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Inleiding

Tervuren – voor en met de burger

Het bestuur wil beleid voeren voor en in samen-
spraak met alle Tervurenaars. We gaan voor 
een open en transparante stijl van besturen, 
waarbij inspraak en respect kernwaarden zijn. 
Communicatie is daarbij van cruciaal belang. 
Deze moet niet alleen informerend zijn, maar 
ook de mogelijkheid geven tot participatie 
en betrokkenheid. Onze gemeente besturen 
we in overleg met onze burgers en niet over 
hun hoofden heen. Het bestuur wil specifieke 
inspraakacties organiseren en zal zoeken naar 
de meest efficiënte kanalen en constructieve 
mogelijkheden om dit te realiseren. We betrek-
ken de bestaande raden en overlegorganen 
bij het uittekenen van het beleid. Daarnaast 
voorzien we de hervorming of oprichting van 
een aantal adviesorganen rond onder andere 
mobiliteit en erfgoed. We wensen hen te be-
trekken en op hun expertise een beroep te doen 
om de kwaliteit en gedragenheid van het beleid 
te garanderen.
We gaan voor een open en gastvrije gemeente 
waarbij het Vlaams karakter, de integratie en 
de gemeenschapsvorming gedeelde verant-
woordelijkheden zijn van de gemeente en haar 
inwoners, verenigingen en handelaars. 

Tervuren – een bruisende gemeente

Tervuren creëert gelegenheden om te onderne-
men. Niet alleen de lokale economie, maar ook 
de toeristische sector bieden tal van mogelijk-
heden om de economische groei te stimuleren. 
Onze gemeente heeft oog voor cultuur, evene-
menten en haar erfgoed. Tervuren kent een 
sterk sociaal en cultureel leven. Het toekom-
stige vrijetijdscentrum kan deze aspecten nog 
versterken. Ons erfgoed krijgt de nodige aan-
dacht met onder andere de herstelling van het 
historische karakter van de Markt en omgeving. 
Ook het verenigingsleven draagt bij tot een 
dynamische en gastvrije gemeente. Verenigingen 
zijn een essentieel onderdeel in het sociaal 
weefsel van onze gemeente. De vrijetijdsdien-
sten hebben als taak het verenigingsleven ten 
volle te ondersteunen en ontwikkelingskansen 
te bieden. De verenigingen blijven de nodige 
financiële en logistieke steun genieten. Ons 
sport-, cultuur- en jeugdbeleid zal zowel voor 
verenigingen als voor individuen verdere moge-
lijkheden en infrastructuur aanbieden. 
Het bestuur wil het product Tervuren als kwa-
litatieve woon-, werk- en leefgemeente en haar 
talrijke vrijetijdsmogelijkheden verder promoten 
naar de buitenwereld toe. Deze promotie en 
profilering omvat als kernactiviteiten:

Op 2 januari 2013 legde het nieuwe bestuur de eed af. De ko-
mende jaren zullen we werk maken van een toekomstgerichte 
en gezellige gemeente op maat van de inwoners, die de juiste 
balans vindt tussen moderniteit en haar landelijke karakter.
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• We ontwikkelen een strategische lange-
termijnvisie met een eenduidige positionering 
van onze gemeente die overkomt als sterk, 
aantrekkelijk en geloofwaardig;

• We stimuleren wie nu en in de toekomst wil 
kopen of gebruik wenst te maken van pro-
ducten en diensten van onze gemeente; 

• Onze gemeente zorgt voor een efficiënte leve-
ring van producten, faciliteiten en diensten;

• We promoten en communiceren de aantrek-
kelijkheid en de voordelen van onze gemeente 
aan de (potentiële) gebruikers.

Tervuren – een jonge gemeente

Tervuren telt heel wat jonge inwoners en gezin-
nen. Het aantal leerlingen in de plaatselijke 
scholen kent daarom de laatste jaren een sterke 
groei. Onze gemeente ondersteunt kwaliteitsvol 
onderwijs door bij te dragen aan infrastructuur, 
toegankelijkheid, veiligheid, informatie, commu-
nicatie en coördinatie.
Ook jeugdverenigingen moeten de nodige ont-
wikkelingsmogelijkheden krijgen. De afgelopen 
jaren is sterk ingezet op nieuwe infrastructuur. 
Daar willen we verder werk van maken. Bij de 
verwezenlijking van deze infrastructuur zijn 
de scholen en jeugdverenigingen belangrijke 
partners. Ook speelpleinen, -straten en –tuinen 
zullen we de komende jaren in kaart brengen 
en waar mogelijk uitbreiden. 

Tervuren – groen en leefbaar 

De duurzame ontwikkeling en de leefbaar-
heid van onze gemeente begint bij een goede 
ruimtelijke ordening. Daarbij gaan we op zoek 
naar een evenwicht tussen de noden van de 
Tervurenaars, economie en natuur. Wonen en 
ruimtelijke structuur hangen nauw samen. 
Hierbij stellen we aandachtspunten voorop als 
duurzaamheid, betaalbaarheid, wonen in eigen 
streek en zorg voor alternatieve woonvormen. 
Ook wil de gemeente in de toekomst zelf ver-
gunningen kunnen afleveren. 
Met een doordacht duurzaam mobiliteitsplan 
proberen we het autoverkeer en parkeerbeleid 

in goede banen te leiden en promoten we, waar 
mogelijk, een alternatief voor de wagen. Ook 
de zwakke weggebruiker verdient de nodige 
aandacht met veilige voet- en fietspaden. Een 
duurzaam mobiliteitsplan is gekoppeld aan 
het ruimtelijk beleid en houdt rekening met de 
economie. 
De komende jaren zullen er heel wat werken 
uitgevoerd worden aan en op onze wegen. 
Deze gaan onvermijdelijk met de nodige hinder 
gepaard. Ook hier zorgen we ervoor dat alle 
Tervurenaars zich efficiënt en veilig kunnen 
blijven verplaatsen. 
Met de duurzame ontwikkeling van onze ge-
meente willen we de nauwe verwevenheid 
tussen de ecologische, de sociale en de econo-
mische dimensie geïntegreerd aanpakken. Dit 
komt tot uiting in thema’s als bouwen, energie, 
waterbeleid, afval, grondstoffen en biodiversiteit. 

Tervuren – een zorgzame gemeente 

Een warme, solidaire en gezonde samenleving 
dankzij de inzet van en samenwerking met alle 
Tervurenaars … daar willen we de komende 
jaren voor gaan. We schenken bijzondere 
aandacht aan het woonbeleid voor senioren en 
personen met een beperking. Ook zij verdienen 
alle mogelijkheden die onze gemeente te bie-
den heeft op vlak van woonzorg, hulpverlening 
en sociale bijstand. De komende jaren zetten we 
voor alle Tervurenaars in op welzijn en gezond-
heid. Een volwaardige en actieve participatie 
van iedere burger aan de samenleving wordt 
maar mogelijk als de leefomgeving integraal 
toegankelijk is. Dit betekent dat gebouwen, 
omgeving en dienstverlening toegankelijk en 
bruikbaar moeten zijn voor iedereen.

Een verantwoordelijk financieel beleid

Koken kost geld maar toch wenst het bestuur 
ook de financiële huishouding van de gemeente 
in goede conditie te houden. Ondanks het feit 
dat er vele uitdagingen (terugval dividenden, 
ouderenzorg, pensioenen van lokale ambte-
naren, hervorming brandweerdiensten) op de 
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gemeenten afkomen, zal Tervuren blijven gaan 
voor een stabiel en realistisch financieel beleid, 
waardoor we een verhoging van de algemene 
gemeentelijke belastingsdruk kunnen vermij-
den. De vele investeringen op vlak van wegen 
en uitbouw van de infrastructuur voorzien in de 
meerjarenplanning zullen worden verdergezet. 
Op basis van de financiële situatie van de ge-
meente en in het licht van de meest efficiënte 
benadering, zullen de verschillende projecten 
eventueel een wat restrictievere interpretatie 
krijgen of in de tijd gespreid worden. 
De inpassing van het financiële luik in de nieuwe 
beheers- en beleidscyclus zal leiden tot een 
beter en doelgericht inzetten van de middelen. 

Het uitgangspunt hierbij moet zijn dat de opmaak 
ervan zal gebeuren zonder verhoging van de 
belastingsvoeten op de personenbelasting en 
de onroerende voorheffing. Dit neemt niet weg 
dat we kleinere fiscale maatregelen kunnen 
herbekijken om het financieel beleid te opti-
maliseren. Zulke maatregelen onderwerpen 
we aan een kosten-batenanalyse, en er zal 
ook aandacht zijn voor betaling van effectieve 
gemeentelijke dienstverlening zoals stoepen-
belasting, ingebruikname openbaar domein en 
verhoging van kosten voor elektronische pas-
poorten. Het behoud van een financiële buffer 
getuigt van een goed beheer dat rekening houdt 
met opportuniteiten en eventuele tegenvallers.
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voor en met de burger
Tervuren
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Tervuren ~ voor en met de burger

We geloven in een open en gastvrij Tervuren dat op een 
positieve manier haar Vlaams karakter uitbouwt. Vlaams 
beleid, integratie en gemeenschapsvorming zijn hierbij onze 
drie hoekstenen. De aandacht voor het Vlaams karakter, 
de integratie en de gemeenschapsvorming is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de gemeentelijke instanties, de 
inwoners, de verenigingen en de handelaars. De beleidsopties 
zijn een combinatie van ondersteuning, sensibilisering en 
verplichting. 

Inzetten op onthaal en het stimuleren van 
integratie

• Nieuwe inwoners krijgen een onthaalpakket 
op maat, met onder meer een verwijzing naar 
het aanbod van cursussen Nederlands, het 
aanbod en de werking van het verenigings-
leven in Tervuren. 

• Het aantal onthaaldagen voor nieuwe inwo-
ners zal uitgebreid worden. 

• De gemeente zal zelf initiatieven nemen om 
het leren van het Nederlands te bevorderen 
en taallessen aan te bieden. Hierbij is het 
de bedoeling om het bestaande aanbod van 
het Centrum voor Volwassenenonderwijs op 
een meer flexibele en informele manier uit 
te breiden. Dit kan ook aangevuld worden 
met initiatieven rond conversatiegroepen en 
laagdrempelige lessen Nederlands.

• Samen met het Tervuurse verenigingsleven 
onderzoeken we hoe zij actief kunnen werken 
rond de integratie van anderstaligen.

Gebruik van het Nederlands

• In het kader van de taalwetgeving worden 
taalafspraken binnen de administratie duide-
lijk uitgewerkt en opgevolgd. Het referentie-
kader is de geldende taalwetgeving. Enkel 
in specifieke gevallen kan er bij wijze van 
uitzondering of als overgangsmaatregel, bij-
voorbeeld in het kader van de integratie van 
nieuwkomers, samen met het Nederlands 
een andere taal gebruikt worden. 

• Voor het baliepersoneel organiseren we op 
regelmatige basis een opleiding in hoe om-
gaan met anderstaligen. 

• Het bestuur zal sensibiliseringacties opzet-
ten naar handelaars in Tervuren, bij voorkeur 
in samenwerking met de Raad voor Lokale 
Economie en enkel op een positieve en rea-
listische manier. Handelaars moedigen we 
aan om zelf het Nederlands te gebruiken en 
aan anderstaligen de kans te geven hun initiële 
kennis van het Nederlands te gebruiken. We 

Vlaams, open en gastvrij 
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vragen ook het Nederlandstalig karakter van 
Tervuren te respecteren bij affichering, recla-
mefolders en andere externe mededelingen. 

• Alleen Tervuurse verenigingen die het  
Nederlands als voertaal gebruiken kun-
nen erkend worden door een gemeentelijke 
adviesraad en gemeentelijke subsidies en 
logistieke steun ontvangen.

Capaciteit en betrokkenheid

• We zullen een ambtenaar aanstellen om het 
beleid rond het Vlaams karakter, integratie en 
gemeenschapsvorming vorm te geven en te 
coördineren. Deze coördinator zal het beleid 
naar de verschillende diensten van gemeente 
en OCMW ondersteunen, de contacten leggen 
met handelaars en de klankbordgroep bege-
leiden. Ook de samenwerking met Het Huis 
van het Nederlands, het Centrum voor Vol-
wassenenonderwijs en De Rand zijn belang-
rijke elementen binnen het takenpakket. 

• We zullen een vrijwilligersnetwerk opzetten 
voor het verwelkomen en gidsen van anders-
taligen via meter- of peterschap. 

• Anderstaligen kunnen actief deelnemen aan 
de uitwerking en uitvoering van het beleid 
rond Vlaams karakter, integratie en gemeen-
schapsvorming. Hiervoor zetten we een 
informele klankbordgroep op met geïnteres-

seerde vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 
Naast het formuleren van opmerkingen en 
suggesties zullen de leden van de groep ook 
meewerken aan de implementatie van acties. 
We zullen ook in dialoog treden met vereni-
gingen en kringen van anderstaligen om hen 
te betrekken bij het beleid.

Andere aandachtspunten

• Naast de gebruikelijke acties voor de nationale 
feestdag op 21 juli, organiseert de gemeente 
een officiële elfjuliviering ter gelegenheid van 
de Vlaamse feestdag. Op 9 mei organiseren 
we een “Europadag” om alle Tervurenaars, 
ongeacht hun afkomst, dichter bij elkaar te 
brengen.

• De boeiende mix van verschillende talen en 
culturen maakt van Tervuren een unieke ge-
meente. Het bestuur wil deze troef uitspelen 
en vanuit deze verscheidenheid tot eenheid 
komen. Daarom maken we werk van instru-
menten die straat-, wijk- en dorpsfeesten 
ondersteunen en die de gemeenschapsvor-
ming ten goede komen. 

• Het bestuur heeft ook oog voor het Vlaams 
karakter van het straatbeeld in Tervuren.

• Het woonbeleid is een belangrijk instrument 
om het Nederlandstalig karakter van Tervuren 
uit te bouwen.
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Veilig

Het bestuur kiest voor een integraal veiligheidsbeleid, van 
preventie over controle tot vervolging en strafuitvoering. De 
politie neemt een cruciale plaats in bij het waarborgen van de 
goede orde en de veiligheid. De gemeente legt de prioriteiten 
vast in het zonale veiligheidsplan 2014-2017. Zij zorgt ervoor 
dat de samenwerking tussen de verschillende overheden en 
diensten zoals wijkagenten, hulpverleners, wijkcomités en 
gemeentelijke diensten vlot verloopt. 

Kerntaken politie en prioriteiten 
veiligheidsbeleid

• Het huidige takenpakket van de politie wordt 
kritisch doorgelicht om de beschikbare capa-
citeit zo goed mogelijk in te zetten. Hierbij 
houden we rekening met nieuwe aandachts-
punten zoals mobiliteit, verkeer en het hand-
haven van het politiereglement.

• Specifieke politietaken, zoals de beteugeling 
van inbraak in woningen en diefstallen en de 
wijkwerking van de Tervuurse politie, krijgen 
voorrang. 

• Er komt een anti-fietsdiefstalbeleid met veilige 
fietsstallingen bij haltes van het openbaar 
vervoer, fietsgraveeracties, sensibilisering 
en terugbezorgen van gestolen fietsen.

• Tervuren sluit zich aan bij en promoot het 
provinciale initiatief burenbemiddeling. We 
voorzien middelen om vrijwilligers op te leiden 
tot burenbemiddelaars. 

Samenwerking met omliggende gemeenten

• We onderzoeken de haalbaarheid en wense-
lijkheid van een eventuele fusie met één of 
meer aangrenzende politiezones. Een der-
gelijke fusie moet het mogelijk maken om de 
beschikbare middelen efficiënter in te zetten. 

Primordiaal toetsingscriterium is een verbe-
terde dienstverlening voor de bevolking. 

• We gaan ook na of we de beoogde synergie en 
schaalvoordelen kunnen bereiken door een 
intensieve samenwerking of een associatie 
met één of meer buurgemeenten. 

• Binnen dit kader van schaalvergroting bekij-
ken we ook of er opportuniteiten zijn voor de 
bouw van een nieuw politiekantoor.

Sleuteldocumenten

• Om overlast aan te pakken, komt er een 
globaal gemeentelijk politiereglement. Dit 
concentreert zich op de voornaamste proble-
men in Tervuren die men effectief kan en wil 
aanpakken. We gaan na voor welke overtre-
dingen we het instrument van gemeentelijke 
administratieve sancties kunnen gebruiken. 

• Binnen de zonale veiligheidsraad pleegt de 
burgemeester overleg met de politionele en 
gerechtelijke overheden om de uitvoering 
van het zonaal veiligheidsplan tweemaal per 
jaar te evalueren. 

• We actualiseren het algemeen nood- en 
interventieplan (ANIP) om risico’s en potenti-
ele noodsituaties binnen Tervuren in kaart te 
brengen en de procedures te herzien.  
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Klantvriendelijk en efficiënt

De gemeente Tervuren spant zich volop in om haar imago van 
klantvriendelijkheid hoog te houden. De organisatie doet de 
juiste dingen op de juiste manier: klantgericht, kwaliteitsvol, 
resultaatgericht en efficiënt. Het gemeentepersoneel is zonder 
twijfel de meest cruciale factor voor een goede dienstverlening 
aan de Tervuurse burger. Als speerpunten van het personeels-
beleid zullen wij werken aan het welzijn en de motivatie van de 
personeelsleden. Daarnaast optimaliseren we het organogram 
en de structuren, wat zal leiden tot meer efficiëntie, een betere 
dienstverlening en uiteindelijk meer voldoening voor iedereen. 
Het personeel zal hier nauw bij betrokken worden.

Onthaal

• De onthaalbalie in het Administratief Centrum/
Sociaal Huis maakt gebruik van een geauto-
matiseerd klantbegeleidingssysteem, wat 
deel uitmaakt van het eerstelijnsonthaal. Dit 
onthaal biedt zowel ondersteuning aan de 
dienst burgerzaken als aan andere diensten.

• De openingsuren van de dienst stemmen we 
zoveel mogelijk af op maat van de burger/
klant. We zullen het digitaal loket verder uit-
bouwen en promoten. 

• Het nieuwe vrijetijdscentrum zal een centrale 
onthaalbalie voor alle vrijetijdsdiensten aan-
bieden, afgestemd op de specifieke noden van 
de vrijetijd- en toerismesector. Deze onthaal-
balie zal ook tijdens het weekend open zijn. 

 
 

Bevorderen van het welzijn van het 
personeel 

Wij zullen de nodige maatregelen nemen om 
de inrichting van het nieuw Administratief 
Centrum verder af te werken en om een aange-
name werkomgeving te creëren.
Het bestuur zal rekening houden met de tevre-
denheidsmeting bij het personeel die werd uit-
gevoerd in december 2009. Bovendien plannen 
we een nieuwe tevredenheidsmeting om het 
effect van genomen maatregelen te evalueren 
en om verdere acties te plannen.
We geloven in het oppoetsen van enkele funda-
mentele waarden zoals respectvol met elkaar 
omgaan, confidentialiteit en integriteit. Wij zul-
len de bestaande deontologische code opnieuw 
onder de aandacht brengen, initiatieven nemen 
om de naleving ervan te verzekeren en acties 
lanceren om een goede sfeer tussen de perso-
neelsleden te bevorderen.
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Responsabilisering

• Het bestuur gelooft in een operationele auto-
nomie van de gemeentelijke diensten, waarbij 
we een duidelijk onderscheid maken tussen 
het uittekenen van het beleid enerzijds en het 
uitvoeren ervan door het gemeentepersoneel 
anderzijds.

• Diensthoofden en andere personeelsleden 
krijgen meer verantwoordelijkheid. Het 
bestuur wil het creatief en oplossingsgericht 
denken van het personeel stimuleren en 
rekening houden met hun inbreng en exper-
tise. Het bestuur wil diensthoofden expliciet 
steunen bij het nemen van maatregelen om 
de werking van hun dienst te verbeteren. 

Optimaliseren van het organogram

• De huidige personeelsstructuur passen we 
aan de nieuwe noden aan. Taken en verant-
woordelijkheden worden zoveel mogelijk in 
de reguliere taakbeschrijving van functies en 
diensten opgenomen, eerder dan gebruik te 
maken van afwijkende remuneratieregelingen.

• Het bestuur zal maximaal gebruik maken 
van verschuivingen en reorganisaties om een 
nieuw organogram daadwerkelijk in te vullen. 

• De kerntaken van een gemeente als Tervuren 
zullen prioriteit krijgen bij het toewijzen van 
capaciteit aan verschillende diensten. We 
zullen het uitbesteden van taken grondig 
evalueren. Kerntaken van de gemeente bren-
gen we bij voorkeur onder in gemeentelijke 
diensten.

Samenwerken en synergie

• We willen de samenwerking tussen verschil-
lende gemeentediensten intensifiëren. Dit 
heeft te maken met interne communicatie en 
met een duidelijke definiëring van taken en 
verantwoordelijkheden. 

• Wij blazen het Management Team (MAT) 
nieuw leven in met als doelstelling de een-
heid in de werking te bewaken, de kwaliteit 
van de organisatie en de werking van de  
gemeentelijke diensten te optimaliseren en 
de interne communicatie te verbeteren.

• Ook de ondersteunende diensten van de 
gemeente en het OCMW (financiële diensten, 
personeelsdiensten en diensten communi-
catie/ICT) gaan nog nauwer samenwerken. 
Dit kan door integratie, projectmatige en 
structurele samenwerking. Dit zal niet enkel 
kostenbesparend werken, maar ook verdere 
professionele specialisaties mogelijk maken 
en tot een betere dienstverlening leiden.
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Een open en moderne communicatie 

Om de communicatie naar eigen burgers en de buitenwereld 
te realiseren wil het bestuur inzetten op de ontwikkeling van 
een globaal communicatieplan, met de inzet van de nodige 
middelen en een strategische beleidsvisie op vlak van ICT. 
Communicatie mag niet alleen informerend zijn, maar moet 
ook de mogelijkheid geven tot participatie en betrokkenheid. 

Een gevarieerd aanbod van 
communicatiekanalen

• We zullen de verspreiding van informatie via 
de bestaande informatiekanalen, zoals het  
informatieblad en regelmatige informatie in 
de streekpers, verderzetten. De website is 
een ondersteunend en modern communicatie-
middel voor het opvragen van informatie en 
bezorgen van documenten (e-loket). 

• Het bestuur zal een analyse maken van wie 
de bestaande informatiekanalen gebruikt 
en hoe we alle doelgroepen het best kunnen 
bereiken. Zo zullen we onder andere op het 
vlak van sociale media een inhaalbeweging 
maken.

• Ook de toegankelijkheid van nieuwe media 
verhogen is een gemeentelijke taak. De infor-
matie die we verspreiden is breed toegankelijk 
en wordt op een overzichtelijke, eenvoudige 
en begrijpelijke manier voorgesteld. 

• We maken werk van één huisstijl voor alle 
externe communicatie van de gemeente. 

Een rechtstreekse dialoog met de burger

Voor het bestuur en de gemeentelijke diensten 
staat een open en directe communicatie met de 
burger centraal. Dit gebeurt onder meer door:
• inspraak- en overlegmomenten te organise-

ren bij grote werken;
• in de verschillende deelgemeenten voorlich-

tings- en informatievergaderingen te orga-
niseren voordat we definitieve beslissingen 
nemen en om te informeren over het beleid. 
Een van de mogelijke kanalen is het concept 
van de ‘Tervuurse babbel', in een café of 
parochiezaal, waarbij de burgers op een zeer 
laagdrempelige manier met hun vragen bij 
het bestuur terecht kunnen;

• via een gebruiksvriendelijk en transparant 
systeem kunnen burgers op een centraal 
contactpunt terecht met meldingen, vragen, 
opmerkingen en klachten. Elke vraag krijgt 
opvolging binnen een redelijke termijn en met 
tussentijdse terugkoppeling;

• voor alle diensten wordt een etiquette en 
procedure opgesteld rond de afhandeling van 
communicatie van en met de burgers. 
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Maximaal gebruik maken van 
gemeentelijke overleg- en 
adviesstructuren

• De verschillende gemeentelijke adviesraden 
spelen een belangrijke rol bij het totstandko-
men van het gemeentelijk beleid. Het bestuur 
zal voor elke beslissing nagaan of een advies 
aangewezen of vereist is en engageert zich 
om aan de adviesraden een gemotiveerd ant-
woord op hun adviezen te geven.

• Het oprichten van openbare gemeenteraads-
commissies, die hun verslagen publiek maken, 
draagt bij tot een betere informatievoor-
ziening. Deze commissies zullen ook meer 
ruimte creëren voor debat.

• Een transparant bestuur betekent onder 
meer dat alle bestuursbeslissingen binnen 
de wettelijke beperkingen beschikbaar zijn 
voor iedereen. Het bestuur streeft naar een 
transparante beleidscommunicatie door af te 
toetsen welke college- en gemeenteraads-
punten van belang zijn voor de burger en dus 
communicatieaandacht verdienen. 

• We willen de toegang tot de gemeenteraad 
vereenvoudigen en aanmoedigen, zowel bij 
burgers, verenigingen als bedrijven. We wer-
ken aan een formule waarbij burgers vragen 
kunnen stellen.
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een bruisende gemeente
Tervuren
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Tervuren ~ een bruisende gemeente

Ondernemend Tervuren

Tervuren beschikt over een mooi winkelcentrum met heel wat potentieel. Ook 
verschillende woonprojecten in de dorpskernen kunnen bijkomend klantenpotentieel 
met zich meebrengen. Er zijn heel wat uitdagingen en de economische crisis is nog lang 
niet van de baan. Op vlak van mobiliteit kampt ons centrum met een parkeerprobleem 
dat we in de nabije toekomst willen aanpakken. De gemeente wil optimaal inspelen op 
opportuniteiten, in overleg met de Raad voor Lokale Economie (RLE).

Gemeente en middenstand als actieve 
partners

• In samenspraak met de handelaars bekijkt 
het bestuur hoe ze de structuur en werking 
van de RLE kan optimaliseren. Een meer 
herkenbare of originele naam dringt zich op, 
en kan de promotie van het handelsleven 
bevorderen. 

• Voor de promotie van het handelsleven 
speelt de RLE de centrale rol en verleent 
de gemeente ondersteuning. Succesvolle 
activiteiten zoals de sinterklaasontvangst, 
bloemenmarkt, paasactie, kerstactie en 
einde jaarstombola worden verdergezet en 
indien nodig geactualiseerd. 

• We werken een bijkomend “horeca- of 
handels weekend” uit. De braderie verdient 
extra ondersteuning, eventueel door middel 
van straattheater.

• Op het gebied van ruimtelijke ordening en 
mobiliteit staan we voor cruciale fases in 
Tervuren. Ook de parkeerproblematiek en 
eventuele handhaving zijn zaken die belang-
rijk zijn voor het handelsleven in Tervuren.  
Bij belangrijke werken die een impact kunnen 
hebben op de bereikbaarheid van de winkels 
zal de gemeente tijdig communiceren, en 
verwijzen naar de bestaande initiatieven die 
hiervoor ondersteuning bieden. Zij zal de RLE 
hierbij betrekken als adviesorgaan.

Tervuren heeft voor iedereen wat wils. Onze gemeente biedt de 
nodige gelegenheden om te ondernemen. Niet alleen de lokale 
economie, maar ook de toeristische sector biedt tal van moge-
lijkheden om de economische groei te stimuleren. Daarnaast is 
er een bruisend verenigingsleven dat we willen ondersteunen 
en stimuleren.
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Een duidelijke visie op de handelskernen

• Het bestaande detailhandelsplan werken we 
verder uit. We bekijken onder andere in welke 
mate de gemeente gebruik kan maken van 
de provinciale en Vlaamse subsidies voor de 
versterking van het handelspandenbeleid.

• Eveneens in overleg met de handelaars zullen 
we nagaan welk type van winkels ontbreken, 
en hoe we de beschikbare ruimtes waar de 
gemeente impact op heeft, optimaal kunnen 

invullen. We streven naar het aantrekken van 
handelszaken die complementair en verster-
kend zijn op het huidige aanbod. 

• Het bestuur ondersteunt de verdere ontwik-
keling van de ambachtelijke zone in Tervuren. 

• In Tervuren centrum zetten we via het ruimte-
lijk uitvoeringsplan (RUP) in op winkelruimtes 
en horecamogelijkheden op straatniveau. Ook 
in de deelgemeentes voorzien we ruimte om 
kansen te geven aan het handelsleven.

Een toeristische trekpleister

Enerzijds zijn er de activiteiten voor de ‘toerist in eigen dorp’. Daarnaast willen we het 
accent van de dienstwerking op vlak van capaciteit en kwantiteit heroriënteren. Een 
nieuwe structuur met de oprichting van een informele stuurgroep, met bijvoorbeeld 
horeca-uitbaters, afgevaardigde gidsen, afgevaardigden musea en andere gemeentelijke 
diensten, moet de dienst toerisme helpen om toeristen te lokken van buiten de gemeente. 
Tervuren moet een toeristische merknaam worden waarin het duurzame toerisme 
met het Zoniënwoud, het Afrika Museum, het mooie fiets- en wandellandschap en het 
congrestoerisme  in de voortuin van Brussel, de troeven zijn. 

Een professionele communicatie en 
marktstrategie 

• De toeristische grondstoffen zijn aanwezig. 
Het verkopen ervan vraagt meer prioriteit. 
Hier is een rol weggelegd voor de dienst 
toerisme door een communicatieplan uit te 
werken met als doelgroep niet-Tervurenaars. 
We zullen het product ‘Tervuren’ profes-
sioneel vermarkten en onderzoeken wat de 
behoeften zijn van de toerist. 

• Bij elke gemeentelijke activiteit zullen we 
nagaan welke meerwaarde deze kan hebben 
op toeristisch vlak (toerismetoets). 

• Om ook anderstalige toeristen naar Tervuren 
te lokken is een aparte meertalige website, 
met een link vanuit de gemeentewebsite, een 
must. 

• De dienst toerisme zal ook gebruik maken van 
modernere marketingtechnieken om Tervuren 
nog meer en beter op de kaart te zetten.

Publieksonthaal

• Om Tervuren toeristisch te laten bruisen en 
de horeca en de handelszaken voluit te laten 
leven bekijkt de dienst toerisme wat de noden 
zijn op vlak van overnachtingsmogelijkheden 
en parkeerfaciliteiten.

• Het nieuwe toerismekantoor in het vrijetijds-
centrum wordt een trekpleister op de Moes-
tuin. Het streekbezoekerscentrum is een 
extra toeristische attractie waarbij we ook 
andere instanties kunnen betrekken (ANB 
toeristische poort op Park en hinterland en 
toerisme Vlaams-Brabant en Vlaanderen). 
Hierbij kunnen we ook de natuurlijke rijkdom 
van onze gemeente in de verf zetten.
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Ruimte voor een bloeiend verenigingsleven

Verenigingen zijn een essentieel onderdeel in het sociaal weefsel van onze gemeente. 
Het is dan ook het doel van de vrijetijdsdiensten om deze verengingen ten volle te 
ondersteunen en hen de kans te geven zich te ontwikkelen. De geschikte infrastructuur 
voorzien en onderhouden, een goede logistieke ondersteuning en een vlotte verhuur voor 
de gebruikers zijn kerntaken. 

Financiële en logistieke ondersteuning

• Op korte termijn maken we werk van een 
eenvoudiger tariefsysteem voor de verhuring 
van de lokalen en terreinen. Het autonoom ge-
meentebedrijf, dat een deel van de infrastruc-
tuur beheert, krijgt een eigen reglement met 
onder andere een vereenvoudigd verhuur-
systeem.

• Het bestuur blijft verder werken om alle ver-
enigingen een geschikte plaats te geven. 

• Op middellange termijn voorzien we in het 
nieuwe vrijetijdscentrum vergaderruimtes 
voor verenigingen. Op korte termijn stellen 
we het oude gemeentehuis opnieuw ter  
beschikking voor vergaderingen. 

• Zodra het vrijetijdscentrum af is, kunnen 
we de polyvalente ruimtes onder het Admi-
nistratief Centrum verder uitbreiden en ter 
beschikking stellen van de verenigingen. 

• We zullen verenigingen nauw betrekken bij 
de opbouw van de projecten van het nieuwe 
vrijetijdscentrum, de bouw van de school en 
sporthal met lokalen voor verenigingen in 
Vossem, en de aanpassingswerken aan site 
Steenberg en Pachthof Stroykens.

• Verenigingen kunnen blijven genieten van de 
huidige subsidies en zullen aangezet worden 
om extra gebruik te maken van de subsidies 
voor gemeenschapsvormende activiteiten. 

Bijkomende ruimte voor verenigingen in 
Tervuren centrum

• Er zijn op dit ogenblik nog enkele onvervulde 
noden, engagementen en wensen die de ge-
meente op middellange en lange termijn wil 
invullen. We denken hierbij onder meer aan 
een opwaardering of nieuwe locatie voor de 
speelpleinen, een definitieve oplossing voor 
de cursussen van het Gemeenschapscen-
trum en het herlokaliseren van de Muziek-
academie.

• Deze noden zullen we in hun geheel onder-
zoeken vanuit twee invalshoeken, namelijk 
een (gedeeltelijke) renovatie van de Nieuw-
straat gecombineerd met investeringen in de 
Nettenberg of een centralisatie op de site van 
de Moestuin. Andere varianten of mogelijk-
heden sluiten we niet uit.
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Oog voor cultuur

Het nieuwe vrijetijdscentrum zal met zijn tentoonstellingsruimte, bibliotheek, zaal voor 
voorstellingen, streekbezoekerscentrum en vergaderruimte voor verenigingen een 
perfecte moderne locatie zijn voor het culturele en toeristische leven in Tervuren. Cultuur 
zal via deze weg infrastructureel terechtkomen in het hart van Tervuren centrum. Maar 
ook in de bredere zin van het woord willen we dit de komende jaren realiseren. Kunst en 
cultuur zullen meer zichtbaar worden. Het gemeentebestuur wil kunst verspreiden over 
Tervuren en niet enkel brengen op de plaatsen die daar nu voor voorzien zijn. 

Inspraak

• Bij de invulling van de programmatie betrek-
ken we net als de seniorenadviesraad en de 
scholen ook de jeugd- en de cultuurraad.

• Een werkgroep tussen de muziekscholen en 
muziekverenigingen zal nagaan of en welke 
vormen van samenwerking mogelijk zijn. 

Gemeenschapscentrum en 
tentoonstellingen

• De werken en moeilijkere bereikbaarheid van 
Papeblok zijn een opportuniteit om met de 
programmatie nu al meer aanwezig te zijn in 
het centrum van Tervuren. We zoeken naar 
alternatieven waar meerdere kunsten zoals 
beeld, video en straattheater op verschillen-
de locaties en plekken kunnen plaatsvinden. 

• Het Hof van Melijn moet een  bredere invul-
ling krijgen, met oog voor  meer alternatieve 
en andere kunstvormen. Anderzijds zullen de 
collecties van de VST en Heemkundige kring 
op meerdere plaatsen worden tentoongesteld.

• “Artiestentoer” komt onder de verantwoor-
delijkheid van de dienst cultuur en zal extra 
ondersteuning krijgen.

Bibliotheek

• Voor de bibliotheek wordt er gekeken of er 
een uitleendienst kan komen die boeken aan 
huis brengt bij senioren.
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Tervuren leeft

Tervuren wil een levendige gemeente blijven. Evenementen moeten meerwaarde bieden 
voor de Tervurenaars en uitgewerkt worden op maat van onze gemeente. Het bestuur wil 
in eerste instantie de huidige evenementen ondersteunen en nieuwe evenementen, die 
vanuit de verenigingen groeien, alle kansen geven.

• Hee Tervuren blijft de steun van de gemeente 
genieten op financieel en logistiek vlak. Het 
concept zullen we grondig evalueren en in een 
nieuwe organisatiestructuur onderbrengen.

• Samen met de Reuzenfeesten streven we 
naar de titel van Reuzengemeente, met een 
feestelijke viering. 

• Kleinere evenementen en buurtfeesten willen 
we ondersteunen. 

• Naar aanleiding van de honderdjarige her-
denking van de Eerste Wereldoorlog, in de 
periode 2014-2018, zal een werkgroep bekij-
ken welke culturele projecten en evenemen-
ten we in Tervuren kunnen opzetten.

Historisch Tervuren

Tervuren bezit een behoorlijk aantal waardevolle gebouwen. De zorg voor en het behoud 
van ons onroerend erfgoed zijn belangrijk. Een modern erfgoedbeleid waarborgt de 
kwaliteit, de identiteit en de herkenbaarheid van onze leefomgeving. Het bestaande 
erfgoed zullen we maximaal behouden en voldoende aandacht geven. Hierbij is de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed de uitgangsbasis.

• We richten een erfgoedcommissie op, be-
staande uit onafhankelijke specialisten, die 
de gemeente bijstaat in haar renovatie- en 
restauratiedossiers en adviezen formuleert. 

• We willen het historisch centrum van de 
gemeente opwaarderen en beschermen door 
het herstel van het 19de eeuwse karakter van 
de Markt, een opwaardering van de Kapelle 
en hebben aandacht voor het straatbeeld van 
de Brusselse Steenweg. We willen de ver-
kommering van de St. Hubertuskapel tegen-
gaan en de restauratie van de Oude Pastorij 
steunen. 

• Door de toetreding tot ‘Erfgoedplus’, een ini-
tiatief van de provincie Vlaams-Brabant, kun-
nen we het immateriële erfgoed in Tervuren 
inventariseren en digitaal ontsluiten en dit 
ten behoeve van professionelen, amateurs, 
scholen en jongeren. 

• Tot slot hebben we, in nauwe samenwerking 
met cultuur, aandacht voor de plaatselijke 
geschiedenis, het archief, de volksgebruiken, 
het dialect, het muzikaal erfgoed en de volks-
evenementen zoals stoeten en feesten.
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Sport in beweging

De verdere uitdieping en verderzetting van het bestaand sportbeleidsplan moet de aanzet 
zijn om de toekomst van sport in Tervuren verder op de kaart te zetten. De drie pijlers van 
het Tervuurse sportbeleid situeren zich rond de individuele sporter, het georganiseerd 
sporten in verenigingen en een sterke sportdienst.

Steun aan sportverenigingen

• Het verenigingsleven speelt een zeer belang-
rijke rol in het sportbeleid van Tervuren. Met 
verschillende stimuli werken we aan een 
breder aanbod, aan meer communicatie en 
samenwerking, aan kwaliteitsverhoging en 
een specifiek doelgroepenbeleid binnen de 
sportverenigingen. 

• De sportdienst zal de Vlaamse sportmiddelen 
gebruiken om sturend op te treden.

Een adequate infrastructuur

• Het succes van het sportparcours (fit-o-
meter, fiets- wandel- en mountainbikeroutes) 
bouwen we verder uit. Het is de ideale manier 
om ook ongebonden sporters tot bewegen 
aan te zetten. Samenwerking en afstemming 
met toeristische en domein-grensoverschrij-
dende projecten kunnen dit geheel aan omlo-
pen versterken. Het vinden van een geschikte 
locatie voor een verlichte Finse piste is een 
van de prioritaire projecten. 

• Via samenwerkingsakkoorden kunnen we 
privé of andere infrastructuur betrekken bij 
het gemeentelijk sportbeleid, zowel voor indi-
viduele sporters als verenigingen. 

• Zowel technisch, bouwkundig als naar sport-
specifiek materiaal toe werken we een meer-
jarenplanning uit voor het onderhoud en de 
renovatie van de bestaande infrastructuur. 

• De mogelijkheid om te komen tot gemeen-
schappelijke voetbalinfrastructuur wordt 
verder onderzocht. In afwachting hiervan 
zullen we, in overleg met de voetbalvereni-
gingen, de bestaande infrastructuur op korte 
termijn verbeteren. In Moorsel onderzoeken 
we hoe we de bestaande infrastructuur kun-

nen uitbreiden. Op de Berg Van Termunt zul-
len we op korte termijn de meest dringende 
verbeteringswerken uitvoeren. In Duisburg 
(site Schonenboom) leggen we een nieuw 
synthetisch terrein aan. 

De sportdienst als motor van het 
Tervuurse sportleven

De sportdienst zal, in zijn rol als trendwatcher, 
de sportmarkt op de voet volgen en waar nodig 
sturend optreden door nieuwe initiatieven te 
lanceren. Daarnaast blijft de dienst een belang-
rijke coördinerende rol spelen tussen vereni-
gingen, scholen, bestuur, clubs, individuele 
sporters en de sportraad. De beschikbaarheid 
van informatie en de bekendheid van de werking 
van de dienst moeten verhoogd worden De uit-
bouw en de inbedding van de sportdienst in het 
vrijetijdscentrum zal hiertoe bijdragen.

Wat activiteiten betreft zetten we in op: 
• Een verhoging van de sportkwaliteit door 

mee aan de basis te liggen van de vorming 
van trainers en clubbestuurders.

• De opstart van sportieve integratieprojecten 
naar sociaal zwakkeren en mensen met een 
beperking.

• De uitwerking van een specifiek aanbod naar 
de niet-georganiseerde sporter zoals ‘Start 
to Run’.

• Het doortrekken van de wellness gedachte 
naar onze burgers zonder dat ze zich daarom 
moeten engageren in clubverband.

• Het jaarlijks organiseren van een topsport-
evenement om het sportief karakter van onze 
gemeente uit te dragen.
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Internationale samenwerking

De primaire doelstelling van een samenwerkingsverband met andere gemeenten is het 
opzetten van contacten, het delen van ervaringen en het creëren van vriendschapsbanden 
over de grenzen heen. Het jumelagebeleid van Tervuren zal worden uitgediept om te 
komen tot spontane uitwisselingen, waar de gemeente vooral een stimulerende eerder 
dan een organiserende rol speelt.

• Naast het actieve samenwerkingsverband 
met Kloster Lehnin, zullen we bekijken of 
we de andere samenwerkingsakkoorden 
met Oosterbeek, Renkum en Dachau kunnen 
versterken.

• Een uitgewerkt reglement stimuleert groe-
pen en verenigingen die een samenwerking 
opzetten met één van onze erkende partner-
gemeenten, en voorziet in beperkte financiële 
ondersteuning. Dit kan in het kader van spor-

tieve tornooien, jaarlijkse verenigingsuitstap-
pen of culturele uitwisselingen. 

• Een promotour langs de verschillende advies-
raden moet de bestaande stedenbanden beter 
kenbaar maken en wederzijde activiteiten 
stimuleren. 

• Vanuit de dienst toerisme zal extra aandacht 
worden besteed aan onze partnergemeenten, 
en zal een nauwere band opgezet worden 
met hun diensten.
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een jonge gemeente
Tervuren
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Tervuren ~ een jonge gemeente

Onderwijs

De gemeente ondersteunt kwaliteitsvol onderwijs door bij te dragen aan infrastructuur, 
toegankelijkheid, veiligheid, informatie, communicatie en coördinatie. 

Kwaliteitsvol onderwijs

• Om een blijvende kwaliteit te garanderen in 
een snel veranderende omgeving, profes-
sionaliseren directies en schoolteams zich 
voortdurend. Ze kunnen hierbij een beroep 
doen op de steun van de gemeente.

• Acties op het vlak van ICT zorgen ervoor dat 
de gemeentelijke scholen kunnen voldoen 
aan de ontwikkelingsdoelstellingen of eind-
termen. Het centraliseren en integreren van 
de onderwijsboekhouding in de gemeente-
boekhouding leidt tot meer transparantie en 
efficiëntie. 

• Door rekening te houden met de demogra-
fische ontwikkeling van de gemeente kun-
nen we inspelen op toekomstige noden van 
schoolhuisvesting. Het nieuwbouwproject 
voor GITO en CVO zetten we verder. Voor de 
basisscholen in Moorsel en Vossem onder-
zoeken we de mogelijkheden om de school-
infrastructuur op korte en lange termijn te 
vernieuwen en uit te breiden. 

Een brede schoolbenadering

• Het uitgangspunt is om als gemeente de  
coördinatie en samenwerking van scholen 
met andere partners te initiëren, te stimule-
ren en te ondersteunen. De scholen bepalen 
wat ze samen of gecoördineerd willen doen, 
en organiseren zelf voor een stuk deze  
samenwerking. 

• Netoverschrijdend werken heeft als doel 
ervaringen en kennis delen. Deze samen-
werking kan tot stand komen rond bepaalde 
thema’s waaronder mensenrechten, verdraag-
zaamheid, vredeseducatie en duurzaamheid. 
De scholen van het vrij gesubsidieerd onder-
wijs, het gemeenschapsonderwijs en andere 
onderwijsinitiatieven kunnen op vrijwillige 
basis deelnemen. 

• Infrastructuur openstellen: Buiten de les-
uren is het voor derden mogelijk om, al dan 
niet tegen betaling, gebruik te maken van de 
schoolgebouwen en infrastructuur 

Tervuren heeft heel wat jonge inwoners. Er is al enkele jaren 
een sterke groei in de scholen en er zijn tal van jeugdvereni-
gingen die het soms moeilijk hebben. De afgelopen jaren is 
er sterk ingezet op nieuwe infrastructuur en daar willen we 
verder werk van maken. Bij de verwezenlijking van deze infra-
structuur zijn de scholen en jeugdverenigingen uiteraard een 
belangrijke partner.
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Andere aandachtspunten

• Diversiteit en taal: De kwaliteit van het taal-
onderwijs is een grote zorg, met aandacht 
voor zowel het Nederlands als voor andere 
talen. In samenwerking kan een gemeente-
lijke taalbeleidsvisie uitgewerkt worden. De 
scholen zullen deze visie vertalen naar hun 
eigen situatie en taalstimulerende acties in 
de eigen school opzetten. 

• Mobiliteit rondom de school: Om de veiligheid 
rond de scholen te verbeteren werken poli-
tie, oudercomités en de inrichtende machten 
samen om acties op touw te zetten.

• Buitenschoolse kinderopvang: Het bestuur 
heeft al een coördinerende taak in de buiten-
schoolse kinderopvang en de opvoedings-

ondersteuning. In de mate van het mogelijke 
bekijken we of deze aspecten kunnen uitbrei-
den. 

• Stimuleren van levenslang leren: Het lokale 
bestuur wil lacunes in het vormingsaan-
bod opsporen, nieuwe vormingsinitiatieven 
aanmoedigen of zelf een vormingsinitiatief 
nemen. De gemeente geeft het voorbeeld 
door zelf opleidingen aan te bieden voor eigen 
personeel. In samenwerking met onder meer 
het centrum voor volwassenenonderwijs en 
de dienst cultuur bekijkt ze welke bijkomende 
initiatieven ze kan ondernemen rond taalbe-
leid Nederlands, het ondersteunen van lees-
bevorderingsprogramma’s, computerlessen 
voor specifieke doelgroepen en lessen voor 
analfabeten.

Jeugdwerking

De jeugd in Tervuren moet over de nodige ruimte en mogelijkheden beschikken om zich 
optimaal te kunnen uitleven. Jeugdverenigingen betrekken we via de jeugdraad bij het beleid.

Aandacht voor infrastructuur 

• In het centrum van Moorsel wordt op korte 
termijn werk gemaakt van een geschikte 
huisvesting voor jeugdvereniging JOKRIMO 
en jeugdhuis “De Kaaf” op de site Steenberg. 
Dit gebeurt in overleg met alle betrokken 
gebruikers. 

• De togen in jeugdhuis de Rimpel en T’Oog 
worden vernieuwd.

• Voor de andere jeugdinfrastructuur bekijken 
we in overleg met de jeugdverenigingen hoe 
we die kunnen verbeteren. 

Inspraak en communicatie 

• De gemeente kiest uitdrukkelijk voor de 
jeugdraad en jeugdverenigingen als ge-
sprekspartner. Individuele jongeren sporen 
we aan om zich bij deze bestaande organen 
en verenigingen aan te sluiten.

• De jeugdraad zullen we vaker en op structu-
rele basis inschakelen als adviesorgaan.

Verenigingen ondersteunen

• Jeugdverenigingen wisselen snel en geregeld 
van bestuur. Een goed gestructureerd finan-
cieel beleid is cruciaal voor de continuïteit van 
de jeugdverenigingen. Daarom starten we met 
een jaarlijkse opleiding financieel beheer van 
vzw’s en feitelijke verenigingen, waar ook an-
dere verenigingen zich bij kunnen aansluiten.

• Een evaluatie van het fuivenbeleid dringt zich 
op. Recente maatregelen zoals de verplichte 
inzet van security en het gebruik van een safe 
zone nemen we onder de loep. We gaan na of 
het inleggen van een busdienst kan helpen bij 
een betere spreiding van de fuiven.
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Voldoende speeltuinen voor kinderen

• Het bestuur zorgt voor een degelijke speel-
tuin in elke deelgemeente. De speeltuin in 
Vossem is bijvoorbeeld geschikt en op maat 
van een deelgemeente. In de deelgemeentes 
Duisburg (Pachthof) en Moorsel (Steenberg) 
zullen de bestaande speeltuinen de komende 

jaren een upgrade krijgen naar het niveau van 
de speeltuin in Vossem. 

• De speeltuin in Diependal wordt verder uit-
gebreid zodat alle leeftijdsgroepen er terecht 
kunnen.

• Op de site Moestuin voorzien we een uitge-
breide speel- en belevingstuin.
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groen en leefbaar
Tervuren
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Tervuren – groen en leefbaar 

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Als ruimtelijke principes stellen we verdichting, inbreiding en reconversie (hergebruik 
van afgeschreven gebouwen en/of terreinen) voorop. In landelijke gebieden moeten 
natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. Toerisme, natuurontwikkeling en 
landbouw zijn belangrijke actoren betreffende ontwikkelingen in de open ruimte. 

Ruimtelijke ordening

• Via buurtparticipatie en studiemateriaal 
maken we werk van de (her)inrichting van 
publieke ruimtes. We hebben aandacht voor 
de creatie van speelzones, groengebieden 
en ontmoetingsplaatsen. We onderzoeken de 
mogelijkheden voor autoluwe centra. 

• Bij de uitbouw van nieuwe infrastructuur 
houdt het bestuur rekening met alle aspec-
ten waaronder mobiliteit, milieu, afwatering 
en mogelijke hinder voor de omgeving.

• Vooraleer we nieuwe woongebieden en 
woonuitbreidingsgebieden aansnijden, bestu-
deren we de effecten op mobiliteit, fasering 
en milieu.

Stedenbouw 

• Op korte termijn zal de dienst stedenbouw 
zelf vergunningen kunnen afleveren. Dit zal 
leiden tot een snellere dienstverlening. 

• We zetten bovendien in op de digitalisering 
van de dienst, om zo de burger meer infor-
matie te verschaffen via een digitaal platform 
dat men van thuis uit kan raadplegen. 

De duurzame ontwikkeling en de leefbaarheid van onze 
gemeente begint bij een goede ruimtelijke ordening. Daarbij 
zoeken we het evenwicht tussen de noden van de inwoners, de 
economie en de natuur. Het nieuwe bestuur hecht belang aan 
de open ruimte in de gemeente en wil het groene en landelijke 
karakter van Tervuren verstevigen. Uitgangspunt hierbij is 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met zijn ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP’s). 
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Wonen

Wonen en ruimtelijke structuur hangen nauw samen. We stellen aandachtspunten 
als duurzaamheid, wonen in eigen streek, betaalbaarheid en zorg voor alternatieve 
woonvormen voorop.

Betaalbaar wonen 

• Wonen in eigen streek aan betaalbare prijzen 
voor de verschillende inkomensklassen is van 
cruciaal belang. Het bestuur wil daartoe ook 
instrumenten ontwikkelen of behouden (zoals 
de verwervingspremie) om mensen kansen te 
bieden om in de eigen regio te blijven wonen. 
Principes die we hieraan koppelen zijn een 
aantoonbare band met de streek en kennis 
van het Nederlands of de bereidheid deze taal 
te leren. 

• We willen een grondig onderzoek voeren naar 
de haalbaarheid en uitwerking van een be-
leidsinstrument in de vorm van een gronden-
bank en een woonregie. De gemeente streeft 
naar de verwerving en het behoud van eigen 
gronden. Deze stellen we ter beschikking om 
woningen aan betaalbare prijzen te bouwen, 
volgens de principes van het recht van erf-
pacht en opstal. De gemeente verkoopt de 
woningen aan welbepaalde voorwaarden.

• In samenwerking met de sociale huisves-
tingsmaatschappij gaan we na in welke mate 
we nieuwe sociale huur- en koopwoningen 
ter beschikking kunnen stellen. Daarnaast 
onderzoeken we in samenwerking met het 
OCMW hoe we via het sociaal verhuurkantoor 
meer woningen kunnen aanbieden.

De gemeente als woonadviseur

• De gemeente voorziet de uitbouw van een 
gemeentelijk woon-, water- en energieloket. 
Hier kunnen burgers terecht voor alle infor-
matie die betrekking heeft op wonen, isolatie, 
energie, en subsidies.

• Zowel voor de privémarkt als de sociale wo-
ningbouw gaan we na welke instrumenten we 
kunnen ontwikkelen om woningen maximaal 
te isoleren en energiezuinig te maken. 

• We hebben aandacht voor het concept  
‘levenslang wonen’ en voorzien daarom een 
divers aanbod aan woningen binnen een be-
paalde wijk of buurt waarbij we voorwaarden 
stellen aan de woonomgeving. Zo gaan we na 
of volgende aspecten aanwezig zijn:
- de aanwezigheid en toegankelijkheid van de 

nodige voorzieningen;
- een publieke ruimte die openstaat voor 

iedereen;
- we hebben aandacht voor alternatieve vor-

men van mobiliteit.
• Het woonbeleid heeft aandacht voor spe-

cifieke doelgroepen zoals lage inkomens, 
(kans)armen, alleenstaanden en gezinnen, 
mensen met een beperking en senioren. 
Een geïntegreerd sociaal woonbeleid moet 
mensen in een moeilijke woonsituatie hel-
pen. We willen hen actief informeren over 
premies, reglementen, huren en kopen. Het 
woon-, water- en energieloket moet daartoe 
een goede samenwerking opzetten met de 
sociale dienst.
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Mobiliteit 

Met een doordacht duurzaam mobiliteitsplan proberen we het autoverkeer en 
parkeerbeleid in goede banen te leiden en promoten we, waar mogelijk, een alternatief 
voor de wagen. Ook de zwakke weggebruiker verdient de nodige aandacht met veilige 
voet- en fietspaden. Een duurzaam mobiliteitsplan is gekoppeld aan het ruimtelijk beleid 
en houdt rekening met de economie. De plannen ondersteunen en versterken elkaar.

Een mobiliteitsplan en samenwerking met 
relevante actoren

• We voorzien een grondige evaluatie van het 
huidige mobiliteitsplan. Bij elk project hoort 
een mobiliteitseffectenrapport. 

• Het bestaande ambtelijk overleg POLIMOB 
versterkt het overleg tussen de politie en de 
verschillende gemeentelijke diensten.

• Via een mobiliteitsraad of een uitbreiding van 
het bestaande overlegorgaan betrekken we 
scholen, jeugd, fietsersbond, economische 
actoren en afgevaardigden van adviesraden.

• We streven een doorgedreven samenwerking 
met bedrijven en scholen na. In samenspraak 
met de ouders en schooldirecties zoeken we 
naar mogelijkheden om kinderen en begelei-
ders van en naar school te laten gaan via an-
dere alternatieven dan de wagen. We moeten 
schoolomgevingen veiliger maken. Bijzondere 
aandacht gaat naar de handhaving en sensibi-
lisering.

Duurzame mobiliteit

• Bij de uitwerking van nieuwe verkavelingen 
hebben we oog voor de integratie van duur-
zame mobiliteitsvormen. Daarnaast willen 
we in bestaande wijken en centra maatrege-
len treffen om alternatieven voor de auto te 
stimuleren.

• We besteden bijzondere aandacht aan een 
studie over sluipverkeer in het centrum en de 
deelgemeenten.

• De voorbeeldfunctie van de gemeente onder-
strepen we door in te zetten op de vergroe-
ning van het wagenpark en de aankoop van 
elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen.

Verbeteren van de infrastructuur 

• Het N3-project voorziet de uitvoering van de 
al goedgekeurde werken aan de Leuvense-
steenweg tussen de Elisabethlaan en de 
Gordaallaan, en de heraanleg van de Tervu-
renlaan en het gedeelte van de Leuvense-
steenweg tot aan de grens met Bertem. 

• De parking aan de tram Terminus 44 krijgt 
ook een grondige opfrisbeurt. 

• We heractiveren het dossier van de Coige-
steenweg. Hierbij bekijken we de mogelijk-
heid om op het eigen grondgebied een dege-
lijk voetpad aan te leggen.

Doelstellingen rond autoverkeer 

• We onderwerpen het parkeerbeleid aan een 
grondige studie. De toekomstige betaalpar-
king aan de Moestuin noopt ons de parkeer-
situatie in het centrum te herbekijken en 
maatregelen uit te werken. 

• We bekijken de mogelijkheid om de verkeers-
vrije zone aan de markt uit te breiden, gelinkt 
aan de realisatie van bijkomende parkeerca-
paciteit. Alles gebeurt in overleg en samen-
spraak met de handelaars en andere actoren. 

• We gaan na hoe we doorgaand verkeer beter 
kunnen organiseren in functie van de leef-
baarheid in de vier dorpskernen. 

• We gaan de mogelijkheden van autodelen na, 
bekijken hoe we dit kunnen stimuleren (gratis 
parkeerplaats voor autodelers) en onderzoe-
ken hoe we alternatieven voor wagens met 
fossiele brandstoffen kunnen ondersteunen.

• We onderzoeken of en in welke wijken (ver-
blijfsfuncties, handelscentra) we de bestaan-
de snelheidsregimes kunnen aanpassen en 
waar we een zone 30 kunnen inrichten. 
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• Doelstellingen rond fiets- en 
voetgangersverkeer 

• We bouwen het trage wegennetwerk voor 
voetgangers verder uit. 

• We onderzoeken in welke mate we fiets- en 
voetpaden van en naar scholen en in hun om-
geving nog beter kunnen inrichten. Bijzondere 
aandacht gaat naar fietssnelwegen tussen de 
deelgemeenten en naar de verkeersgenere-
rende centra. 

• We opteren voor een grondig onderhoud van de 
fietspaden. We inventariseren fiets- en wan-
delpaden en nemen ze op in het stratenplan. 

• In de toekomst willen we fietsstallingen en 
eventueel elektrische oplaadpunten in de 
buurt van bushaltes, winkels, cafés, openbare 
instellingen en andere potentieel fietsgenere-
rende plaatsen voorzien. 

• Bijzondere aandacht gaat naar gesloten 
fietsstallingen aan belangrijke openbare 
vervoersknooppunten als Terminus 44, 
Oppemstraat en de aansluitingspunten op 
buslijnen in de centra van Duisburg, Moorsel 
en Vossem.

Doelstellingen rond openbaar vervoer

• In samenwerking met De Lijn gaan we na 
of een rechtstreekse busverbinding tussen 
Duisburg en Leuven mogelijk is. 

• We volgen het project tramstudie De Lijn 
Vlaams-Brabant op. Dit kan nieuwe inzichten 
bieden voor tramverbindingen met de lijnen 
39, 44 en de tangentiële lijn naar Zaventem 
en het Noorden van Brussel. Hierbij hebben 
we bijzondere aandacht voor de mobiliteitsef-
fecten voor Tervuren en de mogelijkheden 
om meer een beroep te doen op het openbaar 
vervoer.

Openbare werken 

De kerntaken van openbare werken omvatten enerzijds zorg voor het openbaar domein 
van de gemeente en anderzijds veiligheid, netheid en openbare orde. De gemeente blijft 
investeren in een efficiënt en goed onderhouden wegennet, in openbare infrastructuur en 
in het gebouwenpatrimonium voor gemeentelijke dienstverlening

Een optimale organisatie

• Infrastructuurwerken (IW) en Werk in Eigen 
Beheer (WEB) horen samen onder openbare 
werken waarbij we streven naar een betere 
coördinatie, integratie en een optimale capa-
citeitsbenutting. Hierbij streven we ernaar om 
de taken maximaal door het eigen personeel 
te laten uitvoeren.

• De samenwerking tussen openbare werken 
en andere gemeentelijke diensten zal geïn-
tensifieerd worden.

• De burger kan op één centraal meldpunt 
opmerkingen en klachten inbrengen. De 
melding wordt op die manier officieel gere-
gistreerd en kan van daaruit verdeeld worden 
naar de bevoegde ambtenaar of dienst(en).

• WEB is een centrale dienstverlening en een 
degelijke dienstverlening naar onze klanten is 
een plicht. Het gaat zowel over externe klan-
ten (inwoners) als interne klanten (andere 
gemeentelijke diensten). De samenwerking 
tussen de verschillende diensten van WEB kan 
verbeteren door een efficiënte coördinatie.
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• Beslissingen tot het uitvoeren van werken 
komen in een transparante planning en rap-
portage.

Investeren in infrastructuurwerken

• Tegen 2027 moet het volledige rioleringsnet 
ontdubbeld zijn voor afval- en regenwater. 
Hiervoor zal een inventaris van het gemeen-
telijk rioleringsnet worden opgemaakt en de 
zoneringsplannen zullen in samenspraak met 
Aquafin worden uitgevoerd. Deze ontdubbe-
ling zal starten onmiddellijk bij de vernieu-
wing van straten, zeker in het oude centrum 
van Tervuren, en er komt een reglement wat 
betreft rioolaansluitingen vanuit privé-eigen-
dom op het openbare net.

• Het stappenplan voor de straatvernieuwing 
zal er als volgt uitzien, rekening houdend met 
de beschikbare financiële middelen:
- opstellen van een inventaris van alle stra-

ten die aan vernieuwing toe zijn;

- aanleg van een prioriteitenlijst van aanpak, 
waarbij rekening gehouden wordt met de 
staat van de wegenis en de mogelijke combi-
natie met riolerings- en andere nutswerken; 

- lopende dossiers verder uitvoeren, zoals de 
rooilijndossiers Moorselstraat en Herts-
traat, het dossier van Plintveld, PPS Moes-
tuin, PPS Vossem en het dossier GITO/CVO.

• De dienst openbare werken maakt duidelijke 
afspraken tussen de verschillende nutsmaat-
schappijen en streeft naar optimale coördina-
tie tussen deze maatschappijen. Een over-
zicht van alle infrastructuurwerken inclusief 
tijdslijn zal beschikbaar zijn voor de inwoners, 
bijvoorbeeld via de website van de gemeente. 
Omwonenden krijgen vooraf informatie over 
de werken die zullen plaatsvinden.

• De gemeente Tervuren stelt reglementen op 
in verband met het openbaar domein waaron-
der een voetpadenreglement. Het reglement 
voor de inname van het openbaar domein (bv. 
container op straat) zal nauwkeuriger worden 
opgevolgd.

Geïntegreerd duurzaamheids- en milieubeleid

Het bestuur wil een belangrijke bijdrage leveren tot de oriëntatie naar duurzame 
ontwikkeling. Het zal de nauwe verwevenheid tussen de ecologische, de sociale en 
de economische dimensie van duurzame ontwikkeling geïntegreerd aanpakken. Dit 
komt tot uiting in thema’s zoals bouwen, energie, waterbeleid, afval, grondstoffen en 
biodiversiteit.

Bedrijfsinterne milieuzorg

• De milieu-impact in de eigen gemeentelijke 
werking (gemeentediensten, scholen, bezoe-
kers van gemeente-complexen,…) nemen we 
onder de loep en wordt verbeterd.

• Bij bestekken voor werken, diensten en leve-
ringen houden we maximaal rekening met het 
inzetten van gerecupereerde en gerecycleer-
de materialen, de volledige levenscyclus van 
materialen en met sociale criteria. Hiertoe 

stellen we een interne procedure op over het 
verloop van het aankoopproces.

• Daarnaast komt focus te liggen op sensibili-
sering met betrekking tot gedragingen (afval, 
energie, mobiliteit), duurzaamheidsaspecten bij 
het organiseren van evenementen, het woon-
werkverkeer en de dienstverplaatsingen.



BELEIDSVERKLARING GEMEENTE TERVUREN 2013-2018

31

Klimaat en energie

• Tervuren zal het ‘Burgemeestersconvenant’ 
afsluiten met het oog op de realisatie van 
drie ambitieuze doelstellingen, namelijk 20 % 
minder CO2 uitstoot, 20 % minder energie 
verbruiken en 20 % van de totale energie 
putten uit hernieuwbare energiebronnen. In 
dit kader zal Tervuren een CO2-nulmeting 
opstellen en een Actieplan Duurzame Energie 
opmaken. 

• In afwachting van dit Actieplan Duurzame 
Energie zetten we verder in op klimaatvrien-
delijke maatregelen zoals het sensibiliseren 
en ondersteunen van burgers met subsidie-
maatregelen, het aanreiken van hulpmid-
delen waaronder energie efficiëntiemetingen 
en groepsaankopen en het aanbieden van 
vormingen rond energiezuinig maken van 
woningen.

Afvalwater

• Het bestuur zal de doelstellingen opgenomen 
in het zoneringsplan voor Tervuren verder 
uitwerken en de aanwezige hoge riolerings-, 
collecterings- en zuiveringsgraad verder 
optimaliseren. 

• Prioritair zijn het wegwerken van lozing van 
afvalwater in de Voer, natuurgebieden of op-
pervlaktewater.

• Het bestuur rekent ook de aanleg, het onder-
houd en het beheer van de IBA's (Individuele 
Behandeling Afvalwater) tot haar takenpak-
ket.

Hemelwater

• Om de hoge druk op ons rioleringsstelsel bij 
hevige regenbuien te verlagen en om water-
overlast in bewoonde gebieden in te perken, 
blijft de subsidiëring voor de installatie van 
een regenwaterput en regenwaterpomp bij 
bestaande woningen behouden. 

• Tervuren laat zich de volgende jaren bijstaan 
door een externe erosiecoördinator om de 
erosieproblematiek verder aan te pakken. 
Deze werkt adviezen met brongerichte maat-

regelen uit. Als deze niet doeltreffend zijn, 
kiezen we voor bergen of vertraagd afvoe-
ren. Het grachtenstelsel wordt onderhouden 
en waar kan uitgebreid. Omwille van erosie 
worden land- en tuinbouwers aangespoord 
om beheersovereenkomsten met de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) af te sluiten.

• Vijf knelpunten worden aangepakt: de 
Kongowijk-west, de Beulebosweg (beneden 
Vossemberg), de Maegdekensdelle, de Lange 
Gracht (beneden Veeweidestraat) en de Ter-
schuerenstraat. 

Afval

• De klemtoon in het afvalbeleid ligt op het 
begeleiden van de burger met alle maatrege-
len die afvalpreventie meebrengt. We hebben 
bijzondere aandacht voor mobiliteitsaspecten 
van de afvalinzameling. 

• Het bestuur zal de selectieve inzameling 
versterken door het verstandig hanteren van 
het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het eigen 
afval wordt optimaal gescheiden en ingeza-
meld. Het bestuur werkt nauw samen met de 
intercommunale Interrand. Het containerpark 
krijgt een onderkomen op de nieuwe bedrij-
venzone in Vossem. Hierbij wordt gewaakt 
over het beperken van mogelijke overlast.

• Hergebruik van goederen kunnen we via rom-
melmarkten, tweedehandsbeurzen en kring-
loopwinkels aanmoedigen. We onderzoeken 
of we een digitaal ruil- en verkoopplatform 
kunnen oprichten.

• De gemeente zet de nodige instrumenten in 
ter bestrijding van afvalgerelateerde overlast, 
zoals zwerfvuil en sluikstorten. Om de effecti-
viteit van de maatregelen op te volgen, starten 
we met de monitoring van het zwerfvuil, aan 
de hand van de ‘netheidsbarometer’ van OVAM. 

Natuur behouden en versterken

• Het bestuur schept een draagvlak voor res-
pect en bescherming van onze natuur. Het 
gemeentepersoneel, inwoners, natuurvereni-
gingen, landbouwers en toeristen zijn hierbij 
onze partners. 
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• Tervuren neemt een actieve rol op in het be-
houd, het opwaarderen en het versterken van 
de aanwezige natuur (fauna en flora). Bijzon-
dere aandacht gaat naar groene eilandjes in 
de centra en groene lintvormige verbindingen 
met natuurgebieden. In de buitengebieden ligt 
de nadruk op het behoud, de bescherming en 
indien mogelijk de uitbreiding van het groenar-
senaal. Groene linten zoals holle wegen, veld-
wegen, kleine landschapselementen en ber-
men krijgen een natuurversterkend beheer. In 
sommige gevallen zal het bestuur overgaan tot 
aankoop van interessante natuurgebieden.

• We maken werk van de Europese doelstelling 
om het biodiversiteitsverlies te stoppen. Het 
Regionaal Landschap, middenveldorganisa-

ties, inwoners, natuurverenigingen en andere 
doelgroepen betrekken we hierbij. 

• Via gebiedsgerichte projecten nodigen we 
uit om verantwoordelijkheid op te nemen tot 
behoud en herstel van natuur. 

• Onkruid wordt op een milieuvriendelijke ma-
nier bestreden. Vanaf 2015 treedt de wetgeving 
in verband met onkruidbestrijdingsmiddelen 
in werking wat een intensiever onderhouden 
van het openbaar domein vraagt. Dit kan in 
samenwerking met sociale tewerkstellings-
diensten zoals IGO-Leuven en IJsedal. 

• Voor het beheer van het natuurlijk groenar-
senaal blijft de gemeente een beroep doen 
op de Intergemeentelijke Natuur- en Land-
schapsteams (INL) van IGO-Leuven.

Landbouw 

30 % van het gemeenteoppervlak is landbouwgrond. De Tervuurse land- en tuinbouwers 
zijn naast belangrijke economische spelers ook bewaarders van de open ruimte. Ze 
vormen de ruggengraat, de hoeksteen van het platteland. Duurzame land- en tuinbouw 
zijn goed voor het milieu en de gezondheid.

• Tervuren ondersteunt via de provincie een 
economisch leefbare land- en tuinbouw die 
bijdraagt aan een kwalitatieve en duurzame 
leefomgeving en uitstraling geeft aan de lan-
delijke identiteit van onze deelgemeenten. 

• Door de schaalvergroting en intensivering van 
de landbouw is de biodiversiteit in landbouw-
gebied sterk achteruitgegaan. Verschillende 
dieren en planten krijgen het daardoor moeilijk. 
Door landbouwers actief te sensibiliseren en te 
activeren willen we terug ruimte creëren voor 
biodiversiteit in landbouwgebied. Landbouwers 
worden ook gesensibiliseerd om een beheers-
overeenkomst natuur af te sluiten met de VLM.

• De gemeente draagt zorg voor de aanleg 
en het onderhoud van landelijke wegen. De 
afmetingen van hedendaagse landbouwvoer-
tuigen en landbouwmachines, de toename 
van recreatie en zwerfvuil, zijn hierbij aan-
dachtspunten.

• Initiatieven zoals ‘Voedselteams’ die de kloof 
dichten tussen producent en consument wil 
het bestuur aanmoedigen en bevorderen. Een 
kortere voedselketen en het promoten van 
streekproducten zijn de uitgangspunten. 

Dierenwelzijn 

Tervuren ondertekende de provinciale beginsel-
verklaring ‘Diervriendelijke gemeente’. Deze be-
ginselverklaring zal als verdere leidraad dienen 
in het reguliere gemeentebeleid. 
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een zorgzame gemeente
Tervuren
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Tervuren – een zorgzame gemeente 

Wij willen de komende jaren gaan voor een warme, solidaire 
en gezonde samenleving, dankzij de inzet van en samenwer-
king met alle Tervurenaars. We waarderen de inzet van vrij-
willigers, individueel en via verenigingen. De gemeente en het 
OCMW maken deze initiatieven kenbaar en zorgen voor onder-
steuning. De lokale overheid ijvert voor een samenwerking met 
professionele organisaties op diverse domeinen. Het vrijwillig 
en professioneel aanbod vullen we aan met eigen initiatieven. 
Zo komen we tot een beleid waaraan burgers, verenigingen, 
professionele organisaties en lokale overheid vorm geven.

Ondersteuning van jonge gezinnen en 
kinderen

• Onze gemeente zou in principe over voldoen-
de mogelijkheden betreffende kinderopvang 
beschikken, doch jonge gezinnen ervaren 
dit heel anders. Betere informatie, onder 
meer via de website van Kind en Gezin, over 
de bestaande capaciteit is een eerste basis-
voorwaarde om aan de noden van alle gezin-
nen tegemoet te komen. Het Lokaal Overleg 
Kinderopvang (LOKO) moet onder meer de 
precieze behoefte aan bijkomende kinder-
opvang in kaart brengen. 

• We opteren voor de oprichting van een  
gemeentelijke crèche op de site van woon-
zorgcentrum Zoniën. Deze crèche vangt in 
eerste instantie kinderen van het personeel 
van gemeente en OCMW op. Enkele plaatsen 
worden ook voorbehouden voor kinderen 
van OCMW-cliënten. Daarnaast voorzien we 
plaatsen voor Tervuurse gezinnen. 

• We maken ook werk van een centraal loket 
voor jonge gezinnen. Het “Huis van het Kind” 
is een nieuw laagdrempelig initiatief van de 
jeugd- en sociale dienst, met de bedoeling 
het aanbod voor kinderen en hun ouders te 
centraliseren. Zo kunnen we ook kansarme 
kinderen bereiken en kunnen we gerichte 
projecten opzetten, bijvoorbeeld rond opvoe-
dingsondersteuning. 

• De scholen spelen een belangrijke signaal-
functie om specifieke noden van gezinnen 
en kinderen vast te stellen. Door geïnten-
sifieerde contacten met scholen kunnen 
we noden omzetten in concrete acties. De 
sociale dienst kan hiertoe initiatief nemen 
door geregeld informatie te bezorgen aan 
leerkrachten en aanwezig te zijn op bepaalde 
schoolactiviteiten.

Sociaal- en welzijnsbeleid in Tervuren 
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Wonen en zorg voor senioren

Senioren wensen zo lang mogelijk in hun eigen 
(t)huis of vertrouwde omgeving te wonen. Het 
zorgbeleid moet hiervoor de nodige mogelijk-
heden bieden. 

• We versterken de bestaande thuisdiensten. 
Dit vereist een proactief personeelsbeleid om 
sneller te kunnen inspelen op noden.

• We promoten andere vormen van zorgwonen, 
die de solidariteit tussen oud en jong stimu-
leren. 

• Het OCMW wil andere vormen van hulp aan 
(zorgbehoevende) senioren onderzoeken en 
uitbreiden zoals een boodschappendienst 
en een groen- en klusjesdienst. We brengen 
initiatieven in kaart, maken ze beter kenbaar 
en creëren samenwerkingsverbanden.

• De bouw van serviceflats of assistentie-
woningen ging in 2012 van start en dit in de 
Koninklijke Moestuin. Deze woningen komen 
tegemoet aan de wens van veel senioren 
om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
wonen en de nodige zorgen te krijgen. Voor 
de serviceflats willen we voorrang geven aan 
inwoners die een sterke band hebben met 
onze gemeente. 

• Het OCMW plant de bouw van sociale  
assistentiewoningen op de site van het 
woonzorgcentrum Zoniën, waar ook lagere 
inkomensgroepen een beroep kunnen doen 
op assistentiewoningen. 

• Ook in de deelgemeenten willen we mensen 
zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
kunnen laten wonen. Dit kan door inbreiding 
en inbedding in andere wooninitiatieven van 
‘Elk zijn Huis’ of de gemeente. 

• Een verdere uitbreiding van de capaciteit van 
rusthuis Zoniën is noodzakelijk. 

• We bouwen het dagverzorgingscentrum 
verder uit zodra we de doelstelling van 15 
mensen per dag halen. 

Doelgroepenbeleid

Doelstellingen in verband met (kans)armoede:

• De lokale overheid wil de impact van de be-
langrijkste beleidsbeslissingen aftoetsen op 
armoede.

• Om kansarmen te bereiken moet de lokale 
overheid via zo veel mogelijk (communica-
tie)kanalen open staan voor alle mogelijke 
signalen vanuit de samenleving. De welzijns-
raad, de seniorenadviesraad, sociale diensten 
en de wijkwerking van de politie spelen een 
belangrijke rol. (Kans)armoede komt vaak 
naar boven via de kinderen. Ook hier zijn 
goede wederzijdse contacten met de scholen 
belangrijk.

• We moeten inzetten op kansenbevordering, 
zeker ten aanzien van maatschappelijk kwets-
bare groepen. We voorzien onder andere 
bijkomende opleidingen. Via een tijdelijke 
(gesubsidieerde) werkervaring kunnen ze de 
nodige kwalificaties verwerven om aan de 
slag te gaan. Het tewerkstellingsbeleid moet 
zich prioritair richten op het inschakelen van 
deze mensen in het reguliere arbeidscircuit. 
Door nauwe samenwerking creëren we 
betere werkkansen voor laaggeschoolde en 
langdurig werkzoekenden. 

• We zullen de mogelijkheden op vlak van  
sociale economie verder uitdiepen en infor-
meren over de mogelijkheden en voordelen 
om laaggeschoolden en mensen met een 
beperking aan te werven. We moeten ook 
binnen de eigen diensten de mogelijkheden 
van sociaal werk maximaal benutten.  
Zo onderzoeken we de mogelijkheid van een 
sociale werkplaats op de nieuwe ambachte-
lijke zone op de Keiberg. 

• We ondersteunen het Plaatselijk Werkge-
legenheidsagentschap Midden-Brabant en 
dienstenonderneming Intradomus voor de 
verdere uitbouw van de strijkwinkel en poets-
diensten en strijkpunten. 

• Het OCMW ondersteunt mensen die het 
moeilijk hebben, op psychosociaal maar ook 
op financieel vlak. De energiefactuur druk-
ken, is een prioriteit om de toenemende 
energiearmoede te bestrijden. We gaan op 
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zoek naar goedkopere energieleveranciers 
en goedkope leningen. Ook energiesubsidies 
voor isolatie, beglazing, verwarmingsketels 
en gratis energiescans kunnen en moeten we 
maximaal inzetten voor mensen met beperkte 
budgetten. 

• Tervuren zal zijn verantwoordelijkheid nemen 
in de opvang van asielzoekers. We hebben 
aandacht voor gezinnen met kinderen én al-
leenstaanden. We plannen de bouw van twee 
nieuwe lokale opvanginitiatieven.

Doelstellingen in verband met personen met 
een beperking: 

• De lokale overheid zal projecten op vlak van 
begeleid wonen in leefgroepen stimuleren om 
ook personen met een beperking zelfstandig 
te laten wonen in Tervuren. De gemeente 
voorziet maximale ondersteuning voor parti-
culieren of instellingen. 

• De voorkeur gaat uit naar initiatieven in het 
centrum. Hier is immers een ruim aanbod 
van winkels, de bibliotheek, het verenigings-
leven … binnen loopafstand bereikbaar. 

• Ook de site van het woonzorgcentrum Zoniën 
biedt mogelijkheden voor begeleid wonen.

• De verdere versterking van de thuisdiensten 
komt ook ten goede aan zelfstandig wonende 
personen met een beperking.

Doelstellingen in verband met de inzet van vrij-
willigers, verenigingen en adviesraden in zorg 
en welzijn:

• Veel vrijwilligers bieden zorg aan, al dan niet 
via verenigingen. Het OCMW brengt deze in 
kaart en neemt initiatieven om de samen-
werking te bevorderen en beter kenbaar te 
maken. 

• We schenken specifieke aandacht aan man-
telzorgers. Zij staan vrijwillig in voor de zorg 
van een hulpbehoevend familielid of kennis. 
Voor hen organiseren we geregeld onder-
steunings- en opleidingsinitiatieven. Het 
OCMW onderzoekt de mogelijkheden rond 
een mantelzorgpremie en werkt eventueel 
een systeem uit, afgestemd op de Tervuurse 
situatie.

Tervuren werkt aan gezondheid en welzijn

Het bestuur heeft bij alle beslissingen oog voor de impact op de gezondheid en 
het welzijn van de mensen. Ze werkt hiertoe nauw samen met de welzijnsraad, de 
lokale huisartsenkring, de gezondheids- en welzijnswerkers van de eerste lijn, 
inclusief geestelijke gezondheidszorg. Ze bepaalt in samenspraak met hen welke 
gezondheidsdoelstellingen prioritair zijn en welke projecten we kunnen opzetten. 

• Het bestuur ondersteunt actief de ‘welzijns-
beurs’, een initiatief van de Welzijnsraad. Dit 
omvat vormen van hulpverlening, sociale 
dienst, woonbegeleiding en ouderenzorg. 

• Het OCMW steunt de huisartsenkring en wil 
het overleg tussen huisartsen en eerstelijns-
werkers in Tervuren optimaliseren om een 
toegankelijke gezondheidszorg te garanderen. 

• Het OCMW wil met de ondersteuning van 
Logo Zenneland en in nauwe samenwerking 
met de gemeente en de Welzijnsraad voor-
lichtingscampagnes en gezondheidsprojecten 
opzetten. 
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Seniorenbeleid

Door meer aandacht te schenken aan senioren speelt Tervuren in op de vergrijzing. 

• Het beleid ondersteunt de senioren in hun 
zelfstandigheid. Ze werkt hiertoe nauw sa-
men met de seniorenadviesraad (SAR).  
Ze bepaalt in samenspraak met de SAR 
welke doelstellingen het meest prioritair zijn 
en biedt steun aan seniorenverenigingen en 
de SAR. 

• De gemeente bouwt het lokaal informatiepunt 
voor senioren verder uit. 

• De conclusies van het seniorenbehoeften-
onderzoek zetten we, in samenwerking met 
de seniorenadviesraad, om in beleid. 

• Vele senioren nemen actief deel aan activitei-
ten van verenigingen, culturele of sportieve 
uitstappen en vrijwilligerswerk. De gemeente 
wil ook hier de nodige ondersteuning bieden.

• We willen aandacht geven aan een moeilijk te 
bereiken groep, met name alleenstaande be-
jaarden. De lokale overheid wil alle initiatieven 
onderzoeken en ondersteunen die mensen, 
en niet alleen bejaarden, kan samenbrengen. 
Een te onderzoeken mogelijkheid is de oprich-
ting van een sociaal restaurant. 

Gelijke kansen en toegankelijkheid

Een volwaardige en actieve participatie van iedere burger aan de samenleving wordt 
maar mogelijk als de leefomgeving integraal toegankelijk is. Dit betekent dat alle 
voorzieningen met name gebouwen, omgeving en dienstverlening toegankelijk en 
bruikbaar zijn voor iedereen. Toegankelijkheid stroomt doorheen alle beleidsdomeinen, 
zowel de zachte beleidsdomeinen als welzijn en gelijke kansen als de hardere 
beleidsmateries als ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare werken.

• Het bestuur zal speciale aandacht besteden 
aan doelgroepen, die door persoonsgebonden 
of maatschappelijke factoren extra onder-
steuning nodig hebben. 

• Het bestuur zal fysieke toegankelijkheid van 
de publieke en semipublieke infrastructuur 
voor minder mobiele mensen en mensen 
met een visuele beperking verbeteren door 
bijvoorbeeld het vernieuwen van de stoepen, 
het opruimen van obstakels en het plaatsen 
van rustbanken. 

• Een betere toegankelijkheid van het Admi-
nistratief Centrum/Sociaal Huis staat op de 
prioriteitenlijst en kan niet wachten tot de 
volledige herinrichting van de Koninklijke 
Moestuin.

• In samenwerking met de Raad voor Lokale 
Economie kunnen we sensibiliseringsacties 
organiseren om de toegankelijkheid van win-
kels en horecazaken te verbeteren.
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Ontwikkelingssamenwerking

Internationale solidariteit is een morele plicht van het gemeentelijk beleidsniveau. 
Solidariteit met het Zuiden kan enkel tot stand komen als de bevolking zich bewust is van 
de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid, de impact van het eigen 
gedrag op het Zuiden en de structurele veranderingen die nodig zijn.
Tervuren wil enerzijds inzetten op veranderingen in het Zuiden en anderzijds een 
voorbeeldrol vervullen inzake verandering in het Noorden.

• Het bestuur zet in op sensibilisering en com-
municatie en zal per beleidsdomein bekijken 
waar er nog kansen liggen voor educatie, 
sensibilisering en gerichte communicatie.

• Het bestuur engageert zich voor het klimaat 
en zal haar acties met betrekking tot duur-
zaam verantwoord ondernemen opvoeren. 
Het gemeentebestuur zal het ‘burgemees-
tersconvenant’ afsluiten.

• Het bestuur zal zich inspannen om de on-
langs behaalde titel ‘Fair Trade Gemeente’ te 
behouden, te versterken en verder uit te dra-
gen naar inwoners, handelaars, bedrijven. 
Het is ook de ambitie om het in aankoopbe-
leid van de verschillende gemeentediensten 
en aanverwante organisaties eerlijke handel 
als criterium te gebruiken. Het gemeentebe-
stuur stelt gratis locatie voor de Wereldwin-
kel ter beschikking.

• Het bestuur zorgt voor de nodige kwalitatieve 
en kwantitatieve personeelsondersteuning 
om het beleid voor ontwikkelingssamenwer-
king uit te voeren, tekent in op het ‘nieuw 
Vlaams impulsbeleid gemeentelijke ontwik-
kelingssamenwerking’ en zet het groeipad 
verder op vlak van financiële ondersteuning.

• Tervuren zet haar schouders onder inspraak 
en participatie. De Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking (verder afge-
kort als GROS), het middenveld en alle lokale 
aanwezige Noord-Zuidactoren worden actief 
betrokken bij de uitwerking van het ontwik-
kelingsbeleid. De GROS geeft deze inspraak 
en participatie vorm en de gemeente verleent 
hiervoor logistieke en ambtelijke ondersteu-
ning. Een duidelijke en eenvoudige advisering 
voor de besteding van deze middelen voor 
noodhulp wordt in overleg met de GROS 
opgesteld.


