen komen regelmatig onze dagen vullen.
Hoe ben je in de Tervuurse politiek beland?
Het was wijlen Joris Depré die mij bij de gemeentelijke
politiek betrok. In 1976 werd ik in de OCMW-raad verkozen, en dit mandaat heb ik met vol enthousiasme zes jaar
beleefd. In 1982 werd ik verkozen in de gemeenteraad,
waar ik tot nu toe ononderbroken zetel. Ik ben ook twaalf

jaar schepen in Tervuren geweest, onder meer van Milieu,
Openbare Werken en Toerisme.
36 jaar politiek actief! Dit moet een passie zijn?
Eerst de Volksunie en nu de N-VA, dit zijn de partijen die
mijn ideeën bevatten en oplossingen bieden in deze turbulente tijden. Ik wil gewoon dingen veranderen die fout
draaien in de maatschappij. Elke jongere heeft wel die
ambitie, maar op mijn leeftijd – ik ben ondertussen 71 jaar
- wil ik ook graag behouden wat goed is. Dat is niet altijd
haalbaar, wat ik zeer betreur. Door mijn werk als zelfstandige thuisverpleegster heb ik de noden van de mensen
leren kennen, en heb ik geleerd hoe waardevol een luisterend oor kan zijn.
Wat wil je nog betekenen in de politiek?
Mijn doel is om als fractievoorzitter de nieuwkomers en
de jongeren te begeleiden in hun politiek mandaat, voor
de burger open te staan voor hun zorgen en samen oplossingen te zoeken voor hun vragen en verzuchtingen. Zo
kunnen wij samen van Tervuren een gemeente maken
waar het veilig en aangenaam wonen is.

WERKGROEPEN IN ACTIE: Lokale economie en horeca
N-VA Tervuren heeft heel wat thema’s die haar nauw aan het hart liggen. Om hier actief aan de slag mee te gaan,
werken we deze thema’s uit in verschillende werkgroepen. De ideeën spelen we dan door aan onze burgemeester
en schepenen zodat ze dan verder ontwikkeld kunnen worden, in samenspraak met de coalitiepartners. Zo is er
de werkgroep “Lokale economie en horeca”.
N-VA Tervuren heeft het vaste voornemen om Tervuren terug op de kaart te zetten als bruisende en gezellige gemeente waar het prettig vertoeven is. De vele veranderingswerken in Tervuren centrum zijn niet aangenaam, maar
noodzakelijk voor een positieve ontwikkeling van het centrum. Toch mogen we ook niet blind zijn voor de huidige
leegstand en moeten we met gepaste visie werken aan een verdere stimulering en opwaardering van de lokale economie.
De werkgroep benadrukt dat N-VA Tervuren het gemeentelijke karakter wil behouden, maar het ook wil aanpassen
aan de moderne behoeften. De horeca zal straks de rol van magneetfunctie moeten opnemen. De gemeente kan daarbij een faciliterende rol spelen. Onze grote troeven van het nabije unieke park en het museum moeten we daarbij
ten volle uitspelen. We stellen ook voor dat er een afstemming komt rond openings- en sluitingsuren en periodes
van verlof tussen de horeca- en handelszaken onderling. Ook het vernieuwde parkeerbeleid zal moeten passen in
deze visie van herbronnen en stimuleren van de lokale economie. De huurprijzen in Tervuren betekenen voor vele
starters een moeilijke hindernis. Hier vragen we de gemeente om het gesprek aan te gaan met de eigenaars, om de
voordelen van een bruisend Tervuren tegenover leegstand te benadrukken. Uiteraard zal de gemeente haar prachtige
fiets- en wandelpaden best verder ontwikkelen met het bruisende marktplein als vertrek- of eindpunt.
Het project Casalta zijn we zeer genegen omwille van de open bevraging bij de bevolking naar ontbrekende handelszaken. Inspraak van de burgers die hierdoor mee op zoek mogen gaan naar een evenwichtige spreiding van het
winkelaanbod, is fantastisch. Ook voor de invulling van de handelspanden van het project Lempereur stimuleerden
we de gemeente om, in de mate van het mogelijke, inspraak te hebben. We moedigen het bestuur ook aan om de
deelgemeenten niet te vergeten en er het behoud van de kleine handelskernen te steunen en te faciliteren.

www.n-va.be/tervuren

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Veereenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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.
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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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