
tongeren.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 13 - JUnI 2013

Geslaagd huwelijk
Als voorzitter van CD&V-Tongeren 
kan ik u met genoegen meedelen 
dat het verstandshuwelijk tussen 
onze partij en de VLD als geslaagd 
mag beschouwd worden. Samen met 
de coalitiepartner SP.A  zijn seri-
euze beleidsopties genomen. Dat 
er  inspanningen nodig zijn op het 
vlak van besparingen kan niemand 
ontkennen. Belangrijk is het feit dat 
de Tongenaren dit niet te erg aan de 
lijve gaan ondervinden. 

Ondertussen zijn is JONGCD&V 
onder leiding van Vanessa Cluckers 
flink van start gegaan. De verwach-
tingen zijn hoog gespannen mede 
ook door het feit dat zij de provinci-
ale voorzitter van de jongeren, Ste-
fan Jacobs, in hun midden hebben.

Heel wat aandacht zal gaan om al 
onze leden en sympathisanten op 
regelmatige tijdstippen samen te 
brengen in een gezellige  sfeer.  Dit 
resulteert in een eetdag op  31 okto-
ber en een kerstfeest voor de seni-
oren op vrijdag 13 december. Meer 
details volgen nog. En dan zeker niet 
de An Tafel vergeten  maar daar ver-
telt An Christiaens u nog wel meer 
over…..

Jean Snellinx
Voorzitter CD&V Tongeren

In het bestuursakkoord spraken de 
Tongerse coalitiepartners af  om de 
komende jaren stevig in te zetten op de 
verdere ontwikkeling van het toerisme in 
Tongeren. Marc Hoogmartens, CD&V-
schepen van toerisme, werkt momenteel 
aan een meerjarig toerismeplan. Hij licht 
een tip van de sluier op. Naast belangrijke 
investeringen in de toeristische kernpro-
ducten wil hij voluit de kaart trekken van 
de karaktervolle, Haspengouwse streek. 
Samenwerking wordt het codewoord met 
tal van partners.
Als oudste stad van België heeft Tongeren 
reeds een stevige merknaam die tot ver 
buiten de stadsgrenzen reikt. Klassiekers 
als Ambiorix, de basiliek of  het Gallo-Ro-
meins Museum zijn vertrouwde trekpleis-
ters voor de actieve cultuurtoerist. Dit aan-
bod willen we versterken met investeringen 
in een nieuw toeristisch bezoekerscentrum 
in de voormalige Gasthuiskapel in het 
Julianuscomplex, het vroegere Sint Jaco-
bushospitaal, een moderne reconstructie 
van de tempel die opgegraven werd langs 
de Romeinse muur aan de Legioenenlaan, 
de uitbouw van de archeologische site 
onder de basiliek en de inrichting van de 

schatkamer van de basiliek in de Romaanse 
ommegang.  
De volgende jaren wil schepen Marc 
Hoogmartens ook de plattelands- en 
natuurbeleving een centrale plaats geven. 
Onze streek, de natuur, de landschap-
pen en het erfgoed in onze dorpen lenen 
zich bij uitstek voor een aantrekkelijk 
fiets- en wandeltoerisme. Ook de nieuwe 
invulling van het Pliniuspark wordt in dat 
perspectief  geplaatst. Met deze initiatieven 
willen we toeristen warm maken voor een 
gevarieerd en meerdaags verblijf. Hotels, 
gastenkamers, vakantiewoningen, fietsca-
fé’s, brasseries of  restaurants kunnen daar 
maximaal op inspelen.
Dit alles willen we verder concretiseren via 
een doorgedreven citymarketing, een goed 
overleg met alle toeristische spelers, een 
nauwe samenwerking tussen alle stadsdien-
sten en in een ruim regionaal verband met 
de buurgemeenten tot Maastricht en Luik.

Toerisme wordt een hefboom 
voor Tongeren
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op zondag 25 augustus 
nodigt onze schepen 
an Christiaens u uit voor 
een gezellige brunch 
met kinderanimatie in 
het Kasteel van Widooie. 
Hou deze dag alvast vrij 
om erbij te zijn. meer in-
formatie volgt spoedig!

Tijdens de komende jaren gaan heel 
wat beslissingen moeten genomen 
worden op het vlak van mobiliteit, 
infrastructuur, milieu, onderwijs, 
financiën en zoveel meer. In de 
schoot van de CD&V-Tongeren 
zijn we dan ook overgegaan tot de 
oprichting van een denktank. De 
denktank telt voorlopig 20 leden, 
waaronder een kern van CD&V-
jongeren , en zal in de toekomst nog 
uitgebreid worden.  Bedoeling is 
vooral om onze CD&V-mandataris-
sen in het schepencollege, gemeen-
teraad, OCMW, Vesalius en Woonzo 
met raad en daad bij te staan.  Op 
regelmatige tijdstippen zullen de 
leden van de denktank zich buigen 
over een actueel onderwerp. 

In eerste instantie werd het dossier 
over de Tongerse detailhandel be-
sproken. Alhoewel het stadsbestuur 
dit dossier reeds heeft toegelicht 
had de denktank nog de volgende 
positieve opmerkingen.

1. De consument liefst ook mee 
betrekken in VZW Shoppingstad 
en middenstandsraad. 

2. Meer publiciteit voor de voorde-
len die er al zijn (bussen, par-
kings,…) 

3. Zorgen voor (betalende)  bus-
pendels voor parkings die ver-
derop liggen zoals de Motten. 

4. De stad kan corrigerend optre-
den in het creëren van diversiteit 
in het aanbod en in het weren 
van handelszaken en niet-com-
merciële zaken die niet thuisho-
ren in een winkelstraat.  Er kan 
gewerkt worden naar een aanbod 
voor oudere mensen die niet naar 
naburige steden kunnen/willen 
trekken. 

5. De Jeugddienst inschakelen om 
de shoppingdagen op te fleuren 
en te animeren.

6. De leegstandsbelasting moet 
omhoog om de eigenaar van een 
handelspand te verplichten zijn 
huurprijs aan te passen zodat het 
sneller verhuurd wordt.  Dit van-
af  een bepaalde periode dat zijn 
pand leeg staat (2 jaar).  De hoge 
huurprijs van de handelspanden 
is een primordiaal probleem.

Jean Snellinx
Voorzitter CD&V Tongeren

UITNODIGING

An Tafel!

Denktank CD&V Tongeren adviseert voortaan mandatarissen

Tongerse detailhandel  
op de sporen krijgen
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Jong CD&V nam een vliegende start in 2013. Met de aanstel-
ling van het nieuwe bestuur in februari hebben we meteen ook 
het fundament gelegd een geweldig gedreven jongerenploeg. 

Na de brainstormingsessies in maart en 
april volgde ons eerste uitbreekmoment. 
Dat dit een schot in de roos was, mag 
blijken uit de aandacht die we hierbij 
trokken van de media. Met onze cock-
tailbar op de avondmarkt, hebben we 
meteen onze ploeg bekendgemaakt en 
laten zien wat we in onze mars hebben. 

Ik zou waarschijnlijk moeten schrijven 
dat we nog jong zijn en nog een lange 
weg af  te leggen hebben. Maar gezien 
ik niet zo hou van valse bescheidenheid 
hou, wil ik vooral mijn ploeg  bedanken. 

Om op zo’n korte tijd dergelijke presta-
tie neer te zetten, getuigt van gedreven-
heid. 

En dat is precies wat we nodig hebben!  
Een hart voor Tongeren en daar hou ik 
van! Iedereen die zich geroepen voelt 
om mee te werken aan een mooi pro-
ject met gevoel voor elke Tongenaar, is 
welkom. Elke eerste vrijdag om 20 uur 
in de Bazilik.

Vanessa Clucker
0479 66 70 31

Sinds september 2011 is er in Ton-
geren een CD&V Seniorenwerking 
actief. Gezien de snelle toename van 
60-plussers werd de noodzaak aange-
voeld de specifieke aandachtspunten 
van senioren in de samenleving ken-
baar te maken aan het bestuur van 
onze stad. Bij die aandachtspunten 
horen o.a. problemen over wonen, 
mobiliteit en de opvang van zorgbe-
hoevenden. Dit alles op grond van 
onze christelijke waarden. 

De CD&V Senioren hebben een 
vertegenwoordiging, zowel bij de 
provinciale als de nationale CD&V 
Senioren. Dit is een mogelijkheid om 
concreet hier in Tongeren de natio-
nale en provinciale visies te toetsen 
aan de Tongerse werkelijkheid.

De Tongerse CD&V Senioren 
hielden reeds een aantal activiteiten, 
zoals voordrachten over het huidige 
seniorenbeleid. Een reeks activitei-
ten wordt op kort en lange termijn 
gepland, zowel op politiek, cultureel 
als ontspanningsgebied.

Verdere informatie is te verkrijgen 
via vanhove.frans@skynet.be of  
0475/428915 (Daniel Laermans)

Daniel Laermans
voorzitter CD&V Senioren

Jong CD&V anno 2013 CD&V  
Tongeren  
vergeet  
senioren niet

‘Langer werken 
is ook heLemaaL 
anders werken?
#goedgezind
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
David Mulleners
(davidmulleners@hotmail.com)
www.tongeren.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Wat maakt u 
goed gezind in 

onze gemeente?

#goedgezind

CD&V Tongeren, tot uw dienst

sterke gezinnen 
kunnen tegen een 

stootje. de overheid 
moet niet aLLes in hun 
pLaats (wiLLen) doen?

#goedgezind

geLijke 
basiskinderbijsLag 

voor eLk kind?
#goedgezind

‘een eigen en 
energievriendeLijke 

woning: utopie of 
mogeLijkheid?

#goedgezind

schoLen aLs pLaats 
van ontwikkeLing 
voor eLk taLent? 
schooLvakanties 

anders organiseren?

#goedgezind

sLim 
rekeningrijden  
aLs opLossing 

voor 
fiLeprobLeem?

#goedgezind


