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VOORWOORD 
 
 
Beste inwoner, 
 
Met veel plezier stellen we jou onze nieuwe ‘Wegwijs in Tervuren’ 
voor. Deze infogids geeft je een uitgebreid overzicht van wat 
Tervuren in 2022-2023 te bieden heeft op het vlak van wonen, 
werken, welzijn en ontspanning. 
 
Je vindt er niet alleen informatie over onze gemeentelijke 
diensten en sociale voorzieningen, maar ook een apart hoofdstuk 
met nuttige contacten binnen de gezondheidssector. 
 
Daarnaast gebruiken handelszaken, bedrijven en horeca deze 
gelegenheid om zich aan jou voor te stellen. Dankzij deze 
publicitaire inlassingen kan deze gids gratis worden aangeboden, 
wat ons ten zeerste verheugt en waarvoor wij de vele lokale 
handelaars en bedrijven ten zeerste van harte danken. 
 
Deze gids bevat een schat aan gegevens, en laat je ontdekken 
hoe verrassend veelzijdig het aanbod van activiteiten en 
diensten in Tervuren is. 
 
Bij de opmaak van deze gids streefden we vanzelfsprekend 
naar een hoge graad van correctheid en volledigheid, maar in 
de veranderende wereld van vandaag zijn gegevens soms snel 
achterhaald. De meest recente info vind je daarom steeds terug 
op www.tervuren.be. Deze gids vormt een nuttige aanvulling 
op de andere informatiekanalen van de gemeente zoals 
het maandelijks infoblad, de website, de digitale borden en 
nieuwsbrieven. 
 
 
 
Marc Charlier 
Burgemeester

Colofon  
Verantwoordelijke uitgever:  
Gemeentebestuur Tervuren  
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:  
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv,  
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo - 016 25 50 43 
www.inforegio.be  
In opdracht van het gemeentebestuur van Tervuren
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Tervuren ligt in de Druivenstreek, gelegen in de Groene Gordel rond 
Brussel. Je kan er wandelen en fietsen in het mooie park en het uit-
gestrekte Zoniënwoud.  
Het AfricaMuseum is na een jarenlange renovatie weer open. Het 
resultaat is een inhoudelijke ommezwaai met extra aandacht voor 
families met kinderen in een architecturaal pareltje.  
Het AfricaMuseum werd tussen 1904 en 1910 opgericht op initiatief 
van koning Leopold II naar een ontwerp van de Franse architect 
Charles Girault. Behalve een leidinggevend centrum voor  
wetenschappelijk onderzoek over Afrika, is deze federale instelling 
ook uitgegroeid tot één van de drukst bezochte musea in België. 
Dat dit museum niet toevallig in Tervuren staat, kan je ontdekken via 
een geïllustreerde wandeling langs negen infopanelen tussen de 
kerk van Tervuren en het AfricaMuseum. Je kan een begeleidende 
brochure gratis downloaden op www.visittervuren.be

Tervuren biedt tal van mogelijkheden tot wandelen door bossen, park 
en velden. Zowel de recreatieve als de langeafstandswandelaar komt 
aan zijn trekken. Via tien uitgestippelde wandelroutes kan je de  
bezienswaardigheden van Tervuren op je eigen tempo ontdekken. Ze 
werden gebundeld in een handige wandelfolder, gratis verkrijgbaar in 
het toeristisch bezoekerscentrum. Een paar minuten stappen vanuit 
het centrum van Tervuren en je staat te midden van de natuur.  
Tervuren is de ideale uitvalsbasis voor prachtige fietstochten door het 
Zoniënwoud. Vlakbij het marktplein kan je inpikken op het fietsnetwerk 
Vlaams-Brabant (knooppunt 61) of het wandelnetwerk Zuid-Dijleland 
(knooppunt 4) en het digitaal wandelnetwerk Zoniënwoud. Deze  
kaarten zijn, samen met heel wat andere wandelbrochures en  
fietskaarten, verkrijgbaar in het bezoekerscentrum van Tervuren. 
 
Visit Tervuren organiseert regelmatig een geleide wandeling of  
fietstocht met telkens een verrassende invalshoek. Vraag naar de gratis 
wandel- en fietskalender.

Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren 
02 769 52 11 
info@africamuseum.be 
www.africamuseum.be

Tervuren, niet zomaar een gemeente Wandelen en fietsen

Over Tervuren

Meer info:
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Markt 7B - 3080 Tervuren 
02 766 53 40 
toerisme@tervuren.be

Meer info:
02 766 53 40 
toerisme@tervuren.be 
www.zonienwoud.be

Meer info:

02 766 53 40 
toerisme@tervuren.be 
www.arboretum-tervuren.be

Meer info:

02 766 53 40 
toerisme@tervuren.be

Meer info:Markt 7b - 3080 tervuren 
02 766 53 40 
toerisme@tervuren.be 
www.visittervuren.be

Meer info:

Spring zeker eens binnen in het toeristisch bezoekerscentrum, een 
interactief belevingscentrum waar Tervuren en de Druivenstreek met 
hun grote en kleine bezienswaardigheden voorgesteld worden. Je 
wandelt er letterlijk tussen de bomen. Meertalige apps geven een 
goed beeld van het toeristische aanbod. Ontdek het Zoniënwoud 
via een digitale quiz of knip druiventrossen op een touchscreen. Je 
doet er ook ideetjes op voor een uitstap in eigen land. Het bezoe-
kerscentrum is gratis toegankelijk.

Toeristisch bezoekerscentrum

In Tervuren is geschiedenis nooit ver weg. Op het gezellige marktplein 
staat de Sint-Jan Evangelistkerk en ook de pastorie en het kasteel de 
Robiano hebben een boeiend verleden.  
Het Park van Tervuren (ook wel Warande genoemd) is een gedroomd 
wandel- en fietsgebied. De opgravingen van het hertogelijk kasteel, 
de Sint-Hubertuskapel, het Hoefijzer, de zevenster, het Spaans Huis, 
de ijskelder, het Afrikapaleis en het AfricaMuseum maken er tevens 
een historische site van. In het toeristisch bezoekerscentrum is een 
handig plan van het Park van Tervuren verkrijgbaar.

Ten zuiden van Tervuren ligt het Zoniënwoud, de groene long van Brus-
sel en onlangs nog voor een deel erkend als UNESCOwerelderfgoed. 
Het is een waar paradijs voor wandelaars en fietsers! Maar liefst 80% 
van de totale oppervlakte (5000 ha.!) bestaat uit beuken. Het Zoniën-
woud heeft een rijke fauna en flora met heel wat verschillende plan-
tensoorten, paddenstoelen en dieren. Het Nationaal Geografisch 
Instituut gaf een toeristische en topografische kaart uit, verkrijgbaar in 
het toeristisch bezoekerscentrum.

Het Geografisch Arboretum met meer dan 700 verschillende  
boomsoorten uit Europa, Azië en Amerika is vrij toegankelijk voor 
wandelaars maar verboden terrein voor fietsers. In het toeristisch 
bezoekerscentrum is een gratis folder verkrijgbaar met daarin  
diverse themawandelingen die je in het Arboretum kan maken alsook 
een rijk geïllustreerd boek.

In de cottagebuurt naast de indrukwekkende Tervurenlaan staat  
‘La Nouvelle Maison’, een huis dat Henry van de Velde in 1928 voor 
zichzelf bouwde. Even verderop staat ‘Pluie de Roses’ waar de  
Belgische Cobrakunstenaar Christian Dotremont de laatste tien jaar 
van zijn leven verbleef.  
Het is heerlijk wandelen of fietsen in Duisburg, Moorsel en Vossem, de 
deelgemeenten van Tervuren die hun landelijk karakter nog goed  
wisten te bewaren. Langsheen het glooiend landschap staan enkele 
historische hoeves zoals de hoeve Oude Voorde, het Hof van  
Hertoginnedal en Pachthof Stroykens. Ook de kerken in de  
deelgemeenten zijn een bezoek waard. De hoge spitse toren van de 
Sint-Katharinakerk van Duisburg zie je al van kilometers ver. In de  
Sint-Pauluskerk van Vossem werden 13de eeuwse muurschilderingen 
ontdekt en de Sint-Jozefskerk van Moorsel heeft een interessante 
bouwgeschiedenis. Een rondleiding met gids kan je reserveren bij Visit 
Tervuren.

Wat zien?
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Gemeentewapen 
en huisstijl

‘Op een veld van zilver een leeuw van lazuur’ staat als beschrijving van het wapen van de fusiegemeente Tervuren in het Ministerieel Besluit 
van 26 mei 1987. Toen Tervuren van de Brabantse hertog Hendrik I zijn vrijheidskeure kreeg, lieten de schepenen een zegel graveren om er 
hun akten mee te bekrachtigen. De leeuw kan verwijzen naar de hertogen van Brabant, die ook een leeuw in hun schild voerden en het  
gebruik ervan misschien als een gunst toestonden. Feit is dat de schepenen het wapen zijn blijven gebruiken doorheen de eeuwen. In 1819 
en in 1838 werd dit bij Koninklijk Besluit bekrachtigd, maar toen stond er ineens een kroon boven de leeuw. Die kroon is bij de huidige versie 
niet weerhouden omdat er geen historische gronden voor kunnen bewezen worden. Uiteraard staat in Tervuren de tijd ook niet stil. Sinds 
eind 2002 heeft het college er voor gekozen om dit wapenschild meer en meer te vervangen door een nieuwe huisstijl. Het officiële  
gemeentewapen heeft in deze tijd een meer ceremoniële functie. Voor het dagelijks gebruik van een moderne organisatie is het eerder 
onpraktisch. Bovendien heeft het niet de uitstraling die past bij een gemeente die volop in beweging is.  
Onze gemeente mag fier zijn op haar rijke verleden, haar mooie groene omgeving, haar veelheid van mogelijkheden. Kortom een verrassend 
veelzijdige gemeente. Dat is net wat het logo van Tervuren naar voor wil brengen. Links een ‘fiere’ boom als verwijzing naar het alom  
tegenwoordige groen: het Zoniënwoud, het Geografisch Arboretum en de Warande. Rechts de poort op het marktplein. Een poort die niet 
alleen het roemrijke verleden symboliseert, ze belichaamt ook de toegang tot de mooie toekomst 
die Tervuren zonder twijfel heeft.
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College van burgemeester en schepenen

Marc CHARLIER (N-VA)
Burgemeester

Bram PETERS (Groen+)
eerste schepen

Kristina EYSKENS (CD&V)
tweede schepen

Bestuur en  
diensten

marc.charlier@tervuren.be 
Hulststraat 57 - 3080 Duisburg

Tervuren heeft, naast de burgemeester, 6 schepenen. Je kan het college van burgemeester en schepenen bereiken via het secretariaat van 
het administratief centrum De Zevenster, Markt 7A bus 2 - 3080 Tervuren, 02 766 52 01.

Bevoegdheden: 
   • algemeen beleid 
   • politie en veiligheid 
   • personeelsbeleid 
   • Vlaams karakter, integratie en  
     gemeenschapsvorming 
   • communicatie, participatie en citymarketing

Bevoegdheden: 
   • mobiliteit 
   • ruimtelijke ordening 
   • wonen 
   • stedenbouw 
   • onroerend erfgoed 
   • milieu 
   • dierenwelzijn

Bevoegdheden: 
   • financiën 
   • burgerzaken 
   • onderwijs 
   • IT

bram.peters@tervuren.be 
Bogaerdsveld 6 - 3080 Tervuren

kristina.eyskens@tervuren.be 
Ringlaan 28 - 3080 Tervuren



Werner AERTS (N-VA)
derde schepen

Sofie LOMBAERT (Groen+)
vierde schepen

Christine TINLOT (Groen+)
vĳfde schepen

Lut KINT (N-VA)
zesde schepen
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werner.aerts@tervuren.be 
Hondsbergen 8 - 3080 Vossem

sofie.lombaert@tervuren.be 
Vitsenblok 1 - 3080 Duisburg

christine.tinlot@tervuren.be 
Fazantenlaan 4 - 3080 Tervuren

lut.kint@tervuren.be 
Sint-Jansstraat 5 - 3080 Tervuren

Bevoegdheden: 
   • openbare werken

Bevoegdheden: 
   • lokale economie 
   • jeugd 
   • toerisme 
   • internationale samenwerking 
   • ontwikkelingssamenwerking

Bevoegdheden: 
   • cultuur 
   • sport 
   • verenigingsleven

Bevoegdheden: 
   • sociale zaken 
   • welzijn en gezondheid 
   • kinderopvang en gezinsbeleid 
   • seniorenbeleid 
   • gelijke kansenbeleid en toegankelijkheid 
   • voorzitter bijzonder comité sociale dienst
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AERTS Werner

BARTHOLOMEES Bram

CASIER Ineke

CHARLIER Marc

COUDRÉ Sebastiaan

DE SCHAETZEN Geoffroy

DE VISSCHER Geoffroy

DE VOS Dirk

EYSKENS Kristina

GABET Nadine

Gemeente- en 
OCMW-raad

De gemeenteraad vergadert elke laatste donderdag van de maand, behalve in juli, om 20 uur in de raadzaal van het administratief centrum  
De Zevenster, Markt 7A bus 2 - 3080 Tervuren.  
Door de samensmelting tussen gemeente en OCMW, wordt de OCMW-raad sinds 1 januari 2019 gevormd door dezelfde verkozenen als de 
gemeenteraad. De OCMW-raad vindt net na de gemeenteraad plaats.  
Door omstandigheden kan van de geplande data worden afgeweken. Actuele informatie vind je terug op de website www.tervuren.be.  
Volgende raadsleden zetelen in de gemeente- en OCMW-raad:

N-VA 
Hondsbergen 8 - 3080 Vossem

Tervuren Unie 
Leuvensesteenweg 154 - 3080 Vossem

Tervuren Unie 
Vestenstraat 21 - 3080 Tervuren

N-VA 
Zwaluwenlaan 9 - 3080 Moorsel

CD&V 
Ringlaan 28 - 3080 Tervuren

Tervuren Unie 
Brusselsesteenweg 208 bus 8 - 3080 Tervuren

Open Tervuren 
Paardenmarktstraat 10 - 3080 Tervuren

Open Tervuren 
Veldlaan 14 - 3080 Moorsel

N-VA 
Hulststraat 57 - 3080 Duisburg

CD&V 
Huldenbergstraat 27 - 3080 Duisburg



GEYNS Thomas

GRAULUS Omer

KINT Lut

LIESENBORGHS Serge

LOMBAERT Sofie

MERCKX Kelly

PEETERS Elmo

PETERS Bram

ROEYKENS Willy

SCHEPERS Yvette

STEUTS Robert

TINLOT Christine

TRAPPENIERS Jan

VAN DE VELDE Monica

VAN ROSSUM Mario

VAN ROY Mark

VANKELECOM Hugo (voorzitter)
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Open Tervuren 
Brusselsesteenweg 16A - 3080 Tervuren

N-VA 
Hippolyte Boulengerlaan 88/102 - 3080 Tervuren

Vooruit (fractie Groen+) 
Jachtlaan 21 - 3080 Tervuren

Groen+ 
Fazantenlaan 4 - 3080 Tervuren

CD&V 
Heidestraat 39 - 3080 Duisburg

N-VA 
Begijnhofstraat 7/B21 - 3080 Duisburg

CD&V 
Rootstraat 50 - 3080 Duisburg

Groen+ 
Edmond Hanssenslaan 22 - 3080 Tervuren

N-VA 
Mechelsestraat 52 - 3080 Duisburg

N-VA 
Oudergemse weg 79 - 3080 Moorsel

N-VA 
Sint-Jansstraat 5 - 3080 Tervuren

Tervuren Unie 
Paardenmarktstraat 84 - 3080 Tervuren

Groen+ 
Vitsenblok 1 - 3080 Duisburg

N-VA 
Louis Buelenslaan 16 - 3080 Tervuren

Groen+ 
Steenputten 18 - 3080 Vossem

Groen+ 
Bogaerdsveld 6 - 3080 Tervuren

Open Tervuren 
Mechelsestraat 1/11 - 3080 Duisburg
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Het bijzonder comité voor de sociale dienst is, naast het vast bureau, 
het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het comité bestaat uit 
een voorzitter en 8 leden en is bevoegd voor de individuele dossiers 
over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. 
Daarnaast is het comité bevoegd voor de dringende steunverlening 
en kan het advies verlenen over het beleid van de gemeente.

Adviesraden

Vragenhalfuurtje

Melding of klacht indienen?

Bijzonder comité sociale dienst

Beleidscel

De gemeente Tervuren doet beroep op verschillende adviesraden en 
verenigingen die het bestuur adviseren bij de besluitvorming over spe-
cifieke domeinen. De adviesraden bestaan uit geëngageerde burgers 
en vrijwilligers die mee nadenken over wat leeft bij de Tervurenaar. Op 
www.tervuren.be vind je een toelichting over de werking van elke ad-
viesraad.  
    • Adviesorgaan toerisme 
    • Commissie onroerend erfgoed 
    • Denktank Bib en CC 
    • Gemeentelijke commissie voor ruimetelijke ordening 
      (GECORO) 
    • Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 
      (GROS) 
    • Jeugdraad Tervuren (JRT) 
    • Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 
    • Milieuadviesraad (MAR) 
    • Mobiliteitsraad

    • Raad voor lokale economie (RLE) 
    • Seniorenadviesraad (SAR) 
    • Sportraad 
    • Welzijnsraad

Op www.tervuren.be vind je een uitgebreide toelichting over de  
werking van elk adviesraad.

Heb je een concrete vraag over de manier waarop onze gemeente 
wordt bestuurd? Dan kan je die rechtstreeks stellen aan  
burgemeester en schepenen op het maandelijks vragenhalfuurtje 
dat de gemeenteraad voorafgaat. Surf naar www.tervuren.be en  
formuleer je vraag via het elektronisch vragenformulier.

Op basis van een klachten- en meldingenbehandeling wenst  
het lokaal bestuur de kwaliteitsvolle dienstverlening blijvend te  
verbeteren en versterken. Heb je een opmerking of wens je een  
probleem, een verbetervoorstel, een suggestie of een klacht in te 
dienen? Dan verwijzen we je graag door naar het meldpunt op de 
gemeentelijke website. Klik door naar het online-invulformulier via 
www.tervuren.be. De melding of de klacht komt via deze weg terecht 
bij de bevoegde gemeentelijke diensten en bij het bestuur. Je mag 
vervolgens spoedig een antwoord verwachten. We zijn benieuwd 
naar je feedback over je ervaringen met onze dienstverlening.

Meer weten?

Bijzonder comité 
sociale dienst (BCSD) 
& Beleidscel
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Dienstverlening

Contactinformatie
De administratieve diensten staan hieronder opgelijst per gemeentelijk gebouw waar ze zich bevinden. Op die manier heb je meteen het juiste 
adres en de openingsuren bij de hand.  
De diensten burgerzaken, omgeving en wonen, het Sociaal Huis, en de snelbalie werken via afspraak. Een afspraak maken kan digitaal op  
www.tervuren.be. Je kan ook bellen of een mail sturen naar de dienst.

Gemeentehuis 
Administratief centrum De Zevenster 
Markt 7A bus 2 - 3080 Tervuren  
Onthaal en snelbalie 
02 766 52 10 
onthaal@tervuren.be  
Openingsuren (onder voorbehoud van wijzigingen): 
Maandag         9 - 12 u.                   13.30 - 19 u. 
Dinsdag           9 - 12 u.                  13.30 - 16 u. 
Woensdag      8.30 - 12 u.             13.30 - 16 u. 
Donderdag     9 - 12 u.                  13.30 - 16 u. 
Vrijdag             8.30 - 12 u.             13.30 - 16 u. 
Zaterdag         9.30 - 13 u. (beperkte dienstverlening)  
Dienst burgerzaken 
02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be  
Openingsuren (onder voorbehoud van wijzigingen): 
Maandag                                        13.30 - 19 u. 
Dinsdag           9 - 12 u. 
Woensdag      8.30 - 12 u.             13.30 - 16 u. 
Donderdag     9 - 12 u. 
Vrijdag             8.30 - 12 u.  
Contact voor vreemdelingen 
02 766 52 25 
vreemdelingenzaken@tervuren.be

Dienst omgeving en wonen 
02 766 52 91 
omgeving@tervuren.be 
Enkel op afspraak (via www.tervuren.be of 02 766 52 91)  
Wonen in de Druivenstreek 
0476 96 38 23 
woonloket@igo.be 
Openingsuren: 
Donderdag     9 - 12 u.  
Algemeen secretariaat en beleidscel 
02 766 52 01 
info@tervuren.be 
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur  
Dienst communicatie 
02 766 52 01 
communicatie@tervuren.be 
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur  
Dienst HRM 
02 766 52 01 
hrm@tervuren.be 
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur  
Dienst financieel beleid en boekhouding 
02 766 52 01 
financieelbeleid@tervuren.be 
boekhouding@tervuren.be 
Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
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Sociaal Huis 
Administratief centrum De Zevenster 
Markt 7A bus 3- 3080 Tervuren  
Dienst welzijn 
02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be 
Wij werken op afspraak. Je kan een afspraak maken via 
www.tervuren.be 
Systeem met afspraken geldt voor gekende cliënten, nieuwe 
aanmeldingen kunnen telkens gewoon binnen de openingsuren, 
zonder afspraak.  
Openingsuren (onder voorbehoud van wijzigingen): 
Maandag namiddag enkel op afspraak + 16.30 - 19 u. 
Dinsdag           9 - 12 u. 
Woensdag      9 - 12 u. (namiddag enkel op afspraak) 
Donderdag     9 - 12 u. (namiddag enkel op afspraak) 
Vrijdag             9 - 12 u. 
 
Dienst Zorg 
Thuiszorgdiensten 
Jezus Eiklaan 37 - 3080 Tervuren 
02 229 52 21 
thuisdiensten@tervuren.be  
Centrum voor dagverzorging De Den 
02 785 01 06 
dagverzorgingscentrum@tervuren.be 
Assistentiewoningen De Vlonder 
02 766 52 05 
assistentiewoningen@tervuren.be  
Woonzorgcentrum Zoniën 
Onthaal 
02 767 84 88 
woonzorgcentrumzoniën@tervuren.be  
Sociale dienst woonzorgcentrum Zoniën 
02 785 01 53 
socialedienst-wzc@tervuren.be 
 
 
 

Vrijetijdscentrum De Warandepoort 
Markt 7B - 3080 Tervuren  
Cultuurcentrum en vrijetijdscentrum 
02 766 52 03 
ccdewarandepoort@tervuren.be 
vrijetijd@tervuren.be 
Openingsuren: 
Maandag         gesloten 
Dinsdag           9 - 17 u. 
Woensdag      9 - 17 u. 
Donderdag     9 - 17 u. 
Vrijdag             9 - 17 u. 
Zaterdag         10 - 14 u. 
Zondag           10 - 14 u. (laagseizoen: gesloten)  
Toerisme 
02 766 53 40 
toerisme@tervuren.be 
Openingsuren: 
Maandag         gesloten 
Dinsdag           9 - 17 u. 
Woensdag      9 - 17 u. 
Donderdag     9 - 17 u. 
Vrijdag             9 - 17 u. 
Zaterdag         10 - 14 u. 
Zondag           10 - 14 u. (laagseizoen: gesloten)  
Bibliotheek 
02 766 52 03 
bibliotheek@tervuren.be 
Openingsuren: 
Maandag         gesloten 
Dinsdag           9 - 17 u. 
Woensdag      9 - 19 u. 
Donderdag     9 - 17 u. 
Vrijdag             9 - 19 u. 
Zaterdag         10 - 14 u. 
Zondag           gesloten

Blijf digitaal op de hoogte

Websites:  www.tervuren.be 
                  www.dewarandepoort.be 
                  www.visittervuren.be 

Facebook: www.facebook.com/gemeentetervuren 
                  www.facebook.com/sociaalhuistervuren 
                  www.facebook.com/CCDeWarandepoort 
                  www.facebook.com/visittervuren 
                  www.facebook.com/bibliotheektervuren 

Twitter:       twitter.com/tervurentwit 
 
Instagram: www.instagram.com/visittervuren.be
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Geboorten en overlijden
Aangifte van geboorte

Erkenning van kinderen

De aangifte van geboorte gebeurt steeds bij de dienst burgerzaken 
van de gemeente of stad waar het kind geboren is. De aangifte moet 
gebeuren binnen de 15 dagen na de geboorte door de vader/ 
meemoeder, de moeder of beiden. Als de 15de dag een zaterdag,  
zondag of wettelijke feestdag is, loopt die termijn tot de eerstvolgende 
werkdag.  
Niet getrouwd? Dan kan de vader/meemoeder enkel alleen aangifte 
doen als hij/zij het kind vóór de geboorte erkend heeft. Het is ook 
mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte, maar dan 
moeten zowel de vader/ meemoeder als moeder aanwezig zijn.  
Meebrengen bij aanvraag: 

• het medisch geboorteattest; 
• de elektronische identiteitskaart (eID) van beide ouders; 
• je trouwboekje (indien gehuwd); 
• de erkenningsakte voor geboorte (indien ongehuwd);  

Aan de hand van de meegebrachte documenten stelt de dienst 
burgerzaken de geboorteakte op.  
Mooi meegenomen: 

• De gemeente Tervuren geeft een geboortepremie in de vorm 
van een cadeaucheque t.w.v. 50 euro die je kan gebruiken bij 
de Tervuurse handelaars die zijn aangeslote bij de raad voor lo-
kale economie én die de cadeaucheque aanvaarden. 

• De gemeente Tervuren schenkt een geboorteboom aan families 
met een pasgeboren baby. De aanvraagprocedure vind je terug 
in het geboortepakket dat je ontvangt na inschrijving van het  
kind op de dienst burgerzaken. Wens je een geboorteboom te  
bestellen, dan ontvang je op een later tijdstip nog de juiste in-
formatie hoe jouw exemplaar te bekomen.

het kind erkennen vóór de geboorte en dit met toestemming van  
de moeder. Hiervoor moet de moeder een medisch attest  
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat ze zwanger is en waarin de  
vermoedelijke bevallingsdatum staat. De erkenning kan ook gebeuren 
bij de geboorte van het kind op het moment dat de aangifte van  
geboorte wordt gedaan.

Voor een erkenning moeten beide ouders zich met hun elektronische 
identiteitskaart (eID) aanmelden op de dienst burgerzaken om een  
aangifte en akte van erkenning te laten opmaken. Volgens het Belgisch 
recht kan de vader/meemoeder, indien de ouders niet getrouwd zijn, 

Aangifte van overlijden
Elk overlijden moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de dienst 
burgerzaken van de gemeente of stad waar het overlijden plaatsvond. 
Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte 
en alle administratieve formaliteiten. De dienst burgerzaken maakt  
vervolgens de overlijdensakte op waarin het overlijden en de identiteit 
van de overledene wordt bewezen. De akte is nodig om de overledene 
te vervoeren, te begraven of te cremeren.

Begraafplaatsen en grafconcessies
De gemeente beschikt over 4 begraafplaatsen: 
    • Tervuren-centrum - Duisburgsesteenweg 
    • Moorsel - Moorselstraat 
    • Vossem - Kerkhofstraat 
    • Duisburg - rond de Sint-Katharinakerk  
De dienst werken in eigen beheer van de gemeente Tervuren 
is verantwoordelijk voor het toezicht op de algemene 
infrastructuur en voorzieningen van de begraafplaatsen. Voor 
het onderhoud van de individuele grafzerken of gedenkstenen 
dien je uiteraard zelf te zorgen.  
De verschillende mogelijkheden van lijkbezorging kan je 
consulteren op www.tervuren.be of navragen op de dienst 
burgerzaken.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?
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Crematie
Om een overledene te laten cremeren moet je de toelating hebben 
van de gemeente door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de 
dienst burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is  
het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag. De  
toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het indienen 
van de aanvraag gegeven.  
Personen die wensen zich na hun overlijden te laten cremeren, kunnen 
tijdens hun leven een laatste wilsbeschikking indienen bij de dienst 
burgerzaken.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Wilsverklaring euthanasie
De wet laat elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde  
minderjarige toe om een wilsverklaring euthanasie op te stellen. Hierin 
wordt de arts verzocht om euthanasie toe te passen wanneer deze 
vaststelt dat de patiënt zich in een onomkeerbare coma bevindt.  
Registratie hiervan is mogelijk bij de dienst burgerzaken. De  
wilsverklaring kan je op elk ogenblik herzien of intrekken en blijft  
onbeperkt geldig vanaf de datum van de verklaring. Het document 
‘wilsverklaring betreffende euthanasie’ is terug te vinden op  
www.tervuren.be

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Orgaandonatie
Orgaandonatie kan levens redden of zwaar zieken de kans geven op 
een normaal leven. Iedereen die zich vooraf niet verzet, is automatisch 
bereid organen af te staan na zijn/haar dood. Maak daarom je keuze 
best vooraf bekend door een persoonlijke verklaring in te dienen bij 
de dienst burgerzaken van je hoofdverblijfplaats. In deze verklaring 
kan je orgaantransplantatie na jouw overlijden uitdrukkelijk toestaan of 
weigeren. Zo hoeven je familieleden deze keuze niet voor jou te maken. 
Het formulier om de wilsverklaring af te leggen, kan je vinden op 
www.beldonor.be. Je verklaring wordt geregistreerd bij de dienst  
burgerzaken maar kan je op elk ogenblik herzien.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Negatieve wilsverklaring of levenstestament
Wanneer je zelf je wil niet meer kan uiten in een bepaald stadium 
van dementie kan je met een voorafgaande negatieve wilsverklaring 
aangeven dat je bepaalde medische zorgen, behandelingen of  
onderzoeken niet wenst. Een modeldocument ‘negatieve wilsverklaring’ 
is terug te vinden op www.leif.be en wordt best ingevuld in  
aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de  
wilsbekwaamheid. Met deze verklaring kan je geen euthanasie  
krijgen tenzij je in coma bent en een wilsverklaring betreffende  
euthanasie hebt opgesteld. Je bewaart de negatieve wilsverklaring 
zelf en geeft één exemplaar aan je vertrouwenspersoon en  
je behandelend arts voor je patiëntendossier. De negatieve  
wilsverklaring wordt niet geregistreerd maar blijft onbeperkt geldig 
tenzij je deze herroept.

www.leif.be en www.palliatief.be

Meer weten?

Laatste wilsbeschikking
Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die 
keuze kan je laten registreren in een laatste wilsbeschikking. Zo kan je 
vooraf vastleggen of je kiest voor een begraving of een crematie (en 
wat er met de as moet gebeuren). Daarnaast heb je de keuze volgens 
welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet ge-
beuren en in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn. Je kan deze 
verklaring laten registreren bij de dienst burgerzaken. Nabestaanden 
kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste 
wil respecteren.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?
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Identiteit en reizen
Nationaliteitsaanvragen
De dienst burgerzaken kan je informeren over de toekenning,  
het verkrijgen, het verlies en het herkrijgen van de Belgische  
nationaliteit. Omdat de voorwaarden en procedures afhankelijk zijn 
van verschillende factoren, maak je best een afspraak om je situatie 
persoonlijk te bespreken.

02 766 52 25 
vreemdelingenzaken@tervuren.be

Meer weten?

Reispas (paspoort)
Reis je naar een land buiten de Europese Unie? Dan is de kans groot 
dat je een officiële reispas of paspoort moet kunnen voorleggen. 
Deze dien je persoonlijk aan te vragen bij de dienst burgerzaken. 
Een reispas is 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 jaar geldig voor 
minderjarigen. De geldigheidsdatum kan niet verlengd worden.  
Meebrengen bij aanvraag:  
    • je elektronische identiteitskaart (eID); 
    • een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond (volgens 
      ICAO-normen); 
    • (eventueel) je verlopen reispaspoort; 
    • je kind(eren), indien het een aanvraag van een paspoort voor 
      een minderjarige betreft.  
Vraag je reispas zeker op tijd aan want de afgiftetermijn is maximum 
2 weken. De aanvraag en vervanging van een paspoort moet  
persoonlijk gebeuren. Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke 
reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming en consulteer je 
de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Je 
kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het  
consulaat van het land van bestemming. 

Kids-ID
Kinderen jonger dan 12 jaar die naar het buitenland reizen, moeten 
in het bezit zijn van een Kids-ID. De Kids-ID wordt alleen op aan-
vraag afgeleverd omdat het bezit ervan niet verplicht is. De aanvraag 
moet gebeuren door de moeder, de vader of de wettelijke voogd.  
Meebrengen bij aanvraag:  
    • het kind voor wie je de aanvraag doet; 
    • een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond (volgens 
      ICAO-normen).  
De prijs en procedure om een Kids-ID aan te vragen vind je 
terug op www.tervuren.be  
Tip:  
Kijk steeds de geldigheidsduur van de Kids-ID na vóór je een reis 
boekt want de geldigheidstermijn bedraagt slechts 3 jaar.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Elektronische identiteitskaart (eID)
Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een  
elektronische identiteitskaart (eID). Vanaf 15 jaar ben je verplicht om 
je elektronische identiteitskaart altijd op zak te hebben.  
Meebrengen bij aanvraag:  
    • je oproepingskaart; 
    • je huidige elektronische identiteitskaart (eID); 
    • een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de voorwaarden  
      vermeld op de oproepingskaart.  
De nieuwe identiteitskaart kan afgehaald worden nadat je de  
pin- en pukcode bij je thuis hebt ontvangen. Het aanvragen of  
vernieuwen van de eID en het afhalen ervan moet persoonlijk  
gebeuren.  
Werd jouw identiteitskaart gestolen of ben je ze kwijt?  
Meld dit dan onmiddellijk bij de dienst burgerzaken of de lokale 
politie. Zij zullen je kaart annuleren en een bewijs van verlies 
opmaken.  
Je kunt ook zelf telefonisch je identiteitskaart laten annuleren 
via het gratis nummer van DOC STOP (00800 21 23 21 23). 
Deze dienst is 24 uur op 24, zeven dagen op zeven gratis 
bereikbaar. Na jouw telefoontje wordt je identiteitskaart 
onmiddellijk geannuleerd om te voorkomen dat iemand jouw 
identiteit misbruikt door bijvoorbeeld een lening aan te gaan of 
een wagen te huren op jouw naam.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?
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Tip:  
Bekijk steeds de geldigheidsduur van je paspoort vóór je op  
reis vertrekt, sommige landen leggen immers een minimale  
geldigheidsduur van 6 maanden op.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Reistoelating minderjarige
Als een minderjarig kind naar het buitenland reist, is het raadzaam 
een reistoelating mee te geven. Deze wordt ondertekend door  
de ouder(s) of voogd en daarna wordt het document gewettigd 
door de dienst burgerzaken. Het ingevulde document kan je  
laten wettigen aan de snelbalie of je kan dit attest ook zelf  
online aanvragen, downloaden of afdrukken via het e-loket op 
www.tervuren.be indien je inlogt met je eID.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Adreswijziging
Wanneer je in Tervuren komt wonen of wanneer jouw hoofdverblijfplaats 
binnen Tervuren wijzigt, moet je binnen 8 werkdagen na verhuis hiervan 
aangifte doen bij de dienst burgerzaken. Na aangifte komt de  
wijkinspecteur langs op het opgegeven adres om te controleren of je 
er daadwerkelijk woont. Na een positieve woonstcontrole ontvang je 
via de gemeente een uitnodiging om je aan te melden bij de dienst 
burgerzaken.   
Wanneer je verhuist ontvang je geen nieuwe elektronische identiteits-
kaart (eID), maar wordt het adres op de chip van je eID wel aangepast. 
Breng hiertoe de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee mét bij-
horende pin- en pukcode.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Gedeeld verblijf
Als ouders uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de 
minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de 
minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt 
het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.  
Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat 
de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de  
andere ouder, de zogenaamde ‘huisvesting verlenende ouder’, bij wie 
het kind niet is ingeschreven. Kinderen van gescheiden ouders kunnen 
nog altijd enkel op 1 adres worden ingeschreven.  
Bij co-ouderschap gebeurt het dat kinderen voor de helft van de tijd 
bij de andere ouder verblijven. Om dat aan te tonen bij de gemeente, 
komt hiervan een melding in het rijksregister van de betrokken ouder 
(met automatisch een vermelding in het rijksregister van het kind).  
Enkele voordelen: kortingen of faciliteiten op gemeentelijk niveau zoals 
een verminderd tarief voor het zwembad of de gemeentelijke  
speelpleinwerking: voor Katapult en de Sportweken is er bijvoorbeeld 
een goedkoper tarief voor inwoners van Tervuren. Voor Katapult is het 
bovendien zo dat enkel kinderen die in Tervuren wonen of er naar 
school gaan zich kunnen inschrijven.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.beIntegratie en inburgering

Meer weten?

Aangifte vertrek naar het buitenland
Ga je langer dan 1 jaar naar het buitenland (wonen, reizen, werken, 
studies, …), dan moet je dat ten laatste 1 dag voor je vertrek melden 
bij de stad.  
Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één 
van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een 
minderjarige naar het buitenland verhuist, moet een ouder of voogd 
aanwezig zijn.  
De dienst burgerzaken maakt dan melding van het vertrek naar het 
buitenland in het rijksregister en je ontvangt een model 8 (bewijs 
van afschrijving). Met dit model 8 moet je je aanmelden bij de  
Belgische diplomatieke post in het buitenland.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?



19

Afdeling mens

Integratie en inburgering
Tervuren Welkom Team
Ben je (als anderstalige) pas nieuw in Tervuren en heb je een aantal 
vragen over je nieuwe leefomgeving? Dan staat het Tervuren  
Welkom Team voor je klaar om je integratie binnen onze gemeente 
te vergemakkelijken. Het Tervuren Welkom Team is een initiatief van 
een groep vrijwilligers in samenwerking met de gemeente Tervuren. 
Ook deze personen waren ooit nieuwkomers met een heleboel 
 vragen; vandaag zijn ze volledig ingeburgerd en maken ze je graag 
wegwijs binnen onze gemeente. Je kan de teamleden telefonisch 
of per e-mail contacteren.

Inburgeringscursus
Inburgering is bedoeld voor vreemdelingen die zich in Vlaanderen of 
Brussel komen vestigen. Ook sommige Belgen kunnen deelnemen aan 
inburgeringscursussen. Een inburgeringstraject bestaat uit:  
    • Een cursus over leven in België. Je leert over werken, wonen,  
      onderwijs, je rechten en plichten en nog veel meer. 
      Je kunt de cursus volgen in je eigen taal of in een andere taal  
      die je begrijpt. 
    • Een cursus Nederlands. 
    • Begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding. 
    • Informatie over sport, cultuur en vrije tijd. 
    • Persoonlijke begeleiding.  
Er wordt steeds rekening gehouden met je werk- en 
gezinssituatie. Het inburgeringsprogramma is gratis.

tervuren.welkom.team@gmail.com 
EN Tessa Finch 0474 70 19 40 
DE Anja Pohler 0494 46 12 39

Meer weten?

Nederlands als tweede taal
Het contactpunt Tervuren binnen het Agentschap Integratie &  
Inburgering geeft je informatie over de cursussen Nederlands  
(NT2) in jouw regio. In een gesprek of een test zoeken ze uit  
welke cursus voor jou geschikt is. Ze werken samen met het  
volwassenenonderwijs. Zelf organiseren ze geen taalcursussen.

Neem contact op met het Agentschap Inburgering & Integratie 
Zitdag: enkel op afspraak op maandagnamiddag van 13u30 tot 16u 
en van 17u tot 19u 
02 701 76 00

Meer weten?

Café Combinne
Ben je anderstalig, ken je al een beetje Nederlands en wil je nog veel 
oefenen? Ga dan zeker eens naar Café Combinne, een interculturele 
praatgroep waar Nederlands gesproken wordt. Anderstaligen ont-
moeten er Nederlandstaligen om te praten over allerlei dingen: werk, 
hobby’s, koken, enz. Café Combinne vindt elke laatste woensdag van 
de maand om 19 uur plaats in de bib en is gratis. Iedereen is wel-
kom!Inschrijven is niet nodig.

02 766 52 03 
cafecombinne@tervuren.be

Meer info?
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Ondernemen en werken Papieren en attesten
Ondernemersloket
Tervuurse handelaars kunnen met al hun vragen over ondernemen 
terecht bij het ondernemersloket. De ambtenaar van het loket geeft 
informatie of verwijst indien nodig door. Het ondernemersloket is 
ook het eerste aanspreekpunt voor opmerkingen, suggesties of 
verbeterpunten die het ondernemen in Tervuren ten goede  
kunnen komen.

Aan de onthaalbalie van de dienst burgerzaken kan je verschillende 
uittreksels, akten en attesten aanvragen. Dit zijn formulieren  
waarin een bepaald feit wordt bevestigd dat blijkt uit de bevolkings-, 
vreemdelingen- of wachtregisters zoals geboorte, adoptie, huwelijk, 
echtscheiding, overlijden, enz.  
Tip: 
Je kan je persoonlijke attesten uit het rijksregister ook zelf  
online aanvragen, downloaden en afdrukken via het e-loket op  
www.tervuren.be.

02 766 53 28 
ondernemen@tervuren.be

Meer weten?
02 766 52 10 
onthaal@tervuren.be

Meer weten?

Geschenkbonnen
Op zoek naar een origineel cadeau? Koop een Tervuurse  
geschenkbon aan de balie vrije tijd van De Warandepoort of via 
www.visittervuren.be/webshop . Diegene die de bon ontvangt, kan 
terecht bij alle deelnemende handelaars om daar aankopen mee te 
doen. De geschenkbonnen blijven 1 jaar geldig.

02 766 52 03 
vrijetijd@tervuren.be

Meer weten?

Pensioenaanvraag
Wie de pensioengerechtigde leeftijd nadert of bereikt heeft, kan als 
werknemer of zelfstandige een pensioenaanvraag indienen via de 
dienst burgerzaken of online via mypension. be. Word je liever geholpen 
door een pensioenexpert? Dan kan je langsgaan bij een Pensioenpunt 
in jouw buurt. De zitdagen per locatie kan je makkelijk online  
raadplegen op https://www.sfpd. fgov.be/nl/vraag/pensioenpunt.  
De pensioenaanvraag kan ten vroegste gebeuren één jaar voor 
de gekozen datum van de pensionering. Ongeacht je leeftijd 
kan je als werknemer via de site www.mypension.be steeds een 
pensioensimulatie uitvoeren.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Uittreksel uit het strafregister
Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere ‘getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag’. Er zijn 3 modellen beschikbaar: 
    • Model 1 (art. 595) is het standaard uittreksel dat je kan aanvragen  
      voor allerlei doeleinden. 
    • Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde ‘minderjarigenmodel’, nodig  
      voor specifieke activiteiten met kinderen en jongeren. 
    • Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan  
      de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een  
      verordening werden bepaald.  
Je kan je uittreksel uit het strafregister aanvragen via het e-loket indien 
je inlogt met je eID of anders via mail. Indien je het aanvraagt via mail 
kan je het attest nadien komen ophalen aan de snelbalie. Stuur je naam, 
adres en rijksregisternummer naar burgerzaken@tervuren.be en voeg 
een kopie van je identiteitskaart toe. Vermeld duidelijk voor welke  
activiteit het uittreksel bedoeld is (bijvoorbeeld visum aanvragen,  
ereteken bekomen, lid worden van een sportclub, toetreden tot de orde 
der geneesheren, bij een bank lenen, enz.).  
Geef ook door of het document bestemd is voor gebruik in België of 
in het buitenland.  
Heb je het uittreksel nodig voor een sollicitatie of job? Vermeld dan 
uitgebreid voor welke functie (bijvoorbeeld sollicitatie voor de job van 
adviseur bij een bewakingsfirma, tewerkstelling als kinderverzorgster, 
benoeming in het middelbaar onderwijs, verkoopster, enz.).

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?
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Rijbewijzen
Voorlopig rijbewijs
Ben je geslaagd voor het theoretisch rijexamen, dan kan je een 
voorlopig rijbewijs aanvragen. Daarmee mag je met een voertuig op 
de openbare weg rijden om je voor te bereiden op het praktisch rij-
examen. Om dit aan te vragen, maak je een afspraak bij dienst bur-
gerzaken. De procedure en kostprijs vind je terug op 
www.tervuren.be

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Belgisch rijbewijs
Van zodra je slaagt in het praktisch rijexamen, kan je je definitief  
rijbewijs aanvragen via de dienst burgerzaken. Ook om je bestaand 
rijbewijs te vernieuwen of uit te breiden kan je op deze dienst  
terecht.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Internationaal rijbewijs
Als je naar een land reist buiten de Europese Unie, informeer je best 
via de website van FOD Buitenlandse Zaken of je er al dan niet een 
internationaal rijbewijs nodig hebt. Indien nodig, kan je een  
internationaal rijbewijs aanvragen bij de dienst burgerzaken. Een  
internationaal rijbewijs heeft een beperkte geldigheidsduur. Kijk dit 
dus zeker na alvorens je vertrekt naar het buitenland.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?



Basisonderwĳs

Gemeentelĳke basisschool Tervuren

Gemeentelĳke basisschool Moorsel De Fonkel

Gemeentelĳke basisschool Vossem

GO! Basisschool De KATtensprong
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Scholen en onderwijs Onderwijs

Aanmelding voor de basisscholen
Als ouder kan je je kind(eren) elektronisch aanmelden op  
www.naarschoolinjebuurt.be voor inschrijving in een Tervuurse  
basisschool (GBS-Tervuren, GBS-Vossem, GBS-Moorsel De Fonkel, 
GO! De KATtensprong, Mariaschool, Sint-Annaschool, Kristoffel 
Steinerschool), in de basisschool van het Heilig-Hartcollege of in 
de gemeentelijke basisschool De Letterbijter van Wezembeek-
Oppem. Heeft je kind al broers of zussen of werk je zelf in één van 
de scholen, dan geldt er een voorrangsperiode.

www.naarschoolinjebuurt.be

Meer info?

Aanmelding voor de secundaire scholen
Wie zijn kind wil inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs 
in Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem moet zich 
digitaal aanmelden op www.aanmelden.school. 
Het systeem maakt gebruik van je schoolvoorkeur(en) en van een 
toevalsfactor om de plaatsen toe te wijzen. Broers en zussen van 
leerlingen en kinderen van personeel van een school hebben voor-
rang in die specifieke school.

http://aanmelden.school

Paardenmarktstraat 1 - 3080 Tervuren 

02 767 62 76 

gbst@tervuren.be 

www.gbs-tervuren.be

Moorselstraat 252 - 3080 Moorsel 

02 731 63 19 

gbsm@tervuren.be 

www.gbs-moorsel.be

Dorpsstraat 38 - 3080 Vossem 

02 767 30 93 

gbsv@tervuren.be 

www.gbs-vossem.be

H. Boulengerlaan 7 - 3080 Tervuren 

02 766 11 12 

info@kattensprong.be 

www.kattensprong.be

Meer info?



Kristoffel Steinerschool Kleuterschool

Kristoffel Steinerschool lagere school

ISF Tervuren International School

Lagere en kleuterschool Mariaschool

Lagere en kleuterschool Sint-Annaschool

Kleuterschool Heilig Hartcollege Tervuren

Lagere school Heilig Hartcollege Tervuren

lnternational Montessori School Kindergarten

lnternational Montessori Primary

lnternational Montessori School ‘Savoorke’ Kindergarten
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Nieuwstraat 17 - 3080 Tervuren 

02 767 49 73 

directie.mariaschool@zonien.org 

www.mariaschooltervuren.be

Oude Leuvensebaan 1 - 3080 Tervuren 

02 366 31 77 

info@steinerschooltervuren.be 

www.steinerschooltervuren.be

Rotselaerlaan 1 - 3080 Tervuren 

02 767 63 60 

montessori-tervuren@online.be 

www.international-montessori.org

Rotselaerlaan 1 - 3080 Tervuren 

02 767 63 60 

montessori-tervuren@online.be 

www.international-montessori.org

Bergestraat 24 - 3080 Tervuren 

02 767 63 60 

montessori-tervuren@online.be 

www.international-montessori.org

Kasteelstraat 10 - 3080 Tervuren 

02 366 31 77 

secretariaat@steinerschooltervuren.be 

www.steinerschooltervuren.be

Stationsstraat 3 - 3080 Vossem 

02 767 30 98 

info@isftervuren.org 

www.isftervuren.org

Rootstraat 34 - 3080 Duisburg 

02 768 13 83 

directie@sintannaschool.be 

www.sintannaschool.be

Albertlaan 44 - 1970 Wezembeek-Oppem 

02 767 11 85 

directiebs@hhc.world 

www.hhcbs.be

Louis Marcelisstraat 55 
1970 Wezembeek-Oppem 

02 782 07 99 

directiebs@hhc.world 

www.hhcbs.be



Secundair onderwĳs

GITO Tervuren

GO! Atheneum KA Tervuren

Heilig Hartcollege Tervuren

The British School of Brussels

Volwassenenonderwĳs

Crescendo CVO

Kunstonderwĳs

Academie voor podiumkunsten Overĳse 
campus Tervuren
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Pater Dupierreuxlaan 1B - 3080 Tervuren 

02 766 53 62 

secretariaat@gito-tervuren.be 

www.gito-tervuren.org

H. Boulengerlaan 7 - 3080 Tervuren 

02 766 11 11 

info@katervuren.be 

www.katervuren.be

Albertlaan 44 - 1970 Wezembeek-Oppem 

02 767 35 49 

directie@hhc.world 

www.hhc.be

Pater Dupierreuxlaan 1 - 3080 Tervuren 

02 766 04 30 

britishschool.be/contact 

www.britishschool.be

Pater Dupierreuxlaan 1B - 3080 Tervuren 

02 766 53 89 

info.tervuren@crescendo-cvo.be 

www.crescendo-cvo.be

H. Boulengerlaan 7 - 3080 Tervuren 

02 687 68 05 

secretariaat@apko.be 

www.apko.be
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Trouwen en samenwonen
Wettelijk samenwonen
Twee personen die samenwonen, kunnen een verklaring van  
wettelijk samenwonen afleggen bij de dienst burgerzaken. Je maakt 
daarvoor een afspraak. Beide partners moeten aanwezig zijn.  
Voorwaarden: 
    • Je bent minstens 18 jaar. 
    • Je bent juridisch bekwaam om contracten af te sluiten. 
    • Je bent niet getrouwd of wettelijk samenwonend met iemand  
      anders.  
Hoe het wettelijk samenwonen beëindigen?  
    • Door het overlijden van een van de partners. 
    • Door het huwelijk van een van de partners. 
    • Door een verklaring van beide partners bij de gemeente waar  
      een van de partners woont. 
    • Door een verklaring van één partner bij de gemeente waar hij/zij  
      woont. Als de partner de verklaring aflegt, moet hij/zij de kosten  
      betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan  
      de andere partner.

Alle huwelijken worden voltrokken in raadzaal ‘De Eik’ 
(administratief centrum De Zevenster):  
    • op vrijdag van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 15.30 u.; 
    • op zaterdag van 10 tot 12.30 u. (de laatste zaterdag van de  
      maand tot 11 u.)

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Huwelijk
Om in Tervuren te huwen, moet één van beide partners  
ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister. 
Om te huwen moet je minstens 18 jaar zijn.   
De datum van het wettelijk huwelijk vastleggen kan via een aanvraag 
per mail of door langs te komen op de dienst burgerzaken. De  
aangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor 
het huwelijk worden opgemaakt.  
Meebrengen bij aanvraag:  
    • elektronische identiteitskaart; 
    • een kopie van de identiteitskaart van de eventuele getuigen 
      (maximum vier getuigen die minstens 18 jaar oud zijn). 
 

Huwelijksjubileum
Alle echtparen die hun 50-, 60-, 65- of 70–jarig huwelijk vieren, 
worden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Bij deze 
gelegenheid wordt het echtpaar op het eind van de maand uitge-
nodigd voor een viering op het gemeentehuis en ontvangen ze een 
geschenk als aandenken.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?

Echtscheiding
Echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract 
tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in 
de gevallen voorzien in de wet.   
Als je gescheiden bent voor de rechtbank, wordt de gemeente  
automatisch op de hoogte gebracht. Je hoeft niet naar het  
administratief centrum te komen en je identiteitskaart moet niet  
vernieuwd worden.  
Als de echtscheiding uitgesproken is en er geen beroep meer  
mogelijk is, stuurt de griffier van de rechtbank een uittreksel van het 
vonnis: naar de gemeente of stad waar je destijds trouwde en naar 
de stad Brussel als de echtscheiding plaatsvond in het buitenland. 
Binnen de 30 dagen na ontvangst van de documenten op de  
gemeente, is het vonnis geregistreerd.

02 766 53 53 
burgerzaken@tervuren.be

Meer weten?
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Welzijn en zorg
Administratieve hulp
Heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, bij het begrijpen 
van toegezonden brieven of bij het opstellen van een aangetekend 
schrijven? Kom dan gerust even langs bij het Sociaal Huis. Een 
maatschappelijk assistent van de dienst welzijn maakt je wegwijs 
doorheen organisaties en diensten uit de regio, informeert je over 
je sociale rechten en biedt de nodige administratieve begeleiding.  
Je kan er trouwens ook terecht voor gratis juridisch advies.

Financiële steun  
Wanneer je beschikt over een inkomen – al dan niet een leefloon – 
dat onvoldoende is om rond te komen, kan de dienst welzijn  
overgaan tot het toekennen van een tijdelijke aanvullende steun  
(bv. tussenkomst in de energiefactuur, medische kosten enz).  
Daarnaast kan je in het Sociaal Huis ook terecht voor een aanvraag 
inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 
aan personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid.  
Wat betreft de financiële begeleiding voert een maatschappelijk  
assistent steeds een sociaal en financieel onderzoek uit om na te 
gaan of je voldoet aan alle voorwaarden. 
 
Budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling  
Ontbreekt het je aan een financieel overzicht, raakte je verstrikt in 
een schuldenberg of komen diverse schuldeisers aankloppen?  
De dienst welzijn helpt jou door middel van budgetbegeleiding, 
budgetbeheer of schuldbemiddeling en/of een aanvraag collectieve 
schuldenregeling.

02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be

Meer weten?

Werkbegeleiding
Ben je als cliënt van de dienst welzijn op zoek naar een gepaste  
job, dan kan je terecht bij de tewerkstellingsconsulent. Samen  
stippelen we een tewerkstellingstraject uit om jouw kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten.

02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be

Meer weten?

Sociaal wonen
De kosten voor huisvesting in Tervuren lopen hoog op. Bij de dienst 
welzijn kan je terecht voor informatie over de mogelijkheden rond 
sociaal wonen in Tervuren. Indien nodig helpt een maatschappelijk 
assistent jou verder met de aanvraag.

02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be

Meer weten?

Psychosociale begeleiding
Heb je persoonlijke, relationele of familiale problemen, dan kan een 
maatschappelijk assistent van de dienst welzijn een luisterend oor 
bieden. Elke vraag en elk probleem is bespreekbaar. Indien nodig 
en als je dit wenst zal de maatschappelijk assistent je doorverwijzen 
naar gespecialiseerde hulpverlening.

02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be

Meer weten?

Financiële begeleiding

Leefloon  
Als je geen inkomen meer hebt of je inkomen lager dan het bedrag 
van het leefloon is, kan je onder bepaalde voorwaarden recht  
hebben op een (aanvullend) leefloon. Maak een afspraak bij het  
Sociaal Huis om jouw situatie te bespreken met een maatschappelijk 
assistent van de dienst welzijn. 
 
Voorschot op uitkering  
Heb je recht op een sociale uitkering, maar is deze omwille van  
bepaalde omstandigheden niet gebeurd? Dan kan je via de dienst 
welzijn een terugvorderbaar voorschot aanvragen om je tijdelijk uit 
de nood te helpen.  
 

02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be

Meer weten?
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Budgetmeter
Heb je een budgetmeter van Fluvius? Dan kan je bij de dienst welzijn 
terecht om je budgetkaart op te laden tijdens de openingsuren.

02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be

Meer weten?

Minder Mobielen Centrale
Ouder worden brengt soms een verminderde mobiliteit met zich 
mee. In deze gevallen kan de Minder Mobielen Centrale van de 
thuiszorgdiensten je een uitkomst bieden. Moet je boodschappen 
doen of staat er een familie- of doktersbezoek op de planning? Een 
team van vrijwilligers zorgt ervoor dat je veilig op je bestemming 
 geraakt. Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening, 
moet je lid worden van de Minder Mobielen Centrale. Het lidgeld is 
afhankelijk van je persoonlijke situatie.

02 229 52 22 
thuisdiensten@tervuren.be

Meer weten?

Verwarmingstoelage
Wordt jouw woning verwarmd met stookolie? Onder bepaalde  
voorwaarden kent de dienst welzijn via het sociaal verwarmingsfonds 
een verwarmingstoelage toe aan personen met een laag inkomen.

02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be

Meer weten?

Maatschappelijke dienstverlening
Naast de hulp van de individuele personen wil de dienst welzijn ook 
het sociale, maatschappelijk welzijn van alle inwoners bevorderen. 
Hiertoe heeft de dienst een uitgebreide projectwerking:  
    • Huis van het Kind Tervuren (details zie welzijnskatern) 
    • Burenbemiddeling (details zie welzijnskatern) 
    • Buurtwerking Groenveld en Ravenstein 
    • Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie 
    • Rap op Stap kantoor 
    • Welzijnsraad 
    • Lokale adviescommissie energie, water en Elk zijn Huis 
    • Speelbieb en Fietsbieb (details zie welzijnskatern)

02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be

Meer weten?

Maaltijden aan huis

Via de thuiszorgdiensten kun je gezonde en complete maaltijden aan 
huis laten leveren tegen een betaalbare prijs. Een maaltijd bestaat uit 
soep, een hoofdgerecht en dessert en wordt elke dag tussen 8 en  
13 u. aan huis geleverd door een traiteur. Leveringen zijn ook mogelijk 
de dag voor zonen feestdagen. Je kan kiezen tussen gewone,  
vegetarische, zoutarme of andere dieetmaaltijden. De prijs van een 
maaltijd is afhankelijk van je maandelijks inkomen.

02 229 52 22 
thuisdiensten@tervuren.be

Gezinszorg
Je kan een beroep doen op de dienst gezinszorg wanneer je de 
zorg voor je gezin of de nodige huishoudelijke en/of verzorgende 
taken niet meer kan vervullen. De verzorgende helpt je niet alleen 
bij het huishouden en persoonlijke verzorging, maar biedt ook so-
ciale ondersteuning. De gebruikersbijdrage is afhankelijk van het 
maandelijks inkomen.

02 229 52 22 
thuisdiensten@tervuren.be

Meer weten?

Meer weten?
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Schoonmaakhulp
Hulp nodig bij het poetsen? De schoonma(a)k(st)ers van de  
thuiszorgdiensten zorgen voor het wekelijks onderhoud van je  
woning. De dienst schoonmaakhulp werkt met dienstencheques die 
fiscaal aftrekbaar zijn. De betaling van de gepresteerde uren  
gebeurt door middel van deze cheques.

02 229 52 21 
thuisdiensten@tervuren.be

Meer weten?

Mantelzorg
Draag jij regelmatig mee de zorg voor een familielid, een vriend of 
een buur? Dan ben je een mantelzorger en maak je via de sociale 
dienst zorg aanspraak op een gemeentelijke mantelzorgpremie. De 
zorgbehoevende persoon moet een inwoner zijn van Tervuren en 
moet nog thuis wonen: in de eigen woning, thuis bij de verzorger of 
in een assistentieflat.

02 229 52 22 
zorgconsulent@tervuren.be

Meer weten?
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Afval en milieu
Afvalophaling aan huis
Tervuren is aangesloten bij de afvalintercommunale Interrand, die 
instaat voor de huis-aan-huis afvalophaling en het beheer van het 
recyclagepark in onze gemeente.  
Belangrijk te weten:  
    • Restafval (beige zak) en gft-afval worden wekelijks aan huis 
      opgehaald. 
    • Interrand biedt naast de bio afbreekbare groene gft-zakken  
      sinds 2021 ook de mogelijkheid om een gft-container te huren. 
      Voorwaarden hiervoor zijn terug te vinden op www.interrand.be 
    • De ‘Nieuwe Blauwe Zak’ voor PMD wordt om de twee weken aan  
      huis opgehaald.  
De tarieven en verkooppunten van de verschillende afvalzakken vind 
je terug op www.tervuren.be.  
Jaarlijks valt de vernieuwde ophaalkalender mét sorteergids in je 
bus. Heb je geen ontvangen? Haal jouw exemplaar gratis af aan de 
onthaalbalie van de dienst burgerzaken.  
Blijf je liever online op de hoogte?  
Download de Recycle!-app op je smartphone of tablet. Zo krijg je 
niet alleen de afvalkalender die je herinneringsboodschappen 
stuurt, maar ook een sorteerwijzer met alle sorteerregels en een 
overzicht van inzamelpunten en recyclageparken in de buurt,  
inclusief de openingsuren. De app is volledig gratis en beschikbaar 
via de Google Play Store of Apple AppStore.

Glasbollen en textielcontainers
Glas en textiel worden niet huis-aan-huis opgehaald maar kan je 
kwijt in de verschillende glasbollen en textielcontainers op het 
grondgebied van Tervuren. Een overzicht van de verschillende  
locaties vind je terug op www.tervuren.be.

Rattenbestrijding
In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij zorgt Tervuren 
op openbaar domein voor de bestrijding van bruine-, zwarte- en 
muskusratten. Heb je ratten gespot en denk je dat deze afkomstig 
zijn van een waterloop bij jou in de buurt? Neem dan contact op 
met het meldpunt ratten Vlaams-Brabant. Ook voor algemene  
vragen met betrekking tot de bestrijding van ratten kan je bij dit 
meldpunt terecht.  
Indien de ratten zich op jouw privéterrein bevinden, ben je zelf  
verantwoordelijk voor de bestrijding ervan.

Brievenbusstickers ‘geen reclame’
Gooi jij de reclameblaadjes of wekelijkse huis-aan-huisbladen direct 
bij het papier? Haal dan je gratis brievenbussticker ‘geen reclame’ 
af aan de onthaalbalie in De Zevenster en help zo de papierberg te 
verkleinen.

Recyclagepark

In het recyclagepark van Tervuren kan je enkel terecht met de  
elektronische identiteitskaart (eID) of een speciale toegangskaart. 
Deze toegangskaart kan aangevraagd worden door:  
    • personen die geen elektronische identiteitskaart hebben, maar  
      wel ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of 
      wachtregister van de gemeente; 
    • aanvragers die eigenaar zijn van een tweede verblijf in Tervuren; 
    • mensen die willen gebruik maken van het recyclagepark en  
      hiervoor een verbondenheid met de gemeente kunnen aantonen.  
Betalen in het recyclagepark kan enkel met Bancontact.

Interrand, J.B. Charlierlaan 78 - 1560 Hoeilaart. 
02 658 95 41 
Het recyclagepark vind je in de Oppemstraat 61, Tervuren.

Meer info?

Neem contact op met het meldpunt ratten Vlaams-Brabant: 
016 26 77 90 
meldpuntratten@vlaamsbrabant.be

Meer info?
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Herbruikbare luiers
Gezinnen die kiezen voor herbruikbare luiers produceren een berg 
minder afval. Naast het ecologische pluspunt zijn herbruikbare luiers 
ook financieel voordeliger dankzij de steun van afvalintercommunale 
Interrand. Voor herbruikbare luiers kun je een subsidie bekomen van 
50% op het aankoopbedrag met een maximum van 150 euro.  
Opgelet!  
De subsidie moet binnen de drie maand na aankoop van de 
luiers worden aangevraagd.

Interrand, J.B. Charlierlaan 78 - 1560 Hoeilaart 
02 658 95 41

Meer info?

02 766 52 92 
inname@tervuren.be

Meer weten?

Sluikstorten
De politie treedt streng op tegen sluikstorters. De sluikstorter moet 
de kost om het achtergelaten afval op te ruimen zelf betalen.  
Sluikstorten kan je steeds elektronisch melden aan de  
afvalintercommunale Interrand. Jouw melding blijft anoniem.

Sluikstoken
Het verbranden van afval schaadt jezelf, je omgeving en het milieu. 
Sluikstoken is illegaal en wordt door de politie bestraft met hoge 
boetes. Wie geen smak geld in rook wil zien opgaan stopt zijn afval 
dus beter in de vuilniszak of brengt het naar het containerpark. 
Sluikstoken kan je anoniem melden aan de Politie Voer en Dijle.

Inname openbaar domein en verkeerverbod
Verhuizen, meubels leveren, een container plaatsen, een  
hoogtewerker gebruiken: er zijn veel redenen om een (parkeer) 
ruimte op de openbare weg vrij te houden. Pas na ontvangst van 
het ingevulde formulier ‘Aanvraag inname openbaar domein’ op 
www.tervuren.be, kan de gemeente je verzoek goedkeuren en je de 
toelating geven het openbaar domein tijdelijk te bezetten. Ook het 
reglement waarin de aanvraagtermijnen en tarieven werden  
vastgelegd kan je hier online terugvinden.

www.interrand.be/sluikstort

Meer info?

Bouwen en wonen
Huisvesting
In Tervuren zijn twee sociale huisvestingsmaatschappijen actief.  
Voor huur- en koopwoningen:  
Elk Zijn Huis cvba 
Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren 
02 766 01 70 
02 766 01 79 
secretariaat@elkzijnhuis.be 
www.elkzijnhuis.be  
Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so (SWaL, vroeger SBK) 
Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 Herent 
016 31 62 00 
info@swleuven.be 
www.swleuven.be  
Voor sociale woningen:  
Algemene informatie over huren of kopen van sociale woningen vind 
je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.  
www.vmsw.be  
Voor goedkope leningen en betaalbare huurwoningen kan je terecht 
bij het Vlaams Woningfonds.  
www.vlaamswoningfonds.be
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Nutsmaatschappijen

Fluvius  
Storingen en defecten gas en/of elektriciteit: 078 35 35 00 
Infolijn gas en/of elektriciteit: 078 35 35 34 
Defecte straatverlichting: 0800 635 35 of online melding via 
www.straatlampen.be 
Gasgeur: 0800 650 65  
Drinkwater  
De Watergroep Vlaams-Brabant 
Herbert Hooverplein 23 - 3000 Leuven 
02 238 96 99 (algemeen nummer 24 op 7) 
info.vlb@dewatergroep.be 
www.dewatergroep.be

Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundige uittreksels en 
inlichtingen

Indien je wil weten wat je waar mag bouwen of verbouwen, wat  
je mag slopen of welke activiteiten je kan uitvoeren op een  
bouwperceel, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. 
Hiervoor heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar 
te zijn van de grond. Een stedenbouwkundig attest wordt verleend 
op basis van een dossier dat je zelf kan opmaken. Zo kan je zonder 
veel kosten meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op 
een bepaald perceel.

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een 
aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om 
de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de 
koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor  
notarissen of vastgoedmakelaars. Iedereen die publiciteit maakt 
voor de verkoop van vastgoed, moet in de tekst van de publicatie 
(bv. een advertentie in de krant of op een website) bepaalde  
stedenbouwkundige informatie vermelden. Meestal worden hiervoor 
specifieke afkortingen gebruikt. Een notaris of vastgoedmakelaar 
voegt een stedenbouwkundig uittreksel toe aan de akten en  
overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend 
goed (bv. grond, gebouw enz.). Deze uittreksels geven de nodige 
stedenbouwkundige inlichtingen over het betrokken goed.

Omgevingsvergunning
Wil je bouwen of verbouwen? Dan heb je een omgevingsvergunning 
nodig. Dit is de vroegere stedenbouwkundige vergunning. Voor  
onderstaande werken is een omgevingsvergunning vereist:  
    • het bouwen of verbouwen van een constructie; 
    • het aanleggen van terreinen; 
    • het kappen van bomen; 
    • het slopen van een gebouw of constructie.  
Het Vlaamse gewest beschikt over een lange lijst van activiteiten 
waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is of die enkel  
meldingsplichtig is. Vraag dus, indien je een werk wil aanvatten, altijd 
eerst minstens informatie op en eventueel een omgevingsvergunning 
aan. Zo ben je zeker dat je geen wettelijke verplichtingen negeert 
en naderhand problemen krijgt.

Postkantoor  
Brusselsesteenweg 2 Bus 4, Tervuren 
022 01 23 45  
De openingsuren en aangeboden diensten van het postkantoor 
vind je terug op www.bpost.be

02 766 52 91 
omgeving@tervuren.be

Meer weten?

02 766 52 91 
omgeving@tervuren.be

Meer weten?

Wonen in de Druivenstreek
Ben je op zoek naar informatie over bouwpremies of heb je vragen 
over leegstand van een woning? Dan kan je terecht bij Wonen in de 
Druivenstreek. Zij werken enkel volgens afspraak. Je kan deze online 
vastleggen via www.tervuren.be

0476 96 38 23 
woonloket.tervuren@igo.be

Meer weten?

02 766 52 91 
omgeving@tervuren.be

Meer weten?
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Mobiliteit en wegenwerken
Parkeerbeleid

A. Parkeerzones  
Op www.tervuren.be vind je een kaart met de betrokken straten 
waarop de verschillende parkeerzones duidelijk zijn aangeduid.  
Zone gratis parkeren  
Nabij het centrum van Tervuren kun je gratis parkeren op de 
randparkings aan de Paleizenlaan, Panquin, Terminus, kleine 
Tervurenlaan, Diependal en Nettenberg (kant Hertenbergstraat).  
Betaalzones  
Zone Handelscentrum en zone Markt  
In de winkelstraten is vooral nood aan kortparkeren met meer rotatie. 
Om een kort bezoek aan het handelscentrum te stimuleren, is het 
eerste half uur gratis voor iedereen (met parkeerticket). In de han-
delszone is het regime betalend parkeren van toepassing van 9 uur 
tot 18 uur, behoudens op zon- en feestdagen. In de zone Markt 
geldt altijd betalend parkeren, ook op zon- en feestdagen.  
Tarieven: 
    • De eerste 30 minuten van de parkeertijd geldt gratis parkeren.  
      Het daaropvolgende eerste uur geldt een tarief van 1 euro per  
      begonnen schijf van 30 minuten, ook betaalbaar aan 0,10 euro  
      per schijf van drie minuten. De maximale parkeerduur bedraagt  
      2 uur. 
    • Voor overtredingen geldt een tarief van 25 euro.  
Zone Park/Koloniënpaleis  
In deze zone parkeren vooral bezoekers buiten de kantooruren of 
langparkeerders. Het regime betalend parkeren is van toepassing 
van 9 uur tot 18 uur, met inbegrip van zon- en feestdagen. De eerste 
30 minuten van de parkeertijd geldt gratis parkeren. Daarna geldt 
een tarief van 0,60 euro per schijf van 30 minuten, ook betaalbaar 
aan 0,10 euro per schijf van vijf minuten. Ingeval van een langere 
parkeerduur zijn volgende voordeeltarieven van toepassing:  
Tarieven: 
    • Een dagtarief van 4,50 euro geldig van maandag tot en met  
      zaterdag van 9 uur tot 18 uur. 
    • Een dagtarief van 2,20 euro geldig op zon- en feestdagen van 
      9 uur tot 18 uur. 
    • Voor overtredingen geldt een tarief van 25 euro. 

Bijzondere parkeerkaarten
Mindervaliden met een speciale parkeerkaart, gemeentelijke dienst- 
en politievoertuigen kunnen onbeperkt in de betalende zones  
parkeren.  
Zorgverlenerskaart  
Zorgverleners met een RIZIV-nummer parkeren maximaal 2 uur 
tijdens een medische interventie en kunnen een aparte parkeerkaart 
aanvragen. In de blauwe zone moet deze parkeerkaart gebruikt  
worden in combinatie met de blauwe schijf in de blauwe zone.  
Ze kost 50 euro en is 1 jaar geldig.  
Meer info: https://be.streeteo.com/nl/parkingcards/TVOW  
Aannemerskaart  
De aannemerskaart is er specifiek voor loodgieters, elektriciens en 
andere bedrijvigheid in de bouwsector. Zij zijn vaak langer dan twee 
uur aan de slag. Je kan een aannemerskaart aanvragen voor de 
blauwe en betalende zone voor 3,6 of 12 maanden.  
Meer info: https://be.streeteo.com/nl/parkingcards/TVOW  
Werknemerskaart  
De werknemerskaart geeft werknemers van bedrijven of organisaties 
in de betalende of blauwe zone de kans om overdag te parkeren in 
de blauwe zone.   
Meer info: https://be.streeteo.com/nl/parkingcards/TVOW  
Blauwe zone  
Rond de winkelstraten ligt een blauwe zone waar je twee uur gratis 
parkeert met parkeerschijf. Langer parkeren kan op de gratis  
randparkings of in de ondergrondse parking. Dankzij de blauwe zone 
in de smalle straten van het oude centrum zijn deze plaatsen  
maximaal beschikbaar voor bewoners. De blauwe zone geldt van 
maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur, dus niet op zon- en 
feestdagen. Niet naleven van de reglementering kost 25 euro. 
 
B. Ondergrondse parking Markt  
De ondergrondse parking Markt heeft een capaciteit van ruim 200 
plaatsen en is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 open. Ook bestaat de 
mogelijkheid voor bewoners, handelaars of wie in Tervuren werkt om 
een abonnement te nemen. Zo komt er op straat meer ruimte vrij 
voor bewoners en de klanten van de handelaars.  
Abonnementsformules: 
    • Abonnement 7 dagen op 7 en 24 uur op 24: 550 euro per jaar 
      of 55 euro per maand. 
    • Kantoorabonnement geldig van maandag tot en met vrijdag van 
      7 tot 19 uur: 330 euro per jaar of 33 euro per maand. 
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Bewonerskaart

Wanneer je voertuig langer is dan 4,90m kost een eerste  
bewonerskaart 100 euro en een tweede kaart 300 euro per jaar.  
De bewonerskaart is rechtstreeks aan een nummerplaat gekoppeld 
en dus niet overdraagbaar.  
Opgelet!  
Leg de bewonerskaart steeds achter de voorruit van je wagen zodat 
alle gegevens duidelijk zichtbaar zijn.  
De voorwaarden en procedure om je bewonerskaart aan te vragen 
vind je terug op www.tervuren.be  
Meer weten? 
Neem contact op met Indigo: 
02 430 79 35 
parkeren.tervuren.be@streeteo.com

Enkel de bewoners van de betaalzones en de blauwe zones hebben 
recht op een bewonerskaart.  
Wie niet over een garage of oprit beschikt, kan een eerste  
bewonerskaart aanvragen voor 50 euro. Een tweede bewonerskaart 
kost 150 euro.  
Wie wel over een garage of oprit beschikt, heeft recht op één enkele 
bewonerskaart voor 150 euro.  

Elektrisch autodelen
Sinds januari 2019 kan je in Tervuren gebruik maken van twee  
elektrische deelauto’s die door verschillende mensen samen  
worden gebruikt. In de loop van dit jaar komen er nog een elektrische 
deelwagen en benzine-aangedreven deelwagen bij. De kosten voor 
het opladen, onderhoud en verzekering worden gedeeld.  
De volledige informatie, de standplaatsen van de wagens en de  
tarieven over het elektrisch autodelen vind je terug op www.tervuren.be

Openbaar vervoer

De Lijn  
Een overzicht van de buslijnen, haltes en routes in Tervuren kan je 
terugvinden op de website van De Lijn Vlaams-Brabant. Brochures 
met de dienstregeling en vervoertickets kan je ook bekomen bij de 
Mobiele Lijnwinkel die tweewekelijks stand houdt op de vrijdagmarkt 
in Tervuren.  
Meer info?  
www.delijn.be  
MIVB  
Tervuren is vanuit Brussel (station Montgomery) vlot bereikbaar  
met tram 44. Tervuren Station ligt op wandelafstand van het  
centrum, het AfricaMuseum en het park. Voor informatie over de 
dienstregelingen van tram 44, verkooppunten, tarieven e.d. kan je 
terecht op de website van de MIVB.  
Meer info? 
www.mivb.be

    • Nachtabonnement geldig alle dagen van 17 tot 8 uur: 275 euro  
      per jaar of 27,50 euro per maand. 
    • Fietsabonnement: 28 euro per jaar  
Losse tarieven: 
    • De eerste 30 minuten is parkeren in de ondergrondse parking  
      gratis. Nadien geldt per begonnen schijf van 30 minuten een  
      tarief van 0,70 euro. De parkeerduur is onbeperkt. 
    • Een dagtarief van 4,50 euro geldig van maandag tot en met  
      zaterdag van 8 uur tot 18 uur, met uitzondering van de  
      feestdagen. Vanaf een parkeerduur van 3u45’ binnen deze  
      tijdszone wordt automatisch het dagtarief van 4,50 euro  
      aangerekend. 
    • Een dagtarief van 2,20 euro geldig op zon- en feestdagen van 
      8 uur tot 18 uur. Vanaf een parkeerduur van 1u45’ binnen deze  
      tijdszone wordt automatisch het dagtarief van 2,20 euro  
      aangerekend. 
    • Een nachttarief van 2,20 euro geldig alle dagen van 18 uur tot  
      8 uur. Vanaf een parkeerduur van 1u45’ binnen deze tijdszone  
      wordt automatisch het nachttarief van 2,20 euro aangerekend.

    • Handelaars kunnen tegen een lager tarief parkeertickets  
      aankopen voor bezoekers en klanten. 
    • Abonnementhouders kunnen maximaal twee nummerplaten aan  
      het abonnement koppelen. 
    • Oplaadpunten voor elektrische wagens zijn voorzien.

Goed om te weten:

Abonnementen zijn te koop bij de parkeerwinkel van Indigo aan de 
inrit van de ondergrondse parking naast de markt of online via 
www.parkindigo.be.  
02 430 79 35 
parkeren.tervuren.be@streeteo.com

Hoe een abonnement aanvragen?
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Bibliotheek Tervuren
Bibliotheek Tervuren
Bibliotheek Tervuren 
Markt 7B 
3080 Tervuren 
02 766 52 03 
bibliotheek@tervuren.be  
Openingsuren  
Maandag: gesloten 
Dinsdag: 9 - 17 u. 
Woensdag: 9 - 19 u. 
Donderdag: 9 - 17 u. 
Vrijdag: 9 - 19 u. 
Zaterdag: 10 - 14 u. 
Zondag: gesloten  
De sluitingsdagen van de Bib vind je terug op https://tervuren. 
bibliotheek.be/adres-en-openingsuren. De bibliotheek is open  
tijdens de schoolvakanties, maar gesloten op officiële feestdagen. 
 
Aanbod en activiteiten  
De Bib organiseert een ruim aanbod aan activiteiten voor jong en 
oud: workshops, cursussen en lezingen, wekelijkse voorleesuurtjes, 
de Jeugdboekenmaand, de Schatten van Vlieg- zoektocht in de  
bibliotheek tijdens de zomervakantie, de kinder- en jeugdjury enz.  
Deze activiteiten worden aangekondigd via de gemeentelijke  
communicatiekanalen, de Facebook-pagina https://www.facebook.com 
/BibliotheekTervuren/ en op https://tervuren.bibliotheek.be. 
 
Lidmaatschap  
Lidmaatschap in de Bib geeft je tal van mogelijkheden: van uitlenen 
van boeken, tijdschriften, e-boeken en dvd’s tot het printen van docu-
menten en surfen op het internet. Op https://tervuren.bibliotheek.be/ 
kan je je via ‘Mijn Bibliotheek’ registreren en een profiel aanmaken. Met 
dit profiel kan je je uitgeleende materialen verlengen, je reservaties be-
heren en bekijken wat je al uitleende. Ben je in meerdere bibs lid? Dan 
zie je alle bibs vermeld en klik je door per bib. 
 
Uitlenen  
Per uitleenbeurt mag je 15 materialen ontlenen voor een periode van 
4 weken. Leden die de uitleentermijn niet respecteren, betalen telaat-
geld. Is het boek dat je zoekt reeds uitgeleend? Via ‘Mijn Bibliotheek’ 
kan je het boek makkelijk reserveren en ontvang je een bericht van de 
Bib wanneer het voorhanden is.

Verlengen  
Verlengen - in de bibliotheek of online via Mijn Bibliotheek - kan  
tot een maximum van 12 weken, tenzij een andere lener het werk  
reserveerde. 
 
Computers voor het publiek  
In de Bib bevinden zich 8 computers die ter beschikking staan van de 
leden. Het gebruik hiervan is beperkt tot 2 u. per dag. Met je eigen  
laptop, tablet, smartphone kan je in de Bib bovendien gratis gebruik 
maken van WiFi door in te loggen via Tervuren Free WiFi met je 
Google- of Facebookaccount. 
 
Inleverbox  
Buiten de openingsuren van de Bib kan je uitgeleende materialen  
terugbrengen in de inleverbox. De inleverbox vind je op het gelijkvloers 
van vrijetijdscentrum De Warandepoort, aan de ingang van de  
bibliotheek. 
 
Taalpunt Nederlands  
Ons Taalpunt is een specifieke afdeling voor nieuwkomers of  
anderstaligen die Nederlands willen leren of oefenen, of voor  
Nederlandstaligen die hun moedertaal beter willen leren lezen en 
schrijven. Het uitgebreide Taalpunt-aanbod is samengebracht op een 
duidelijk zichtbare plek op de eerste verdieping Je vindt er onder  
andere boeken en cd-roms om Nederlands te leren, grammatica- en 
spellingboeken, woordenboeken, luisterboeken, Nederlands gesproken 
films op dvd, leesboeken in eenvoudige taal, de krant in eenvoudige 
taal en informatieve boeken over de samenleving in Vlaanderen. 
 
Op consultatie bij onze Digidokter 
Op donderdag bieden onze digidokters individuele begeleiding bij  
digitale vragen. Maak een afspraak via de telefoon, aan de onthaalbalie 
vrije tijd of per mail via digidokter@tervuren.be
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02 766 52 03 
ccdewarandepoort@tervuren.be 
vrijetijd@tervuren.be 
toerisme@tervuren.be

Meer weten?

Vrijetijdscentrum  
De Warandepoort
In 2016 opende het nieuwe vrijetijdscentrum van de gemeente  
haar deuren. De Warandepoort geeft onderdak aan de diverse 
vrijetijdsdiensten, een toeristisch bezoekerscentrum, de 
bibliotheek én een theaterzaal van maar liefst 370 plaatsen. 
De programmatie van het cultuurcentrum kan je raadplegen op 
www.dewarandepoort.be
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Evenementen
Jaarlijkse initiatieven
Tervurenaars weten wat feesten is! De afdeling vrije tijd zet diverse 
initiatieven op poten om van Tervuren een bruisende gemeente te 
maken. Een greep uit het aanbod:  
    • Paaseitjeswandeling/Paasactie (weekend van Pasen) 
    • Bloemenmarkt (eerste weekend van mei) 
    • ArTiesTenToer (kunstenaarsroute tijdens het Hemelvaartsweekend) 
    • Braderie (eerste zaterdag na Pinksteren) 
    • tHof! (eerste weekend van juli) 
    • Open Monumentendag 
    • Intrede van Sinterklaas (laatste zaterdag van november) 
    • Kerstverlichting  
Alle evenementen worden vooraf aangekondigd via het gemeentelijk 
infoblad en de digitale borden. Wil je zeker niets missen? Schrijf je 
dan in op de digitale nieuwsbrief en houd de activiteitenkalender 
op www.tervuren.be in de gaten.

UiTPAS
Heb jij al een UiTPAS Druivenstreek?  
Ik heb nog geen UiTPAS  
UiTPAS Druivenstreek is sinds 2021 de vrijetijdspas voor Tervuren, 
Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, GC de Bosuil, GC de Kam 
en GC de Lijsterbes. Bij elke deelname aan een UiTPAS-activiteit 
(een voorstelling, een wandeling, …) spaar je punten, die je nadien 
kan omruilen voor iets leuks (een korting, gratis tickets, …). De  
UiTPAS is voor 5 euro te koop aan de balie van vrijetijdscentrum  
De Warandepoort, Markt 7b. Bij aankoop krijg je onmiddellijk een 
aantal welkomstvoordelen.  
Meer info op www.tervuren.be/uitpasdruivenstreek.  
Ik heb al een UiTPAS  
Super! Dan kan je volop punten beginnen sparen en dat zijn er in 
Tervuren heel wat. Ook bij een wekelijks bezoek aan de bibliotheek 
of een zwembeurt spaar je een punt en ook in andere gemeenten 
die de UiTPAS gebruiken kan je punten sparen. Vergeet je UiTPAS 
dus zeker niet mee te nemen en te scannen aan een UiTPAS-zuil. 
Je vindt de zuilen op verschillende vrijetijdslocaties in de gemeente. 
Een overzicht van de verschillende UiTPAS-activiteiten en van de 
vele omruilvoordelen vind je op www.uitpasdruivenstreek.be  
Spaar punten met kansentarief  
Inwoners met een beperkt budget hebben recht op een UiTPAS  
met kansentarief. Kom je in aanmerking voor een UiTPAS met  
kansentarief? Dan betaal je 1 euro voor een UiTPAS en krijg je  
80 procent korting op de UiTPAS-activiteiten in de Druivenstreek. 
Meer info via het Sociaal Huis, 02 766 52 02.

02 766 52 03 
evenementen@tervuren.be

Meer weten?
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Kermis
Zomerkermis Tervuren: vanaf Pinksterzondag 8 dagen 
Zomerkermis Vossem: de laatste zondag van augustus 
Zomerkermis Duisburg: de eerste zondag na 25 april 
Winterkermis Tervuren: vanaf 31 oktober tot en met 11 november 
Winterkermis Vossem: de laatste zondag van januari 
Winterkermis Duisburg: de eerste zondag na 25 november 
Winterkermis Moorsel: de derde zondag van oktober  
Een overzicht van de jaarlijks terugkerende kermissen vind je 
ook terug op www.tervuren.be.

02 766 53 01 
evenementen@tervuren.be

Meer info?

Markten
De openbare markt vindt elke vrijdagvoormiddag plaats van 7.30 tot 
13 uur op het marktplein van Tervuren. Ook de bloemenmarkt in mei 
en de braderie in juni zijn jaarlijkse klassiekers die je niet mag  
missen.  
Via de activiteitenkalender op www.tervuren.be blijf je op de hoogte 
van alle evenementen. Neem regelmatig een kijkje!

02 766 52 03 
evenementen@tervuren.be

Meer weten?

Vakantiewerking
De gemeente organiseert tijdens de schoolvakanties heel wat leuke 
activiteiten voor kinderen en jongeren. Een greep uit hetaanbod:  
    • speelpleinen Katapult (paas- en zomervakantie) 
    • Tervuurse sportweken (paas- en zomervakantie) 
    • Sterre (krokusvakantie) 
    • Dagsporter/Grabbelpas (herfstvakantie) 
    • tienerwerking ‘De Quokka’s’ (zomervakantie) 
    • winterbinnenspeeltuin (kerstvakantie)  
Meer info over en de juiste data van deze initiatieven worden  
doorheen het jaar gepubliceerd op www.tervuren.be en ook tijdig 
via de verschillende scholen verspreid.

02 766 52 03 
evenementen@tervuren.be

Meer weten?
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Afdeling vrije tijd

Sport
Sportzalen
De gemeente heeft een aantal sportzalen ter beschikking die door 
inwoners en verenigingen kunnen worden gehuurd.  
    • Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30 - 3080 Tervuren 
    • Sportcentrum De Steenberg, Spechtenlaan 8 - 3080 Tervuren 
    • Gemeentelijke sportzaal Vossem, Dorpsstraat 38 - 3080 Vossem 
    • Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 - 3080 Duisburg 
    • De Nettenberg, Hertenbergstraat 1 - 3080 Tervuren 
    • Gemeentelijke zaal Duisburg, Rootstraat 9 - 3080 Duisburg 
    • Turnzaal GITO, Pater Dupierreuxlaan 1b - 3080 Tervuren 
    • Kunstgras voetbalveld Diependal, Lindeboomstraat 30 -  
      3080 Tervuren 
    • Beachvolleyveld Diependal, Lindeboomstraat 30 -  
      3080 Tervuren 
    • Klimmuur De Steenberg, Spechtenlaan 8 - 3080 Tervuren 
    • Tervuurse verenigingen kunnen ook deze sportzalen reserveren: 
      - Turnzaal GBS Tervuren - Paardenmarktstraat 1 
      - Sportzaal GITO Tervuren - P. Dupierreuxlaan 1B  
Een overzicht van de faciliteiten en beschikbaarheid per zaal kan je 
raadplegen op https://reservaties.tervuren.be/; een online systeem 
waar je de zaal ook kan reserveren.

Sport- en speelterreinen
Naast de sportzalen beschikt de gemeente ook over sport- en  
speelterreinen die door de inwoners van Tervuren vrij te gebruiken 
zijn:  
    • Basketbalveld Diependal, 
      Lindeboomstraat 30 - 3080 Tervuren 
    • Petanqueterreinen Diependal 
      Lindeboomstraat 30 - 3080 Tervuren 
    • Petanqueterreinen Pachthof Stroykens 
      Merenstraat 19 - 3080 Duisburg 
    • Petanqueterreinen De Steenberg 
      Spechtenlaan 8- 3080 Tervuren 
    • Petanqueterreinen Pastorie Vossem 
      Dorpsstraat 9 - 3080 Vossem 
    • Petanqueterreinen Koninklijke Moestuin 
      Vlonderse Hoek - 3080 Tervuren 
    • Mountainbikeroute Tervuren - 4 startplaatsen: 
      Lindeboomstraat 30, Merenstraat 19, 
      Dorpsstraat 38 en Spechtenlaan 8 
    • Fit-o-meter in Park van Tervuren 
      start via Spaans-Huisdreef 
    • Grasveld De Steenberg 
      Spechtenlaan 8 - 3080 Tervuren 
    • Skatepark aan De Nettenberg 
      Hertenbergstraat 1- 3080 Tervuren 
    • Speeltuin Koninklijke Moestuin 
      Vlonderse Hoek - naast de Zevenster 
    • Sportveld H. Boulengerlaan: 
      mini-pitch, volleybalveld, trapveld 
    • Plein Waterhoenlaan, Moorsel  
Stel je schade vast aan een toestel of vandalisme op het terrein? 
Dan kan je dit melden via speeltuin@tervuren.be. Een overzicht van 
alle speelterreinen in Tervuren vind je op www.tervuren.be (zoekterm 
“speeltuin”)

02 766 52 03 
zaalreservaties@tervuren.be

Meer weten?

Zwembad
Tervuren beschikt over een eigen gemeentelijk zwembad,  
gelegen in de Paardenmarktstraat 1A. De openingsuren, tarieven en 
sluitingsdagen vind je terug op www.tervuren.be

02 305 60 48

Meer weten?
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Zelf organiseren
Evenementenaanvraag
Elk jaar vinden in Tervuren tussen de 200 en 300 evenementen 
plaats. Dat gaat van gemeentelijke evenementen zoals het  
Foodtruckfestival of ‘tHof Tervuren tot de vele activiteiten  
georganiseerd door verenigingen, buurt- en dorpscomités of 
bedrijven. Ook straten afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd 
verkeer tot speelstraat kan onder bepaalde voorwaarden. De 
gemeente krijgt ook heel wat aanvragen om wieler- of grote 
sportevenementen op het grondgebied te laten plaatsvinden. 
Elk evenement moet volgens de wettelijke regels verlopen. Denk 
maar aan geluidstoelating, drankvergunning, veiligheid of andere 
zaken als een zaal of materiaal reserveren, een deel van de straat 
afsluiten, extra parking voorzien of de communicatie rond een  
evenement. Voor al deze zaken kan je terecht bij het digitale  
evenementenloket. Naast alle mogelijke toelatingen die je nodig 
hebt van de gemeente om een evenement te organiseren, vind je 
hier ook de respectievelijke spelregels en reglementen.

02 766 52 03 
evenementen@tervuren.be 
https://www.tervuren.be/vrije-tijd/zelf-organiseren/ 
evenementenaanvraag

Meer weten?

Communicatiekanalen voor verenigingen
De gemeente Tervuren zet een aantal communicatiekanalen in, waar 
ook Tervuurse verenigingen kosteloos van kunnen gebruik maken. 
Plant jouw vereniging binnenkort een eetfestijn of toneelopvoering? 
Geef jouw activiteit in via de UiTdatabank en deze wordt ook  
zichtbaar op www.tervuren.be. Je kan je evenement ook 2 weken 
lang gratis publiceren op de digitale borden van Tervuren via  
digiborden.tervuren.be of laten opnemen in de kalender van het  
gemeentelijk infoblad via infoblad.tervuren.be. Het infoblad wordt 
maandelijks aan huis bedeeld.

02 766 52 01 
communicatie@tervuren.be

Meer weten?

Zaal huren
Via de afdeling vrije tijd kan je één van deze zalen huren:  
    • De Steenberg, Spechtenlaan 8 - 3080 Tervuren 
      Grote zaal (704m²) 
      Polyvalente zaal (288m²) 
    • Gemeentelijke sportzaal Vossem, Dorpsstraat 38 - 3080 Vossem 
      Grote zaal (357m²) 
    • Ontmoetingscentrum Miel Puttemans, Dorpsstraat 40 -  
      3080 Vossem 
      Cafetaria (51m²) 
      Grote zaal (150m²) 
      Keuken (26m²) 
      Twee lokalen (18m² en 19 m²) 
      Polyvalente zaal met de mogelijkheid in 3 delen op te splitsen 
      (111m²) 
    • Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 - 3080 Duisburg 
      Grote zaal met podium (360m²) 
      Zes les- en/of vergaderlokalen waaronder ook muzieklokaal  
      (54,5m²) en koffielokaal met keukentje (45,24m²) 
    • De Nettenberg, Hertenbergstraat 1 - 3080 Tervuren 
      Bovenzaal met kitchenette (179,4m²) 
    • Gemeentelijke sportzaal Duisburg, Rootstraat 9 - 3080 Duisburg 
      Grote zaal (150m²) 
      Keuken  
Een overzicht van de faciliteiten en beschikbaarheid per zaal kan je 
raadplegen op https://reservaties.tervuren.be/; een online systeem 
waar je de zaal ook kan aanvragen.

02 766 52 03 
zaalreservaties@tervuren.be

Meer weten?
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AED-toestellen
Tervuren zet in op de gezondheid van haar inwoners. Zo lieten we  
verspreid over het grondgebied 14 AEDtoestellen plaatsen. Een  
automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat 
een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen. De aangekochte AEDtoestellen hangen op  
strategische publieke plaatsen in onze gemeente. Door de plaatsing 
van de toestellen buiten de gebouwen kunnen zowel de gebruikers, 
als de lokale bevolking of de erkende hulpdiensten gebruik maken van 
het toestel bij een noodgeval. Een overzicht van de verschillende  
locaties vind je terug op www.tervuren.be.  
Tip:  
Organiseer je een activiteit en wil je graag een AED-toestel binnen 
bereik hebben? Stuur dan een mail naar evenementen@tervuren.be. 
De afdeling vrije tijd leent je tijdelijk een mobiel toestel uit.

Dringend politie                                                                   101 

Dringend ziekenwagen/brandweer                                    112 

Niet-dringend brandweerhulp bij noodweer 
(wateroverlast of stormschade)                                         1722 

Antigifcentrum                                                            070 24 52 45 

Brandwondencentrum                                               02 268 62 00 

Politie Tervuren                                                          02 767 30 00 

Brandweer Overijse                                                     02 781 18 10

Huisartsen (centraal nummer)                                   070 22 22 36 

Apothekers                                                                 0903 990 00 

Tandartsen                                                                  0903 399 69

Gasgeur                                                                      0800 650 65 

Storingen elektriciteit en gas                                    078 35 35 00 

Defecte straatverlichting                                           0800 650 65

BE-Alert
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? 
Bij een noodsituatie in de buurt willen we je graag snel verwittigen. De 
gemeente maakt hiervoor gebruik van BEAlert, een systeem dat je 
meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via een sms, e-mail 
of telefoon (bv. ramen en deuren sluiten bij een zware brand).  
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen: 
    • Op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat  
      je je inschrijft op BE-Alert. Je kan meerdere adressen en  
      telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte bij  
      een noodsituatie thuis, op het werk of bij je familie. 
    • Op basis van een locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in de  
      gevarenzone krijgt dan een sms. Zo kan je dus ook verwittigd  
      worden tijdens een dagje aan zee of in de Ardennen.  
Inschrijven is volledig gratis én makkelijk via het formulier op  
www.be-alert.be.
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Aids-en SOA telefoon                                                 078 15 15 15 

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen                           03 239 14 15 

Awel (kinderen - en jongerentelefoon)                              102 

Card Stop                                                                     078 170 170 

Child Focus                                                                     116 000 

DOCSTOP (verlies identiteitsdocumenten)               00800 2123 

                                                                                            2123 

Druglijn                                                                         078 15 10 20 

Lumi (vroeger Holebifoon)                                        0800 995 33 

Kankerfoon                                                                  0800 158 02 

Meldpunt geweld, misbruik en 
kindermishandeling                                                             

1712
 

Rode Kruis Vlaanderen                                                       105 

Tabakstop                                                                     0800 111 00 

Teleblok                                                                        0800 131 44 

Tele-onthaal                                                                        106 

Vlaamse Kruis Leuven                                                 016 23 24 12 

Zelfmoordlijn                                                                       1813

Politie Voer en Dijle

Vakantietoezicht op woningen

Politie Voer en Dijle staat in voor de veiligheid in de gemeente en 
van haar inwoners. 

Het commissariaat in Tervuren is alle dagen open tussen 7 tot 19 
uur en is gesloten op brug- en feestdagen.  
Na de openingsuren kan je voor dringende gevallen ook gebruik 
maken van de muurtelefoon die naast de ingang van het commis-
sariaat hangt. Je komt terecht bij de centrale meldkamer in Leuven. 
Die sturen de interventieploeg van de lokale politie Tervuren die op 
dat moment op de baan is onmiddellijk ter plaatse.

Als inwoner van de gemeente Tervuren kan je via Politie Voer en 
Dijle gratis toezicht op je woning aanvragen. Hiervoor vul je een  
aanvraagformulier in dat je kan afhalen in het politiecommissariaat 
of kan downloaden via www.tervuren.be.

Politie Voer en Dijle 
Markt 7 
3080 Tervuren 
02 767 30 00 
pz.vodi.onthaal@police.belgium.eu 
http://www.lokalepolitie.be/5908

Meer info?

Zie Politie Voer en Dijle

Meer info?
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Fietsmerkacties
Om het terugvinden van je verloren of gestolen fiets te  
vergemakkelijken, raden we aan je fiets te laten merken. Op die  
manier kan je fiets door de politie opgespoord worden en kan je als 
eigenaar onmiddellijk geïdentificeerd worden. Een gemerkte  
fiets maakt ook een minder aantrekkelijke buit voor dieven. In  
tegenstelling tot het vroegere graveren, wordt bij de huidige  
techniek geen beschadiging aangebracht aan je fiets. Op het kader 
wordt eerst een sticker aangebracht met daarop je rijksregisternummer 
vermeld. Vervolgens wordt hierover een twee sticker met een  
venstertje bevestigd. Deze sticker is zo vervaardigd dat deze niet 
of slechts zeer moeilijk kan verwijderd worden. Deze dienstverlening 
is gratis en gebeurt onmiddellijk.

Zie Politie Voer en Dijle

Meer info?

Sneeuw- en ijzelbestrijding
Op het ogenblik dat de winter toeslaat, moet iedereen maatregelen 
nemen om het verkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen.  
De strooidiensten van de gemeente en het Vlaamse Gewest  
trachten de wegen zoveel mogelijk berijdbaar te houden. Maar ook 
als inwoner moet je je steentje bijdragen. Bij sneeuwval of ijzel is 
elke inwoner verplicht om ervoor te zorgen dat voetgangers veilig 
het voetpad vóór zijn/haar woning kunnen gebruiken. De dienst 
werken in eigen beheer staat in voor het sneeuw- en ijsvrij houden 
van de straten en wegen. De volgorde van de strooiroute is  
vastgelegd vanuit een prioriteitenlijst, de ervaring van onze diensten 
en de functionele haalbaarheid van het traject. Gelieve er rekening 
mee te houden dat deze route niet zomaar op verzoek kan worden 
aangepast.

Gebreken aan het wegdek
Gebreken of schade aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, 
openbare verlichting enz. in Tervuren kan je online melden via 
https://www.tervuren.be/meldpunt. Een zeer gevaarlijke situatie of 
een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld 
je het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Rookmelders
Sinds 2020 moet elke woning over de nodige rookmelders 
beschikken.

www.wonenvlaanderen.be/rookmelders

Meer info?
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Welzijnskatern

Beste Tervurenaar  
Voor je ligt de info- en welzijnsgids 2022-2023 van het OCMW en 
de gemeente Tervuren. In het deel gezondheid en welzijn willen wij 
je informeren over het ruime aanbod rond gezondheid en welzijn in 
en buiten onze gemeente.  
Je vraagt je misschien af of deze gids wel bruikbaar is voor jou?  
Jazeker. Als je deze gids openslaat, zal je merken dat het Sociaal 
Huis er niet enkel is voor mensen met financiële problemen. Neem 
maar eens een kijkje op pagina 26, 27 en 28. Wij willen een open 
huis zijn voor iedereen. Uiteraard besteden we bijzondere aandacht 
aan mensen die door ziekte, ouderdom, kansarmoede, lage  
scholingsgraad... moeilijker voor zichzelf kunnen opkomen. Maar 
daarnaast bieden wij samen met de gemeente ook een brede waaier 
sociale dienstverlening aan voor alle inwoners, zoals kinderopvang, 
seniorenzorg en vrijetijdsinitiatieven.  
In dit tweede deel vind je de contactgegevens terug van de  
verschillende dienstverleners en organisaties die bezig zijn met  
gezondheid en welzijn.  
Hou onze welzijnsgids zeker bij. Misschien heb je er vandaag geen 
nood aan, maar dat kan later eventueel veranderen. Of misschien 
ken je iemand die onze dienstverlening nog niet kent? Geef hem of 
haar dan zeker de informatie door. Mocht je in deze gids geen ant-
woord vinden op je vragen, ook dan staat onze deur voor jou open. 
Kom gerust langs.  
 
Lut Kint 
Schepen van sociaal beleid - zorg en welzijn

Heb je opmerkingen of mis je bepaalde informatie in de  
welzijnsrubriek?  
Geef je suggesties door via welzijnsraad@tervuren.be.  
Zo kunnen we in de toekomst samen zorgen voor een nog 
betere gids.
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Welzijnskatern

Khalil Annabelle 
Acupuncturiste - Kruidengeneeskunde 
Brusselsesteenweg 166 - 3080 Tervuren 
0497 89 56 69  
info@accubelle.be 

Gezondheids- en welzijnsgegevens uit 
Brussel en de Vlaamse Rand: 
www.zorgzoeker.be  
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
Ben je op zoek naar informatie of hulp? 
Maak je een moeilijke periode door? Of heb 
je behoefte aan een luisterend oor? Als je 
het even niet meer weet, dan helpt het om 
met iemand te praten. Alles op een rijtje te 
zetten. Kijken hoe je eruit kan geraken. Bij 
het onthaal van CAW kan je terecht met je 
vraag en verhaal. Samen zoek je naar een 
oplossing. Welke vraag, welk probleem ook. 
Er is altijd wel een uitweg. Je kan bij hen  
terecht voor informatie, advies of voor  
psychosociale begeleiding.  
Bij relationele problemen of als het contact 
met je kinderen moeilijk verloopt. Wanneer 
je geldzorgen hebt en je niet meer weet  
hoe je schulden te betalen. Wanneer je  
geconfronteerd wordt met geweld, in je  
relatie, je familie of bij een misdrijf, als dader 
of als slachtoffer. Wanneer je geen dak meer 
boven je hoofd hebt of geen thuis waar je 
nog naar- toe kan. Wanneer je bedreigd 
wordt, op de vlucht bent en een veilige plek 
nodig hebt voor jezelf en je kinderen.  
Wanneer heeft CAW je zelf niet kunnen  
helpen, dan zoeken ze samen met jou naar 
de gepaste hulp. Ze zorgen dat je goed  
terechtkomt. Het onthaal is gratis en ano-
niem. Iedereen is er welkom.  
CAW Onthaal Tervuren 
Brusselsesteenweg 58 - 3080 Tervuren 
0800 13 500 

onthaal@cawhallevilvoorde.be 
www.cawhallevilvoorde.be 
Zonder afspraak: maandag en vrijdag van 9 
tot 12 uur  
Slachtofferhulp CAW Oost-Brabant 
Redingenstraat 6 - 3000 Leuven 
016 21 01 01 
onthaal@cawoostbrabant.be 
www.cawoostbrabant.be  
Jongeren Advies Centrum (JAC) 
Het Jongeren Advies Centrum (JAC) is er 
voor iedereen tussen 12 en 25 jaar. Je kan 
er informatie opzoeken, vragen stellen of 
een babbel doen. Je kan er anoniem  
terecht. Ze vragen dus niet je naam of waar 
je woont. Je hoeft er ook niets te betalen. 
Het JAC is gratis.  
In het JAC vind je informatie over alles wat 
jij wil weten. Je zoekt informatie over aids 
voor een schoolwerk? Je zoekt adressen 
van organisaties die vrijwilligerswerk in het 
buitenland aanbieden? Je wil graag iets 
doen in je vrije tijd, bij jou in de buurt? In het 
JAC vind je de antwoorden.  
Maar ook met je verhaal, twijfels of problemen 
kan je terecht bij het JAC. Je kan gewoon  
binnenlopen, bellen of een mail sturen.  
Ben je jonger dan 25 en wil je alleen gaan 
wonen? Of woon je al alleen? Dan kan het 
JAC jou daarbij helpen. Deze begeleiding is 
gratis en vrijwillig en duurt van zes maanden 
tot twee jaar. Je krijgt een vaste begeleider 
die jou helpt bij al je vragen.  
JAC Tervuren 
Brusselsesteenweg 58 - 3080 Tervuren 
02 613 17 02 
jac@cawhallevilvoorde.be 
www.jachallevilvoorde.be 
www.facebook.com/jachallevilvoorde 
Telefonisch bereikbaar: 
    • op maandag, dinsdag en donderdag tot  
      19 uur 
    • op woensdag en vrijdag tot 17 uur

Apotheken van wacht (van 9 tot 22 uur): 
www.apotheek.be 
0903 990 00 (1,50 euro/minuut) 
De apotheken met nachtdienst worden niet 
geafficheerd of publiek bekendgemaakt.  

Boone 
Jezus Eiklaan 2 - 3080 Tervuren 
02 767 44 86  
Derveaux Emmanuelle 
Brusselsesteenweg 77 - 3080 Tervuren 
02 767 34 15  
Multipharma 
Waalsebaan 62 - 3080 Tervuren 
02 767 44 32  
Tobback 
Kerkstraat 19 - 3080 Tervuren 
02 767 33 14 
apotheektobbacktervuren.apotheek.be  
Aporots 
Leuvensesteenweg 74A - 3080 Tervuren 
02 731 05 08  

De Vos 
Rootstraat 2 - 3080 Duisburg 
02 767 50 47 

3 Fonteinen (I. Annaert) 
Smisstraat 1 - 3080 Vossem 
02 767 63 40 

Niclaes 
Moorselstraat 320 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 58 160

Acupunctuur

Algemene welzijnszorg

Apotheken

Apotheek wachtdienst

Apotheken Tervuren

Apotheken Duisburg

Apotheken Vossem

Apotheken Tervuren (Moorsel)
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iCareClinic Dr. Decoene 
Brusselsesteenweg 98 - 3080 Tervuren 
0479 09 44 00 
www.icareclinic.be 

Dr. Ridha 
Molenberglaan 16 - 3080 Tervuren 
02 767 67 65 
 
Dr. Mircev 
Panoramalaan 22 - 3080 Tervuren 
0495 26 17 88 
www.cardioloogmircev.be 

Dr. De Wulf 
Eekhoornlaan 12 - 3080 Tervuren 
02 767 22 02 
www.dermatologiedewulf.be 

Dr. Nwoye 
Steenbakkerijlaan 11A - 3080 Tervuren 
02 445 07 50 
www.drmilienwoye.be 

Dr. Hay 
Leuvensesteenweg 106 - 3080 Tervuren 
02 732 74 94 
www.drmariehelenehay.be 
 
Dr. de Hemptinne 
Moorselstraat 21 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
0476 63 44 94

Dr. Iwens 
de Robianostraat 7 - 3080 Tervuren 
02 768 07 91 
www.dokterpeteriwens.be 
 
Dr. Esschendal 
Kerkstraat 23 - 3080 Tervuren 
02 305 45 51 
www.kno-tervuren.com 

Dr. Beerlandt - Dr. Deraedt 
Brusselsesteenweg 16 A - 3080 Tervuren 
02 767 00 86 
www.oogartsenpraktijktervuren.be 
 
Dr. Van Gerven 
Eikestraat 10 - 3080 Tervuren 
02 767 47 54 

Dr. Taelman 
Krokuslaan 2 - 3080 Vossem 
02 767 12 83 

Zie ‘ALGEMENE WELZIJNSZORG’ 

Antonis Nathalie 
Diëtiste en diabeteseducator Ringlaan 78 - 
3080 Tervuren 
0479 42 38 38 
nathalie.antonis@skynet.be 
www.dietistetervuren.be 
 
Healthcube Voeding- en dieetexpert 
Lenaerts Matthias  
Voeding- en dieetexpert Brusselsesteenweg 
24A - 3080 Tervuren 
0495 18 39 00 
matthias.lenaerts@healthcube.be 
www.healthcube.be 
www.eatclean.be

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Een Centrum voor Geestelijke  
Gezondheidszorg (CGG) verstrekt  
ambulante hulpverlening aan mensen met 
ernstige psychische problemen of  
psychiatrische stoornissen en aan hun  
omgeving. Naast het bieden van basiszorg 
is een CGG ook gespecialiseerd in  
preventiewerk en dienstverlening.  
CGG Vlaams-Brabant Oost 
Kerkdries 26 – 1933 Sterrebeek 
02 688 43 50 
sterrebeek@cgg-vbo.be 
www.cgg-vbo.be 
 
Websites over geestelijke  
gezondheidszorg 
De Vlaamse overheid lanceerde de site 
www.geestelijkge- zondvlaanderen.be. Deze 
site wilde taboes en vooroorde- len over 
psychische  problemen doorbreken.  
www.geestelijkgezondvlaanderen.be  
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 
Gezondheid (VVGG) lanceerde de website 
www.geestelijkgezond.be. Op één plaats 
wordt alle informatie verzameld over de 
meest voorkomende klachten, het belang 
van geestelijke gezondheid, wat men zelf of 
als familielid, buur of collega kan doen. 
Dankzij deze website kunnen vragen rond 
geestelijke gezondheid beter gevat worden 
en bespreekbaar gemaakt worden. De  
website biedt geen online hulpverlening. Het 
is wel de bedoeling om de weg naar de 
zorgverlening meer bekend en zichtbaar te 
maken.  
www.geestelijkgezond.be

Artsen-specialisten

CAW

Diëtisten

Geestelijke gezondheidszorg

Vasculair en esthetisch chirurg

Neus-, keel- en oorarts Tervuren

Cardiologen Tervuren

Dermatoloog Tervuren

Gynaecoloog

Kinderartsen Tervuren

Oogartsen Tervuren

Reumatoloog Vossem
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De fietsbieb is een ontleenruimte met  
kwalitatieve tweedehandsfietsen voor  
ongeveer 2- tot 12-jarigen. Iedereen kan 
een kinderfiets ontlenen, gebruiken en  
inwisselen voor een ander/groter exemplaar. 
Bijdrage bedraagt € 20 fietsgeld per jaar + 
€ 20 waarborg per fiets.  
Waar? School van Tervurendreef (vlakbij de 
Markt).  
https://www.facebook.com/FietsbiebTervuren/ 
tervuren@fietsbieb.be 

Een complete gids over trouwen en  
samenwonen, geboorte en opvoeding,  
onderwijs, vrije tijd, alleenstaand  
ouderschap, relatieproblemen enz.  
www.gidsvoorgezinnen.be 

De speelbieb ligt in de School van  
Tervurendreef naast de fietsbieb. Een leuk 
idee om speelgoed een tweede leven te 
geven. Je kan speelgoed uitlenen dat perfect 
is aangepast aan de leeftijd van je kind.  
Je kind kan speelgoed leren kennen en  
uittesten. De speelbieb wil een uitgebreide 
keuze aan spelmateriaal aanbieden:  
gezelschapsspelen, poppen, beweegmateriaal, 
puzzels, … en buitenspeelgoed. Zo vindt  
iedereen er wel iets naar zijn zin!  
Meer info? 
Huis van het Kind Tervuren 
Markt 7A bus 3 
3080 Tervuren 
huisvanhetkind@tervuren.be 
www.facebook.com/huisvanhetkindtervuren/ 
02 766 52 02

Kind en Gezin-lijn 
De Kind en Gezin-Lijn is bereikbaar elke 
werkdag van 8 tot 20 uur op het nummer 
078 15 01 00. Hier streeft men ernaar om zo 
snel mogelijk een gepast advies te geven. 
Je kan bij Kind en Gezin terecht voor: 
•   een afspraak in een consultatiebureau; 
•   informatie en advies over zwangerschap, 
    voeding, op- voeding enz.; 
•   een zwangerschapspakket of brochures; 
•   vragen over de prijs en de kwaliteit van  
    kinderopvang.  
078 15 01 00 (centraal telefoonnummer, 
elke werkdag van 8 tot 20 uur) 
www.kindengezin.be (via het contactformulier) 
Consultatiebureau Kind & Gezin Tervuren 
Jezus Eiklaan 29A - 3080 Tervuren 
078 15 01 00 (centraal telefoonnummer, 
elke werkdag van 8 tot 20 uur)  
Landelijke Kinderopvang 
Remylaan 4 - 3018 Wijgmaal 
070 24 60 41 
onthaal@landelijkekinderopvang.be 
www.landelijkekinderopvang.be  
Kraamzorg Familiehulp 
Martelarenlaan 6 A - 3010 Kessel-Lo 
016 29 81 30 
www.familiehulp.be  
Centrum voor Kraamzorg ‘De Bakermat’ 
Hier kan je terecht voor medische nazorg 
door eigen vroedvrouwen, kraamhulp,  
hygiënische verzorging voor moeder en 
baby, hulp in het huishouden enz. 
Diestsesteenweg 49 - 3010 Kessel-Lo 
016 20 77 40 
debakermat@debakermat.be 
www.debakermat.be  
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Vlaams-Brabant 
Justus Lipsiusstraat 71 - 3000 Leuven  
(3e verdieping) 
016 30 17 30 
info@vkvlaamsbrabant.be 
www.kindermishandelingleuven.be 

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel 
Pleegzorg voor kinderen, jongeren en  
volwassenen 
Kerkstraat 42 - 3010 Kessel-Lo 
016 35 94 70 
info@pleegzorgvbb.be 
www.pleegzorgvlaanderen.be  

Opvang zoeken voor je baby of peuter in 
Tervuren doe je via de centrale website 
www.kinderopvanginmijnbuurt.be. Indien  
je hierbij hulp nodig hebt kan je contact  
opnemen met contact opnemen via Loket 
Kinderopvang Tervuren.  
Lokaal Loket Kinderopvang Tervuren 
Markt 7A bus 3 - 3080 Tervuren 
02 766 52 02 
kinderopvang@tervuren.be 
Organisator: OCMW Tervuren 

De Katjes 
H. Boulengerlaan 7A - 3080 Tervuren 
02 767 98 33 
dekatjes@belgacom.net 
Organisator: Vzw Kinderdagverblijf De Katjes  
ISF International Daycare 
Stationsstraat 6 - 3080 Vossem 
0484 10 22 00 
r.vandersteegen@isfwaterloo.org 
Organisator: ISF International Daycare  
Helan Kinderopvang – Tovereik 
Jezus Eiklaan 37 - 3080 Tervuren 
0492 23 41 67 
tovereik@helan.be

Gezin

Kinderopvang

Fietsbieb

Gezinsondersteuning

Lokaal Loket Kinderopvang Tervuren

Groepsopvang met inkomenstarief

Gids voor Gezinnen

Speelbieb
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Baby-Team 
Oppemstraat 7 - 3080 Tervuren 
02 767 16 10 
babyteam@skynet.be 
Organisator: Van Essche-Lanaux-Maere-
mans-Verstraeten- Gay  
Basti&Bubu 
Vijfhuizenweg 3 - 3080 Duisburg 
0484 75 12 75 
tamara0918@hotmail.com 
Organisator: Tamara Dvalishvili  
De Bengels 
Huldenbergstraat 9 - 3080 Duisburg 
0472 04 88 97 
de.bengels@outlook.be 
Organisator: De Bengels  
Early Childhood Centre  
Pater Dupierreuxlaan 1 - 3080 Tervuren 
02 766 04 30 
Organisator: The British School of Brussels  
International Montessori School  
Bergestraat 24 - 3080 Tervuren 
02 721 21 11 
montessori.hr@skynet.be 
Organisator: International Montessori School  
KDV Klein Kapoentje  
Vander Achterstraat 46 - 3080 Tervuren 
02 304 88 87 
0472 23 84 37 
sandra@klein-kapoentje.be 
Verantwoordelijke: 
Sandra Hendrickx  
KDV Klein Kapoentje 
Wandelaarstraat 15a - 3080 Tervuren 
02 782 25 55 
0472 23 84 37 
sandra@klein-kapoentje.be 
Verantwoordelijke: 
Sandra Hendrickx

Koenraads Renate 
Edouard Hubertilaan 78 - 3080 Tervuren 
02 784 27 02 
ilke.vanbaelen@belgacom.net Organisator: 
Kinder- en Jeugdzorg VZW 

Duisburg 
Kinderoppasdienst voor leden van de  
Gezinsbond 
Contactpersoon: Bart Kuipers 
0475 59 00 70 (19.30 tot 22 uur) 
oppas.duisburg@gmail.com 
www.gezinsbond.be  
Tervuren  
Kinderoppasdienst voor leden van de  
Gezinsbond 
Contactpersoon: Bart Kuipers 
0475 59 00 70 (19.30 tot 22 uur) 
oppas@gezinsbondtervuren.be 
www.gezinsbond.be  
Vossem  
Kinderoppasdienst voor leden van de  
Gezinsbond 
Contactpersoon: Paula Boey 
02 767 15 64 (’s avonds, dinsdag hele dag) 
kinderoppas.vossem@gmail.com 
www.gezinsbond.be  
Vossem  
Kinderoppasdienst voor leden van de  
Gezinsbond 
Contactpersoon: Ilse Londers 
0494 10 00 02 
kinderoppas.vossem@gmail.com 
www.gezinsbond.be

070 22 22 36 
Tijdens weekdagen: van 18 tot 8 uur 
Tijdens het weekend: van vrijdagavond  
18 uur tot en met maandagochtend 8 uur 

Groepspraktijk Medi-Fura   
• Dr Verdonck   
• Dr Verheyen   
• Dr Grossen   
• Dr Donders  
Brusselsesteenweg 34A - 3080 Tervuren 
02 767 37 95 
www.hapt.be  
Dr. Dejonghe  
de Robianostraat 4 - 3080 Tervuren 
02 767 56 57  
Dr. Jongeneel 
Leuvensesteenweg 67 - 3080 Tervuren 
0495 45 15 55  
Huisartsenpraktijk Robyns Dr. M. Robyns 
Hertenbergstraat 40 - 3080 Tervuren 
02 767 40 18 
www.huisartsenpraktijk.be  
Huisartsenpraktijk De Linde 
• Dr. Meens 
• Dr. Stas 
• Dr. de Schaetzen 
• Dr. Mommaerts 
Lindeboomstraat 25 B1 - 3080 Tervuren 
02 767 59 27 
www.hadelinde.net

Groepsopvang met vrije prijs Gezinsopvang met inkomenstarief

Kinderoppasdienst Gezinsbond

Huisartsen wachtdienst

Huisartsen Tervuren

Huisartsen
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Dr. Degraef 
Heidestraat 28 - 3080 Duisburg 
02 767 62 63  
Huisartsen Rootse 
• Dr. Dewingaerden 
• Dr. Vandenheede 
• Dr. Jansens 
Mechelsestraat 1 Bus 1 - 3080 Duisburg 
02 305 55 50 
www.huisartsenrootse.be 

Dr. Boon 
Dorpstraat 12 - 3080 Vossem 
02 767 20 64  
Dr. Wittebrock  
Boterstraat 11 - 3080 Vossem 
02 767 02 84 

Dr. Depelecijn 
Groenlaan 25 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 11 71  
Dr. Jans  
Groenlaan 64 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 83 00  
Groepspraktijk Medi-Moorsel 
• Dr. Dercon 
• Dr. Schuermans 
• Dr. Verburgh 
Moorselstraat 125 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 79 76

Het Huis van het Kind Tervuren beoogt  
een lokale informatie, ondersteunings- en 
ontmoetingsplaats te zijn voor alle  
aanstaande gezinnen en gezinnen met  
kinderen tot 24 jaar, met bijzondere aandacht 
voor kwetsbare gezinnen. 

Huis van het Kind 
Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren 
02 766 52 02 
huisvanhetkind@tervuren.be 
www.huizenvanhetkind.be 

Zie ‘ALGEMENE WELZIJNSZORG’ 

Zie ‘KINDEROPVANG’ 

Belpaire Marie-Pascale 
Oppemstraat 78 - 3080 Tervuren 
02 767 77 08  
Groepspraktijk Healthcube  
Brusselsesteenweg 24A - 3080 Tervuren 
www.healthcube.be 
•   Massard Julien: 
    0468 26 75 44 
    julien.massard@healthcube.be 
•   Horta Isabel: 
    0479 02 95 61 
    isabel.horta@healthcube.be 
•   Block Sophie: 
    0485 68 55 97 
    sophie.block@healthcube.be

Aisling Christiaens 
Brusselsesteenweg 166 - 3080 Tervuren 
0478 91 17 94 
aisling@aisling.be  
Kine Maes-De Coster  
•   Maes Gregory 
•   Belpaire Eloise 
•   Vanbever Nina 
Albertlaan 4 - 3080 Tervuren 
02 767 21 86 
www.kinemaes-decoster.com  
Deruyver Lysbeth 
Museumlaan 10 - 3080 Tervuren 
02 767 57 00 
0498 68 61 59 
kineteam.deruyver@gmail.com  
Praktijk de Stolberg 
•   Van Rompaey Ann 
•   Cuveele Steven 
•   Dierckx Iris 
•   Becker Louise 
•   Devriendt Luka 
de Stolberglaan 2 - 3080 Tervuren 
02 767 94 16 
www.destolberg.be  
Kinepraktijk Smets 
•   Smets Ellen 
•   Verhaegen Liesbeth 
•   Ghys Dieter 
•   Cums Elke 
Hoornzeelstraat 56 - 3080 Tervuren 
02 767 54 72 
www.kinepraktijksmets.be 

Grootaers Alain 
rug- en nekschool 
ergonomie: werkpostbezoek, re-integratie 
na werkonbekwaamheid 
Terschurenstraat 65 - 3080 Duisburg 
0473 42 25 77 
grootaersalain@live.be

Huisartsen Duisburg

Huisartsen Vossem

Huisartsen Moorsel

Kinesisten Tervuren

Kinesisten Duisburg

Huis van het Kind

Kinderdagverblijven

Kinesitherapeuten

JAC
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Praktijk voor manuele en pediatrische 
kinesitherapie 
Rootstraat 68 - 3080 Duisburg 
02 306 84 53 
www.manu-pedia-kine.be  
Claes Roel 
(musculoskeletale kinesitherapie 
en rugaandoeningen): 
roel.claes1@telenet.be  
Weydert Ann 
(pediatrische kinesitherapie en 
psychomotoriek): 
annweydert@yahoo.com  
Daniëls Steven 
Oude Vrijheidsstraat 1 - 3080 Duisburg 
02 767 61 73 
0486 15 99 45 
daniels-steven-kinesitherapie.business.site/  
Groepspraktijk Loesje Van den Broeck 
Praktijk voor pediatrische (kinderen) en 
manuele kinesitherapie (volwassenen) 
Merenstraat 31 - 3080 Duisburg 
02 767 18 28 
016 43 70 39 
0478 49 25 28 
info@groepspraktijkloesje.be 
www.groepspraktijkloesje.be  
Van Rossum Els 
Zuerbergstraat 35 - 3080 Duisburg 
02 731 41 16  
Kinesitherapie Mary Nathalie Ovilla 
Specialiteiten: manuele lymfedrainage, 
shockwave 
therapie, geriatrische kinesitherapie 
Overijsesteenweg 93 - 3080 Duisburg 
0497 90 47 65 
nathalie@kine-duisburg.be 
www.kine-duisburg.be

Lemmelijn Pascale 
Moorselstraat 72 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 29 71  
Kine/Osteopraktijk 
Myriam Herroelen & Col 
Zwaluwenlaan 4 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 00 40 
www.kine-osteopraktijk-myriamherroelen.com  
Angenot Laurence 
Bleuckeveldlaan 38 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
0479 58 89 37 
langenot@gmail.com 

Coorens Rudi 
Leuvensesteenweg 152 - 3080 Vossem 
02 767 68 18 

Parochies Katholieke Eredienst - 
Federatie Tervuren 
Pastoor Jan Herinckx 
Kerkstraat 31 - 3080 Tervuren 
jan.herinckx@skynet.be 
www.kerktervuren.be  
St Paul’s Church Tervuren 
(English speaking) 
Rev. Dominic Newstead 
Hoornzeelstraat 24 - 3080 Tervuren 
www.stpaulstervuren.org  
Protestantse Kerk Brussel 
Ds. Douwe Boelens 
Nieuwe Graanmarkt 8 - 1000 Brussel 
dsdouweboelens@gmail.com 
www.protestantsekerkbrussel.be

Georganiseerde vrijzinnigheid 
huisvandeMens Leuven 
Contact: vrijzinnig moreel consulent 
Brusselsestraat 203 – 3000 Leuven 
016 23 56 35 
leuven@deMens.nu 
www.demens.nu 

Paloma bvba 
Waalse baan 53 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 56 03 
info@paloma.be 
www.paloma.be  
Logopediepraktijk ‘De taaltuin’ 
Belmans Hanna 
Rootstraat 23 - 3080 Duisburg 
0479 69 55 18 
hanna.belmans@gmail.com 
www.detaaltuin.be  
Logopediepraktijk Soraya Moock 
Kapellestraat 7 - 3080 Tervuren 
0478 49 88 43 
www.logosoraya.com 

OCMW Tervuren zorgconsulent 
(buurtgerichte zorg) 
Jezus Eiklaan 37 - 3080 Tervuren 
02 229 52 22 
zorgconsulent@tervuren.be  
Steunpunt Mantelzorg 
Sint Jansstraat 30 - 1000 Brussel 
02 515 04 42 
info@steunpuntmantelzorg.be 
www.steunpuntmantelzorg.be  
Liever Thuis LM (Liberale Mutualiteit) 
Livornostraat 25 - 1050 Elsene 
02 542 87 09 – 0473 52 70 76 
lieverthuis@lm.be 
www.lieverthuislm.be 

Kinesisten Tervuren (Moorsel)

Kinesist Vossem

Erediensten

Levensbeschouwingen

Logopedisten

Mantelzorg
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Samana (Christelijke Mutualiteit) 
Haachtsesteenweg 579 - 1030 Schaarbeek 
02 246 47 81 
info@samana.be 
www.samana.be  
Ons Zorgnetwerk 
Remylaan 4B - 3018 Wijgmaal 
016 24 49 49 
onszorgnetwerk@kvlv.be 
www.onszorgnetwerk.be  
OKRA, trefpunt 55+ 
Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579 - 
1030 Schaarbeek 
Postadres: Postbus 40 - 1031 Brussel 
02 246 57 72 
zorgrecht@okra.be 
www.okra.be  
Coponcho (Mantelzorgvereniging 
Socialistische Mutualiteiten) 
Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel 
02 515 02 63 
info@coponcho.be 
www.coponcho.be  

Zie ‘ZIEKENFONDSEN’ 

Zie ‘KINDEROPVANG’ 

Vanderlinden Anne 
Hoornzeelstraat 47 - 3080 Tervuren 
0494 34 92 44

Praktijk 
de Stolberg Cuveele Steven 
de Stolberglaan 2 - 3080 Tervuren 
02 767 94 16 
www.destolberg.be  
Osteopathiepraktijk Tervuren 
• Chris Ruddick 
• Tina Wissmann 
• Ellen Watson 
• Enya Voet 
• Yvan Wahl 
• Vincent Gouwy 
• Hilde Bessems 
• Jacqueline de Jong 
Brusselsesteenweg 45 - 3080 Tervuren 
02 256 95 30 
info@osteopathiepraktijk.be 
www.osteopathiepraktijk.be  
Ruelens Josiane 
J. Coosemansstraat 7 - 3080 Tervuren 
02 767 23 94  
Osteopaten Tervuren (Moorsel) Kine/ 
Osteopraktijk Myriam Herroelen & Co 
Zwaluwenlaan 4 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 00 40 
www.kine-osteopraktijk-myriamherroelen.com 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
Luchthavenlaan 10 - 1800 Vilvoorde 
02 255 30 40 
info@palliatievezorgvlaanderen.be 
www.palliatievezorgvlaanderen.be  
LEIF (Levens Einde Informatie Forum) 
J. Vander Vekenstraat 158 - 1780 Wemmel 
078 15 11 55 
www.leif.be  
PANAL (Palliatief Netwerk 
Arrondissement Leuven) 
Waversebaan 220 - 3001 Heverlee 
016 23 91 01 
vragen@panal.be 
www.panal.be 

RWS (Recht op Waardig Sterven) 
Italiëlei 153 - 2000 Antwerpen 
03 272 51 63 
info@rws.be 
www.rws.be 

Cammaerts Monia 
Hoornzeelstraat 37 - 3080 Tervuren 
0494 13 38 17  
Healthcube Dorrenboom Anjes 
Brusselsesteenweg 24A - 3080 Tervuren 
0474 30 41 39 
anjes.dorrenboom@healthcube.be 
www.healthcube.be 

Bauer Gunther 
Heidestraat 19 - 3080 Tervuren 
0497 53 26 61 
talk2improve@skynet.be  
Slocum-Bradley Nikki 
Sneppenlaan 36 - 3080 Tervuren 
0473 94 20 94 
DrSlocumBradley@gmail.com  
Rigo Adelheid 
Hertstraat 46 - 3080 Vossem 
02 767 26 48  
Engin Fanny 
(psycholoog + nutritherapeut) 
Overijsesteenweg 89 - 3080 Duisburg 
02 672 00 64  
De Wilde Ingrid 
Dennenlaan 10 - 3040 Huldenberg 
02 687 79 96 
0476 61 13 16  
Van Tricht Karin 
Biezenstraat 30 - 3040 Huldenberg 
0499 74 20 22 

Mutualiteiten

Osteopaten

Pedicure (medische)

Psychologen

Palliatieve zorgenOnthaalouders

Orthopedagoog
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Engelhardt Patrick 
Dorpsstraat 465 - 3061 Leefdaal 
0474 42 99 90  
Van Nimmen Danielle 
Streeklaan 1 - 3060 Bertem 
016 48 09 18  
Groepspraktijk Healthcube 
Psychologen kinderen en jongeren 
Brusselsesteenweg 24A - 3080 Tervuren 
www.healthcube.be 
•   Kool Ulrike: 
    0493 39 02 74 
    ulrike.kool@healthcube.be 
•   Vanhamel Britt: 
    0477 91 22 73 
    britt.vanhamell@healthcube.be 
•   Falise Yaël 
    0472 40 05 67 
    Yael.falise@healthcube.be  
Groepspraktijk Healthcube 
Psychologen volwassenen 
Brusselsesteenweg 24A - 3080 Tervuren 
www.healthcube.be 
•   Tromp Sophie: 
    0496 11 18 16 
    sophie.tromp@healthcube.be 
•   Stroobandt Tim (fr): 
    0470 39 14 33 
    tim.stroobandt@healthcube.be 
•   Virginie Parent 
    (loopbaancoach) 
    0474 99 43 29 
    Virginie.parent@healthcube.be 

Dr. Feys 
Brusselsestraat 62 - 3080 Tervuren 
02 767 34 47  
Groepspraktijk Sibling 
Peuskens Bie 
Bonnewyn Anke 
Deltour Sam 
Sint-Pauluslaan 30A - 3080 Vossem 
02 307 81 88 
sibling.vossem@gmail.com 

Dr. Dejonckheere Caroline 
Tervuursesteenweg 541 - 3060 Bertem 
02 768 19 22 
caroline.dejonckheere@telenet.be 
www.psychiatercarolinedejonckheere.be 

Universitair Centrum Sint-Jozef 
Leuvensesteenweg 517 - 3070 Kortenberg 
02 758 05 11  
U.P.C. Sint-Kamillus 
Krijkelberg 1 - 3360 Bierbeek 
016 45 26 11  
P.A.A.Z.-afdeling (Algemene 
ziekenhuizen 
met een psychiatrische afdeling) 
Herestraat 49 - 3000 Leuven 
016 34 38 21  
Sans Souci v.z.w 
Tentoonstellinglaan 218 - 1090 Jette  
(Brussel) 
02 478 04 33 

Afdeling Tervuren, Vossem - Duisburg 
Rootstraat 13, 3080 Tervuren. 
0495 50 87 15 (Voorzitter) 
voorzitter@tervuren.rodekruis.be 
tervuren.rodekruis.be 

Zie ‘WOONZORGCENTRA’ 

De Witte Nicole 
02 768 03 46 
nicoledewitte@scarlet.be

Sevenants Charlotte 
Hertstraat 2 - 3080 Vossem 
02 767 86 41 

Claes Dirk 
Pauwenlaan 47 - 3080 Tervuren (Moorsel) 
02 767 27 78 
dirk.claes5@telenet.be 

Michiels Agnes 
Molenweg 21 - 3080 Duisburg 
02 767 62 21 

Van Houdt Lieve 
Molendreef 37 - 3090 Overijse 
0483 03 36 93 
ellika@skynet.be  
Huisartsen Rootse Meers Ann 
Mechelsestraat 1 Bus 1 - 3080 Duisburg 
02 305 55 50 
www.huisartsenrootse.be  
Rookstoplijn 
0800 111 00 
www.tabakstop.be 

070 22 20 88 
De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, 
zon- en feestdagen van 10 tot 12 uur. 

0903 399 69 
van 9 tot 18 uur tijdens het weekend en op 
feestdagen of via www.tandarts.be.

Psychiaters

Psychiatrische ziekenhuizen

Rode Kruis

Tabakoloog

TandartsenRusthuizen

Samana

Afdeling Tervuren

Afdeling Tervuren (Moorsel)

Afdeling Duisburg

Orthodontie wachtdienst

Tandartsen wachtdienst

Afdeling Vossem
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Tandartspraktijk Dentius Tervuren 
Leuvensesteenweg 7 - 3080 Tervuren 
02 767 95 96 
tervuren@dentius.be 
www.dentius.be  
De Pauw Christian (algemeen tandarts) 
Brusselsesteenweg 94 - 3080 Tervuren 
02 767 97 40  
Claessens Christian (algemeen tandarts) 
- De Witte Mieke (algemeen tandarts) 
Lindeboomstraat 176/1 - 3080 Tervuren 
02 768 21 36  
Huys Sabine (orthodontie) 
O. De Pauwstraat 38/8 - 3080 Tervuren 
02 768 21 37  
Tandartspraktijk Confi-dent 
Soenen Laurence 
Spoden Manon 
Noha Fayed 
Brusselsesteenweg 73a - 3080 Tervuren 
02 310 50 20 
info@confident.be 
www.confi-dent.be  
Verheyden-Val D. (orthodontie) 
Kerkstraat 7 - 3080 Tervuren 
02 767 91 14 

Deschamps Annelies (algemeen 
tandarts) 
Rootstraat 53 - 3080 Duisburg 
02 767 11 26 

Declerck Mathieu 
Smisstraat 17 - 3080 Vossem 
02 767 65 36 
mathieu_declerck@hotmail.com 
www.tandartsmdeclerck.be  
Vandenbemden Ghislain 
Edelweislaan 37 - 3080 Vossem 
02 767 38 08 

Van Dessel Stefanie 
Stationsstraat 40 - 3080 Vossem 
02 308 09 90 

DENTIKA 
Moorselstraat 211 – 3080 Moorsel 
02 305 80 85 
info@dentika.be 
www.dentika.be 

OCMW Tervuren - Sociale dienst 
(buurtgerichte zorg) 
Jezus Eiklaan 37 - 3080 Tervuren 
02 229 52 20 (telefonisch bereikbaar van 9 
tot 12.30 u. en 13.30 tot 16 u.) 
thuisdiensten@tervuren.be  
Thuiszorg Brabant 
Stationsstraat 113 - 1930 Zaventem 
078 15 60 30 (centraal telefoonnummer) 
02 720 68 57 
ctz@socmut.be 
www.ctz.be  
i-mens 
Afdeling Tienen 
Minderbroedersstraat 30 - 3300 Tienen 
016 78 15 10 
info@i-mens.be 
www.i-mens.be  
Landelijke Thuiszorg 
Remylaan 4b - 3018 Wijgmaal 
016 24 39 90 
0800 112 05 
thuiszorg@ons.be 
www.landelijkethuiszorg.be  
Familiehulp Zorgregio Leuven 
Martelarenlaan 6a - 3010 Kessel-Lo 
016 29 81 30 
leuven@familiehulp.be 
www.familiehulp.be

El Haddad Samira 
0494 28 48 13  
Trappeniers Els 
02 306 94 89 
0477 67 54 01  
Verpleegpraktijk Het Leuvens Kruis 
7/7 dagen  
Lindeboomstraat 25/1 - 3080 Tervuren 
0475 44 74 92 
www.hetleuvenskruis.be 

Wit-Gele Kruis 
Lange Eikstraat 82 a/b - 
1970 Wezembeek-Oppem 
02 686 11 10 
wezembeek-oppem@wgkvlb.be 

OCMW Tervuren - Sociale dienst 
(buurtgerichte zorg) 
Minder Mobielen Centrale Jezus Eiklaan 37- 
3080 Tervuren 
02 229 52 22 
thuisdiensten@tervuren.be  
DAV (Dienst Aangepast Vervoer) Leuven 
Mobiel vzw 
Ijzerenmolenstraat 10 bus 2 - 3001 Leuven 
016 20 53 83 
dav.dispatching@vzwmobiel.be 
vzwmobiel.be/dav  
Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant 
Voor iedereen met een mobiliteitsbeperking 
die met een concrete vervoersvraag zit of 
op zoek is naar meer informatie over vervoer 
0800 26 990 (gratis nummer) 
mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be 
mav.info

Thuiszorg

Verpleegkundigen

Vervoer

Tandartsen Tervuren

Zelfstandigen

Thuisverpleging

Aangepast vervoer

Tandartsen Duisburg

Tandartsen Moorsel

Tandartsen Vossem
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Woonzorgcentrum Zoniën 
Woonzorgcentrum en kortverblijf Jezus 
Eiklaan 37 - 3080 Tervuren 
02 767 84 88 
woonzorgcentrumzonien@tervuren.be 
www.tervuren.be  
Centrum voor dagverzorging ‘De Den’ 
Jezus Eiklaan 37 - 3080 Tervuren 
02 785 01 06 
dagverzorgingscentrum@tervuren.be 
www.tervuren.be  
Sociale dienst woonzorgcentrum  
Zoniën 
Inlichtingen en vragen over opname en 
wachtlijsten 
02 785 01 53 (telefonisch bereikbaar van  
9 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16 u.) 
socialedienst-WZC@tervuren.be  
Assistentiewoningen De Vlonder 
Vlonderse Hoek 1 - 3080 Tervuren 
02 766 52 05 
assistentiewoningen@tervuren.be 
www.tervuren.be 

Onderstaande lijst is niet beperkend en bevat 
alleen de meest courante organisaties. Bij 
hiernavolgend Trefpunt Zelfhulp kan je  
terecht voor andere zelfhulpgroepen. Op hun 
website staan alle aandoeningen, ziektes en 
problemen alfabetisch gerangschikt.  
Trefpunt Zelfhulp 
Voor informatie en documentatie rond zelf-
hulp, lotgenotencontact, doorverwijzing 
naar zelfhulpgroepen enz. 
E. Van Evenstraat 2A - 3000 Leuven 
016 23 65 07 
trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be 
www.zelfhulp.be

ALS Liga 
Voor informatie m.b.t. de ziekte en de  
specialisten terzake en het uitlenen van  
allerhande materiaal (rolwagens, tilliften, 
spraakcomputers enz.) 
Nationaal secretariaat: 
Campus Sint-Rafaël, Blok H, 4de verdieping 
Kapucijnenvoer 33 B/1 - 3000 Leuven 
016 23 95 82 
info@als.be 
www.als.be  
Similes Vlaanderen 
Vereniging voor gezinsleden en naasten van 
personen met psychiatrische problemen 
Nationaal secretariaat: 
Groeneweg 151 - 3001 Heverlee 
016 24 42 01 
www.similes.org  
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw 
Rubensstraat 104/4 - 2300 Turnhout 
014 43 50 60 
0800 15 225 (gratis luister- en infolijn) 
secretariaat@alzheimerliga.be 
www.alzheimerliga.be  
Regionaal expertisecentrum dementie 
Memo 
Zorgregio Halle-Vilvoorde 
Molenhofstraat 31 - 1670 Heikruis 
02 398 00 18 
memo2@dementie.be 
www.dementie.be/memo  
Vlaamse Parkinson Liga vzw 
Diestsevest 33 bus 302 - 3000 Leuven 
0478 96 16 80 
contact@parkinsonliga.be 
www.parkinsonliga.be  
Kom op tegen kanker 
Koningsstraat 217 - 1210 Brussel 
02 227 69 69 
0800 35 445 (kankerlijn) 
info@komoptegenkanker.be 
www.komoptegenkanker.be

Nationaal Multiple Sclerose Centrum 
Vanheylenstraat 16 - 1820 Melsbroek 
02 597 80 00 
0800 93 352 (gratis MS infolijn) 
info@mscenter.be 
www.mscenter.be  
Astma- en Allergiekoepel 
Staatsbaan 165 - 3460 Bekkevoort 
0800 84 321 
info@astma-en-allergiekoepel.be 
www.astma-en-allergiekoepel.be  
Epilepsie Liga 
Ben je op zoek naar sociale of psychologi-
sche begeleiding of therapie of naar een 
contactgroep waar je met lotgenoten kan 
praten, dan kan je hier terecht. 
CGG Vlaams-Brabant Oost vzw 
Kapucijnenvoer 16 -3000 Leuven 
016 85 79 79 
vlaamsbrabant@epilepsieliga.be 
www.epilepsieliga.be  
Vlaamse Reumaliga 
Bleekstraat 7 - 2800 Mechelen 
015 21 11 21 
secretariaat@reumaliga.be 
www.reumaliga.be  
Diabetes Liga 
Ottergemsesteenweg 456 - 9000 Gent 
09 220 05 20 
0800 96 333 (diabetes infolijn) 
liga@diabetes.be 
www.diabetes.be  
Sensoa vzw 
F. Rooseveltplaats 12 bus 7 - 2060 Antwerpen 
03 238 68 68 
www.sensoa.be  
Tabakstop 
0800 111 00 
www.tabakstop.be  

Woon- en zorgcentra 

Zelfhulpgroepen
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Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 
Leuven 
Voor problemen allerhande m.b.t. jongeren-
welzijn, opvoeding, verhouding ouders- 
jongeren, enz.  
Diestsepoort 6 bus 53- 
3000 Leuven 
02 243 50 02 
ocj.leuven@jongerenwelzijn.be  
Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
Vilvoorde 
De Bavaylei 134 bus 2 - 1800 Vilvoorde 
02 251 44 25 
info@clbvilvoorde.be 
www.clbvilvoorde.be  
Meldpunt Misbruik, Geweld en 
Kindermishandeling 
1712  
AA Bond 
Algemeen Dienstbureau 
Grote Steenweg 149 - 2600 Berchem 
03 239 14 15 (24u/24u) 
info@aavlaanderen.org 
www.aavlaanderen.org 
AA Groep Kortenberg 
03 239 14 15 
info@aavlaanderen.org 
www.aavlaanderen.org  
Al Anon/Alateen 
Zelfhulpgroep voor familie en vrienden van 
alcoholisten Helenalei 24 - 2018 Antwerpen 
03 218 50 56 
info@al-anonvl.be 
www.al-anonvl.be 

Christelijke mutualiteit 
Melijndreef 11 - 3080 Tervuren 
02 240 85 31 
smb@cm.be 
Openingsuren: 
Maandag: van 9.30 tot 12 uur 
Woensdag: van 9.30 tot 12 uur 
Vrijdag: van 9.30 tot 12 uur 

•   Brievenbussen Tervuren: 
    E. Hubertilaan 1 
•   Brievenbussen Duisburg: 
    Pachthof Stroykens, Merenstraat 19 
•   Brievenbussen Tervuren (Moorsel): 
    Moorsel Kerk, Moorselstraat 
•   Brievenbussen Vossem: 
    Kleine Keiberg 45 
    Apotheek 3 Fonteinen,  
    hoek Sint-Pauluslaan  
Liberale mutualiteit 
Brievenbus Tervuren, Markt 8 
lmhoeilaart@mutplus.be 
www.mutplus.be  
Socialistische mutualiteit 
Vestenstraat 96 - 3080 Tervuren 
02 767 40 20 
www.fsmb.be 
Openingsuren: 
Maandag: van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 17 uur  
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 
Duisburgsesteenweg 149 - 3090 Eizer 
02 687 69 75 
www.vnz.be 
Openingsuren: 
Dinsdag: van 10 tot 13 uur en van 14 tot  
17 uur 
Donderdag: van 10 tot 13 uur en van 14 tot 
17 uur 
Brievenbus: 
Peperstraat 100 - 3080 Tervuren  
Dorpsstraat 18A - 3080 Vossem 
Onafhankelijk ziekenfonds - Partena 
Beekstraat 156 - 1970 Wezembeek-Oppem 
02 731 22 79 
wezembeekoppem@partena-partners.be 
www.partena-ozv.be 
Openingsuren: 
Maandag en vrijdag: van 9 tot 12.30 uur 
Dinsdag, woensdag en donderdag: van 9 tot 
12.30 uur en van 14 tot 17 uur 

Ziekenhuizen Leuven 
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg 
Herestraat 49 - 3000 Leuven 
016 33 22 11  
UZ Leuven - Campus Pellenberg 
Weligerveld 1 - 3212 Pellenberg 
016 33 83 65  
UZ Leuven - Campus Sint-Rafaël 
Kapucijnenvoer 33 - 3000 Leuven 
016 33 22 11  
H. Hart-ziekenhuis 
Naamsestraat 105 - 3000 Leuven 
016 20 92 11  
Ziekenhuizen Brussel 
UZ Brussel - Campus Jette 
Laarbeeklaan101 - 1090 Brussel 
02 477 41 11  
Saint-Luc 
Hippocrateslaan 10 - 1200 Brussel 
02 764 11 11 

FOD Sociale Zekerheid 
Directie-Generaal Personen met een Handicap 
Hier kan je terecht voor allerhande informatie 
m.b.t. het aanbod aan dienstverlening en  
financiële tegemoetkomingen (toekennen 
van tegemoetkomingen, afleveren van  
parkeerkaarten, attesten voor sociale en  
fiscale maatregelen, enz.). 
0800 98 799 
https://handicap.belgium.be/nl/  
Puzzel, gratis infolijn voor personen met 
een handicap Heb je concrete vragen rond 
wonen, werk, dagactiviteit, financiële steun, 
zorg enz. voor personen met een handicap? 
0800 150 45 
puzzel@handicap-ambulant.be 

Ziekenfondsen

Ziekenhuizen

Zorg voor mensen met een 
beperking



60

Steunpunt Druivenstreek 
Ondersteuning van volwassen personen met 
een verstandelijke, motorische of sensoriële 
beperking, een niet aangeboren hersenletsel 
of met autismespectrumstoornissen 
016 23 20 42 
info@begeleidwonen.be  
VAPH 
Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap Provincie Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6/57 - 3000 Leuven 
02 249 30 00 
leuven@vaph.be 
www.vaph.be  
KVG Vlaams-Brabant en Brussel 
Katholieke Vereniging voor 
Gehandicapten Provinciaal secretariaat: 
Tiensesteenweg 63 - 3010 Leuven 
016 23 51 61 
vlaams-brabant@kvg.be 
www.kvg-vlaamsbrabant.be  
VFG - Vereniging personen met een 
handicap 
Nationaal secretariaat: 
Sint-Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel 
02 515 02 61 
info@vfg.be 
www.vfg.be  
Diensten Ondersteuningsplan Vlaams- 
Brabant - Brussel Gratis dienstverlening 
voor personen met een handicap Regio 
Halle/Vilvoorde 
Itterbeeksebaan 210 - 1701 Dilbeek 
02 460 69 60 
hallevilvoorde@dop-vbb.be 
www.dop-vbb.be  
MeerMobiel: Iedereen op weg 
Het informatieplatform www.meermobiel.be 
zet personen met een mobiliteitsbeperking 
letterlijk en figuurlijk op de goede weg. Deze 
website geeft een overzicht van aangepast 
vervoer, dienstverlening, tegemoetkomingen 
of kortingen, samengesteld door het  
Expertisecentrum Toegankelijkheid van de 
Vlaamse overheid. 
www.meermobiel.be 

Belgische Confederatie van Blinden en 
Slechtzienden 
Georges Henrilaan 278 - 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
02 735 40 85 
info@bcbs-cbpam.be  
Blindenzorg Licht en Liefde 
‘Vlaamsoogpunt’ Brussel 
Kunstlaan 24 bus 21 - 1000 Brussel 
02 230 90 66 
brussel@vlaamsoogpunt.be 
www.blindenzorglichtenliefde.be  
Doof Vlaanderen vzw 
Maatschappelijke zetel: 
Dorpsstraat 43 - 9052 Gent 
09 224 46 76 
info@doof.vlaanderen 
www.doof.vlaanderen  
TOEMEKA 
Beweging voor een verstaanbare samenleving 
-   voor mensen met een verstandelijke  
    handicap 
Waversebaan 352 bus 2 - 3001 Heverlee 
016 40 76 92 
info@toemeka.be  
Stan vzw 
Trefpunt verstandelijke handicap 
Vooruitgangstraat 323 - 1030 Brussel 
02 897 33 90 
hallo@trefpuntstan.be 
www.trefpuntstan.be  
Vlaamse Vereniging Autisme 
Groot Begijnhof 14 - 9040 Gent 
078 15 22 52 
www.autismevlaanderen.be  
Autiwoonzorg 
Voor volwassen personen met autisme, hun 
ouders en familie en het ruime netwerk 
‘s Hertogenlaan 51 - 3000 Leuven 
www.autiwoonzorg.be  

OCMW Tervuren - Dienst 
welzijn (Sociaal Huis) Aanvraag 
integratietegemoetkoming, 
inkomensvervangende tegemoetkoming, 
tegemoetkoming hulp aan bejaarden, 
parkeerkaart en sociale/fiscale 
voordelen 
Markt 7A bus 3 - 3080 Tervuren 
02 766 52 02 
welzijn@tervuren.be  
Sporten met een beperking 
Sportweken voor kinderen met een (mentale) 
handicap 
vrijetijd@tervuren.be 
www.tervuren.be  
G-Gym bij Eurogym Tervuren 
Pater Dupierreuxlaan 1B - 3080 Tervuren 
Turnzaal van het GITO Tervuren  
(elke zondag van 10.30 tot 11.30 uur) 
eurogym_inschrijvingen@hotmail.com 
www.eurogymtervuren.be  
The Healing Horse 
Ondersteuning van kinderen en volwassenen 
met een handicap door hippotherapie 
Hulstpoellaan 20 - 3080 Tervuren 
02 757 15 81 
info@thehealinghorse.be 
www.thehealinghorse.be  
Ouders Voor Inclusie 
Voor alle ouders van kinderen, ongeacht de 
aard of graad van hun handicap 
Warande 37 – 9660 Brakel 
0471 30 26 50 
info@oudersvoorinclusie.be 
www.oudersvoorinclusie.be  
’t Muziekdoosje - Muziek op maat 
Muziekles voor kinderen met een  
beperking 
Dorpstraat 9 - 3080 Vossem 
0497 14 44 47 
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De Kerselaar 
Vergunde zorgvoorziening voor volwassenen 
met een handicap 
Drogenberg 90 - 3090 Overijse 
02 686 05 20 
de.kerselaar@telenet.be 
www.dekerselaarvzw.be  
De Berken 
Dagcentrum voor personen met een beperking 
Schavei 70 - 3090 Overijse 
02 687 57 20 
administratie@deberken.be 
www.deberken.be  
Ijsedal 
Beschutte werkplaats voor personen met 
een handicap 
Schavei 75 - 3090 Overijse 
02 686 09 20 
info@ijsedal.be 
www.ijsedal.be  
De Eglantier 
Therapeutisch dagverblijf voor kinderen en 
jongeren met een mentale en/of meervoudige 
beperking 
Coigesteenweg 19 - 3061 Leefdaal 
02 767 47 05 
www.eglantier.be  
Ganspoel 
Centrum voor ondersteuning van kinderen 
en volwassenen met visuele beperkingen 
Ganspoel 2 - 3040 Huldenberg 
02 686 00 40 
admin@ganspoel.be 
www.ganspoel.be  
De Arke 
Tehuis voor volwassenen met een mentale 
handicap  
Overstraat 71 - 3020 Herent 
016 49 02 26

Oostrem 
Dagcentrum en begeleid werken voor  
volwassenen met een mentale of fysieke 
beperking 
Oostremstraat 26 - 3020 Herent 
016 23 15 45 
info@oostrem.be 
www.oostrem.be  
Ons Tehuis Brabant 
Woonvoorziening en dagbesteding voor 
volwassenen met een mentale handicap 
Perksesteenweg 126 - 1910 Kampenhout 
016 65 91 10 
infootbvzw.be 
www.onstehuisbrabant.be  
Apojo 
Ondersteuning en zorg bij het maken van 
keuzes en uit- bouwen van een eigen leven 
voor volwassen personen met een handicap 
Herseltsesteenweg 35 - 3200 Aarschot 
016 56 56 75 
www.apojo.be  
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel 
Kerkstraat 42 - 3010 Kessel-Lo 
016 35 94 70 
info@plee‹gzorgvbb.be 
www.pleegzorgvlaanderen.be


