Geachte voorzitter, Geachte burgemeester en schepenen, geachte collega’s
raadsleden,
De nieuwe meerderheid heeft de koppen bij elkaar gezet om een nieuw impuls
te geven aan onze mooie gemeente, en wij kunnen ons inbeelden dat heel wat
compromissen nodig waren om tot deze beleidsverklaring te komen.
Bruggen bouwen. Dit is zeker een mooie titel. Wij twijfelen er ook niet aan dat
hierachter heel wat goede bedoelingen schuilen.
Maar spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat deze verklaring zware
tegenstellingen inhoudt omdat de visies van de verschillende partijen soms ver
uit elkaar liggen. En de vertaling van de visie naar concrete
beleidsdoelstellingen is soms echt teleurstellend.
Wij stellen hierbij voor om een aantal opmerkingen, standpunten en vragen op
te lijsten, en van het document te volgen.

Eerste hoofdstuk – De INLEIDING
- In de inleiding lezen wij met belangstelling dat ons erfgoed de nodige
aandacht krijgt, met onder andere de herstelling van het historisch
karakter van de Markt. Gezien de aanwezigheid van het nieuw AC en de
komende werken van het Masterplan hadden wij graag willen begrijpen
wat jullie hiermee beogen.
- Nog altijd in de inleiding wordt er van uitgegaan dat er geen verhoging
van de belastingsvoeten op personenbelasting en de onroerende
voorheffing mag komen. Dit is voor ons het minste wat we kunnen
verwachten. Wij vinden echter dat dit standpunt van een gebrek aan
ambitie getuigt. Wij verwachten goed en zuinig beleid. Wij betreuren dat
de belastingsvoeten van voor 2006 op termijn niet terug ingevoerd
worden.
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Tweede hoofdstuk - Tervuren – voor en met de burgers – met als tussenkopje
“Vlaams, open en gastvrij”
- Over het gebruik van het Nederlands wordt terecht vermeld dat het
referentiekader de geldende taalweging is. Twee alinea’s verder lezen wij
dat het bestuur sensibiliseringsacties zal opzetten naar handelaars in
Tervuren. Waar is de link met de taalwetgeving ? Artikel 30 van de
Grondwet luidt als volgt : het gebruik van de in België gesproken talen is
vrij, het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor
handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken.
- Iets verder in de tekst wordt gesproken over de boeiende mix van
verschillende talen en culturen, die van Tervuren een unieke gemeente
maakt. Vijf lijntjes verder lees ik dat het bestuur oog heeft voor het
Vlaams karakter van het straatbeeld. Tegelijkertijd vindt u de
verschillende talen een boeiende mix, en tegelijkertijd doet u er alles aan
om alle visibiliteit van die talen te vermijden.
- Voor ons bij Tervuren Unie hoeft dit niet. Aan die sensibiliseringsacties of
aan het straatbeeld of aan een gespecialiseerde ambtenaar willen wij
geen energie of centen spenderen. Wij wensen respect op te brengen
voor het Vlaams karakter van onze gemeente, maar willen ook respect
voor alle burgers en hun diversiteit. Iedereen heeft het goede recht om
in zijn eigen taal te winkelen, en om in zijn eigen taal culturele, jeugd of
sportactiviteiten uit te oefenen.
- Alleen Tervuurse verenigingen die het Nederlands als voertaal gebruiken
kunnen erkend worden en gemeentelijke subsidies ontvangen. Dit is
uiteraard geen nieuw beleid in Tervuren en het bestaan alleen van deze
beleidsopties is een voldoende reden voor het bestaan van Tervuren
Unie. Met dergelijke maatregelen wordt een deel van de Tervuurse
bevolking uitgesloten. Voor Tervuren Unie moet het voldoende zijn om
het Nederlands te gebruiken als taal in de relatie met de administraties
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om als Tervuurse vereniging erkend te worden en dus subsidies te
ontvangen. Enkel op die manier wordt een brug gebouwd naar
anderstalige verenigingen, worden relaties gecreëerd, en wordt gastvrije
integratie bevorderd.
- Tenslotte ook het woonbeleid is een belangrijk instrument om het
Nederlandstalig karakter van Tervuren uit te bouwen. Hoe dit zal
gebeuren wordt niet uitgelegd. Ook hier willen wij attent blijven om
niemand binnen de Tervurenaars uit te sluiten.
- Ik zal dit hoofdstuk over taalbeleid toch op een positieve manier
afsluiten. Anderstaligen kunnen actief deelnemen aan de uitwerking en
de uitvoering van het beleid rond het Vlaams karakter, integratie en
gemeenschapsvorming. Dit vinden wij een open en gastvrij initiatief. Wij
stellen ons alvast kandidaat om hier actief aan deel te nemen. Dit zou
een brug kunnen worden.

Open en moderne communicatie
- Wij wensen hier de beleidskeuzes te ondersteunen. Er wordt hier veel
nadruk gelegd op overleg en op transparantie. In Tervuren willen de
burgers duidelijk inspraak. Heel concreet steunen wij ook het initiatief
om burgers en verenigingen directe vragen te laten stellen in de
gemeenteraad. Wij hopen dat het niet bij woorden blijft.

Tourisme
- Wij zien dat er eindelijk een meertalige toeristische web site zal worden
opgemaakt. Dit klinkt voor ons vanzelfsprekend en wij vragen ons af
waarom dit niet vroeger gebeurd is .
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Wij stellen ons wel vragen rond de ligging van het toerismekantoor (is dit
de beste locatie ?) en de openingsuren.

Oog voor cultuur
- Wij betreuren hierbij dat het aanbod van anderstalige boeken in de
bibliotheek niet wordt afgestemd op de samenstelling van onze
bevolking. Dit is een uitstekend instrument om anderstaligen aan te
trekken en aldus de integratie te bevorderen.

Sport en beweging
- Wij horen hier dat een nieuw synthetisch voetbalterrein in Duisburg
wordt aangelegd terwijl het project voor de centrale sportinfrastructuur
ook nog wordt voortgedaan.
- Ook wordt er geen woord gezegd over de strategie betreffende het
zwembad.

Internationale samenwerking
- We bekijken blijkbaar nieuwe samenwerkingsakkoorden met
Oosterbeek, Renkum en Dachau. Waarom wordt er niet een gekeken
naar het Zuiden, naar landen zoals Spanje of Italië ?

Mobiliteit
- Wij juichen de grondige opfrisbeurt aan de terminus van de 44 maar
stellen ons wel de vraag over de status van het overleg met de gemeente
Wezembeek hieromtrent.
- Wij betreuren dat wij in de doelstellingen rond fiets en
voetgangersverkeer niets vinden over de stoepen. Wij zouden hier willen
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pleiten voor een verplichting van het vrijhouden van de stoepen voor de
vlotte doorgang van voetgangers : wij denken hier voornamelijk aan
caféterassen, niet gesnoeide hagen, en wilde parkings.
- Wij betreuren ook uw gebrek aan enthousiasme voor het project
tramstudie van de Lijn, die nieuwe perspectieven biedt voor het
openbaar vervoer van en naar Tervuren.

Duurzaamheid en milieubeleid
- Wij wensen onze commentaren af te sluiten met een positieve noot. Op
gebied van klimaat zal Tervuren het Burgemeesterconvenant afsluiten
waarbij de Europese doelstellingen 20 % minder CO2 uitstoot, 20 %
minder energie verbruik en 20% van de hernieuwbare energie uit
hernieuwbare bronnen ook als doelstellingen worden opgenomen in
Tervuren. Hierbij sluit Tervuren zich aan bij een brede beweging om de
klimaatproblematiek aan te pakken, en dit is belangrijk voor de toekomst
van onze kinderen.

Als afronding willen wij zeggen dat wij als Tervuren Unie wensen mee te
werken aan het bouwen van bruggen en aan een professioneel bestuur, aan
een goed en zuinig beleid, voor het welzijn van en in samenspraak met alle
inwoners van Tervuren.
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