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Inleiding 

Dus jij hebt de moed om het programma van Groen+ te beginnen lezen. Proficiat! De lengte ervan 

toont dat we veel ideeën hebben om van Tervuren een menselijkere, eerlijkere en gezondere 

gemeente te maken. Heb je wat minder tijd, lees dan zeker de samenvatting. 

Met deze editie gooien we het over een andere boeg. Elk hoofdstuk is geschreven voor een bepaald 

doelpubliek. Neem bijvoorbeeld Anna, 30 jaar oud, moeder van 2 kindjes en fervente fietser. Anna 

zal het hoofdstuk voor fietsers ongetwijfeld interessant vinden. Maar evengoed het hoofdstuk voor 

ouders. Lees dus zeker de hoofdstukken die jou aanspreken. Laat je ons weten wat je ervan vond via 

contact@groentervuren.be? 

De beste resultaten worden geboekt door samen te werken en te groeien. Dit programma is 

bijgevolg niet exhaustief en ook nooit af. Het geeft wel een goed idee van waar we voor staan, waar 

we naartoe willen tijdens de volgende legislatuur en welke maatregelen we daarvoor in gedachte 

hebben. 

Veel leesplezier! 
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Samenvatting 

GROEN+ DOET ONZE GEMEENTE DEUGD!  

Groen+ zorgt voor meer natuur en minder beton in Tervuren. We beschermen het waardevolle 
groen waarover we beschikken en zorgen voor meer en biodiverser groen. Dat met respect wordt 
behandeld, zodat iedereen kan genieten van een aangename, rustige en propere gemeente.  
Concrete voorbeelden? De restauratie van het Warandepark, inclusief het herstel van de bruggen 
over de vijvers, een groene speelplaats voor elke school, een volledige voetweg langs de Voer, 
volkstuintjes en openbaar eetbaar groen, bloemenvelden voor meer biodiversiteit, een 
diervriendelijk en pesticidevrij tuinbeheer. En ook: veel strenger optreden tegen zwerfvuil, 
sluikstorten, hondendrollen, wildparkeren... 
En de geluidsoverlast van vliegtuigen? We blijven pleiten voor een meer billijke verspreiding van het 
vliegverkeer en voor een vermindering van de CO2 uitstoot door de luchthaven en aanverwante 
activiteiten. Ook dit zal Tervuren deugd doen!  
Maar we hebben nog veel meer plannen voor een nog mooier en groener Tervuren. Lees verder in 
het hoofdstuk “Ik ben natuurliefhebber” 
 

… GEZOND & GELUKKIG IN TERVUREN  

Groen+ staat voor een positief beleid, voor iedereen.  
… KINDEREN hebben recht op ruimte om te spelen, een veilige schoolomgeving, gezond (en liefst 
lokaal) eten op school, ruimere uren om te zwemmen, …   
… JONGEREN hebben recht op veilig en kwalitatief openbaar vervoer, uitgaansmogelijkheden, 
nachtbussen (en een degelijk fuifreglement), ontmoetingsruimte, … En later, op een betaalbare 
woning.  
… MAMA’S EN PAPA’S hebben recht op voldoende betaalbare kinderopvang, kwalitatieve 
naschoolse opvang, en een veilige, uitdagende en gezonde omgeving voor hun kinderen.   
… OUDEREN hebben recht op een beleid dat is afgestemd op hun behoeften: de nodige 
thuisdiensten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, leuke en betaalbare activiteiten 
overdag, ook toegankelijk voor wie minder mobiel is. En een rustbank hier en daar om te pauzeren...  
… BEWONERS VAN EEN DEELGEMEENTE hebben dezelfde rechten, of het gaat om betaalbare 
kinderopvang of beter vervoer, om ouderenwelzijn of jeugd- en sportinfrastructuur. Je mag niet 
benadeeld worden omdat je in Moorsel, Duisburg of Vossem woont! 
… WIE MINDER MOBIEL IS, wil ook genieten van alles wat er in Tervuren te beleven valt. Door 
rolstoelpodia te voorzien, toegankelijke toiletten of een busje dat minder mobiele inwoners naar 
evenementen en terug thuisbrengt, wordt dit gemakkelijker.    
Al deze elementen zijn zodanig in onze visie verweven dat je ze verschillende hoofdstukken van ons 
programma terugvindt.  
 

… ELKE TERVURENAAR TELT MEE!  

Groen + staat voor een open gemeente, waar iedereen zich welkom voelt en ècht gehoord wordt.  
  
INSPRAAK VOOR IEDEREEN 
Na het vragenhalfuurtje, waar elke Tervurenaar de gemeenteraad kan aanspreken, willen we nog 
actiever in dialoog gaan met alle bewoners. Kinderen bepalen mee welke speeltuigen in de speeltuin 
staan. Jongeren doen concrete voorstellen via een actievere jeugdraad. En volwassen burgers 
beslissen mee over wijkbudgetten en een deel van de begroting. Via burgerpanels denken ze mee 
over het beleid.  
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VLAAMS OF NIET, WE VERSTAAN ELKAAR  
Er zijn Tervurenaars van wel 100 verschillende nationaliteiten! Wij kiezen voor een taalbeleid met 
een uitnodigend karakter (pictogrammen, Tervuren Welkom team, Café Combinne, …). 
 
COMMUNICEREN IN MENSENTAAL 
Voor een transparant en open beleid is duidelijk en verstaanbaar communiceren cruciaal. We maken 
werk van een vereenvoudiging van de ambtelijke taal, zodat elke burger gemakkelijker begrijpt wat 
de gemeente doet en waaraan ze haar middelen uitgeeft.  
 

… INCLUSIEVE & DUURZAME MOBILITEIT 

Want we moeten allemaal sàmen - en liefst veilig - door dat verkeer!  
De ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken en voorzieningen moeten gebeuren in functie van 
de knooppunten van het openbaar vervoer, en niet andersom. Als wonen en werken, winkelen, 
onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen goed bereikbaar zijn, 
dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn. 
… TE VOET: uitvoering van de voetpadenstrategie zodat de komende jaren voetpaden worden 
(her)aangelegd waar ze het meest dringend zijn. 
… MET DE FIETS: fietsstraten en schoolstraten maken Tervuren veiliger, niet alleen voor onze 
kinderen, maar voor iedereen. Fietsparkeerplaatsen en (gesloten) fietsenstallingen met elektrische 
laadpunten maken fietsen aantrekkelijker. En we gaan uiteraard verder met het aanleggen van 
fietspaden waar nodig.  
… MET HET OPENBAAR VERVOER: renovatie van de parking aan terminus 44 (met beveiligde 
fietsparking), fietsenstalling bij sommige tramhaltes, nachtbussen in het weekend…  Voor de 
deelgemeenten zou er een buurtbus kunnen komen van en naar de vrijdagmarkt. We steunen 
Regionet, het project van een trambus op de as Leuven-Tervuren. En we eisen betere tramwagons 
voor tram 44! 
… MET DE AUTO: zo min mogelijk. Wij maken alternatieven aantrekkelijker, omdat we inzetten op 
duurzame mobiliteit. En eind 2018 zullen er Cambio-autodeelwagens staan in het centrum van 
Tervuren. 
Met het Mobiliteitsplan weren we meer doorgaand verkeer uit het centrum en gaan we 
sluipverkeer tegen. De Markt kan autovrij gemaakt worden, voor meer ruimte voor horeca, 
evenementen en zelfs groen. Nu we officieel zijn erkend als Toeristische Gemeente, moeten we ook 
al onze charmes uitspelen… :-) 
Voor nog véél meer ideeën om verplaatsing/parkeren/vervoer efficiënter te maken, lees de 
hoofdstukken “Ik fiets en wandel graag” en “ik neem vaak de bus of de tram”  
 

… ECONOMIE OP MENSENMAAT 

Word je ook droevig van de vele leegstaande winkelpanden? Zou je daar ook liever nieuwe, 
originele, kwalitatieve, lokale handelszaken willen zien? Groen+ wil maximaal inzetten op 
aangename en mooi ingerichte winkelkernen (Markt, Brusselsesteenweg, Hoornzeelstraat en 
Leuvensesteenweg). 
Concrete voorbeelden? De gemeente kan bv. door middel van gerichte starterspremies bepaalde 
handel stimuleren. Uit het detailhandelsplan blijkt dat Tervuren moet inzetten op nichezaken en 
kwaliteit (voeding/chocola, design, …). Ook diversiteit, horeca en hoogwaardige dienstverlening zijn 
belangrijk. 
In onze visie wordt het doorgaand verkeer uit de dorpscentra geweerd maar in principe blijft elke 
winkel met de auto bereikbaar. We gaan voor een lokale en circulaire economie, andere 
consumptiemodellen, minder belastend voor mens en maatschappij. Maar wel aangenaam, lokaal 
en kwalitatief shoppen!  
Lees er alles over vanaf in hoofdstuk “Ik shop graag of ik ben ondernemer” 
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… DUURZAAM BELEID, BETER KLIMAAT 

In 2014 ondertekende de gemeente het engagement om te zorgen voor 20% minder CO²-uitstoot, 
20% minder energieverbruik en 20% meer hernieuwbare energie tegen 2020. In de loop van de 
volgende legislatuur moeten we ons opnieuw engageren, en Groen+ pleit ervoor om 40% 
klimaatneutraal te zijn tegen 2030.  
Concrete voorbeelden?  Onze acties om fiets en openbaar vervoer te promoten behoeven geen 
betoog meer :-) En tegen het einde van de legislatuur moeten alle gemeentelijke aankopen circulair 
zijn (= waarbij geen grondstoffen verspild worden, maar altijd opnieuw worden gerecycleerd). Maar 
denk ook aan: het isoleren en energiezuinig maken van handel, diensten en industrie, een 
warmteplan om op termijn alle woningen te verwarmen zonder mazout of aardgas, het 
verduurzamen van landbouw in Tervuren via initiatieven als Boeren&Buren, een plukboerderij, 
Donderdag Veggiedag… En de invoering van de Tervuren Shopping Bag voor plasticvrij shoppen! 
Op middellange termijn moet onze duurzame aanpak resulteren in een Tervuren zonder negatieve 
impact op haar omgeving. Lees meer in de hoofdstukken “ik ben natuurliefhebber” en “ik vind 
klimaat belangrijk” 
 

… IN TERVUREN ZORGEN WE VOOR ELKAAR!  

Groen+ zet in op cohesie, en op een sterk sociaal netwerk zodat je er nooit helemaal alleen voor 
staat. Wij zien de openbare ruimte als ontmoetingsplek, en willen de verbinding stimuleren tussen 
burgers, tussen buren en tussen mensen van verschillende achtergronden. Van uitleendiensten tot 
buurtfeesten, van buurthuizen tot burenbemiddeling, van Repair Café tot gemeenschappelijke 
tuinen… bevorderen wij initiatieven die mensen samenbrengen. Ook…   
… WIE ZORGBEHOEVEND OF MANTELZORGER IS. Iedereen is op een bepaald moment in zijn/haar 
leven wel eens zorgbehoevend of zorgverlener. Op dat moment moet de gemeente zorgen voor 
maximale steun (o.a. via een dienstencentrum en ‘respijtzorg’), omdat jij dan al genoeg zorgen aan 
je hoofd hebt.  
… WIE EENZAAM IS. We zetten volop in op de strijd tegen eenzaamheid. Het project ‘buren 
bezoeken buren’ wordt verder uitgebouwd. We willen ook meer werk maken van een actief 
vrijwilligersbeleid.  
… WIE HET MINDER BREED HEEFT.  
Iedere Tervurenaar heeft recht op een menswaardig bestaan, en hulp op maat. We spannen ons in 
om het aanbod van sociale woningen te verhogen, bieden gratis energiescans om tegen 
energiearmoede te strijden en steunen energiebesparende investeringen. In het Huis van het Kind 
focussen we op de strijd tegen kinderarmoede. We bouwen het netwerk rond 
opvoedingsondersteuning verder uit, en maken werk van samenwerking met de scholen rond 
armoededetectie en opvoedingsproblemen.   
We bouwen de buurtwerking verder uit, voor buurtgerichte zorg. Een voorbeeld? De buurtkar (te 
beginnen in wijk Groenveld in Moorsel) brengt gezonde en lekkere voeding bij groepen en -wijken 
die er moeilijker toegang toe hebben.   
Lees meer over onze filosofie en concrete plannen in hoofdstuk “Ik heb het niet breed” 
 

… WANT DE TOEKOMST, DIE BEGINT NU! 

Minder beton, minder verspilling, minder vervuiling & overlast, meer groen, meer menselijk 
contact… Die visie trekken we door naar projecten op langere termijn, zoals nieuwe woonprojecten 
(bv. sites van Panquin en Gito): aandacht voor cohousing, kangoeroe-wonen, kleiner wonen. Na de 
verhuizing van het recyclagepark naar de Keiberg zal ook die site omgevormd worden tot een 
hedendaags alternatief woonproject. Als we vandaag alternatieve woonvormen ondersteunen, dan 
blijft het - ook in de toekomst - goed wonen in Tervuren!    
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IK FIETS EN/OF WANDEL GRAAG 
Onze visie 

Met een gerust hart je negenjarige zoon of dochter zonder begeleiding naar school laten fietsen. Dat 

is de realiteit waarnaar we streven. Want een publieke ruimte die veilig is voor kinderen, is ook 

geschikt voor alle andere leeftijden. 

Concrete maatregelen 

Auto’s zijn vaak ontzettend praktisch maar ook inefficiënt (qua ruimte en energieverbruik) en 

vervuilend. Ze brengen ook risico’s met zich mee, zeker wanneer er kinderen in de buurt zijn. 

Daarom moeten we in eerste instantie zorgen voor het aantrekkelijker maken van alternatieven en 

het vermijden van de grootste veiligheidsrisico’s: 

● Vandaag krijgen alle centra van Tervuren veel auto’s te slikken. Door te werken met lussen 

kun je het doorgaand verkeer weren uit de centra. Voor Tervuren centrum voeren we een 

circulatieplan in. Handelaars blijven in dit plan met de auto bereikbaar. Ook in de andere 

woonwijken wordt onderzocht hoe het doorgaand verkeer kan worden vermeden: soms 

door een straat te knippen of eenrichting te maken. Uiteraard kan dit enkel mits overleg met 

de bewoners. 

● Gevaarlijke kruispunten voor zwakke weggebruikers worden aangepakt: 

○ Het kruispunt van de Tervurenlaan met de Oppemstraat krijgt “vierkant groen”. Op 

de kleine Tervurenlaan wordt een verkeerslicht geplaatst zodat auto’s niet op het 

zebrapad en fietspad moeten gaan staan om te kijken of ze door kunnen/mogen. De 

inrichting wordt zodanig dat fietsers en voetgangers duidelijk voorrang hebben. 

○ Door de Brusselsesteenweg een fietsstraat te maken wordt het kruispunt met de 

Boulengerlaan een stuk minder gevaarlijk. 

○ De oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op de hoek van de Markt (aan de 

Keizerskroon) wordt veiliger door het heraanleggen van het marktplein. 

○ Om het fietsen vanuit het Park naar de fietspaden op de Tervurenlaan veilig te laten 

verlopen, maken we de oversteken van de Keizerinnedreef en de Broekstraat naar 

de Koninklijke Moestuin veilig met voorrang voor de fietsers. 

○ In elke deelgemeente zijn er wel zulke voorbeelden. Ze zullen één voor één worden 

aangepakt. 

● We voeren de voetpadenstrategie uit. De komende jaren worden voetpaden aangelegd of 

heraangelegd waar dit het meest dringend is. 

● Van de politie eisen we een betere handhaving van foutparkeerders en wagens die te snel 

rijden. Dat betekent dus ook dat er meer geflitst moet worden. 

● Sommige straten worden zoveel gebruikt door fietsers dat het logisch is om hen voorrang te 

geven. Van de Broekstraat (aansluiting fietssnelwegen) en de Brusselsesteenweg 

(schoolgaande jeugd) maken we fietsstraten. Ook andere locaties worden onderzocht. 

● We maken de Markt parkeerplaatsenvrij. Daarmee bedoelen we dat de doorsteek langs The 

Lodge en de Mont Blanc onderdeel wordt van het plein. De bijhorende parkeerplaatsen 

verdwijnen (ondergronds is er voldoende ruimte). Auto’s kunnen via de Vlonderse Hoek 

omrijden. Met deze ingreep maken we meer ruimte voor voetgangers, spelende kinderen, 

horeca, evenementen en zelfs groen op de markt. Tegelijk met deze ingreep zoeken we een 

oplossing voor een veilige oversteek voor fietsers over de Markt richting Brusselsesteenweg. 

● Veel straten die geen andere functie hebben dan de bewoners van die straat toelaten om 

met de wagen hun straat te bereiken of te verlaten zijn ingericht alsof het steenwegen zijn. 

http://wegenenverkeer.be/vragen/wat-%E2%80%9Cvierkant-groen%E2%80%9D-%E2%80%9Caftg%E2%80%9D-en-waarom-wordt-het-nog-niet-overal-gebruikt
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Door op termijn deze straten te versmallen of ze in te richten als woonerven, zal er trager 

gereden worden en komt er ruimte vrij voor andere zaken zoals voet- en fietspaden en een 

boom hier en daar. 

● De ruime schoolomgevingen worden nog veiliger gemaakt aan de hand van schoolstraten, 

fietsstraten, vervoersplannen voor de scholen, etc. Bij het Heilig Hartcollege ijveren we voor 

een enkelrichting aan de hand van variabele borden. Wij willen een verbod invoeren voor 

aannemers om te leveren tijdens het begin en het einde van de schooldag. 

● Woonwijken blijven of worden zone 30 en dit wordt goed aangeduid. 

● We leggen fietspaden aan waar ze ontbreken zoals: 

○ Het ontbrekende deel op de N3/Leuvensesteenweg tussen Moorsel/Vossem en 

Leefdaal. (We zijn hiervoor afhankelijk van Agentschap Wegen en Verkeer) 

○ Het fietspad tussen Moorsel en Sterrebeek zoals ontworpen en klaargemaakt in 

deze legislatuur, wordt snel uitgevoerd. 

○ Heidestraat 

○ Waalsebaan richting Moorsel 

○ We zorgen voor het aanleggen van een verharde weg in het Warandepark vanaf de 

Leuvensepoort (aan de Molenberglaan) tot de Keizerinnedreef. 

● Het Mobiliteitsplan, met een visie op mobiliteit voor de volgende 10 jaar, wordt afgewerkt 

en de bijhorende maatregelen worden uitgevoerd. Een aantal van deze maatregelen zijn: 

○ Door de Duisburgsesteenweg en de Rijkunstdreef te verbinden met een nieuwe 

doorsteek richting het centrum, zou je meer doorgaand verkeer uit het centrum 

kunnen houden. Deze verbinding kan er enkel komen op voorwaarde dat er 

toeritdosering is aan de gemeentegrenzen en er, na de ontwikkeling van Panquin, 

veilige oversteekplaatsen zijn vanuit het centrum naar het Park. Ook vandaag gaat 

een groot deel van het doorgaand verkeer via de Rijkunstdreef. Een ander voordeel 

is dat een nog groter deel van het park autovrij kan worden, namelijk het deel 

tussen de nieuwe toegang tot de Rijkustdreef en de Kapucienenpoort. De 

Rijkunstdreef wordt heraangelegd zodat men er veilig kan wandelen, fietsen en 

paardrijden. 

○ Toeritdosering Vlaktedreef: we willen sluipverkeer ontraden door deze dreef 

minstens al tijdens de spits af te sluiten. Bijkomend voordeel is dat fietsende, 

schoolgaande kinderen extra beschermd worden. 

○ We willen spitslichten installeren, dat zijn lichten die alleen tijdens de spits werken 

en het verkeer druppelsgewijs doorlaten. 

● Eind 2018 zullen er autodeelwagens van Cambio staan in het centrum van Tervuren. 

Afhankelijk van het succes daarvan, breiden we dit uit naar elke deelgemeente. Dit zou de 

parkeerdruk moeten verlagen waardoor er ruimte vrijkomt voor zaken zoals fietsboxen, 

voet- en fietspaden. 

● Budgetten zijn voorzien om aan de tramhalte Oppemstraat en Albertlaan gesloten of open 

fietsenstallingen aan te leggen. 

● Wij eisen bij nieuwbouw of grondige verbouwing een stedenbouwkundige verordening 

waarbij naast een autostaanplaats op eigen terrein ook fietsparkeerplaatsen voorzien 

worden. 

● In het centrum van Tervuren zijn er veel kleine rijwoningen waardoor de bewoners vaak 

verplicht zijn om met hun fietsen door hun huis te gaan. Het plaatsen van fietstrommels in 

het historisch centrum van Tervuren zou dit kunnen verhelpen en de bewoners aanzetten 

om sneller gebruik te maken van hun fiets. 

● We zorgen voor voldoende elektrische laadpalen voor fietsen op het publiek domein. 

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/plannen-projecten-subsidies-cijfers-scholenwerking/scholenwerking/schoolstraten


Programma Groen+ 15 sept 2018 

8 

● Permanent onderhoud (steentjes, sneeuw- en bladvrij maken) voor voet- en fietspaden is 

een prioriteit voor ons. Losliggende tegels of putten in de voet- en fietspaden worden snel 

hersteld. 

● Bepaalde wijken zoals de Kongowijk, Bleuckeveld, en het centrum van Tervuren worden 

ingericht als woonerf, wat betekent dat er een snelheidsbeperking geld tot 20 km/u. 

● Wij willen ook zorgen voor een veilige verbinding tussen de Kastanjedreef en de Koninklijke 

Moestuin, bovenaan de speeltuin. Tegelijk een opportuniteit om de verbinding achteraan de 

speeltuin te verbeteren en te officialiseren. 

● We zorgen voor een voetpad naast het fietspad op de Tervurenlaan tussen de Broekstraat 

en de Brusselsesteenweg, kant dorp. 

● Fietsabonnementen (voor gesloten stallingen) gelden voor alle stallingen (dus ook 

Moestuin, Oppemstraat en Markt). 

● We willen fietsdelen mogelijk maken aan de terminus van tram 44 of aan het Warandeplein. 

● We zorgen voor een betere bewegwijzering voor fietsers van en naar buur- en 

deelgemeenten via trage wegen (incl. kleine verbindingsweggetjes). Ook worden ze goed 

onderhouden zodat ze kunnen gebruikt worden door fietsers en wandelaars. 

● Bij voet- en fietspaden waar geen openbare verlichting is, zorgen we voor ledverlichting die 

aangaat wanneer een voorbijganger passeert. 

Alle bovenstaande maatregelen zijn onmogelijk zonder versterking van de dienst mobiliteit! 

 

IK NEEM VAAK DE BUS OF TRAM 
Onze visie 

Elke bus- of tramgebruiker is een wagen minder op de baan. Alleen door massaal in te zetten op 

openbaar vervoer kunnen we in dit land mobiel blijven. Er is namelijk niet overal plaats genoeg voor 

én de wagen én alternatieven. 

Concrete maatregelen 

● Regionet, een visie ontwikkeld in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, stelt dat er 

langs de as Leuven-Tervuren hoogwaardig openbaar vervoer moet komen. Men bedoelt 

daarmee dat er een trambus zou komen die grote aantallen passagiers snel kan vervoeren. 

Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het is cruciaal dat de gemeente dit 

project alle steun verleent. 

● In de tussentijd kan de busbaan op de N3 doorgetrokken worden minstens tot aan het 

kruispunt met de Waalsebaan zodat de bussen niet langer in de file staan. 

● Aan de terminus van tram 44 komt er een beveiligde fietsparking. Aan de andere haltes 

komen ook fietsenstallingen. 

● We blijven de nachtbussen in het weekend ondersteunen. Bijkomend onderzoeken we de 

mogelijkheid van nachtbussen vanuit Brussel. 

● We eisen betere tramwagons voor tram 44. Je kunt amper zitten op de kleine bankjes die te 

dicht bij elkaar staan en in de zomer zijn het sauna’s. Reiscomfort voor zij die het openbaar 

vervoer nemen is een minimum. 

● We voorzien een buurtbus die tijdens bepaalde evenementen of de vrijdagmarkt minder 

mobiele inwoners ophaalt en terugbrengt. 

http://regionetleuven.be/
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● Herstel rechtstreekse verbinding Moorsel-Gasthuisberg met openbaar vervoer: we starten 

het gesprek met De Lijn hierover opnieuw op. Ook een rechtstreeks verbinding tussen 

Moorsel en Tervuren wordt onderzocht. 

● Bij wegenwerken of evenementen, hebben we altijd oog voor de omleiding specifiek voor 

het openbaar vervoer. 

● De volledige renovatie van de parking aan de terminus van tram 44 (met gesloten 

fietsenstalling), is vertraagd door plannen van de Regie der Gebouwen om deze parking uit 

te breiden met 200 plaatsen voor het KMMA. We vragen om deze parking te bouwen 

(grondgebied Wezembeek-Oppem) in de hoogte of in de diepte om het omliggend groen 

niet aan te tasten. Zodra de permanente parking aan de terminus van tram 44 er ligt, wordt 

het terrein van de tijdelijke parking opnieuw hersteld in zijn oorspronkelijke staat en nog 

liever verbeterd met een speeltuintje en meer groen. 

 

IK SHOP GRAAG / IK BEN ONDERNEMER 
Onze visie 

De economie van de toekomst is circulair en lokaal. Een leefbare, aangename en gezellige gemeente 

is er één waar in de centra zowel handel en diensten te vinden zijn als vrije beroepen en 

kleinschalige kantoren. 

Concrete maatregelen 

• De bereikbaarheid van winkels en handelspanden speelt uiteraard een belangrijke rol. In 

onze visie wordt het doorgaand verkeer uit de dorpscentra geweerd maar blijft elke winkel 

met de auto bereikbaar.  

• Te voet of met de fiets naar de winkels, moet gemakkelijker worden. We zetten maximaal in 

op fietsenstallingen met elektrische laadpunten en voldoende brede en veilige voet- of 

fietspaden of zelfs fietsstraten. Zo maken we de Markt bijvoorbeeld permanent autovrij en 

wordt de doorsteek langs The Lodge en Mont Blanc deel van het plein. 

• Niet alleen het aanbod in de winkels zelf is belangrijk maar ook het geheel van soorten 

handelaars die aanwezig zijn in Tervuren. De gemeente kan bijvoorbeeld door middel van 

gerichte starterspremies bepaalde handel stimuleren. Uit het detailhandelsplan blijkt dat 

Tervuren moet inzetten op “nichezaken en kwaliteit (voeding/chocola, design, …). Ook is het 

belangrijk om in te zetten op meer diversiteit, horeca en hoogwaardige dienstverlening.” 

• Meerwaarde via kwaliteit en hoogstaande dienstverlening, betekent ook dat die kwaliteit 

zichtbaar moet zijn in de winkelkernen. Dat betekent maximaal inzetten op propere en mooi 

ingerichte winkelkernen. Zo kunnen de Markt, de Brusselsesteenweg, de Hoornzeelstraat en 

de Leuvensesteenweg groener worden ingericht. 

• Aanbod concentreren in dorpscentra betekent: geen baanwinkels. Leegstaande 

handelszaken zijn nefast voor de beleving. Via een progressieve leegstandtaks willen we 

voorkomen dat handelszaken te lang leeg staan. Door middel van pop-ups, tijdelijke sociale 

of gemeenschapsdoelen of kunst in vitrines kunnen leegstaande handelszaken toch leven in 

de brouwerij brengen. 

• We versterken de link tussen het KMMA en het centrum van Tervuren door te pleiten om 

opnieuw bootjes op de vijver toe te laten. De parking die wordt gerealiseerd op het 

bufferbekken naast het vroegere bootjeshuis zal ook helpen. In het park zelf kunnen vrij 
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rondzwervende strandstoelen staan (naar het voorbeeld van de stoelen in het park rondom 

het Louvre in Parijs). 

• Een duurzame en circulaire handel is klaar voor de toekomst. De gemeente ondersteunt 

lokale handelaars, vrije beroepen en KMO’s bij het energiezuiniger maken van hun 

gebouwen. Tegen het einde van de legislatuur moeten alle gemeentelijke aankopen circulair 

zijn. Dat betekent onder andere dat nabijheid een grotere rol zal spelen. De gemeente laat 

onderzoeken welke kringlopen gesloten kunnen worden bij en tussen handelaren. 

• We onderzoeken op welke manier we de ambachtelijke zone Keiberg zo duurzaam mogelijk 

kunnen inrichten. Idealiter wordt het een toonbeeld van een gesloten kringloop en 

klimaatneutraal. 

 

IK GA NAAR SCHOOL, HOGESCHOOL OF UNIVERSITEIT 
Onze visie 

Tervuren is een geweldige plek om op te groeien. We moeten er dan ook voor zorgen dat dit zo blijft 

d.m.v. voldoende kwalitatieve kinderopvang en scholen, ondersteuning voor jeugdverenigingen, een 

goede mobiliteit en betaalbare woningen, zodat de Tervuurse jeugd hier kan blijven wonen. Het is 

dan ook cruciaal om jongeren inspraak te geven in het beleid om zo te weten wat hun noden en 

wensen zijn.   

Concrete maatregelen 

● Inspraak: De tijd dat politici één keer per zes jaar een stem moesten verdienen om 

vervolgens alleen alle beslissingen te nemen is voorbij! Onze toekomstvisie is er één van 

permanente dialoog tussen politici, ambtenaren en burgers. Daarvoor moeten we op 

verschillende terreinen winst boeken: participatie, democratie, informatie. Uiteindelijk moet 

elke burger het gevoel krijgen dat er naar zijn of haar suggesties geluisterd wordt.  

o Op dit moment wordt de stem van de jeugd vertegenwoordigd door de jeugdraad. In dit 

adviesorgaan zijn alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen vertegenwoordigd. Naast 

praktische afspraken houdt de jeugdraad zich bezig met het adviseren van onze politici. 

Zo gaf de jeugdraad onder andere advies over de nieuwe speeltuin aan de moestuin en 

het nieuwe politiereglement.  

o Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren meer betrokken moeten worden bij het beleid 

dan vandaag het geval is. In de jeugdraad zijn enkel verenigingen vertegenwoordigd. 

Jongeren die niet actief zijn bij een vereniging worden dus niet gehoord. En toch heeft 

de lokale politiek een grote invloed op hun dagelijks leven. De aanleg van fietspaden, het 

zorgen voor nachtbussen, het uitwerken van een fuifreglement, het al dan niet voorzien 

van studieruimte, … Het zijn allemaal zaken waar de gemeente over beslist. Groen+ wil 

dan ook de jeugdraad vernieuwen. Het zal zich actief bezighouden met concrete 

voorstellen en een algemeen beleid uitwerken. De samenstelling van dit jeugdparlement 

moet bestaan uit een representatieve mix van Tervuurse jongeren, zowel mannen als 

vrouwen, Nederlandstaligen als anderstaligen en mensen uit alle middelbare scholen. 

Om deze mix te garanderen kan er (gedeeltelijk) gewerkt worden met een 

lotingsysteem. 

o En waarom niet, zoals in Gent, jongeren stemrecht (geen plicht) geven vanaf 16 jaar? 

Ook sociale media kunnen een rol spelen in de dialoog tussen gemeente en jongeren. 
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● Betaalbaar wonen: We wonen allemaal graag in Tervuren. De ideale ligging, rust, natuur en 

zoveel andere troeven zorgen ervoor dat veel mensen in Tervuren willen wonen. Dit heeft 

tot gevolg dat een woning huren of kopen duur is, en zeker voor jongeren niet evident is. 

Betaalbaar wonen voor de Tervuurse jeugd is voor Groen+ een prioriteit. In de afgelopen 

legislatuur werden er al gronden (Kistenveld) aan voordelige prijzen aangeboden en dit 

onder bepaalde voorwaarden (leeftijd, inkomen, band met de gemeente, …). Ook bij een 

deel van de nieuwe appartementen op de site van Panquin en het voormalige Gito zal dit 

gebeuren. Groen+ wil ook op lange termijn zorgen dat betaalbaar wonen mogelijk blijft.  

○ Dit zou kunnen via een grondenbank en een sociaal verhuurkantoor. Het eerste 

betekent dat de gemeente al haar gronden in handen houdt (en op termijn er 

bijkoopt) zodat een inwoner enkel het huis hoeft te kopen maar niet de grond die 

eronder ligt.  

○ Het tweede is de mogelijkheid voor een eigenaar van een woning om die woning te 

verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor een iets lagere prijs. De eigenaar 

krijgt de nodige garanties: zekerheid over de maandelijkse huur en het onderhoud 

van de woning. Dit in ruil voor een redelijke huurprijs (lager dan de marktprijs). Op 

deze manier zorgen we ervoor dat jongeren die opgroeiden in Tervuren in onze 

mooie gemeente kunnen blijven wonen. 

 

● Mobiliteit: Om je als jongere vlot te kunnen verplaatsen in, van en naar Tervuren, is 

openbaar vervoer cruciaal. Vanuit Tervuren centrum is er een vlotte verbinding naar Brussel 

en Leuven maar vanuit de deelgemeenten zijn de busverbindingen minder evident. Als 

gemeente moeten we dan ook pleiten voor een vlotte verbinding tussen de deelgemeenten 

maar ook van de deelgemeenten naar de belangrijke verkeersassen (zie ook hoofdstuk bus- 

en tramgebruiker).  

○ De nachtbussen op vrijdag en zaterdag (van Leuven naar Tervuren en terug) die 

vandaag met steun van de gemeenten gratis beschikbaar zijn, moeten absoluut 

behouden blijven. Op deze manier kan je zorgeloos op stap in Leuven. We voeren 

een vergelijkbaar systeem in voor verplaatsingen naar Brussel. Ook bij grote lokale 

evenementen (zoals Hee Tervuren Reuzegezellig) zouden er bussen kunnen ingezet 

worden tussen het evenement en de verschillende deelgemeenten.   

○ Heel wat jongeren zijn voor hun dagelijkse verplaatsingen afhankelijk van de fiets. 

Vanuit de gemeenten moeten we dan ook veilige, snelle en aangename 

fietsverbindingen voorzien. Met aanleg van nieuwe fietspaden op de Tervurenlaan, 

de moestuin en de Waalsebaan hebben we tijdens de afgelopen legislatuur al heel 

wat stappen gezet. Maar er kan nog veel verbeterd worden. Zo is het doortrekken 

van het fietspad op de Leuvensesteenweg in Vossem prioritair. Ook moet er gewerkt 

worden aan een autoluwer Tervuren centrum zodat fietsen hier aangenamer en 

veiliger wordt. Dit kunnen we o.a. realiseren door een fietsstraat te maken van de 

Brusselsesteenweg en de markt autovrij te maken. Maar ook door van de 

Broekstraat een fietsstraat te maken en fietsers voorrang te geven op het kruispunt 

van de Broekstraat, de Leuvensesteenweg en de moestuin. Ook de 

Brusselsesteenweg zou als belangrijke doorgangsweg voor fietsers een fietsstraat 

kunnen worden. Nog meer voorstellen lees je in het hoofdstuk “Ik fiets graag”. 

 

● Jong en actief: Tervuren kent heel wat jeugdverenigingen (scouts, chiro, KSA,...) en elke 

deelgemeenten heeft een eigen jeugdhuis. Deze verenigingen zijn er voor de jeugd maar ook 
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dankzij de vele jonge vrijwilligers. Als gemeente moeten we dit engagement aanmoedigen 

en deze verenigingen steunen met financiële, infrastructurele en inhoudelijke steun.   

○ Naast het ondersteunen van verenigingen moet er plaats gecreëerd worden waar 

jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan gaan over een gedeelde 

repetitieruimte, openbare studieruimte en uitgaansmogelijkheden maar evengoed 

voetbal- of basketbalveldjes. Soms zijn eenvoudige ingrepen genoeg: goals plaatsen 

op het grasveld achter Pachthof Stroykens, of de sportinfrastructuur vernieuwen 

achter WZC Zoniën 

○ Fuiven zorgen voor overlast bij de buren maar zijn tegelijk een belangrijke 

ontmoetingsplaats en uitlaatklep voor jongeren. Een goed fuifbeleid zorgt ervoor 

dat fuiven kunnen plaatsvinden, dat ze veilig verlopen en dat er voldoende spreiding 

is zodat de overlast beperkt blijft. Elke organisator van een fuif is verplicht gratis 

water aan te bieden. 

○ Het is ook belangrijk voor jongeren om voldoende ervaring op te kunnen doen. 

Rugzakprojecten worden vandaag ondersteund via de gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking. Dit verdient meer aandacht. De gemeente kan ook 

meedoen met YOUCA-dag (de vroegere Zuiddag). Jongeren (van het vierde tot het 

zevende middelbaar) engageren zich om één dag aan het werk te gaan op een 

schooldag. Op die manier kunnen zij van het werkleven proeven. Hun loon, 50 euro, 

schenken ze aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. 

○ De gemeente moet ook zorgen voor voldoende plaatsen voor vakantiewerk. 

○ De Nettenberg wordt het centrum van jeugdige activiteiten. Het verouderde 

gebouw wordt volledig vernieuwd in functie van huidige en nieuwe gebruikers. 

 

IK BEN MAMA OF PAPA 
Onze visie 

Het aantal kinderen in Tervuren stijgt consequent. Je kinderen laten opgroeien in een veilige, 

uitdagende en gezonde omgeving is een minimum. De rol van de gemeente hierin is niet mis te 

verstaan: voldoende betaalbare plaatsen kinderopvang, voldoende plaatsen op school, gezond eten 

op school, ruimte om te spelen, naschoolse activiteiten, veilige schoolomgevingen en fietspaden, ... 

Concrete maatregelen 

• Voor jonge ouders is er nog steeds een tekort aan (betaalbare) kinderopvang. In de huidige 

legislatuur hebben we eindelijk een eerste grote stap gezet. Door de oprichting van het 

gemeentelijk kinderdagverblijf De Tovereik hebben we het aanbod met 42 plaatsen kunnen 

verhogen! De formule, waarbij de voorwaarden worden vastgelegd door de lokale overheid 

en de uitbating wordt uitbesteed aan een externe partner is een succes gebleken. Vanaf 

begin 2019 zullen ouders bovendien kunnen betalen aan een dagprijs volgens hun inkomen. 

Op dit model wensen we verder te bouwen in de drie deelgemeenten door het voorzien in 

een kinderdagverblijf in de dorpscentra van Moorsel, Vossem en Duisburg, tevens 

aansluitend bij de daar aanwezige scholen. 

• We willen het aanbod aan kinderopvang transparant en gemakkelijker toegankelijk maken in 

een “loket kinderopvang” met een gebruiksvriendelijke zoeksoftware. We zullen dit doen in 

samenwerking met alle gezins- en groepsopvanginitiatieven actief in Tervuren, via het 

“lokaal overleg kinderopvang”. 
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• In het Huis van het Kind geven we specifieke aandacht en ondersteuning en voorrang aan 

kwetsbare gezinnen en focussen we ons op de strijd tegen kinderarmoede. We pleiten hier 

voor het bundelen van de krachten door samenwerking met het Huis van het Kind van 

Hoeilaart en Overijse, die hierin specifieke expertise hebben opgebouwd. We bouwen het 

netwerk rond opvoedingsondersteuning verder uit met partners als Kind en gezin, 

kinderopvang, CAW,…. 

• We stimuleren de zelfstandigheid en de gezondheid van de kinderen door hen zo vroeg 

mogelijk zelfstandig naar school te laten fietsen. Daarom investeren we verder in een 

netwerk van veilige trage wegen en fietspaden, die het mogelijk maken om veilig van thuis 

naar school te fietsen. Zie ook het hoofdstuk “Ik fiets en/of wandel graag”. We onderzoeken 

de mogelijkheid van fietsdelen voor kinderen. Men koopt immers vaak een fiets die al snel te 

klein is, terwijl men die evengoed zou kunnen huren. 

• Voldoende veilige en uitdagende speelruimte is van groot belang voor de kinderen. Op 

ontmoetingsplaatsen voorzien we ook ruimte om te spelen, en afhankelijk van de plaats 

voorzien we speeltuigen. Waarom geen glijbaan van het gemeentehuis naar het 

evenementenplein? Het stukje bos achter de speeltuin in de Koninklijke Moestuin kan een 

speelbos worden met natuurlijke speeltuigen zoals in het provinciedomein in Kessel-Lo (en 

tegelijk kan een nieuwe fiets- en wandelverbinding gemaakt worden vanuit de speeltuin 

naar de Kastanjedreef).  

o In elke nieuwe verkaveling houden we rekening met de veiligheid voor kinderen 

door wagens aan de rand te parkeren en voorzien we voldoende speelruimte.  

o Kinderen spelen niet alleen in speeltuinen. Elk hoekje, graspleintje of bosje (of het 

nu geschikt is voor kinderen of niet) wordt al eens benut door spelende kinderen. 

Vanuit de gemeente onderzoeken we de bestaande formele en niet-formele 

speelruimtes en vooral de wegen ernaartoe (Speelweefselonderzoek). Op die manier 

kunnen we een echt veilige omgeving creëren voor kinderen. Ook speelstraten in de 

zomer zijn een mogelijkheid. 

o Bij het aanleggen van nieuwe speeltuinen of het heraanleggen van bestaande 

speeltuinen vragen we aan de kinderen in de buurt wat voor soort speeltuigen ze 

willen. Daarbij durven we af te wijken van de klassieke speeltuinen naar meer 

natuurlijke en avontuurlijke varianten. 

• We investeren verder in een goede en betaalbare naschoolse opvang. Daar krijgen kinderen 

ofwel tijd voor sport, spel, muziek of huiswerkbegeleiding. Hierdoor kunnen de mama’s en 

papa’s hun professioneel leven beter combineren met hun gezinstaken. 

• Vooral voor de -12jarigen pleiten we ervoor de uren van het zwembad terug uit te breiden 

o.m. op zaterdag. 

• We investeren verder in uitbreiding van onze gemeentescholen en stimuleren of 

ondersteunen de uitbreiding van de andere netten, zodanig dat alle Tervuurse kinderen 

terecht kunnen in de lokale scholen.  

• We voorzien of stimuleren het aanbieden van gezonde en liefst lokale maaltijden op school 

(refterrevolutie). 

 

IK BEN NIET MEER VAN DE JONGSTE 
Onze visie 

https://www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte/publieke-ruimte/speelweefsel/
https://www.groen.be/lekker_en_gezond_eten_op_school
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In Tervuren is er, zoals elders in Vlaanderen, ook sprake van een toenemende vergrijzing. Gezond en 

gelukkig oud worden vraagt een beleid dat is afgestemd op je specifieke behoeften: de nodige 

thuisdiensten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, leuke en betaalbare activiteiten 

overdag, ook toegankelijk voor wie minder mobiel is. En dit in een aangename en veilige omgeving.  

Concrete maatregelen 

• We zetten volop in op ontmoeting. Naast de buurtwerking willen we ook een 

ontmoetingscentrum in de vorm van een “erkend lokaal dienstencentrum” opzetten in het 

centrum van Tervuren, en daarnaast moet er ook aandacht zijn voor activiteiten in de 

deelgemeenten. Ook een (wekelijks) sociaal restaurant maakt hier deel van uit.  

• We zetten de strijd tegen eenzaamheid verder met o.a. het project “buren bezoeken 

buren”, waarin vrijwilligers belangeloos een babbeltje gaan slaan bij 80-plussers. Ook leuk is 

het project “Fietsen zonder leeftijd” waarbij mensen die niet (meer) zo mobiel zijn, worden 

opgepikt door een fietsriksja. Zo wordt de leefwereld van de doelgroep weer wat groter en 

onderweg is er tijd voor een babbeltje.  

• Ouderen willen nog actief zijn. Een grote groep ouderen wenst te participeren aan het ruim 

aanbod aan activiteiten in de gemeente, maar dan bij voorkeur tijdens de dag, zeker in de 

winter. Het aanbod aan activiteiten tijdens de dag in CC De Warandepoort moet daarom 

geïntensiveerd worden. Voor de financieel zwakkeren mag een lidmaatschapsbijdrage of een 

ingangsticket geen drempel vormen. Daarom moet Tervuren, door samenwerking met 

andere gemeenten, het instrument van de Uitpas introduceren. De Uitpas geeft recht op 

extra kortingen. Verenigingen die kortingen geven aan financieel zwakkeren moeten hierin 

ondersteund worden door het subsidiesysteem.   

• Ouderen willen zo lang mogelijk gezond zijn zonder financiële problemen. Daarom zijn 

informatieverschaffing over valpreventie, voedingspatronen en medicijngebruik van groot 

belang.  Dit kan gebeuren i.s.m. de welzijnsraad, en met extra aandacht voor de financieel 

zwakkeren. Cruciaal hierbij is thuiszorgoverleg met de betrokkene zelf, zijn/haar 

mantelzorgers en alle betrokken professionelen. 

• Ouderen willen mee met hun tijd. Dit betekent ook mee participeren aan de digitale wereld. 

De gemeente moet meer opleidingen en andere initiatieven nemen om de digitale kloof te 

verkleinen. Tegelijkertijd mag de communicatie op de traditionele manier niet verwaarloosd 

worden, ten behoeve van de Tervurenaars die niet meer willen of kunnen overschakelen op 

de digitale communicatie. 

• Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vereist vooreerst een 

goede omkadering via het aanbod van thuiszorg. We blijven de thuisdiensten verder 

uitbouwen en ondersteunen ook verder de mantelzorger. (Lees hierover meer in het 

hoofdstuk “Ik ben zorgbehoevend of ik zorg voor een dierbare’). Maximale info over de 

dagcentra en de assistentiewoningen moet verspreid worden. Verder zijn aanpassingen aan 

de woning cruciaal. . Daarom moeten we inzetten op sensibilisering, informeren over 

premies voor aanpassingswerken, isolatie, energiebesparende maatregelen enz. Hiervoor 

zetten we de werking van het woonloket via woonwijzer verder. Mensen die wensen te 

investeren in een kangoeroewoning moeten maximaal ondersteund worden.     

• Ouderen wensen meer veiligheid thuis en op straat. We zetten in op ongevallenpreventie 

thuis door hierover meer info te verspreiden. Buitenhuis werken we aan veilige voet- en 

fietspaden, goed aangeduide oversteekplaatsen, trager verkeer, voldoende parkeerplaatsen 

voor gehandicapten en goede straatverlichting. Meer politietoezicht is onontbeerlijk. Om te 

https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/fietsen-zonder-leeftijd
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kunnen ingrijpen op dringende gezondheidsproblemen is het plaatsen van automatische 

externe defibrillatoren op meerdere en goed toegankelijke plaatsen van levensbelang.  

• Ouderen wensen een aangepaste mobiliteit. Er moet specifieke aandacht zijn voor de 

(minder mobiele) oudere. Zolang zij kunnen, moeten zij als voetganger of fietser kunnen 

genieten van goede voetpaden, veilige trage wegen en fietsverbindingen. De uitvoering van 

de voetpadenstrategie moet dit netwerk sterk verbeteren. Daarnaast is een goed openbaar 

vervoer van groot belang bij ouderen. De verbinding tussen Moorsel en het centrum en 

tussen Moorsel en Gasthuisberg blijft een te verbeteren punt. Hierover moet de gemeente 

in dialoog gaan met De Lijn en moet er onderzocht worden of de gemeente hierin ook niet 

zelf initiatief kan nemen in het kader van de vervoersregio Leuven, waar Tervuren toe 

behoort. Voor de (zorgbehoevende) oudere die afhankelijk is van zijn wagen, moet er 

voldoende parkeergelegenheid zijn, al dan niet met parkeerkaart. Minder mobiele ouderen 

met een lager inkomen kunnen beroep doen op de mindermobielencentrale. Deze moet 

meer kenbaar gemaakt worden.   

• De inspanningen om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels aan te passen 

aan minder mobiele personen moeten geïntensiveerd worden. Hierbij moet specifiek 

gekeken worden naar de toegang voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Hetzelfde geldt voor 

het publieke domein: straten en pleinen. 

• In het netwerk van wandelwegen en functionele verbindingen zijn rustbanken om even te 

verpozen cruciaal. Het rustbankenplan afgeleverd door de SAR in deze legislatuur moet 

verspreid over de volgende legislatuur uitgevoerd worden. 

En verder hebben ouderen dezelfde wensen als alle andere Tervurenaars wat betreft een groen, 

proper en veilig Tervuren. Lees ook “Ik fiets en wandel graag”, “Ik shop graag” en “Ik ben een 

natuurliefhebber”.  

 

IK WIL DAT ER IN TERVUREN VERANTWOORD WORDT GEBOUWD 
Onze visie 

Wereldwijd blijft de bevolking toenemen. Ook in Vlaanderen en Tervuren is dat het geval. De 

bevolkingsgroei in combinatie met de steeds kleiner wordende gezinnen, maakt dat er een blijvende 

vraag is naar bijkomende woningen. Maar we kunnen niet blijven open ruimte aansnijden. Daarom 

moeten we inbreiden. Dat betekent enkel nog bouwen waar al gebouwd is en liefst in de buurt van 

voorzieningen zoals openbaar vervoer, winkels, … Tegelijk moeten we erover waken dat Tervuren 

geen stad wordt maar het gezellig dorp blijft dat het vandaag is. 

Maatregelen 

• We werken proactief mee aan de visie Regionet. Deze studie onderzoekt de mogelijkheid om 

een trambus te laten rijden tussen Leuven en Etterbeek over Tervuren. Deze hoogwaardige 

vervoersas zou dan knooppunten vormen voor het andere openbaar vervoer in de regio. De 

knooppunten op hun beurt kunnen dan dienen voor de ontwikkeling van projecten rond 

wonen, werken en voorzieningen. Op lange termijn zou dit kunnen betekenen dat er verdere 

ontwikkelingen mogelijk zijn langs de N3 maar niet verderop. 

• We verhuizen het recyclagepark naar de ambachtelijke zone Keiberg. Het recyclagepark zal 

daar voorzien worden van verzonken containers en een ergonomische inrichting 

(vermoedelijke datum van aanleg: 2020). De dienst Werken-in-eigen-beheer (WEB) zal 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inbreiding
http://regionetleuven.be/
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eveneens naar de Keiberg verhuizen. De huidige site van WEB zal omgevormd worden tot 

een woonproject. 

• We volgen de heropbouw van de site Panquin op met aandacht voor een groene doorsteek 

naar de vallei van de Voer. 

• Wat de herinrichting van het vroegere GITO betreft, werd een ontwikkelaar aangesteld. 

Deze beslissing werd genomen na uitgebreid overleg met de buurtbewoners en mits 

ondersteuning van o.a. de Vlaamse Gemeenschap en Bouwmeester. Bij de herinrichting is de 

ontwikkelaar verplicht een gedeelte te voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen. Hierbij 

denken wij bv. aan een kinderdagverblijf. 

• De stedenbouwkundige verordening over wonen in het centrum met behoud van waardevol 

onroerend erfgoed geldt momenteel als richtlijn voor de dienst Omgeving en Wonen. Deze 

verordening bakent de zones af waar meergezinswoningen al dan niet zijn toegelaten en 

hoeveel bouwlagen mogen komen in een specifieke straat. Momenteel is dit beperkt tot 

Tervuren centrum maar de oefening moet uitgebreid worden voor heel Tervuren. Voor ons 

kunnen appartementsgebouwen enkel in de centra van de dorpen, in de buurt van alle 

voorzieningen. Ook het aantal bouwlagen moet beperkt blijven, ook in de centra van onze 

gemeente. Tervuren mag geen stad worden. 

• Er zijn vier woonuitbreidingsgebieden in Tervuren. Twee in Vossem, welke binnen de visie 

van Regionet, logisch lijken om aan te snijden, moest de nood zich voordoen. Het 

woonuitbreidingsgebied Schonenboom is minder ideaal gelegen. Groen+ wenst deze open 

ruimte niet aan te snijden. Zeker niet als de ontwikkeling van dit gebied bijkomend verkeer 

richting Tervuren zal sturen in de spits. Uiteraard moeten daarbij compensaties voorzien 

worden voor eventuele verliezen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het ruilen van 

bouwrechten (waaraan Vlaanderen werkt). Als het WUG toch aangesneden wordt, pleiten 

we voor gedeeltelijke invulling om zoveel mogelijk groene ruimte te bewaren. Voor 

Schonenboom betekent dat op zijn minst een doorsteek voor zachte weggebruikers van 

Pachthof Stroykens naar het voetbalveld aan de Schonenboomstraat. Het 

woonuitbreidingsgebied Maesdelle wordt zeker niet op korte termijn aangesneden. Als het 

WUG aangesneden wordt, is dat alleen omwille van de nood aan bijkomende sociale 

woningen en onder strikte voorwaarden. Dat betekent op zijn minst dat het bestaande bos 

gevrijwaard blijft. En dat er een ontsluiting komt voor het verkeer rechtstreeks op de 

Tervurenlaan. In afwachting pleiten we voor het openstellen van het gebied met enkele 

trage wegen en waarom niet, het onderzoeken van volkstuintjes. 

• De Projectontwikkelaar DMI, die de Zevenster en De Warandepoort heeft gebouwd, heeft in 

datzelfde contract (een contract uit de legislatuur 2006-2012 zonder Groen+ in de 

meerderheid) een recht verkregen om een derde lob aan het gemeentehuis te bouwen waar 

vandaag het evenementenplein is. Groen+ wil deze overeenkomst ongedaan maken en 

desnoods afkopen. Het groene evenementenplein tegenover de Foyer moet blijven! 

• Wij willen een reglement uitwerken dat cohousing en andere alternatieve woonvormen 

ondersteunt. Wij denken hierbij bv. aan een project aan de Oppemstraat op de huidige site 

van de dienst WEB, wanneer ze verhuizen naar de ambachtelijke zone Keiberg. 

• De eisen voor nieuwe woonprojecten en verkavelingen zullen aangepast worden. Als 

bijkomende voorwaarden denkt men aan de mogelijkheid om cohousing toe te laten, kleiner 

wonen, de 8 pijlers van een duurzame wijk volgen... 

• Het principe van garage SWAP moeten we verder uitwerken en bespreken bij nieuwe 

bouwprojecten, zoals bestaande projectgebieden in het centrum van Tervuren. We willen 

zeker autodeelprojecten opnemen in de omgevingsvergunning. 

https://deduurzamewijk.be/nl/de-8-pijlers/inplanting
http://www.garage-swap.be/


Programma Groen+ 15 sept 2018 

17 

• De publieke ruimte wordt zo ingericht dat ze optimaal kan gebruikt worden door jong en 

oud, mobiel en mindermobiel. Voldoende rustbanken en groen maken de publieke ruimte 

aangenamer. 

 

IK BEN NATUURLIEFHEBBER 
Onze visie 

Mens en natuur zijn onafscheidelijk. We zijn ervan afhankelijk en de natuur brengt allerlei voordelen. 

Waar vroeger de mensheid de grillen van de natuur onderging, is het vandaag eerder andersom. 

Vandaag is de mensheid in staat om haar omgeving zodanig aan te passen, dat de natuur hieronder 

lijdt. De doelstelling van Groen+ in Tervuren is om het waardevolle groen waarover we beschikken te 

beschermen en te zorgen voor meer groen met meer biodiversiteit. Het is onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om voor deze bescherming te zorgen. Op middellange termijn moet dat 

resulteren in een Tervuren zonder negatieve impact op haar omgeving. 

Concrete maatregelen 

• Meer groen: Groen+ zal zorgen voor meer natuur in Tervuren, zowel in de woongebieden als 

daarbuiten, door middel van onder andere deze maatregelen: 

o Het aankopen van gronden bedoeld voor natuur of door de bestemming van de 

gronden aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de verbinding van het Park van 

Tervuren in Vossem tot aan Moorselbos.  

o De open ruimte en de natuur staan onder druk in heel Vlaanderen. In Tervuren 

kunnen we onze bescheiden bijdrage leveren door de bestaande 

woonuitbreidingsgebieden, zoals Schonenboom in Duisburg en Maesdelle in 

Tervuren, niet langer aan te snijden of onder zeer strenge voorwaarden. Ook voor 

verkavelingen zullen we strenger optreden. We laten onderzoeken of de betonstop 

eerder kan ingevoerd worden in Tervuren. 

o Ook op niet gemeentelijke gronden kan openbaar groen aangemoedigd worden (bv. 

via reglement of subsidies). 

o Het promoten van gevelbeplanting en groendaken zorgt voor meer groen in de 

woongebieden. 

o Meer groen in het straatbeeld (bomen, perkjes, hegjes) is mogelijk zonder veel 

bijkomend onderhoudswerk indien je voor de juiste soorten kiest op de juiste 

plaatsen. 

o Elke nieuwe projectontwikkelaar moet voldoende groen voorzien. Dit geldt ook voor 

de ontwikkeling van zogenaamde binnengebieden (delen waarrond al bebouwing 

bestaat). 

o Tervuren kent veel brede woonstraten. Door ze te versmallen met groene 

elementen (bomen, heggen, plantvakken,…) verbeteren we de beleving en de 

natuurwaarde. Bovendien zullen auto’s minder geneigd zijn snel te rijden.  

o De volledige renovatie van de parking aan de terminus van tram 44 (met gesloten 

fietsenstalling), is vertraagd door plannen van de Regie der Gebouwen om deze 

parking uit te breiden met 200 plaatsen voor het KMMA. We vragen om deze 

parking te bouwen (grondgebied Wezembeek-Oppem) in de hoogte of in de diepte 

om het omliggend groen niet aan te tasten. Zodra de permanente parking aan de 

terminus van tram 44 er ligt, wordt het terrein van de tijdelijke parking opnieuw 

https://www.inverde.be/content/gids/LITERATUURSTUDIE_GROEN_LOONT_v99_finale%20versie_lowres.pdf
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hersteld in zijn oorspronkelijke staat en nog liever verbeterd met een speeltuintje en 

meer groen. 

o Bestemming grond rusthuis Hertenberg wijzigen naar natuurgebied. 

• Toegankelijk en aangenaam groen:  

o Elke basisschool krijgt een groene speelplaats. Want een groene, uitdagende en 

avontuurlijke speelruimte op school heeft tal van voordelen. Een prikkelende 

inrichting daagt uit tot gevarieerd spel: klauteren en klimmen, lopen, springen. 

Geborgen hoekjes nodigen uit tot fantasie- en rollenspel. Kinderen kunnen er ook 

gewoon rust vinden.  

o De mooie speeltuin in de Koninklijke Moestuin (naast het gemeentehuis) is voor ons 

nog niet helemaal af. Het stukje bos achter de speeltuin zou ingericht kunnen 

worden als speelbos zodat de kinderen ook daar hun energie kwijt kunnen. 

o Vandaag kan je op het einde van het Park een voetweg volgen langs de Voer. In 

Vossem aan de Dorpsstraat eindigt het wegje en moet je even langs de Dorpsstraat. 

Waarna je het voetwegje weer kan volgen. Het zou een meerwaarde zijn het wegje 

door te kunnen trekken langs de Voer, minstens tot aan de Dorpsstraat.  

o Op een aantal plaatsen in Tervuren kunnen volkstuintjes worden gerealiseerd (of 

gefaciliteerd). Dit zijn ideale plaatsen om te zorgen voor sociale cohesie en 

kennismaking met één van de belangrijkste systeemdiensten van de natuur: voedsel. 

o Het Park van Tervuren en het Zoniënwoud zijn twee zeer grote stukken natuur. De 

belevingswaarde ervan kunnen we opwaarderen aan de hand van banken, 

picknicktafels, … (dit kan eventueel via het “schenken” van banken door derden ter 

nagedachtenis van bv. overledenen). Het herstellen van het houten brugje over de 

lange vijver in het Park is een kleine moeite voor een prachtige (foto)locatie. 

o We willen bestaande of nieuwe plantvakken vullen met eetbare planten (bv. 

aardbeien), kruiden of fruitbomen. We laten de Tervurenaar letterlijk van de natuur 

proeven. Een fijne manier om elke bewoner dichter bij de natuur te brengen! 

o Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Tervuren ligt 

bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, 

vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk 

waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. In Tervuren zijn ze nog niet 

allemaal geïnventariseerd en benoemd. Tijd om er verder werk van te maken en om 

ze kenbaar te maken. 

 

• Dier- en plantvriendelijk 

o Het beheer van het groen in Tervuren staat vaak in functie van de praktische 

overwegingen. Door meer rekening te houden met de natuurwaarde bij de planning 

kan men de natuurwaarde vergroten. Zo kunnen bermen bijvoorbeeld mooie 

bloemenvelden worden in plaats van saaie gemillimeterde grasperken. Dat is 

mooier om naar te kijken en goed voor de biodiversiteit. De middenberm van de 

Tervurenlaan zou zo’n prachtig bloemenveld kunnen worden. 

o Uitvoering geven aan het charter diervriendelijke gemeente: 

- Bevoegdheid dierenwelzijn expliciet toekennen aan een schepen 

- Binnen de politie een contactpersoon aanduiden voor dierenwelzijn 

- Sensibiliseren rond het steriliseren van katten 

- Geen circussen of kermissen met dieren toelaten 
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- Bij overpopulatie van duiven, duiventillen plaatsen met het oog op ei-

manipulatie 

- Via Info Tervuren regelmatig communiceren over dierenwelzijn 

- Geen vuurwerk toelaten 

- Voldoende hondenlosloopzones voorzien en communiceren dat honden 

enkel in die zones van de leiband mogen. 

o Bijkomend vragen we om de richtlijnen over het voederen van dieren in het Park 

beter te communiceren. 

o We organiseren sessies in scholen ter bewustwording van het nut van de natuur 

(planten, dieren, ecosystemen,…) 

o Het gebruik van pesticiden is voor de gemeente verboden sinds begin 2015. Voor 

particulieren is er geen verbod. Als gemeente kunnen we sensibiliseren en 

alternatieven aanreiken zodat alle Tervurenaren overgaan tot pesticidenvrij 

tuinbeheer. Dat kan bijvoorbeeld via informatie in het infoblad of door workshops 

te organiseren of te ondersteunen. 

 

• Openbare verlichting: We evalueren het masterplan voor de openbare verlichting. 

Straatverlichting wordt zoveel mogelijk vermeden, zeker in buitengebied.  

 

• Afval:  

 

o Tegen het einde van de legislatuur moeten alle gemeentelijke aankopen circulair 

zijn (circulaire economie). 

o Onderzoeken of we reclamedrukwerk in de bus kunnen verbieden tenzij er een 

sticker plakt met de boodschap dat de bewoner wél reclamedrukwerk wenst. We 

draaien met andere woorden de regel om, net zoals in Amsterdam. 

o Stimuleren van composteren, kippen, herbruikbare luiers,... 

o Uitleendienst organiseren/stimuleren (grasmaaier, boormachine, kinderfietsjes,…). 

o Tervuren shopping bag invoeren en plastic zakken verbieden. 

o Herbruikbare bekers zijn verplicht tijdens alle gemeentelijke of door de gemeente 

ondersteunde evenementen. 

o Informatie van Interrand ook in andere talen (vaak veel verwarring bij 

buitenlanders).  

o We treden toe tot de statiegeldalliantie en pleiten voor het invoeren van statiegeld. 

o 3-wekelijkse ophaling roze zak voor zachte en harde plastics. Ophalen hout en 

snoeihout op afroep. 

● Vandaag is de rioleringsgraad in Tervuren bijna 97%. Een riolerings- en zuiveringsgraad van 

100% tegen het einde van de legislatuur moet mogelijk zijn. We geven hierbij prioriteit aan 

de lozingen die nu nog in de Voer plaatsvinden. 

 

● Aanpak zwerfvuil 

o Peter- en metersysteem van zwerfvuilzones verderzetten. 

o Reglement zwerfvuilacties of beloning voor ruimen zwerfvuil in cheques bij lokale 

handelaars. 

o Bewustmakingscampagnes tegen zwerfvuil (bv. aan kruispunten). 

o Strenger aanpakken sluikstorten (GAS-boetes). 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloopeconomie
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Om dit alles mogelijk te maken zijn voldoende medewerkers nodig die verantwoordelijk zijn voor 

natuur, milieu en duurzaamheid, zowel binnen het gemeentepersoneel als bij de politie 

(handhaving). Milieuverenigingen zoals Natuurpunt betrekken we actief bij het beleid. 

 

IK VIND KLIMAAT BELANGRIJK 
Onze visie 

In 2014 ondertekende de gemeente het burgemeestersconvenant. Tervuren engageerde zich om te 

zorgen voor 20% minder CO²-uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% meer hernieuwbare 

energie tegen 2020. 2020 valt aan het begin van de volgende legislatuur (2019-2024). Dat betekent 

dus dat er in de loop van de volgende legislatuur een nieuw engagement moet genomen worden. 

Groen+ pleit ervoor om tegen 2030 40% en tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. 

 

Concrete maatregelen 

Een nieuw klimaatactieplan voor de periode 2021-2030 met minstens volgende elementen: 

● Transparant rapporteren van het klimaatactieplan naar burgers: doelstellingen, 

maatregelen, vooruitgang,… zoals bv. http://cities.futureproofed.be/home 

● 100% desinvesteren uit fossiele brandstoffen. 

● Isoleren en energiezuinig maken van bestaande gebouwen en woningen bv. via ESCO’s. De 

eisen voor nieuwe gebouwen en woningen worden nog hoger gelegd. Nieuwe verkavelingen 

(voor zover die er moeten komen) worden volledig duurzaam ingericht. 

● Uitwerken van een warmteplan zodat op termijn alle woningen verwarmd kunnen worden 

zonder mazout of aardgas. 

● We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op particuliere en gemeentelijke gebouwen. 

Het energiebeleid in Tervuren stellen we open voor coöperatieven. 

● We onderzoeken de noodzaak aan premies voor hernieuwbare energie. 

● Inzetten op duurzame mobiliteit (Lees hierover meer in het hoofdstuk “Ik wandel en fiets 

graag” en “Ik ben tram- en busgebruiker”). De gemeentelijke wagens worden ter 

beschikking gesteld van autodelen (buiten de uren). 

● Isoleren en energiezuinig maken van handel, diensten en industrie. 

● Het verduurzamen van de landbouw in Tervuren via initiatieven zoals Boeren&Buren, De 

Landgenoten, een plukboerderij, volkstuintjes, Donderdag Veggiedag,... 

● Het verduurzamen van de lokale economie in Tervuren door het stimuleren van circulaire 

economie bij handelaars. Tegen het einde van de legislatuur moeten alle gemeentelijke 

aankopen circulair zijn. 

● Bijkomende bomen en planten zijn niet alleen nuttig voor de natuur (zie hoofdstuk “Ik ben 

natuurliefhebber”), maar zorgen ook voor opname van CO2. Per hectare kan jaarlijks 

ongeveer 5 ton CO2 opgenomen worden. Verder is er ook nog een gunstig effect op de 

afwatering zodat bij hevige regen de kans op overstromingen vermindert. De mogelijkheden 

voor meer aanplanting zullen op een duurzame manier benut worden. 

● We blijven pleiten voor een billijke spreiding van het vliegverkeer vanuit de luchthaven in 

Zaventem. Het aantal nachtvluchten is beperkt maar wordt geconcentreerd in de vroege 

ochtend. We blijven ervoor pleiten om de nacht uit te breiden van 22u tot 7u. Bijkomend 

http://cities.futureproofed.be/home
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/helpdesk-energiezorg-voorbeeld2-EPC_tcm5-83096.pdf
https://boerenenburen.be/nl-BE#buy
https://www.delandgenoten.be/content/wat
https://www.delandgenoten.be/content/wat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloopeconomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloopeconomie
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pleiten we voor een plafond qua CO2-uitstoot voor de luchthaven (en al haar aanverwante 

activiteiten). 

● We beperken onnodige consumptie en afval door de verdere ondersteuning van Repair 

Cafés en het opzetten van deelinitiatieven zoals deelfietsen, uitleencentra voor gereedschap 

en kinderfietsen,… (Zie ook het hoofdstuk “Ik ben natuurliefhebber”) 

 

IK VIND DEMOCRATIE BELANGRIJK 
Onze visie 

De tijd dat politici één keer per zes jaar een stem dienden te verdienen om vervolgens alleen alle 

beslissingen te nemen is voorbij! Onze toekomstvisie is er één van permanente dialoog tussen 

politici, ambtenaren en burgers. Daarom moeten we zowel op vlak van participatie, democratie als 

verlenen van informatie winst boeken. Uiteindelijk moet elke burger het gevoel krijgen dat er naar 

hem/haar geluisterd wordt. 

Concrete maatregelen 

Participatie kent vandaag al vele vormen: telefoontjes, e-mails en persoonlijke contacten met de 

gemeente of lokale mandatarissen, vragen, meldingen of klachten via de website, het 

vragenhalfuurtje dat voorafgaat aan de gemeenteraad, enz. Er zijn echter nog vele nieuwe 

participatievormen te bedenken: 

• Wijkbudgetten: voor elk idee dat door 4 burgers (van een verschillend adres) wordt 

ingediend en vervolgens door 20 burgers wordt gesteund, wordt maximaal 10.000 euro 

voorzien zodat het kan worden gerealiseerd. 

• Burgerbegroting: elke deelgemeente krijgt bv. 10.000 euro ter beschikking. De inwoners van 

deze deelgemeente kunnen dit bedrag spenderen volgens hun wensen. Wie dat jaar beslist 

voor zijn/haar deelgemeente kan, indien nodig, worden beslist door middel van loting. 

• Burgerpanels: 27 burgers (zonder politieke band) worden via loting gekozen om over een 

bepaald thema hun oplossingen te formuleren. 

• Vooraleer een project wordt uitgewerkt, worden de betrokkenen gehoord. Bijvoorbeeld, 

wanneer een speeltuin wordt uitgetekend, vragen we aan de kinderen die er gebruik van 

(zullen) maken hoe zij de speeltuin zouden ontwerpen. 

• Recht op uitdaging: indien burgers vinden dat een bepaalde deeltaak door de lokale 

overheid onvoldoende wordt uitgevoerd, hebben ze het recht om die taak over te nemen. 

Met hetzelfde budget kunnen ze dan zelf deze deeltaak uitvoeren. 

 

Er zijn een aantal noodzakelijke voorwaarden om participatie mogelijk te maken: 

• Een schepen bevoegd voor participatie. Dat kan bv. de schepen van communicatie zijn. 

• Voldoende tijd en personeelsinzet te voorzien voor inspraak bij de start van een project 

want goede participatie vraagt tijd en inzet. 

• Duidelijke en correcte informatie; een noodzakelijke voorwaarde voor iedereen die zich een 

mening wilt vormen, politicus of burger. De ambtelijke taal die bv. gebruikt wordt voor de 

gemeenteraad kan veel duidelijker. Op welke manier de gemeente de belastingen en andere 

inkomsten uitgeeft moet op een veel duidelijkere manier worden gerapporteerd aan het 

https://www.tournevie.be/home
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/283/right-to-challenge-lessen-uit-nederland
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/283/right-to-challenge-lessen-uit-nederland
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publiek. Ook statuten, huishoudelijke reglementen en verslagen van gemeente- en 

adviesraden zijn makkelijk raadpleegbaar via de website. 

 

Politici, uit meerderheid en oppositie, blijven natuurlijk bestaan. Net zoals het bestuur vaker moet 

luisteren naar de burgers (zie hierboven) moet ze dat ook doen naar de oppositie. De wisselwerking 

tussen meerderheid en oppositie kan constructiever. Ook de rol van leden van de meerderheid, niet 

in het schepencollege, kan beter worden ingevuld. Ook dit vraagt tijd en constructiviteit van alle 

gemeenteraadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad mag alvast geen burgemeester of schepen 

zijn. 

 

We wijzigen de huidige belastingsvoeten niet. Bij de budgetopmaak willen we starten van nul naar 

het voorbeeld van Harelbeke. Op die manier krijg je meer transparantie, vergelijkbaarheid en 

scherpere keuzes. 

 

IK HEB HET NIET BREED 
Onze visie 

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Als je een burger bent met een beperkt 

budget, word je in Tervuren extra geconfronteerd met de duurdere woonmarkt, hoge energiekost, 

en de hoge prijzen. Daarom willen we, bovenop wat federaal en Vlaams voorzien is, lokaal 

bijkomende steun verlenen, ook als je inkomen het bestaansminimum overtreft! 

Concrete maatregelen 

• In Tervuren hebben we een sterk uitgebouwd systeem van aanvullende steun bovenop het 

leefloon of andere vervangingsinkomens. Hierbij houden we rekening met de hoge kostprijs 

in onze gemeente, wat het leven in Tervuren voor mensen met een beperkt inkomen heel 

moeilijk maakt. We onderzoeken of we bepaalde maatregelen niet kunnen uitbreiden naar 

mensen met een inkomen dat net boven de grens van het leefloon ligt, maar nog steeds 

onder de Europese armoedegrens. 

• Niet iedereen kan geholpen worden met activering in het normaal economisch circuit. Hulp 

moet er zijn op maat, ook voor mensen die omwille van hun maatschappelijke 

kwetsbaarheid, medische of psychologische problematiek niet in staat zijn om aan het 

actieve beroepsleven deel te nemen. 

• We zetten de inspanningen verder om het aanbod van sociale woningen en woningen via 

het sociaal verhuurkantoor Webra te verhogen. 

• We zetten verder in op de strijd tegen energiearmoede via gratis energiescans, en steun 

voor energiebesparende investeringen via een rollend fonds (zoals in Turnhout). 

• We zullen het conformiteitsattest opleggen aan verhuurders van oudere woningen. Dit 

attest duidt aan hoe veilig en gezond de woning is. Op die manier willen we de kwaliteit van 

de huurwoningen verbeteren. 

• We blijven verder inzetten op de strijd tegen kinderarmoede. Daarom versterken we de 

werking van het Huis van het Kind door samenwerking met de collega’s van Hoeilaart en 

Overijse. We bouwen het netwerk rond opvoedingsondersteuning verder uit met partners 

als kind en gezin, kinderopvang, CAW,… 
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• We werken meer samen met de scholen rond armoededetectie en opvoedingsproblemen. 

Concreet organiseren we een gestructureerd overleg tussen OCMW en de scholen waar een 

discrete uitwisseling gebeurt, wanneer er een vermoeden van financiële of opvoedkundige 

problemen zijn en worden afspraken gemaakt over hoe dit aan te pakken.  

• We zetten ten volle in op de uitbouw van een netwerk rond vrijetijdsparticipatie. Dit is erop 

gericht financiële en andere drempels voor kansengroepen weg te nemen of te 

verminderen. We richten daartoe een rap-op-stapkantoor , waar op een laagdrempelige 

manier goedkope uitstappen en vakanties worden aangeboden. We maken werk van het 

uitrollen van de Uitpas, die voor kansengroepen extra kortingen voorzien in de 

vrijetijdssector. 

• Via een buurtkar, te beginnen in wijk Groenveld in Moorsel, brengen we een aanbod van 

gezonde en lekkere voeding tot bij kansengroepen en -wijken en maken we de toegang tot 

de sociale dienstverlening van het OCMW en andere partners veel makkelijker. We starten 

dit initiatief in de wijk Groenveld te Moorsel. (De OCMW’s van Berlare, Buggenhout, Laarne 

en Waasmunster hebben zo’n project lopen). 

• We bouwen de buurtwerking (zie ook hoofdstuk “Ik ben een wereldburger”) verder uit. 

Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar kansengroepen. Concreet denken we bv. aan 

de Ravensteinwijk aan de Hubertilaan. Vanuit de buurthuizen kan er werk gemaakt worden 

van buurtgerichte zorg. 

• Wij opteren voor een geïntegreerd lokaal woonbeleid. In samenwerking met de Woonwijzer 

voeren we een proactief beleid om naast slechte woonkwaliteit ook water- en 

energiearmoede op te sporen. Dit impliceert een beleid voor rationeel water- en 

energieverbruik. Uiteraard zijn er dan middelen nodig om het water- en energieverbruik op 

te volgen. 

• Inwoners die het niet breed hebben kunnen steunen op een 80-20-regeling voor hobby’s. 

De inwoner betaalt 80%, de gemeente 20%. 

 

IK BEN ZORGBEHOEVEND OF IK ZORG VOOR EEN DIERBARE 
Onze visie 

Iedereen is op een bepaald moment in zijn/haar leven wel eens zorgbehoevend of zorgverlener. Op 

dat moment heb je al genoeg zorgen aan je hoofd. De gemeente moet zorgen voor maximale steun 

wanneer nodig, maar ook inzetten op preventie. 

Concrete maatregelen 

• Zorgdiensten verder versterken:  

o In Tervuren zijn we als lokale overheid actor en marktleider in de ouderenzorg 

(woonzorgcentrum Zoniën, dagverzorgingscentrum, assistentiewoningen de vlonder, 

thuiszorg). We willen dit verder versterken. Waar schaalvergroting nodig zou 

blijken, denken we in eerste instantie aan samenwerking met de openbare 

zorgactoren in de naburige gemeenten. We werken nu reeds samen met de 

thuisdiensten Bertem.  

o We zetten een project op touw om te onderzoeken hoe we de bewoners en 

familieleden beter kunnen betrekken bij het beleid en het uitbouwen van hun 

dagelijks leven in het woonzorgcentrum en in de assistentiewoningen. We hopen zo 
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hun tevredenheid te kunnen verhogen.  We laten ons daarbij inspireren door het 

Tubbe-model. 

o We blijven inzetten op een voldoende hoge personeelsbezetting in 

Woonzorgcentrum Zoniën. Dit is niet enkel noodzakelijk om de beste zorg te 

garanderen. Wij willen ook het wonen zelf en de beleving ervan zo aangenaam 

mogelijk maken. De bijkomende investeringen zijn er vooral op gericht dit woon- en 

belevingsaspect te verbeteren. En waarom geen openvleugelpolitiek doorvoeren, 

dat is goed voor het welzijn van personeel en bewoners. 

o De opbrengst van de verkoop van gronden in het bezit van het OCMW kan enkel 

gebruikt worden voor verdere investeringen in de zorg, niet voor andere doeleinden. 

o Thuiszorg moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 

wonen en daar de nodige zorg kunnen krijgen, via thuiszorg en mantelzorg. 

o We willen de ondersteuning van de mantelzorgers verder uitbouwen. In de 

aflopende legislatuur werden talrijke initiatieven genomen om mantelzorgers bij 

elkaar te brengen, te ondersteunen en vooral te erkennen. Dit is de taak van de 

zorg- en seniorenconsulent. 

o We versterken de “respijtzorg”. Hierbij kunnen mantelzorgers tijdelijk ontlast 

worden (door bijvoorbeeld beroep te kunnen doen op een oppasdienst). Deze zorg 

moet verder uitgebouwd worden. Een nieuw op te richten lokaal dienstencentrum 

(zie meer hierover in het hoofdstuk “Ik ben een wereldburger”) kan hierbij een 

cruciale rol spelen. 

o We moeten de pas ingevoerde mantelzorgpremie en de andere sociale premies en 

maatregelen evalueren. Waar zouden we de doelgroep nog beter kunnen bereiken? 

Dient het bedrag verhoogd te worden? 

o We moeten meer dan voorheen inzetten op toegankelijkheid voor de niet-zo-

mobiele medeburger. De inrichting van het openbaar domein moet in kaart gebracht 

worden en vertaald worden in een concreet actieplan.   

o De Woonwijzer zou een actievere rol moeten spelen door: bv. meer info te 

verspreiden naar bepaalde doelgroepen (SAR) en te begeleiden bij alternatieven 

voor het woonzorgcentrum. 

 

• We blijven het Vlaamse “Gezonde Gemeente”-initiatief onderschrijven:  

o We wijzen gezondheid toe als bevoegdheid van een schepen. 

o We activeren de Adviesraad voor welzijn en laten het thema gezondheid meer aan 

bod komen. Ook professionelen zijn welkom in de raad: huisartsen, diëtisten,… 

o We blijven de mammografie-bus promoten. 

o We organiseren infoavonden over gezondheid en ziekte, obesitas, voeding, stress, 

opvoeding enz. 

o Sport is één van de belangrijkste preventieve maatregelen. We blijven de 

sportweken en sportdagen in onze gemeente ondersteunen en promoten. Zie ook 

het hoofdstuk “Ik sport graag”. 

o Eenzaamheid en andere sociale thema’s hebben ook een impact op gezondheid. In 

het Hoofdstuk “Ik ben een wereldburger” vind je hierover meer info. 

o De inkomensvoorwaarde voor de Minder Mobielen Centrale mag geschrapt worden. 

We zullen een alternatief voor het lidmaatschap uitwerken. 
 

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180626avc
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IK BEN EEN WERELDBURGER 
Onze visie 

Onze Tervuurse gemeenschap omvat meer dan 5500 niet-Belgen met meer dan 100 verschillende 

nationaliteiten. De diversiteit blijft sterk toenemen. Dit is vooral een troef die we in alle aspecten 

van het rijke Tervuurse leven moeten uitspelen. Ons uitgangspunt is dat we ten volle moeten 

inzetten op verbinding tussen burgers, buren van de verschillende wijken en achtergronden. 

Concrete maatregelen 

• Onbekend is onbemind. Daarom is het zo belangrijk om onze inwoners met elkaar in 

contact te brengen. In de legislatuur 2012-2018 zijn er een aantal nieuwe initiatieven 

ontstaan, dankzij Groen+. Deze blijven bestaan maar worden geëvalueerd om ze te 

verbeteren: 

o de financiële en logistieke ondersteuning voor straat-, buurt- en wijkfeesten, 

o het Tervuren Welkom team, 

o de steun aan het verenigingsleven, 

o Café combinne 

 

 

• Sociale cohesie wordt het beste bereikt dicht bij de mensen. Daarom zetten we ten volle in 

op buurtwerking. We bouwen het buurthuis in Moorsel Groenveld verder uit en nemen ook 

initiatieven in andere wijken, te beginnen met de Ravensteinwijk. Buurthuizen worden 

professioneel begeleid door een buurtwerker, die een netwerk aan vrijwilligers vormt met 

een goede voeling met de wijk. De diversiteit in de wijk wordt benaderd als een troef en niet 

als een probleem. De buurthuizen worden op termijn de spil van buurtgerichte zorg. 

• Spanningen in een wijk of buurt worden het best bestreden door bemiddeling. We bouwen 

de dienst burenbemiddeling verder uit en verkennen de mogelijkheden op vlak van 

buurtbemiddeling. 

• We kiezen voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. We stimuleren in alle 

diensten het gebruik van het Nederlands, zonder repressief op te treden. We gaan tegelijk 

waarderend en respectvol om met anderstaligheid. Taal is geen doel op zich, maar een 

middel tot integratie. Via laagdrempelige initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands 

oefenen. Initiatieven zoals Café Combinne moeten verder gepromoot worden. Een andere 

mogelijkheid is voor kleine kinderen om Nederlands te oefenen met senioren (naar het 

voorbeeld van Sint-Pieters-Leeuw). De kinderen krikken het niveau van hun Nederlands op 

en de senioren doorbreken hun eenzaamheid. 

• We bevorderen initiatieven die mensen samenbrengen: gemeenschappelijke tuinen, 

wasplaatsen, ontmoeting op pleinen, rustbanken, Repair Café, buurtkar,... 

• We zetten volop in op ontmoeting. Naast de buurtwerking willen we ook een erkend lokaal 

dienstencentrum opzetten in het centrum van Tervuren, met eveneens aandacht voor 

activiteiten in de deelgemeenten. Ook een sociaal restaurant maakt hier deel van uit. 

• Ook voor de integratie van asielzoekers willen we de (vrijwilligers van de) buurtwerking 

inzetten. Dit is reeds opgestart in Moorsel, waar een lokaal opvanginitiatief werd opgestart.  

Hetzelfde kan ook in de Ravensteinwijk, van zodra de buurtwerking daar vorm heeft 

gekregen. Ook niet-buurtgebonden vrijwilligers kunnen daarvoor ingezet worden. 

https://www.tervuren.be/integratie-en-inburgering/caf%C3%A9-combinne
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• We willen meer werk maken van een actief vrijwilligersbeleid. Hierdoor zouden we sneller 

kunnen inspelen op maatschappelijke opportuniteiten. We denken hierbij o.m. aan het 

inzetten van een ambtenaar voor het actief matchen van vraag en aanbod. 

• Een samenleving is pas die naam waard als alle burgers, ook diegenen die wat meer 

ondersteuning nodig hebben, er volwaardig deel van (kunnen) uitmaken. Mensen met een 

handicap, zorgbehoevenden, kansarmen: ze hebben allen recht op een evenwaardige plaats 

in onze samenleving. Ook dit moet benaderd worden vanuit alle beleidsdomeinen. Bij 

kinderopvang ondersteunen we initiatieven op vlak van inclusieve kinderopvang, en 

verhogen we de inspanning op vlak van toegankelijkheid. 

• In Tervuren hebben we niet alleen oog voor het samenleven binnen Tervuren maar ook voor 

alle inwoners van de wereld. Bij het opstellen van de beleids- en beheerscyclus en de 

meerjarenplanning voor de legislatuur 2019-2024 gebruiken we de Sustainable 

Development Goals als basis. 

• De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) wordt ook volgende 

legislatuur ondersteund door een halftijdse beleidsmedewerker. De beschikbare middelen 

voor sensibilisering in het Noorden blijven op eenzelfde peil. De middelen voor subsidies 

voor projecten in het Zuiden worden verhoogd met 1000 euro per jaar. De overige steun 

blijft gelijk. Tervuren is een Fair Trade-gemeente. De gemeente zal alles in het werk stellen 

om dit label te blijven behouden. Een concrete maatregel zou kunnen zijn om met Youca 

samen te werken. 

 

IK BEN CULTUURLIEFHEBBER 
Onze visie 

Cultuur is ontspanning, opent de wereld, brengt je in contact met jezelf en met anderen, is 

geschiedenis,... Cultuur is onmisbaar. Cultuur is ook zeer divers: het gaat over de boeken in de bib, 

voorstellingen in CC De Warandepoort, ondersteuning van culturele verenigingen zoals harmonieën 

en de Reuzen,... De rol van de gemeente is dan ook divers, maar met als rode draad dat de 

gemeente cultuurbeleving moet mogelijk maken in de gemeente. 

Concrete maatregelen 

• De Warandepoort is sinds kort een erkend cultureel centrum en bijgevolg ook het centrum 

van cultuur in onze gemeente. 

o We zorgen voor een divers aanbod van dans, theater, film, fotografie, beeldende 

kunst, comedy, schoolvoorstellingen, etc. Tegelijk blijft de Warandepoort voldoende 

toegankelijk voor derden voor voorstellingen. 

o We stimuleren cultureel aanbod uit het Zuiden en uit de diaspora ’s (in 

samenwerking met de GROS). 

o Onze bibliotheek bevat vandaag al boeken in verschillende talen. Dit kan meer in de 

aandacht worden gebracht om ook anderstaligen naar ons cultureel aanbod te 

lokken. 

o De bib zou boeken kunnen leveren met de bakfiets aan mensen die minder goed ter 

been zijn. 

o We sluiten ons aan bij het netwerk van de European Disability Card. In essentie komt 

het erop neer dat mensen met een beperking een bepaalde korting krijgen voor 

voorstellingen en optredens. Op die manier wordt cultuurbeleving voor dit specifiek 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.youca.be/action-day-werkgevers
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doelpubliek meer toegankelijk. In ruil voor de korting krijgen we reclame en boren 

we een publiek aan dat we vandaag minder bereiken. 

 

• Evenementen: 

o Het ondersteunen en kansen geven aan jong en lokaal talent is belangrijk. Onze 

lokale evenementen zijn een gelegenheid om kansen te geven aan lokaal talent. 

o Minder mobiele personen hebben ook recht op deelname aan evenementen. Deze 

toegankelijkheid willen we bevorderen door het voorzien van rolstoelpodia en 

aangepaste toiletten. Zo nodig kunnen we ook voorzien in aangepast vervoer om 

deze personen van en naar het evenement te brengen.   

  

• Verenigingen:  

o Cultuurverenigingen kunnen blijven rekenen op subsidies en voldoende faciliteiten, 

zoals het recent geopend ontmoetingscentrum Miel Puttemans in Vossem. 

 

• Onroerend erfgoed:  

o Met de verhuis van het museum naar de gerenoveerde Panquinkazerne komt het 

Hof van Melijn vrij. Deze waardevolle site vereist een publieke en liefst culturele 

invulling. Ook het binnenplein aan het Hof van Melijn kan groener (en ook 

toegankelijker) heraangelegd worden. 

o Waar vroeger het hertogelijke kasteel stond blijven vandaag alleen ruïnes over. Door 

te investeren in de site kunnen we ze toegankelijk maken en informatie geven zodat 

duidelijk wordt wat er ooit stond.  

o Het hoekhuis Kasteelstraat/Duisburgsesteenweg, deel van de Kazerne Panquin, 

wordt gerestaureerd en in waarde hersteld. 

o Verordening voor bescherming van alle gebouwen, opgenomen onder categorieën 1 

en 2 inventaris Sint Lucasarchief: verder uitwerken in een beleids- en beheersplan 

voor beheer en behoud onroerend erfgoed. Tevens vragen we aan de gemeentelijke 

commissie Onroerend Erfgoed om advies bij waardevolle gebouwen. 

o De pastorie van Tervuren met haar prachtige tuin zit verwikkeld in een juridische 

procedure. De gemeente bemiddelt om zo snel mogelijk een uitweg te vinden. Zodra 

het juridische luik achter de rug is, kan er een oplossing worden gezocht om deze 

mooie site toegankelijk te maken, op zijn minst de tuinen ervan. 

 

• Algemeen:  

o De driejaarlijkse cultuurprijs Maurits Wynants heeft een te ingewikkelde procedure. 

Deze moet eenvoudiger. 

o Omwille van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en haar 

geschiedenis zijn er in Tervuren talloze verwijzingen naar de koloniale tijd. De 

gemeente zou initiatieven kunnen nemen om het koloniale verleden bespreekbaar 

te maken en onder de aandacht te brengen. Zo zou er een straat of plein vernoemd 

kunnen worden naar een belangrijke Afrikaanse man of vrouw. De kunstwerken 

waar het oude kolonialisme zichtbaar wordt, worden voorzien van een begeleidende 

tekst. 
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o We ijveren voor de volledige restauratie van het park, inclusief het herstel van de 

bruggen over de vijvers. Dit is namelijk geen bevoegdheid van de gemeente, maar 

we kunnen wel druk uitoefenen. 

o Het Gemeentelijk Museum verhuist naar de gerenoveerde Panquinkazerne, een 

unieke kans om de prachtstukken in de kijker te zetten. 

o Meer overleg tussen de Dienst Vrije Tijd en alle verenigingen wat betreft de 

programmering van events en vorming, om mogelijke synergiën te ontdekken. 

 

IK HOU VAN SPORT 
Onze visie 

Sporten is gezond. Met sporten maak je je hoofd leeg, verbrand je calorieën, leef je langer en heb je 

plezier,... Het is de taak van de gemeente om voldoende sportfaciliteiten te voorzien en te zorgen 

dat er een voldoende divers aanbod is, zodat elke Tervurenaar zijn gading vindt. 

Concrete maatregelen 

• Defensie verkoopt het sportcentrum te Duisburg. Dit is de ideale gelegenheid om voor de 

Hockeyclub Blue Lions een hockeyveld aan te leggen. De ruimte kan ook gebruikt worden 

voor andere sporten. Voor Groen+ is een samenwerking met een vzw zoals een 

sportvereniging een aantrekkelijker alternatief dan een uitbating door een bedrijf. 

• De openingsuren van het zwembad worden uitgebreid. 

• We onderzoeken welke sporten onvoldoende aan bod komen en waar we ervoor plaats 

kunnen maken zoals atletiek, squash of padel,… 

• De gemeente voorziet niet alleen de velden en zalen maar biedt ook financiële steun aan de 

sportverenigingen. 

• Subsidies vanuit de gemeente kunnen bepaalde doelgroepen stimuleren, zij het nu als 

middel tegen vereenzaming, als armoedebestrijding of om anderstaligen te betrekken. 

• We onderzoeken of we een tweedehandscircuit of deelcircuit kunnen opzetten voor 

sportmateriaal. 

• Meer overleg en transparantie bij het vastleggen van de zalen/infrastructuur voor alle 

sportverenigingen. 

• Ondersteuning voor het project “Bijt in je Vrije Tijd” om integratie van buitenlandse 

inwoners te bewerkstelligen. 


