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Bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 2012 werd de politieke pagina in
Tervuren resoluut omgeslagen met
een totaal nieuwe bestuurscoalitie
waarvan de N-VA de kern uitmaakt.
We staan nu een jaar voor de
volgende verkiezingen.
Tijd dus om even terug te blikken en
op te lijsten wat de N-VA, samen met
haar coalitiepartners, heeft bereikt
in Tervuren, en waar we een verschil
hebben gemaakt. Daarom laten we in
deze en ook in de volgende editie van
het huis-aan-huisblad onze N-VAmandatarissen aan het woord. Ze
geven een persoonlijk overzicht van
de verwezenlijkingen van de voorbije
vijf jaar die hen het meest hebben
beroerd én een belangrijke impact
hebben gehad voor Tervuren en zijn
inwoners.
In deze editie komen onze volgende
sterkhouders aan het woord:
burgemeester Jan Spooren, exschepen en huidig gemeenteraadslid
Hubert Keyaerts, gemeenteraadslid
Kelly Merckx en gemeenteraadslid en
fractievoorzitter Monica BruylandtVan De Velde.

wenst
N-VA Tervuren
u een fijn 2018!

De Kracht
van Verandering
in Tervuren

Nieuwjaarsdrink N-VA Druivenstreek
Zondag 21 januari 2018
11 uur tot 13 uur
Den Blank, Overijse
Gastspreker:

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Nieuwjaarsdrink N-VA Tervuren
Zondag 28 januari 2018

11 uur tot 13 uur
Zaal De Wilg – gemeentehuis De Zevenster, Tervuren
Gastspreker:

Ben Weyts, Vlaams minister

Veel leesplezier.
Hugo Vankelecom
voorzitter N-VA Tervuren

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Tervuren wenst
u een prettige Kerst!
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Actief leven in Tervuren
Ik heb lange tijd meegedraaid in de Jeugdraad van Tervuren. Zo heb ik van dichtbij gezien hoe de jeugdhuizen in onze gemeente zich hebben ontpopt tot een vaste waarde in
het vrijetijdsleven van de Tervuurse jeugd. Daarom ben ik ook blij dat we mee hebben
ingestaan voor de ondersteuning en uitbreiding van de jeugdhuizen. Zo heeft De Kaaf
sinds vorig jaar een splinternieuw onderkomen. Samen met de harmonie en Jokrimo
hebben zij een gloednieuw complex ter beschikking gekregen. Ook bij de recente herstart van het jeugdhuis in Tervuren, Tram 44, konden de initiatiefnemers rekenen op
steun van het gemeentebestuur.
Ook de voetbalinfrastructuur in Tervuren werd grondig aangepakt. Als actieve
speelster kan ik niet anders dan dit toejuichen. Moorsel kreeg een nieuw oefenterrein
voor haar jeugdspelers, met op lange termijn misschien een volwaardig kunstgrasveld.
Een kunstgrasveld ligt er al in Duisburg, en dat wordt intensief gebruikt. Daarom werd
beslist om twee containers met doucheruimten te laten installeren die vanaf dit seizoen
gebruikt worden.
Als hondenliefhebber is een van mijn favoriete plaatsen
het park van Tervuren. Niets is leuker dan een lange wandeling te maken waar zowel baasje als hond
van geniet. Dankzij twee losloopzones kan je je favoriete viervoeter zonder leiband uitlaten. Eén van de
losloopzones is al ingericht aan de Vaartvijvers richting Duisburg. Voor de tweede is er al een akkoord van
de Regie der Gebouwen. Hopelijk kan er binnenkort gesproken worden van een omheinde zone. Want de
losloopzones zijn niet enkel in het voordeel van de hondeneigenaars. Er waren in het verleden namelijk
veel klachten van parkbezoekers over loslopende honden. Zo kunnen zowel hondeneigenaars als wandelaars onbezorgd wandelen. Want iedereen verdient
het om te kunnen genieten van een ontspannen
moet kunnen genieten van een ontspannen uitje uitje in ons fantastische park!

“Iedereen
in ons fantastische park.” Kelly Merckx, gemeenteraadslid

Zorgen voor oud en jong
Wat ik persoonlijk mooie realisaties vind,
zijn de assistentiewoningen De Vlonder
en de uitbreiding van het woonzorgcentrum Zoniën. Als OCMW-voorzitter heb
ik deze dossiers opgestart tijdens de vorige
bestuursperiode. Dankzij de uitbreiding met 54 bedden in het woonzorgcentrum slagen we er nu in om in onze eigen
gemeente ook oudere Tervurenaars een
kwalitatieve en warme zorg te bieden.
In mei 2017 hebben we deze nieuwe vleugel officieel geopend. In december van dit jaar
is ook het kinderdagverblijf aan het woonzorgcentrum gestart.

Steun samen
met de N-VA
De Warmste
Week
Net als de vorige jaren steunt de
N-VA ook dit jaar Music For Life,
de goededoelenactie van Studio
Brussel.

De 42 assistentiewoningen De Vlonder in het centrum van Tervuren zijn sinds 2013
bewoond. Ook een mooi woonproject voor senioren waar vooral Tervurenaars wonen.
De kers op de taart is de prachtige moestuin op deze site, waar de bewoners volop van
kunnen genieten.
Voor al deze projecten zorgen we ervoor dat we voorrang
geven aan mensen die in Tervuren wonen of een band hebben met onze gemeente. Een eigen woonregie was een van de
speerpunten in het N-VA-programma en op dat vlak hebben
we al wat gerealiseerd. Met het woonproject op Kisteveld, de
Panquinsite en de site van het oude Gito op de Brusselsesteenweg maken we daar in de nabije toekomst nog verder werk van.

“De N-VA realiseerde al enkele mooie woonprojecten.”
Hubert Keyaerts, gemeenteraadslid

tervuren@n-va.be

Op vrijdag 22 december
vind je ons op de vrijdagmarkt in Tervuren,
tussen 9 uur en 12 uur.

3

“We blijven ons inzetten voor meer verkeersveiligheid.”
Burgemeester Jan Spooren

Verkeersveiligheid stijgt sterk in Tervuren
Recente cijfers van de politiediensten in Vlaams-Brabant tonen aan dat het aantal verkeersongevallen
met lichamelijke schade in Tervuren tussen 2014 en 2016 daalde met 37,5 procent. Dat is de sterkste
daling in onze provincie en duidt zeker op een verhoogde verkeersveiligheid in Tervuren.
Gezamenlijke aanpak van politie en gemeente
Dat uitstekende resultaat is het gevolg van de versterkte samenwerking tussen politiediensten en
gemeentediensten. Investeringen in verbeterde verkeersinfrastructuur en zachte verbindingen gingen
samen met intensievere controles op alcohol en snelheid. Daarnaast hebben we extra personeel aangeworven voor de cel
mobiliteit. Die dienst werkt nauw samen met de politie en onze technische dienst. Op die manier worden problemen rond
verkeersveiligheid veel grondiger en efficiënter aangepakt.
Inspanningen en investeringen leveren resultaten op
We namen specifieke maatregelen rond de schoolomgevingen en koppelden die aan het sensibiliseren van ouders en doorgaand verkeer. Ook de
verbindingswegen tussen de dorpskernen en de uitbreiding van de zone 30 in
de dorpscentra dragen bij tot een veiligere verkeersafwikkeling.
Verdere stappen gepland
Het werk is zeker niet gedaan, en elk verkeersslachtoffer is er één te veel.
Daarom worden er de komende maanden bijkomende projecten uitgevoerd zoals een voetpad in de Albertlaan, de fietspaden langs de Tervurenlaan
en een aantal snelheidsremmende maatregelen in bepaalde straten. Pijnpunt blijft het gebrek aan fietspaden langs de N3 tussen
Vossem en Leefdaal, maar de gemeente werkt samen met het Vlaamse Gewest om dit complexe maar noodzakelijke project zo
snel mogelijk op te starten.

De metamorfose van Tervuren
Het heeft letterlijk en figuurlijk heel
wat voeten in de aarde gehad, maar ik
ben er heel trots op dat we de Moestuin
vernieuwd en ingehuldigd hebben. Onze
bruisende gemeente beschikt hiermee over
een bijkomende troef om mensen naar
Tervuren uit te nodigen en te laten genieten
van al het moois dat hier te beleven valt.
Iedereen die me kent weet dat cultuur,
vrije tijd en toerisme me heel nauw aan het hart liggen. Daarom beschouw ik de realisatie
van het nieuwe vrijetijdscentrum De Warandepoort als een droom die is uitgekomen.
Voortaan kunnen cultuurliefhebbers er komen proeven van een ruim aanbod aan
activiteiten, en ik ben ervan overtuigd dat Tervuren zich zo extra aantrekkelijk maakt voor
de talrijke bezoekers.
Dat onze gemeente intussen erkend werd als toeristisch centrum, is natuurlijk de kers op de
taart. Wie had een paar jaar geleden nog maar durven dromen dat zoiets mogelijk was? Nu
komt het erop aan om Tervuren verder te ontwikkelen als een gezellige en gastvrije groene
parel in de Vlaamse Rand, open voor iedereen mét respect voor
de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur. Ik ben fier om deel uit
te maken van een ploeg gemotiveerde N-VA-mensen die zich
engageren om van Tervuren een steeds mooiere gemeente te
maken waar het veilig en goed wonen is.

“De erkenning van Tervuren als toeristisch
centrum is de kers op de taart.”
Monica Bruylandt-Van De Velde, fractievoorzitter

Bal
van de
burgemeester
Jan Spooren
ZATERDAG 24 FEBRUARI
De Steenberg, Moorsel
Voorverkoop: 8 euro
Inkom: 10 euro

Met dj Matthias Verhulst
en optredens van Belle Perez
en Camping Esmeralda
Deuren gaan open om 19.30 uur
De opbrengst gaat
naar The Healing Horse

www.n-va.be/tervuren

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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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