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Voorafgaande opmerking 
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1. Toelichting door schepen Werner Aerts over de voetpadenstrategie 

Zie bijgevoegde power-point presentatie. Hierin is de aangepaste versie van de 

voetpadenstrategie met de planning van fase 1 terug te vinden. De planning van fase 2 wordt 

in 2020 opgesteld, hiervoor gaan de diensten in januari samenzitten. Volgend jaar hier dus 

meer nieuws over. Verder is de presentatie dezelfde als vorig jaar. Aan de strategie en 

uitvoering is niets veranderd, enkel de planning is gewijzigd. De planningen van de 

werkzaamheden worden ook aan de nutsmaatschappijen overgemaakt zodat werken 

mogelijks gecombineerd kunnen worden.  

Voor de aanleg van voetpaden wordt jaarlijks een budget van € 240.000 voorzien. 

Aanvullingen op de PP-presentatie: 

Waalse Baan: gepland in 2020. Men gaat na of het mogelijk is om langs de andere kant van de 

baan eveneens een fietspad aan te leggen. Mogelijks zal dit niet lukken omdat sommige stukken 

van de baan te smal zijn, dit wordt nog onderzocht.  

Coigesteenweg: is uit de planning gehaald, er is een voetpad aangelegd op de kant van Bertem.  

Dorpsplein: hier zijn de werken deels uitgevoerd, nu wordt er gewacht tot na de 

rioleringswerken die er eerst moeten plaatsvinden. Deze werken zijn voorzien in 2020 of 2021. 

Plintveld: de inritten worden in betonklinkers aangelegd, op de restzones wordt gras gezaaid. 

Naast de boordstenen komen grasdallen van 60cm aan beide kanten zodat auto’s op de 

grasdallen kunnen uitwijken. Dit is verplicht voor het subsidiedossier: om zoveel mogelijk water 

op te vangen mag niet alles in beton gegoten worden. 

Lindenberg: de werken zijn uitgevoerd maar er wordt nagegaan of aan de overkant van de straat 

ook nog een voetpad nodig is en of eventueel de inritten moeten verhard worden.  

Heidestraat: in de jaarplanning is hiervoor een volledige heraanleg voorzien, inclusief de 

rioleringswerken. Voordien zal al een herstel plaatsvinden om de grootste verzakkingen in de 

straat aan te pakken. 

Ijzerstraat: de schepen wil ervoor pleiten om in deze straat ook een voetpad aan te leggen. 

Opmerkingen die reeds vanuit de SAR kwamen: 

Hoogvorstweg: de kasseien die er nu liggen, zullen herlegd worden. Wat gaat er met de 

voetpaden gebeuren? Waarschijnlijk moeten deze in dolomiet blijven, is er mogelijkheid om ze 

te herstellen? Dit dient nog te worden uitgeklaard. 

De Bleuckeveldwijk en de Oudergemse weg komen niet voor in de strategie omdat het hier om 

woonwijken gaat. Hier zal alleen maar plaatselijk herstel gebeuren. Een gedeelte van de 

Oudergemse weg is een Aquafinproject en zal deze legislatuur nog uitgevoerd worden. 

Reactie schepen: alles doen is onmogelijk maar als alles uitgewerkt is van het huidige plan, zal 

het al een hele verbetering zijn. Karel bevestigt dat er effectief al heel wat werken uitgevoerd 

zijn en dat er wel degelijk rekening gehouden wordt met de opmerkingen die gegeven werden.  

Vragen en reacties na de toelichting van de schepen: 

Dirk heeft een vraag over het onderhouden van de bermen. Liggen deze allemaal op openbare 

grond? Worden al de bermen onderhouden door de gemeente? Reactie schepen: de meeste 



bermen liggen op privé domein en worden onderhouden door de gemeente. Als de gemeente 

dit niet zou doen, zou dit op vele plaatsen een wildernis worden. De schepen neemt de vraag 

wel mee en zal nagaan of er goede afspraken over het onderhouden van de bermen kunnen 

gemaakt worden zodat duidelijk is of de aanwonende eigenaar of de gemeente de bermen moet 

onderhouden. 

Dirk geeft aan dat de ondergrond van de voetpaden zeer belangrijk is opdat voetpaden voor 

iedereen toegankelijk zouden zijn. Grint is bijvoorbeeld niet toegankelijk voor ouderen of 

rolstoelgebruikers, onderhouden gras wel. In de nota van 28 mei stelde de SAR reeds voor om 

in categorie 1 de wijken van een verharde ondergrond te voorzien. De schepen vindt dit een 

goede suggestie. In categorie 2 straten wordt er veelal hoofdzakelijk op de straten gelopen. Hij 

stelt hierbij in vraag of het nodig is dat sommige straten zo breed blijven.  

Willy meldt het probleem van de bomen-overgroei op een bepaald stuk van de Moorselstraat. 

Het is een dubbel probleem: enerzijds de overwoekering van de bomen en anderzijds de takken 

die op de straat vallen. De schepen heeft dit probleem al besproken met de dienst WEB. Daar 

waar de takken het hoogst zijn, zijn geen woningen. Misschien kan eenmaal per jaar de straat 

afgesloten worden en een snoeibeurt plaatsvinden. Maar strikt gezien is de gemeente dan op 

privé terrein aan het werk en zou er voor de bewoners een onkostennota aan verbonden 

moeten zijn, de werken kunnen niet zomaar op kosten van de gemeente gebeuren.  

Willy vraagt zich tevens af of het klopt dat je via de website van de gemeente een melding kan 

maken over voetpaden die in slechte staat zijn. De schepen bevestigt dat hiervoor op de 

gemeentelijke website idd een meldingsknop is. Willy heeft in het verleden al een melding 

gedaan, je krijgt nadien een dossiernummer maar verder geen reactie over de opvolging van het 

dossier. De burger weet zo niet of er verder al dan niet iets met de melding wordt gedaan. Het 

klopt idd dat de burger na een melding enkel een bevestiging van ontvangst krijgt en eveneens 

een bevestiging wanneer de melding behandeld is en afgesloten wordt, aldus Lut. In tussentijd 

krijgt de burger geen nieuws over mogelijkse stappen die ondernomen worden. Zo kan het voor 

de burger overkomen alsof er niets met de melding gedaan wordt. Beide schepenen nemen deze 

opmerking verder mee op.  

Betty merkt op dat de Deromstraat gedurende het weekend vol staat met geparkeerde auto’s. 

Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, de auto’s staan ook op het voetpad en in de draai geparkeerd. 

De schepen erkent het probleem, hetzelfde deed zich voor in de St. Pauluslaan ter hoogte van 

de parochiezaal. Met de aanleg van het nieuwe voetpad werd in de St. Pauluslaan tegelijkertijd 

een hogere boordsteen geplaatst wat niet uitnodigt om op het voetpad te rijden. Vaststelling is 

dat de auto’s er zich niet meer op de stoep parkeren. Hopelijk zal in de Deromstraat hetzelfde 

effect worden bereikt door ook daar rechte boordstenen te plaatsen.   

Marcel geeft aan dat de bloembakken die geplaatst zijn op de kruising van de Ijzerstraat en de 

Deromstraat voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Als er twee auto’s vanuit beide richtingen 

komen, kan geen van beide auto’s door. De ene auto moet wachten op de andere. De schepen 

meldt dat het plan is uitgewerkt door de dienst mobiliteit. Zowel deze dienst als de politie zijn 

geen voorstanders van spiegels, want die geven een vals gevoel van veiligheid. De bloembakken 

verdwijnen op termijn, als de voetpaden heraangelegd worden. Die zijn er trouwens gekomen 

op vraag van bewoners om iets te doen aan het snelle gerij in de straat…  

Wat boordstenen betreft, geeft Dirk nog mee dat minder mobiele mensen op de schuine kant 

van een boordsteen niet kunnen staan. Heel wat parkeerplaatsen voor gehandicapten hebben 



schuine boordstenen wat ervoor zorgt dat de mensen moeilijk kunnen in- of uitstappen. Zij 

verliezen gemakkelijk hun evenwicht op de boordstenen. Zouden op deze plaatsten niet beter 

rechte boordstenen komen? Lut merkt hierbij op dat iemand met een rolwagen die op de stoep 

rijdt, er ook moet afkunnen. Dit kan niet met een rechte boordsteen. De schepen neemt de 

opmerking alvast mee en voegt eraan toe dat er zal worden op toegezien dat boordstenen aan 

zebrapaden worden verlaagd zodat mensen met een rollator of rolstoel ook veilig kunnen 

oversteken. 

 

2. Goedkeuring verslag AV van 07/01/2019 en van de bestuursvergadering 04/11/2019 

Beide verslagen worden goedgekeurd. 

 

3. Verwezenlijkingen 2019, vooruitzichten 2020 

Zie bijlage. 

Karel stelt voor om van de vergadering, waarbij schepen Bram Peeters uitgenodigd wordt, een 

algemene vergadering te maken gezien de belangrijkheid van de thema’s (mobiliteitsplan, 

werken Ring Oost).  

 

4. Financiële toestand 

Zie bijlage. Opm. Bij het verspreiden van dit verslag werd deze toestand geactualiseerd op 

31/12/2019. 

 

5. Aanpassingen lijst van effectieve en plaatsvervangende leden 

Zie bijlage. Karel gaat het woonzorgcentrum aanschrijven om een vertegenwoordiger van het 

WZC voor de SAR aan te wijzen ter vervanging van Claire Luppens. Hij heeft tevens de assistent 

van de Vlonder aangesproken om iemand te willen afvaardigen van deze woongemeenschap. 

 

6. Mobiliteit 

• Rustbanken (Lode) 

Zie bijlage. 

Het geel op de kaart duidt de picknickbanken aan. Sommige banken staan nog niet op de 

kaart, andere staan er wel op, maar bestaan niet meer (bvb. op de hoek van de Kapellestraat 

en Oud Gasthuisstraat). 

De dienst WEB heeft van elke rustbank een foto en heeft voor heel Tervuren een 

overzichtelijk plan. De kaart werd verdeeld in zones en destijds gecontroleerd door een 

 groep vrijwilligers. Zij maakten een verslag op over wat positief en negatief is. Positief: op 

verschillende plaatsen zijn er banken bijgekomen, onder meer in Moorsel aan het kerkhof, 

de Kriekenberg in Duisburg en aan de Aldi in Vossem. Maar er werden ook negatieve 

vaststellingen gedaan. Voorbeelden hiervan zijn de bank aan de Oud Gasthuisstraat en de 

bank rechtsboven aan de Jachtlaan ter hoogte van de Duisburgsesteenweg. Van deze laatste 

bank zal de dienst WEB binnenkort de planken vervangen. Aan het rolschaatsplein in 

Tervuren is er graffitischade aan de banken.  

Tevens werd er een nieuwe bank waargenomen aan het Robianokasteel. Wellicht is deze 

eigendom van het SAS. Daarnaast is er ook een onbereikbare bank ten gevolgde van de 

werken die Elk Zijn Huis uitvoert aan de Ravenstein wijk, de bank ligt in de werfzone.  

Ook de trage wegen werden onderzocht: waar kan een bank komen? Waar groeit onkruid? 

Waar wordt vuil gestort? Waar kan je niet door? Welke wegen worden niet meer gebruikt 

en kunnen eventueel verkocht worden aan aanpalende woningen?  



Hierover werd een evaluatievergadering gehouden met Karel Baerten en de bevoegde 

schepen. Het hele document van Lode werd overlopen, waaronder ook de zgn. ‘zwarte 

punten’ (Lindeboom, Duisburgsesteenweg, Jachtlaan, graffiti, aangehaalde trage wegen, 

enz.). Karel zou dat intern bekijken en terugkoppelen en tegelijk het gemeentelijk plan 

actualiseren. 

 

Indien de budgettaire context het toelaat, zouden jaarlijks een aantal banken worden 

aangekocht ter vervanging van erg beschadigde banken of als nieuwe in-plaats-stelling. De 

SAR werd gevraagd een advies uit te brengen over het voorgestelde straatmeubilair en 

eventuele bijkomende criteria.  

Uit de heel brede waaier van mogelijkheden werden er door een 80-tal personen een zestal 

geselecteerd die in aanmerking zouden kunnen komen. Het voorstel is om deze banken te 

laten uittesten door een groep mensen op een locatie waar veel ouderen zijn, bijvoorbeeld 

het WZC of De Vlonder. Karel merkt op dat in Moorsel op de Sterrebeeklaan al geruime tijd 

een bank in composiet staat. Deze lijkt niet aangetast door de weersomstandigheden, waar 

men schijnt naar te verwijzen als argument om ze niet te weerhouden. Dirk bevestigt dat 

composiet onderhoudsvriendelijk is. Een bank in hout vraagt veel meer onderhoud.  

De bank met de meeste voorkeurstemmen is een bank in hout, deze lijkt ergonomisch 

geschikt. Dirk merkt toch op dat de vorm van de bank niet ideaal is voor ouderen. Wanneer 

je op de bank zit, kom je blijkbaar niet met je voeten op de grond, wat het heel moeilijk 

maakt om terug op te staan. Karel sluit af door te bevestigen dat de banken inderdaad wel 

mooi zijn op papier, maar moeten uitgetest worden. Hij zal nog een vergadering daarover 

beleggen met de werkgroep mobiliteit. 

 

• Ipitup beweegbank 

Karel kreeg hierover twee vragen van René Hernalsteen. Wat met de piketten die bij de bank 

geleverd werden? Deze dienen om de bank vast te zetten. Ze bevinden zich bij die dienst 

WEB. Het is nog niet zeker of ze zullen gebruikt worden, de bank staat vast genoeg. De 

tweede vraag gaat over het aanbrengen van een antislip laag op de betonnen platen. Gezien 

het tekort aan financiële middelen in 2019 zal dit gebeuren in 2020. 

 

• Buurtbus 

De vraag voor de aankoop van een buurtbus werd overgemaakt aan het schepencollege. Het 

voorstel werd niet ongunstig onthaald, maar er moet rekening gehouden worden met het 

budgettaire gegeven.  

Dirk stelt de vraag of het opstarten van een buurtbus mee bekeken wordt in het kader van 

de reorganisatie van het openbaar vervoer. Deze zal vermoedelijk met een jaar uitgesteld 

worden omdat men er niet uit geraakt.  

Wordt vervolgd. 

 

7. Activiteiten 

• Connie Neefs – evaluatie 

Er waren ongeveer 85 aanwezigen. De communicatie vooraf is niet goed verlopen. De 

bekendmaking van de activiteit is twee maanden voordien in het infoblad verschenen, maar 

zonder overleg. En dus werden de normaal gangbare tarieven toegepast. Affiches werden 

ook pas last minute aangemaakt. Nadien diende er dan nog bijgeschreven te worden dat er 



vanuit de SAR een drankje aangeboden werd. De opmerkingen zijn met Hilde Weygaerts 

besproken en in de toekomst zal hier meer communicatie over zijn.  

 

• Workshop wegcode – evaluatie 

De workshop is uitgesteld en zal plaats hebben in maart 2020. Details later. 

 

• Lijst activiteiten van de verenigingen – website? 

De lijst van de activiteiten van de verschillende verenigingen is in orde en staat op de 

website, enkel de activiteiten van OKRA Vossem moeten nog doorgegeven worden.  

 

• Lezing door Lucas Van De Ven (Willy) 

Op donderdag 20/02/2020 organiseert ActiVpluS in samenwerking met Neos, Okra 

Tervuren, Welzijnsraad Tervuren en de SAR, een voordracht van Lucas Van De Ven, ‘De 

psychologie van het ouder worden’. Lucas Van De Ven is een sterke spreker, hij kan op een 

heel eenvoudige manier en met behulp van anekdotes zaken duidelijk overbrengen. De 

voordracht start om 14u00 en gaat door in de Warandepoort. Inschrijven is niet nodig. Door 

de sponsering van de verschillende verenigingen, is de voordracht gratis.  

Willy Verkammen vraagt medewerking van al de verenigingen om de activiteit bekend te 

maken, zowel binnen als buiten Tervuren. Iedereen is welkom. Lut suggereert om een 

advertentie op Facebook aan te maken. Dit moet vanuit een organisatie gebeuren, maar dat 

zou bvb. aan de welzijnsraad kunnen gevraagd worden, want zij hebben al een FB-pagina. 

Zo bereik je een breed publiek, ook niet-inwoners van de gemeente. 

Aanstaande woensdag heeft Willy een afspraak met Anja Michiels van de dienst 

communicatie om samen te bekijken via welke kanalen het evenement bekend kan gemaakt 

worden. 

 

8. Actiepunten 

Zie bijlage. 

• Snelheidsremmende maatregelen in de Leuvensesteenweg: nog niets over geweten. 

• Problematiek Vlonderse Hoek, Leuvensesteenweg en Broekstraat: waar staan we? 

 

9. Varia 

• Nieuws uit de welzijnsraad 

Welzijnsbeurs: positieve evaluatie, de beurs is goed verlopen. Zowel tevredenheid van de 

bezoekers als van de standhouders. Er was voldoende variatie in het aanbod, de locatie 

(Pachthof Stroykens in Duisburg) werd beter en geschikter bevonden dan Diependal. De 

welzijnsbeurs is een goed moment voor de standhouders om te netwerken.  

Programma welzijnsraad 2020:  

Januari  of februari: Escape room  

Maart: gezond ontbijt met wandeling  

Juni: werelddag yoga 

September: Dokter Collemont rond preventie darmkanker 

November: theater Martine Prenen ‘gezonde vrouw’ eventueel gekoppeld aan een ladies 

night 

December: sociale kerstmarkt 

• Folder Sociale dienst zorg 



De sociale dienst zorg heeft een gemeenschappelijke folder gemaakt waar al haar diensten 

in voorgesteld worden. Het betreft de thuiszorgdiensten: dienst warme maaltijden, minder 

mobielen centrale, dienst gezinszorg, dienst schoonmaakhulp en de taken van de 

zorgconsulent. Daarnaast komt ook het centrum voor dagverzorging De Den aan bod, de 

assistentiewoningen De Vlonder en de sociale dienst van woonzorgcentrum Zoniën. 

Geïnteresseerden kunnen folders meenemen, Ruth kan altijd gecontacteerd worden als een 

organisatie extra folders nodig heeft.  

• ‘Onregelmatige prestaties’ gezinszorg 

Ruth maakt bekend dat er vanuit de dienst gezinszorg ook weekendprestaties aangevraagd 

kunnen worden. Omdat zorgbehoevendheid niet stopt na de kantooruren, kunnen mensen 

ook op de dienst gezinszorg rekenen tijdens het weekend en op feestdagen. Meer informatie 

over de werking en de voorwaarden van deze ‘onregelmatige prestaties’ kunnen bij Ruth 

opgevraagd worden.  

• Woonoplossingen ouderen 

Karel kreeg de vraag van iemand die een overzicht zocht van de verschillende woonvormen 

voor ouderen. Mensen die hier vragen over hebben, kunnen steeds terecht bij een 

medewerker van de sociale dienst zorg. Zij kunnen de nodige informatie geven over het 

eigen aanbod en indien nodig mensen doorverwijzen naar de meest geschikte 

woonoplossing.  

• Dirk richt zich tot de Karel en bedankt vanuit heel de groep de voorzitter. Zonder zijn 

onvoorwaardelijke inzet en enthousiasme zou de SAR niet op dit niveau draaien, bedankt 

Karel! 

 

 

Volgende vergadering: maandag 13/01/2020 om 09u30 in zaal De Beuk 

 

 


