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1. Welkom aan de nieuwe leden van de SAR 

We verwelkomen Rosa Dehaes en Irma Wijnants, twee nieuwe leden van de 

SAR. Zij worden de afgevaardigden van het woonzorgcentrum. Wie van hen naar 

het dagelijks bestuur zal komen, moet nog beslist worden. Zoals voorzien in de 

statuten kan dat maar 1 iemand zijn, terwijl beiden wel naar de algemene 

vergaderingen kunnen komen.  

We verwelkomen eveneens Lieve Beckers, plaatsvervangster van Christiane 

Selvais.  

 

2. Toelichting door schepen Bram Peters over mobiliteit in Tervuren en 

omgeving 

A. Ring Oost: dit gaat hoofdzakelijk over aanpassingswerken aan de 

knooppunten Groenendaal, Leonardkruispunt en het Vierarmenkruispunt. 

Beide laatste zullen een belangrijk impact hebben op de 

verkeersdoorstroming in Tervuren. 



Leonardkruispunt: in het nieuwe voorstel worden er 2 boogviaducten gemaakt: één van Overijse 

richting Zaventem, een andere vanuit Hoeilaart richting Brussel. Ondergronds worden dan op 2 

niveaus rechtstreekse rijwegen gecreëerd tussen Overijse en Brussel enerzijds en Hoeilaart en 

Zaventem anderzijds. Bovengronds komt er zo meer ruimte vrij en wordt het Zoniënwoud 

verbonden. Op dit niveau wordt ook een fietssnelweg aangelegd. 

Vierarmen kruispunt: de huidige zuidelijke as vanuit Brussel zal gebruikt worden voor een 

fietssnelweg. Daartoe zal een fietsbrug worden aangelegd over de Ring Oost. Het bestaande 

fietspad dat door het bos loopt aan de zuidkant zou volledig verdwijnen en onderdeel worden van 

het bos. De noordelijke as richting Brussel zal in twee richtingen worden gebruikt. Daardoor zal het 

kruispunt veel duidelijker worden voor het verkeer: nu zijn dit twee verkeerslichtenpleinen en in 

het nieuwe voorstel wordt dit er maar eentje, waardoor meer auto’s kunnen doorrijden bij groen 

licht.  

Opmerking  van Jean-Paul: als de  huidige verkeerslichten op het kruispunt beter zouden afgesteld 

worden, zou het verkeer vlotter verlopen. Dit geldt ook voor de lichten op de Tervurenlaan. 

Schepen: de lichtinstellingen afstemmen is erg ingewikkeld, zeker met de tramlijnen die de ring 

kruisen, waarbij de tram altijd voorrang moet krijgen. Hij ontkent niet dat de situatie vandaag beter 

zou kunnen. Men is ermee bezig, maar het blijft een echte kunst om de verkeerslichten optimaal op 

elkaar af te stemmen. 
 
Geschatte termijnen: de fietsbrug zou er komen in 2021/22. De andere werken zijn erg ingrijpend 

en daar is een gewestelijk uitvoeringsplan voor nodig. Dit maakt dat het proces verscheidene jaren 

in beslag zal nemen. Voor de werken aan Leonard en 4-Armen wordt een termijn van 8 à 10 jaar 

vooropgesteld, ervan uitgaande dat er politieke consensus is over de huidige voorstellen. 

B. Mobiliteitsplan: alles wat volgt is nog voorwaardelijk, want politiek is er nog geen consensus. Het 

streefdoel is om dit plan in juni goed te keuren. Het omvat 10 thema’s. 

Sluipverkeer: het sluipverkeer is toegenomen en zal de komende jaren nog toenemen. De werken 

aan Ring Oost zullen dit oplossen maar omdat dit een werk van lange adem is moeten er vroeger 

maatregelen komen. Een denkpiste is het plaatsen van filterlichten aan de buitenpoorten. Dit zou 

mensen ontmoedigen om via Tervuren te rijden omdat ze door de lichten meer tijd verliezen. Ook 

de Vlaktedreef zou tijdens de avondspits (vanaf 16u?) en op zondagen afgesloten worden. Verdere 

studie lijkt echter nog nodig.  

Circulatieplan: veel verkeer dat door Tervuren centrum rijdt, is doorgaand verkeer en geen 

bestemmingsverkeer. Het principe is om niet door het centrum noch door woonstraten (wijken) te 

moeten rijden. Dit plan moet stapsgewijs ingevoerd worden. Hoe men dit gaat realiseren zal in 

samenspraak met de burgers worden behandeld. Dit jaar nog zou men starten met Moorsel 

(Nachtegalenlaan, Groenlaan, Vinkenlaan).  

Fietsverbindingen: optimaliseren en faciliteren. We hebben 3 belangrijke fietswegen naar de 

Tervurenlaan: Moorselpad via de Museumlaan, Voerpad via de Smisstraat door het park en 

Duisburgpad via de Bredeweg, Rootstraat en Heidestraat. Maar ook de noord-zuid verbindingen 

dienen te worden bekeken. 

Voetpadenstrategie: deze is in de vorige legislatuur goedgekeurd, wordt uitgevoerd en werd reeds 

op de SAR toegelicht.  

Parkeren:  

• boven het bufferbekken aan het begin van het park komt er plaats voor +/- 200 wagens. 

Hopelijk is deze parking operationeel vanaf de zomer. Deze parking maakt verbinding tussen 



het centrum en museum. Betaalparking volgens hetzelfde regime als parkeren aan de 

Kastanjedreef.  

Jean Paul: is er overwogen om op deze parking plaats te voorzien voor campers?  

Schepen: hierover is negatief advies gekomen van de ingenieurs omwille van de beperkte 

draagkracht van de constructie onder de parking.  Er wordt nog gezocht naar een geschikte 

locatie voor campers.   

• Tramterminus: hier zullen 200 bijkomende parkeerplaatsen + 200 plaatsen voor fietsen en 

fietskluizen + enkele laadpunten voor elektrische wagens en - fietsen gecreëerd worden door 

er 2 verdiepingen te maken. Vlaanderen legt dit aan, het grondgebied hoort tot Wezembeek- 

Oppem en is eigendom van de NMBS. Tervuren beslist hier niet over. Er is nog niet geweten 

of dit een betaalparking wordt. Verhoopte timing: 2020-21. 

• Parkeren in centrum Tervuren: dit zal bijgestuurd worden. Er zijn al veel suggesties van 

burgers gekomen.  

 

Wegencategorisering: wat de categorie van een bepaalde weg is, zal de komende jaren met het 

circulatieplan duidelijk worden.  

Openbaar vervoer:  

• Brabantnet: via tramroute. Dit zou een goede verbinding maken tussen Zaventem met de 

tram tot Tervuren. Het blijft een plan dat leeft. 

• Regionet: verbinding vanuit Leuven tot Tervuren tot Brussel via een trambus op de N3. De 

straat is niet breed genoeg voor een trambus in beide richtingen. Het plan is in ontwikkeling 

en wordt hoofdzakelijk getrokken vanuit de provincie.  

• Tram 44: verouderd, moet opgewaardeerd worden.  

• Vervoerregioraad: een nieuwe raad die voor een hele regio kan beslissen hoe het openbaar 

vervoer er in een bepaalde regio moet uitzien (zie verder). 

• Mobipunten: plaatsen waar je verbinding kan maken tussen de verschillende vervoersmodi. 

  

Verkeersveiligheid:  

• Route school → thuis. De resultaten van de scholenvervoerplannen worden deze maand 

verwacht. 

• Veiligheid te verhogen aan de binnenpoorten. 

 

Verkeersleefbaarheid:  

• er rijden zo’n 500 wagens per uur in de  ochtendspits via Duisburg en de Kastanjedreef naar 

de Tervurenlaan. Evenveel komen  er door het centrum. Om dit laatste te vermijden zou een 

doorsteek gemaakt worden door de parkmuur. Dit is niet evident, want consensus dient te 

worden gevonden met het Agentschap Natuur en Bos, de dienst Erfgoed en de Koninklijke 

Stichting, die alle hun voorwaarden stellen. Dat zal dus nog enkele jaren aanslepen. 

• De aanpassing van het marktplein en Leuvensesteenweg vanaf de Vlonderse hoek zou 

gebeuren in 2023. 

• De aanpassing aan de oversteek van Leuvensesteenweg tussen de Moestuin en de 

Broekstraat (versmalling van de Leuvensesteenweg) zou nog voor dit jaar zijn. De 

Broekstraat zou dan alleen nog in 1 richting (naar de Tervurenlaan) mogen gebruikt worden. 

De fietsstraat zou voor later zijn. 

 

 

 



Ruimtelijke ordening:  

• Mobiliteit en wonen mogen niet los van elkaar gezien worden. In de verschillende 

deelgemeenten zal, samen met de bewoners, deze problematiek bekeken worden. 

• Ravensteindoorsteek: ten gevolge van de woonuitbreiding Maesdelle zou deze nieuwe 

verbinding worden aangelegd. De Vestenstraat kan bijkomend verkeer niet dragen. 

 

C. Vervoerregioraad: de basisbereikbaarheid is een nieuw decreet. Binnen de raad moet gewerkt 

worden met de middelen die er zijn en die op een zo goed mogelijke manier worden ingezet.  

Vanaf 01.01.2021 is er een nieuw openbaar vervoerplan. Dit zal een aanzienlijk verschil zijn met 

vandaag. De schepen kan hierover nog niet in detail treden, binnenkort wordt dit bekend gemaakt 

aan het grote publiek. In de marge hiervan laat hij opmerken dat de cambiovoertuigen toch al 

25.000 km hebben afgelegd en dus een succes zijn. Bovendien verwijst hij naar het project 

‘buurtbus’ dat nog steeds actueel is. 

 

3. Goedkeuring van de verslagen van 09/12/2019 en 13/01/2020 

Deze verslagen worden goedgekeurd.  

 

4. Activiteiten i.s.m. CC De Warandepoort 

Kris Cheretté, medewerker van de dienst vrije tijd, zal vanaf nu hoofzakelijk de programmatie van 

de seniorenvoorstellingen opvolgen. Hij wil frequenter activiteiten organiseren, ook op kleinere 

schaal en binnen de deelgemeenten. Voorstel van locaties: Duisburg – Pachthof Stroykens, Vossem 

– ontmoetingscentrum Miel Puttemans of sportzaal, Moorsel – De Steenberg, Tervuren – WZC (na 

verbouwingen) of Diependal.  

De bingo in Moorsel was geen succes. Dit wordt al binnen de verschillende afdelingen georganiseerd 

en zal vanuit de dienst vrije tijd niet opnieuw opgenomen worden. De dansnamiddag was wel een 

succes en wil Kris op regelmatige basis herhalen. Misschien met een DJ i.p.v. met een live optreden 

om de kosten te drukken. Als het een succes blijkt te worden, kan later alsnog overgeschakeld 

worden op een live band. In Duisburg kan er wel met een live band gewerkt worden omdat dit daar 

al een succes gebleken is. Karel stelt voor om tussen september en december iets te organiseren in 

Moorsel en Vossem. In het voorjaar van 2021 kan er dan een activiteit in Tervuren en Duisburg 

plaatsvinden.  

Kris heeft op de website van de SAR de activiteitenkalender gevonden. Hij zou graag een vaste dag 

hebben om de activiteiten van de Warandepoort te organiseren, bij voorkeur dinsdag. Donderdag 

zijn er al veel activiteiten van de verschillende verengingen. Vrijdagnamiddag is te moeilijk voor de 

techniekers van de Warandepoort omwille van de avondvoorstellingen. Lieve merkt op dat als de 

data tijdig doorgegeven worden, bijeenkomsten van de verenigingen verplaatst kunnen worden. 

Kris stelt dat het inderdaad de bedoeling is dat de activiteiten die zij organiseren, gedragen worden 

door de verschillende verenigingen. De data van de activiteiten van het volgende seizoen, zullen in 

april bekend gemaakt worden zodat de verenigingen hiermee rekening kunnen houden. Yvette vult 

aan dat het busvervoer dan ook best onmiddellijk geregeld wordt zodat geïnteresseerden het tijdig 

weten. Karel merkt nog op dat het WZC moet betrokken worden zodat ook de bewoners de 

mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan activiteiten.  

 

5. Mobiliteit 

Rustbanken: er is een nota aan Karel Baeten overgemaakt betreffende de keuze van de 

verschillende rustbanken. Daarin wordt voorgesteld de 6 weerhouden banken te doen testen door 

bewoners van De Vlonder, zo mogelijk nog in het voorjaar. Ook is in de nota het voorstel opgenomen 

om een bank uit composiet toe te voegen. We kregen nog geen antwoord.  



Trage wegen: Lode heeft van al de deelgemeenten een plannetje. De vroegere medewerkers aan 

het dossier rustbanken worden gevraagd na te kijken of dit plan overeenstemt met de realiteit. Lode 

maakt de plannetjes over.  

6. Activiteiten 

Evaluatie lezing Luc Van De Ven: er waren 270 aanwezigen, een knalprestatie. De reacties nadien 

waren erg positief. Willy zal de spreker vragen een tweede lezing te geven, volgend jaar, zelfde 

periode (februari). Het onderwerp zou zijn: dementie. 

Evaluatie dansnamiddag: ook een voltreffer. Zowat 120 aanwezigen. Gevarieerde muziek door TZN 

Coverband, die ononderbroken heeft gespeeld en het zelfs spijtig vond te moeten ophouden om 

16u30 omdat de zaal nog moest opgeruimd worden voor een volgende activiteit om 18u. Met dank 

aan Hilde en Kris voor de administratieve en logistieke organisatie. Er verschijnt een artikel in het 

infoblad van april.  

Voorstelling ‘Eenzaam-zonder-jou-band’ op 18/03: theatervoorstelling met Herman Verbruggen 

en Loes Van Den Heuvel in CC De Warandepoort om 14u00. Dit wordt een muzikale namiddag met 

populaire Nederlands liedjes. De nodige affiches en folders werden verspreid. 

Workshop wegcode: deze zal doorgaan op 28/04. Flyers vanaf 13/03 beschikbaar aan de balie van 

het Sociaal Huis. Inschrijven kan per vereniging.  

Praatcafé dementie 28/04: het praatcafé gaat door om 20u in de cafetaria van De Vlonder. Er wordt 

een toelichting gegeven door Lilane Esselens over wat dementie inhoudt, hoe het ontstaat en hoe 

je best omgaat met iemand die aan de ziekte lijdt. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk. Flyers 

worden uitgedeeld om te verspreiden binnen te verenigingen. 

Gezonde wandeling met gezond ontbijt in samenwerking met de welzijnsraad op zondag 15/03 in 

Moorsel: ook de escape room van Oscare (nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en 

littekens) zal daar staan en de BOV-coach (bewegen op verwijzing) komt langs. Flyers worden 

uitgedeeld om te verspreiden binnen te verenigingen. 

Infosessie rookmelders: er werden hierover infosessies georganiseerd in elke deelgemeente. De 

laatste sessie gaat door op 12/03 om 19u00 in Pachthof Stroykens te Duisburg. Na afloop kunnen er 

ter plaatste rookmelders aangekocht worden. 

7. Varia: 

Vervoer met ziekenwagen: uitgesteld naar volgende vergadering.  

 

Karel richt het woord tot René Hernalsteen, die zijn ontslag heeft aangeboden. Na bijna 20 jaar 

trouwe dienst houdt hij het voor bekeken. Karel bedankt hem voor zijn niet aflatende inzet voor 

en zijn kritische blik op alles wat met veiligheid en comfort van de oudere en minder mobiele 

medemens te maken heeft. Zo werd regelmatig de problematiek van (het tekort aan of het gebrek 

aan onderhoud van) rustbanken, het stoepparkeren of de slechte staat/ontbreken van voetpaden 

opgerakeld. Ook mede dankzij René is de Ipitup-beweegbank er gekomen.  

Bedankt voor dit alles, René. In naam van de SAR overhandigt Karel een geschenkbon.  

Ook Dirk heeft zijn ontslag aangeboden, maar heeft verkozen niet aanwezig te zijn, omdat hij niet 

van de ‘afscheidsgeplogenheden’ houdt. Wij wensen hem het allerbeste in alles wat hij verder nog 

zal ondernemen en hopen dat dit geen definitief adieu is, maar dat we hem af en toe nog zullen 

mogen begroeten. 

 

Datum volgende vergadering nog niet gekend, afhankelijk van coronamaatregelen 


