
Hier

De gemeente Tervuren 
investeert in diverse 
mobiliteitsvormen: 
veiliger, efficiënter en 
duurzamer

EEN GROEN MEERJARENPLAN 
VOOR TERVUREN 
Het eerste jaar van een legislatuur 

staat steeds in het kader van de 

meerjarenplanning. Dit is een 

begroting van 2020 tot en met 

2025. Deze legislatuur investeren 

we vooral in onze wegen, 

gebouwen en sportfaciliteiten. 

Tegen het einde van de legislatuur zal 

de uitstaande schuld van de 

gemeente met zo’n 30 procent 

gedaald zijn. Tegelijk investeren we 

zo’n 36 miljoen euro. Een overzicht 

van de belangrijkste maatregelen 

voor Groen+.

VEILIG EN LEEFBAAR VERKEER
"Mobiliteit is een van de grootste 

uitdagingen van het moment", 

zegt schepen van Mobiliteit Bram 

Peters. "Daarom voorziet de 

gemeente bijna 2,5 miljoen euro 

per jaar voor veilig en leefbaar 

verkeer in Tervuren.” 

De omslag naar een duurzamere 

mobiliteit wordt ingezet. Voor het 

eerst in de geschiedenis van onze 

gemeente zullen er evenveel 

middelen vloeien naar maatregelen 

voor fietsers en voetgangers als naar 

maatregelen voor de auto.

KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 
2050
Als gemeente proberen we het goede 

voorbeeld te geven op het vlak van 

energieverbruik: door de openbare 

verlichting te vervangen door LED-

lampen halveren we het 

energieverbruik voor openbare 

verlichting. Dit jaar stellen we 

bovendien een nieuw 

klimaatactieplan op om Tervuren 

tegen 2050 klimaatneutraal te 

maken.

Lees hierover meer op pagina 3 of op 

www.groentervuren.be.

in TERVUREN

Transitie Tervuren bruist volop

Inzetten op ruim vrijetijdsaanbod 

Zuinig met de open ruimte

© Paul PlissartBram in een deelwagen, Christine met de fiets en Sofie te voet: 
samen tonen de schepenen van  Groen+ de weg.
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Patricia Cardon
BIJ TRANSITIE TERVUREN IS IEDEREEN WELKOM

Transitiecoach Patricia Cardon (44, midden, met sjaal) plaatste begin 

2019 een oproep op Facebook: wie wil ook graag transitie waarmaken in 

Tervuren? Inmiddels gebeurt er in de gemeente heel wat op dat vlak. 

Patricia: “Enkele kliks verder waren we al met tien. Een maand later was Café 

Transitie een feit. Al snel kwamen we  in contact met Transitie Tervuren, de 

vzw achter onder andere de permacultuurtuin De Hazelaar. Zij waren al meer 

dan 10 jaar geleden bezig met transitie: echte pioniers.”

Hoe werkt Transitie Tervuren? 

Paul: "Heel organisch en horizontaal. Deelnemers organiseren zelf workshops  

rond bijvoorbeeld zero waste, klimaatneutrale vakanties, ecologische isolatie 

of verwarming. De kerngroep zorgt voor de agenda en de website. Om de drie 

maanden organiseren we Café Transitie, waar we een inspirerende spreker 

uitnodigen, maar waar het vooral de bedoeling is om samen te zijn en positieve 

energie en ideeën op te doen. Ideaal om kennis te maken. Iedereen is welkom.”

Wat is jullie boodschap voor Tervuren? 

“Dat elke kleine stap in de goede richting de moeite waard is. Laat je vooral niet 

ontmoedigen door de ‘wat maakt het uit?’-gedachte.”

Wat is jullie droom voor Tervuren? 

“Dat op termijn elke Tervurenaar zorg draagt voor het klimaat en meedoet. 

Neem deel aan activiteiten of organiseer er zelf, kom een glaasje drinken op het 

volgende Café Transitie op 23 april. Laten we samen een wereld bouwen met 

minder verspilling, lokaler en socialer en laten we in Tervuren beginnen.”

Meer info: www.transitietervuren.be en https://www.facebook.com/

TransitieTervuren.be/

Isabelle Vandermeulen (met rode jas), die samen met haar man Willem de samen-tuin De Hazelaar en de vzw Tervuren Transitie oprichtte, 
omringd door de ploeg die haar werk verderzet.  De Hazelaar is open op elke  tweede en vierde zondagmiddag van de maand.

Dominique de Schrijver
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GEMEENTE INVESTEERT IN 
DIVERS VRIJETIJDSAANBOD

We willen zoveel mogelijk inwoners de kans geven om te sporten. De gemeente 

investeert daarvoor in een heel divers aanbod. 

In het sportcentrum Defensie zullen we een hockeyveld aanleggen voor de 

Blue Lions. De bestaande tennisvelden, paardenpistes en -stallen blijven 

bestaan. Op de Berg van Termunt komen nieuwe gebouwen voor voetbalclub 

KVTD en jeugdhuis Tram44, opgetrokken volgens de principes van circulaire 

economie. FC Moorsel krijgt een synthetisch voetbalveld, de mat aan Diependal 

wordt vervangen en de klimmuur aan Steenberg wordt vernieuwd. 

“Er zijn veel investeringen voorzien in vrije tijd, maar niet alle acties zijn 

in euro’s te vatten", zegt schepen van Sport Christine Tinlot. "Het is 

mijn bedoeling om te zorgen voor meer ontmoeting, wisselwerking en 

uitdaging.”

We versterken onze steun voor inclusief sporten (G-sport) en starten met 

inclusieve speelpleinwerking. Er is ook budget vrijgemaakt voor een studie rond 

ZUINIG MET DE OPEN RUIMTE

WIST JE DAT...

...er met de CAMBIOWAGENS in 

een jaar tijd al bijna 25.000 

kilometer is gereden? Niet slecht 

voor het eerste jaar. Zo komt er 

ruimte om het aanbod uit breiden.

...de gemeente sinds begin 2020 

GEEN PLASTIC VOOR EENMALIG 

GEBRUIK meer mag aanbieden? 

Daarom staan er nu in het 

gemeentehuis naast de 

waterkraantjes glazen in plaats 

van plastic bekertjes.

...de gemeente de 

GELUIDSNORMEN tijdens Hee 

Tervuren gematigd heeft na de 

vele klachten vorig jaar over te 

luide muziek?

...de gemeente heeft besloten om 

de VLAKTEDREEF, die dwars door 

het bos loopt, af te sluiten tijdens 

de avondspits? Zo vermijden we 

het vele sluipverkeer dat de ring 

probeert te omzeilen. Ook op 

zondag wordt de Vlaktedreef 

afgesloten om de vele recreanten 

ruimte te geven.

...de gemeente start met 

NEDERLANDSE LES specifiek 

gericht op anderstalige ouders van 

schoolgaande kinderen? Zo 

brengen we alle ouders dichter bij 

de school.

...er een FIETSBRUG zal komen 

over het Vierarmenkruispunt? 

Samen met de betrokken 

gemeenten en de Vlaamse 

overheid werken we aan de 

plannen.

CHRISTINE TINLOT
Schepen van Cultuur, Sport en Verenigingsleven
Christine.tinlot@tervuren.be

SOFIE LOMBAERT
Schepen van Lokale Economie, Jeugd, 
Ontwikkelings- en Internationale 
samenwerking
Sofie.Lombaert@Tervuren.be

de vernieuwing van het gebouw 

Nettenberg, waar een groot deel van 

de jeugdwerking plaatsvindt. Kinde-

ren en jongeren zullen we actief 

betrekken in deze trajecten.

Met de UIT-pas, een spaar- en voor-

deelkaart voor vrijetijdsactiviteiten, 

hopen we dat het vrijetijdsbeleid nog 

meer doelgroepen bereikt. Aan de 

hand van deze pas kunnen we 

immers discreet sterke kortingen 

bieden aan mensen met een kansen-

statuut.

Tervuren heeft een rijk cultureel 

verleden en een minstens even rijk 

heden. Deze pracht en praal willen 

we, net zoals vroeger in het Hof van 

Melijn, tentoonstellen in een nieuw 

museum in de linkervleugel van 

kazerne Panquin.

Lees meer op www.groentervuren.be.

De druk op onze open ruimte en de 

verstedelijking van onze centra ma-

ken het noodzakelijk om een tandje bij 

te steken op het vlak van ruimtelijke 

ordening. Door bindende maatregelen 

op te leggen zal de gemeente duide-

lijk maken waar en hoe we in de toe-

komst nog mogen bouwen. 

Welke kwaliteit eisen we bij verdich-

ting? Hoeveel verharding staan we 

toe? Welke parkeernorm leggen we 

op? Zo worden het typische karakter 

van onze dorpscentra, het onroerend 

erfgoed en de open ruimte beschermd 

en zelfs versterkt.

Door de aanwerving van een 

centrummanager creëren we een 

klimaat dat ondernemerschap sterker 

stimuleert en de lokale handel nog 

meer ondersteunt. De ambachtelijke 

zone Keiberg, een duurzaam piloot-

project in samenwerking met Inter-

leuven, stimuleert ondernemen met 

aandacht voor milieu en omgeving. 

"Iedereen Tervurenaar, luidt de 

titel van ons beleidsplan", zegt 

schepen Sofie Lombaert. "Deze 

woorden hebben we in concrete 

acties vertaald. Een duurzame 

ontwikkeling is en ontwikkeling 

die we SAMEN realiseren, met 

respect voor elkaar en aandacht 

voor onze omgeving."
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Na het dak van het kleuterblok van 

Gemeentelijke Basisschool Vossem 

en dat van Pachthof Stroykens, ligt 

nu ook het dak van Woonzorgcentrum 

Zoniën helemaal vol zonnepanelen. 

Dit was het derde dak dat de gemeen-

te ter beschikking had gesteld aan 

coöperaties voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Daardoor zakken de 

elektriciteitskosten voor de gemeente 

en dragen we bij aan de klimaatambi-

ties. Inwoners kunnen participeren en 

zo rendement verdienen op hun in-

vestering. Kortom: win, win, win.

1

De voetpadenstrategie wordt 

uitgevoerd. Elk jaar legt de gemeente 

een reeks voetpaden (opnieuw) aan. 

Aan de Vestenstraat is meteen een 

oud zeer opgelost door de stoep een 

stuk breder te maken zodat ze 

veiliger en toegankelijker is.

2

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie 

overhandigden Geert Vandendries-

sche, penningmeester Groen+, en 

Pascal Debuyst, voorzitter Groen+, de 

cheque met de integrale winst van 

onze spaghettiavond aan twee 

toekomstige bewoners van Villa Fura. 

Villa Fura vzw is een organisatie die 

jongvolwassen met verstandelijke en/

of meervoudige beperkingen een 

warm en veilig thuis wil aanbieden.

3

Wij geloven in participatie. Bijna 

maandelijks organiseert Groen+ een 

avond waar we in debat gaan met alle 

geïnteresseerden. Ook jij bent van 

harte welkom op de tweede 

donderdag van de maand. Houd onze 

communicatie in de gaten om op de 

hoogte te blijven.

4
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Doeners uit Tervuren lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

OPEN BESTUUR
TWEEDE DONDERDAG VAN DE MAAND

IN AC DE ZEVENSTER

Groen+ organiseert elke tweede donderdag van de maand een gezellige 
open vergadering. We starten met een toelichting over alles wat er 
gaande is en laten heel veel ruimte voor vragen en suggesties. Soms 

maken we tijd vrij voor een specifiek onderwerp.

Iedereen is welkom in AC De Zevenster (Markt 7A in Tervuren)
vanaf 20 uur. Je mag gerust later aansluiten. We bieden ook een 

drankje aan.

Inschrijven kan via contact@groentervuren.be of 
kom gewoon langs op de dag zelf.

Tot dan.

Groen Tervuren 

Pascal Debuyst

Pauwenlaan 8

3080 Tervuren

contact@groentervuren.be

www.groentervuren.be

     www.facebook.com/groentervuren

Verantwoordelijke uitgever: Pascal Debuyst,
Pauwenlaan 8, 3080 Tervuren 

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




