
“Met CD&V gaan wij voor een 
zorgzame samenleving. Alleen zo 
realiseren we een solidaire-WIJ-
maatschappij” 

AN CHRISTIAENS
Schepen van Jeugd

"Kinderen en jongeren verdienen ruimte in 
Tongeren, en die krijgen ze eindelijk in het 
nieuwe jongerencentrum Hal P in de 
vernieuwde Mulkenhal. Hal P wordt een plek 
voor en door jongeren. De polyvalente 
ruimte kan gebruikt worden voor fuiven, 
maar kan ook opgedeeld worden voor 
repetities, workshops, optredens en andere 
activiteiten. Hal P geeft jongeren en lokale 
jeugdverenigingen meer mogelijkheden, 
want initiatieven van onze lokale jeugd 
stimuleren is belangrijk."

Jong CD&V Voorzitter Thomas Donvil aan het woord. 

Het nieuwe jongerencentrum, Hal P, is essentieel voor de Tongerse jeugd. Een jeugd waar Jong 
CD&V ook om bekommerd is. Daarom hebben wij na de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
samen met onze, toen nog Jong CD&V’er, schepen van Jeugd & Kinderopvang An Christiaens 
aangedrongen op een jongerencentrum. Het was een van de zaken die ik als voorzitter van 
onze jongeren zeker gerealiseerd wilde zien. Des te meer omdat ik dit zelf heb moeten missen 
tijdens mijn jeugd. Omliggende gemeentes als 
Riemst, Bilzen, Hoeselt, Borgloon beschikten 
allemaal al geruime tijd over een jeugdhuis 
maar in Tongeren ontbrak dat jammer genoeg. 
Maar met Hal P hebben we binnenkort veel meer 
dan een jeugdhuis. Iedereen kan er namelijk 
terecht: van jeugdbewegingen, 
speelpleinwerking tot kinderopvang. Een 
betere locatie dan het Pliniuspark is er haast 
niet: een prachtig groen park met talloze 
recreatiemogelijkheden voor de kleinste onder 
ons tot de allergrootste. Er zullen ook 
evenementen georganiseerd worden. Dit 
betekent een enorme boost voor lokale bands, 
dj’s, stand-up comedians en nog veel meer. Nu 
kunnen ze bijna nergens terecht en talent van 
eigen bodem moet een kans krijgen en dan nog 
liefst in de heimat zelf. Wie weet welke 
toekomstige toppers er ontstaan…”.

IN JUNI HEEFT TONGEREN 
EINDELIJK EEN NIEUW 
JEUGDCENTRUM: HAL P

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jean SNELLINX
(Jean.Snellinx@skynet.be)
www.tongeren.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvtongeren

in Tongeren
tongeren.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Tongeren jaargang 17 - mei 2017
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We worden met z’n allen steeds ouder. 
Dit op zich is uiteraard een goede zaak. 
Maar soms wil de gezondheid niet meer 
mee en moet je noodgedwongen 
beroep doen op ondersteuning. 
Iedereen wil zo lang mogelijk thuis 
blijven. Soms is dit niet meer mogelijk. 
Waar kan ik terecht? Zal mijn pensioen 
volstaan om de kosten te betalen? Wat 
als dit niet het geval is? Ben ik dan mijn 
vrijheid kwijt? 
Allemaal belangrijke vragen. Naar 
aanleiding van de dag van de zorg ging 
CD&V Tongeren op pad. We zochten het 
voor u uit. 

CD&V bezocht 
Woonzorgcentra

JOS SCHOUTERDEN, Schepen van Welzijn

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via cdenv.tongeren@hotmail.be of via www.cdenv.be/wordlid
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Jong CD&V-ers Yves Knaepen, Evelyne Stassen 

en voorzitter Thomas Donvil



Vrijwilligerswerking 

Om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden zijn de 
overheidssubsidies krap. Instellingen bieden 
extra service aan. Dit wordt vaak gedragen 
door vrijwilligers. Alle centra gaven aan dat 
deze engagementen onmisbaar zijn. 

Geld / goederenbeheer 
Senioren beheren zelf hun gelden en 
goederen. Natuurlijk kunnen er met familie of 
vertrouwenspersonen praktische afspraken 
gemaakt worden. Instellingen kunnen 
administratieve ondersteuning bieden. Het is 
aan elke senior of hij hier al dan niet van 
gebruik maakt. Indien de senior omwille van 
gezondheidsredenen niet langer in staat is 

om een eigen beheer te voeren, kan de 
vrederechter een bewindvoerder aanstellen. 
In geen enkel geval kan de instelling juridisch 
bevoegd zijn om de gelden van haar cliënten 
te beheren. 

Bij de keuze voor een W.Z.C. is de dagprijs een 
belangrijk element. Je kan cijfermatig 
vergelijken Een samenvattend overzicht kan 
je terugvinden www.zorg-en-gezondheid.be 
De dagprijs omvat een basisdienstverlening. 
Het staat de organisatie vrij om 
supplementen aan te rekenen voor extra 
dienstverlening. 

Bevraag u altijd op voorhand wat al dan niet 
in de dagprijs is inbegrepen. Prijzen 
verschillen ook op basis van infrastructuur 
en/of omkadering. 
 
De prijs is een dagprijs. Voor dagen dat je niet 
aanwezig bent b.v. hospitalisatie betaal je een 
verminderd tarief. 

 Wanneer beide partners naar het home 
verhuizen rekenen de meeste instellingen 
een bijzonder tarief aan. Instellingen kunnen 
2persoonskamers aanbieden maar mogen 
ook 2x éénpersoonskamer ter beschikking 
stellen. 
De prijs mag dan verdubbeld worden. 

Aanmeldingsprocedure 
Voor alle centra is er een specifieke 
aanmeldingsprocedure. Omdat wachttijden 
kunnen oplopen, moet je tijdig contact 
opnemen. 
Je kan je altijd inschrijven. Wanneer er een 
plaats vrij is, beslis je zelf of je al dan niet 
verhuist. Een aanmelding houdt dus geen 
verplichting in. 

Welke voorzieningen zijn er in 
Tongeren? 

Woon- en zorgcentra (zgn. rustoorden) 
Rustoorden zijn de meest gekend vorm van 
opvang.  Zij zijn bedoeld voor senioren die niet 
meer thuis kunnen wonen. De residenten 
verblijven er op permanente basis. In onze 
stad zijn er op 4 locaties woon- en zorgcentra. 
Omdat de Vlaamse regering veel belang 
hecht aan kwaliteitsvolle zorg zijn er normen 
waaraan elke instelling minimaal moet 
voldoen. Dit wil dan ook zeggen dat het 
zorgaanbod in elke instelling grotendeels 
gelijklopend is. 
Het staat de instellingen vrij om bijkomende 
inspanningen te doen. Zo zijn er centra die 
kiezen voor extra personeel of uitgebreidere 
infrastructuur, een divers aanbod aan vrije 
tijdskeuze, aanbod voeding enz.. Dit verklaart 
dan ook het verschil in prijs. 
 
Dagzorgcentra 
In een dagzorgcentrum verblijf je alleen 
overdag. Familie of mantelzorgers krijgen dus 
de mogelijkheid om even op adem te komen. 
De nadruk ligt er op ontmoeting en 
ontspanning. Je kan er ’s middags blijven 
eten. De opvang voorziet ook in een 
persoonlijker begeleiding. Er is ook een 
rustruimte. In Tongeren is er één 
dagzorgcentrum. 

 
Serviceflats of assistentiewoningen 
Je huurt een appartement in een groter 
wooncomplex. Je woont dus zelfstandig en 
beschikt over een leefruimte, keuken, 
slaapkamer en sanitaire ruimte. Maar er zijn 
ook gemeenschappelijke ruimten. 
Het gebouw is aangepast . Je kan hulp/ 
ondersteuning vragen en beroep doen op 
extra service zoals maaltijden, poetshulp, 
intern  e.d. In Tongeren zijn er op 3 locaties 
assistentiewoningen. 
Verpleegkundigen en sociale werkers slaan 
dan ook de handen in elkaar en bekijken 
individueel welke zorg ze op maat van de 
patiënten kunnen aan-bieden.

“Mede dank zij CD&V is er aan 
het begin van deze legislatuur 
werk gemaakt van een 
transparante wachtlijst voor 
het WZC”
AN NOELMANS - OCMW-Raadslid

OMDAT MENSEN 
BELANGRIJK ZIJN

4 WZC
bezocht door 50 
CD&V'ers voor, tijdens 
en na de Dag van de 
Zorg

2

Heb je vragen? Wil je reageren?
Laat het ons weten of vraag het ons. Via maildoor naar 
cdenv.tongeren@hotmail.be

VRIJWILLIGERS 
BEPALEN DE
GUNSTIGE DAGPRIJS
Redelijke verschillen in de dagprijzen

Tot 7000 vrijwilligersuren op één jaar

CD&V TONGEREN gaat voor 
betaalbare zorg

CD&V mocht ervaren dat de 
aangeboden zorg op een hoog 
kwalitatief niveau aangeboden 
wordt. 
Alhoewel de zorg steeds meer 
en meer technologisch wordt 
blijft onze partij vooral geloven 
in een zorg met een menselijk 
gelaat.  Centraal gegeven is de 
verbondenheid tussen de 
senior, familie, personeel en 
vrijwilliger. 

De mechanismen om de zorg 
voor iedereen betaalbaar te 
houden moeten verder 
gepropageerd worden. De 
capaciteit van de zorg moet 
gelijke voet houden met de 
evolutie van de vergrijzing. 

We zetten primordiaal in op de 
optimalisering van de zelf- en 
thuiszorg. Maar wanneer thuis 
wonen niet langer kan moeten 
Tongenaren terecht kunnen in 
eigen stad voor een warme 
zorg met de beste kwaliteit.
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Bereikbaar met het openbaar vervoer en een 

veilige oversteekplaats is belangrijk
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