Haal de Vlaamse Leeuw in huis!
Net zoals de vorige jaren lanceren we een warme oproep om op 11 juli
massaal de Vlaamse Leeuw uit te hangen in Tervuren. Heb je nog geen
leeuwenvlag? Laat ons iets weten voor 6 juli en we bezorgen je een leeuwenvlag voor maar 5 euro. Bestel via tervuren@n-va.be. Op vrijdag 13 juli viert
Tervuren de Vlaamse feestdag met een Vlaams filmfestival. Meer info over
het programma vind je op de website van de gemeente Tervuren.
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Verkiezingsprogramma
van N-VA Tervuren
We zijn volop bezig aan het programma
waarmee we in oktober naar de kiezer
trekken. En daarin staat jouw inbreng
centraal. Jouw bezorgdheden en suggesties noteren we tijdens gesprekken
op straat of online. Tijdens onze aperitiefbabbels in de verschillende deelgemeenten geven jullie ons interessante
ideeën. Andere belangrijke bronnen zijn
onder meer de Gemeentemonitor, het
Gemeenterapport van Het Nieuwsblad
en de grote burgerbevraging vanuit de
gemeente ‘Tervuurmaaraf’.
Inwoners evalueerden in deze verschillende enquêtes het lokaal beleid en
gaven ook hun bekommernissen en
verlangens mee. Zo verzamelen we de
belangrijkste info van de inwoners die
een actieve inbreng willen hebben in
het lokaal beleid. En natuurlijk willen
we ook voltooien waarmee we gestart
zijn. Waar nodig sturen we bij op basis
van jouw input.
Met al deze info gaan specifieke
themagroepen binnen ons bestuur aan
het werk.
In de volgende weken vind je op onze
website www.n-va.be/tervuren alle
info over onze kandidaten en programma. Zondag 16 september in de
namiddag kan je ons tegenkomen in
Tervuren, want dan bedelen we het
programmaboekje huis-aan-huis.
Hugo Vankelecom
Voorzitter N-VA Tervuren

De Kracht van Verandering
in Tervuren
Opnieuw laten we in ons blaadje onze N-VA-mandatarissen aan het woord met hun
persoonlijke kijk op de verwezenlijkingen waar we als N-VA
een verschil hebben gemaakt. Vandaag komen onze schepen
Werner Aerts en OCMW-raadsleden Geert Goossens,
Yvette Schepers en Seb Margerin aan het woord.
En je hebt het wellicht al gehoord: onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is klaar! We beschikken over een goede mix
van gedreven kandidaten die zich volledig willen engageren
voor ons project hier in Tervuren. In dit huis-aan-huisblad
stellen we opnieuw een aantal nieuwe kandidaten voor.
Veel leesplezier.

Hugo Vankelecom, voorzitter N-VA Tervuren

Bouwen aan Tervuren
Nieuwe speeltuin

Een van de mooiste verwezenlijkingen is volgens schepen van
Openbare Werken Werner Aerts de nieuwe speeltuin in de Moestuin.
“Een schot in de roos, dat zal iedereen beamen. Het is een fantastische
ontmoetingsplaats voor jong en oud.”
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“Het verenigingsleven vormt de ruggengraat van onze samenleving. Daarom ben ik zeer
blij dat het nieuwe ‘Ontmoetingscentrum Miel Puttemans’ in Vossem in opbouw is. Hier
zullen naast de muziekmaatschappijen ook andere verenigingen terechtkunnen. Ook voor
de school voorzien we hier extra klaslokalen.”
“Ook op het vlak van wegeninfrastructuur zitten we niet
stil. Zo hebben we de voorbije vijf jaar verschillende straten
heraangelegd en de asfaltlaag hersteld waar nodig. Naast de
aanleg van nieuwe fietspaden op de Tervurenlaan door het
Vlaams Gewest zal er binnenkort een fietspad aangelegd
worden in de Moorselstraat. Op korte termijn wordt er ook
een voetpad aangelegd in de Albertlaan. Al deze infrastructuurwerken gebeuren binnen de voorziene budgettaire ruimte”,
besluit Werner.
Werner Aerts, schepen van Openbare Werken
werner.aerts@n-va.be

Veilig thuis in een welvarend Tervuren
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Sabine Robeet
Woont in Duisburg,
samen met Didier
Studeerde bedrijfsmanagement- en
marketing
Mama van een zoon
van zeventien

Bezige bij
Sabine is heel gedreven. Ze werkt in
de luchthaven van Zaventem als teamverantwoordelijke voor Swissport. In
haar vrije tijd draagt ze haar steentje bij
als vrijwilliger voor goede doelen, zoals
Waffles for Life voor de Warmste Week.
Integratie = Nederlands leren
Door het dagelijks contact met mensen
uit allerlei culturen beseft ze hoe belangrijk het is dat het Vlaamse karakter
van onze gemeente behouden blijft.
Communiceren in het Nederlands is
voor nieuwe inwoners noodzakelijk om
goed te integreren.
Politiek is nieuw
Sabine wil een luisterend oor zijn. Wat
willen de Tervurenaars nog verbeteren
en hoe kan de N-VA daaraan tegemoetkomen?

tervuren@n-va.be

Helena Muyldermans
Woont in Tervuren, samen
met Jakob
Master in de rechten en
management
Mama van drie kinderen

Geëngageerde mama
Helena is een van de oprichters van
Jong N-VA Tervuren en in haar jeugd
medeoprichter van de Nederlandstalige
speelpleinwerking ‘De Pagadder’ in
Wezembeek-Oppem. Naast de intense
zorg voor haar gezin jogt Helena af en
toe in het Park van Tervuren, of doet een
terrasje met vriendinnen in onze mooie
gemeente.
Raadgever bij Vlaams minister
Muyters
Sinds 2011 werkt Helena als raadgever
op het kabinet van Vlaams minister
Philippe Muyters. Met haar expertise op
het vlak van werkgelegenheid, economie
en onderwijs wil ze het Tervuurse N-VAteam versterken en verder meewerken
aan een mooi, groen en Vlaams Tervuren.

Dirk De Vos

Lies Eyk

Geboren en getogen in Moorsel
Getrouwd met
Hilde
Studeerde
verpleegkunde en
kinesitherapie
Papa van Seppe
en Renke
Actieve Moorselnaar
Dirk is heel actief binnen voetbalclub FC Moorsel, vroeger als
speler, nu in het bestuur. Ook op
de Volksspelen staat hij ieder
jaar achter de barbecue bij ‘de
Voskes’, een traditie opgestart
door zijn vader.
Sociaal
Dirk werkt als directeur in de
assistentiewoningen De Druivelaar in Overijse en Riverpark in
Vilvoorde. Als politiek nieuwkomer
gaat zijn interesse vooral naar
het sociale aspect, met name
betaalbaar wonen en aangepaste
woongelegenheden voor ouderen.
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Passie voor m
Haar kindertij
Lies door binn
en Tervuurse
Vossem Turnt
Haar grootste
Ze speelt dan
jaar dwarsflui
Voerezonen. T
was ze lid van
Orkest van de
ook voorzitter

Van politiek
Interesse voo
altijd al gewe
ze dit jaar een
Europese poli
gaan studere
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Een sociaal Tervuren
OCMW-raadsleden Geert Goossens, Yvette Schepers en Seb Margerin blikken tevreden terug op de
voorbije vijf jaar. In de OCMW-raad tekenen zij mee de krijtlijnen uit van het sociaal beleid in Tervuren.
Rusthuisplaatsen en assistentiewoningen

“Zo zijn er de grotere realisaties zoals de uitbreiding van het woonzorgcentrum Zoniën en de opening van de
assistentiewoningen in de Vlonderse hoek”, vertelt Geert. Hij zit al heel wat jaren in de OCMW-raad en heeft
deze projecten kunnen volgen van het prille begin. “Het geeft zeer veel voldoening dat wij dankzij ons beleid
kunnen beantwoorden aan de vraag naar rusthuisplaatsen en assistentiewoningen.”

Succesvolle projecten

Daarnaast zagen de laatste jaren ook kleinere sociale projecten het licht. “Het project ‘buren bezoeken buren’ ligt mij nauw aan
het hart”, vertelt Yvette. Vrijwilligers bezoeken alleenstaande ouderen en verzachten hun eenzaamheid.
Daarnaast kent in Moorsel het buurthuis ‘Groenveld’ succes. Allerlei activiteiten brengen de buurtbewoners, jong én oud,
samen. Ook aan onze jonge gezinnen is er gedacht. “Met de opening van het kinderdagverblijf creëerden we verschillende extra
opvangplaatsen, waarbij we de eigen inwoners voorrang geven”, zegt Seb. “Ook in het woonzorgcentrum hanteren we dergelijke
voorrangsregels”, vult Geert aan.
De voorbije maanden is er ook hard gewerkt aan de fusie van gemeente en OCMW tot één organisatie. Op die manier zal de
dienstverlening voor de burger nog beter en efficiënter verlopen.

kens

Kat Verboomen

Maurine Depape

Woont in Vossem
Master in de toegepaste economie

Woont in
Moorsel
Werkt als
receptioniste
in Zaventem

Rasechte Tervuurse, opgegroeid in ‘De Linde’
Woont met haar man en drie
zonen in Tervuren
Werkt als zorgcoördinator in
een Brusselse school
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Een hart voor mensen
De grootste prioriteit van Kat
zijn haar kinderen en familie.
Van nature is ze heel sociaal
en behulpzaam, én een
luisterend oor voor mensen
die het moeilijk hebben.

Onderwijs en zorg voor mensen
De roeping van Maurine ligt in onderwijs,
opvoeding en zorg voor mensen. Ze wordt
in haar job dagelijks geconfronteerd met
een grote diversiteit aan mensen, met kleine
en grote zorgen. Maurine houdt er ook van
steeds nieuwe dingen te leren. Dit jaar
behaalde ze het diploma van kindercoach.
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Een hart voor Moorsel
Kat is actief bij FC Moorsel in
het Feestcomité en tweemaal
per week baat ze de voetbalkantine uit. Ze helpt ook op
de jaarlijkse Volksfeesten en
af en toe ook op school. Ze
houdt van de familiale sfeer
in Moorsel en wil met de
N-VA haar dorp verder op de
kaart zetten.

Hoedenmaakster
In haar vrije tijd is Maurine modiste in bijberoep. Ze houdt van mode, kunst, muziek
en alle kleine mooie dingen in het leven.
Veiligheid op straat
Maurine verplaatst zich zoveel mogelijk te
voet en moedigt dit ook aan bij haar zonen.
Als mama is veiligheid voor de zwakke weggebruiker dan ook haar grote bezorgdheid.
Met de N-VA wil Maurine werk maken van
een veilig Tervuren, dat tevens groen, warm,
en gezellig blijft.

Veilig thuis in een welvarend Tervuren

Murielle Van
Rillaer
Woont in Tervuren, getrouwd
met Peter
Thuiswerkende
ouder na 25 jaar
in bedrijfswereld
Heeft dochter en
twee kleinkinderen
Actieve huisvrouw
Murielle steekt veel zorg in haar
familie en in het bijzonder haar
kleinkinderen. Ze leest veel, kookt
en tekent graag, en houdt van
haar vele huisdieren.
Tijd voor politiek
Nu ze wat meer vrije tijd heeft,
wil ze graag iets terugdoen voor
haar geliefde Tervuren. Vooral de
middenstand, horeca en jonge
ondernemers liggen haar nauw
aan het hart. Ook wil ze zich met
de N-VA inzetten om onze kinderen hier te kunnen laten wonen.

www.n-va.be/tervuren
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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