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tongeren
Wil Tongeren niet meer terrein verliezen, dan moet het meer investeren 
in betere relaties met de buren. De voorbije jaren werden de relaties met 
de buurgemeenten al te zeer verwaarloosd, aldus Marc Hoogmartens. 
Brandweer, politie en gezondheidszorg liggen voor de hand, maar ook 
op andere terreinen zijn er veel mogelijkheden. Lees verder op pagina 4.

Marc Hoogmartens, gemeenteraadslid, bracht 
de eilandmentaliteit van het Tongerse stadsbe-
stuur onder de aandacht op de gemeenteraad 
van december
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De keuze van het gemeentebestuur 
van Riemst om beroep te doen op de 
brandweer van Bilzen is een teken 
aan de wand. Met de operationele 
inzet van de brandweermannen of de 
samenwerking tussen de korpsen is 
niets mis, doch de dienstverlening in 
het kader van de brandweerpreventie 
liet te wensen over. Door een gebrek-
kige dienstverlening verliest Tongeren 
terrein. 

Ook de keuze van Tongeren om tot de 
brandweerzone Zuid-West te behoren, 
roept vragen op. In de zone Zuid-
West ligt Tongeren in een uithoek van 
die brandweerzone. In de zone Oost 
daarentegen zou Tongeren samen met 
Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren een 
sterke regio in de zone Oost kunnen 
vormen. Op termijn wordt een schaal-
vergroting immers onvermijdelijk. 
Op dat moment is het beter te kun-
nen opereren in een regio die zich 

kenmerkt door een natuurlijke sa-
menhang. Dergelijke keuze doet geen 
afbreuk aan de bestaande samenwer-
king met buurgemeenten Borgloon en 
Heers, die uiteraard kan blijven. 

Een zelfde redenering geldt ook 
voor de indeling van de politiezones. 
Bilzen, Hoeselt en Riemst vormen 
één politiezone. Tongeren vormt enkel 
met Herstappe een politiezone. De 
vraag rijst hoe lang te kleine zones 
kunnen standhouden. Samenwerking 
zal dan het meest kans maken tussen 
partners die op meerdere vlakken een 
eenheid vormen.

Het spreekt voor zich dat in diezelfde 
optiek ook de ambulancediensten (de 
MUG) best worden georganiseerd. 
Voor het Vesaliusziekenhuis zijn de 
buurgemeenten immers evidente 
partners.

Tijdens de gemeenteraad ontweek 
burgemeester Dewael het debat door 
dit pleidooi af te doen als een “klein-
geestige concurrentie tussen gemeen-
ten”. Voor CD&V is dit een strate-
gische vergissing. De wijze waarop 
Tongeren zijn regionale rol vervult, 
doet Tongeren aan belang inboeten.

De gebrekkige samenwerking in de 
organisatie van de veiligheidsdien-
sten is geen alleenstaand probleem. 
Ook op andere terreinen kan CD&V 
jammer genoeg weinig samenwerking 
vaststellen: geen gemeenschappelijke 
aankooporganisatie, geen archeolo-
gische dienstverlening, geen sociaal 
verhuurkantoor, …
CD&V roept daarom het schepencol-
lege op meer samen te werken met 
buurgemeenten, want: “Tongeren 
moet dringend zijn eiland verlaten.”
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Duurzaam wonen nu ook in Tongeren mogelijk dankzij petitie

Het Paarse stadsbestuur met sche-
pen van sociale zaken op kop dacht 
er anders over en verwierp zelfs de 

voorstellen van Jos Schouterden en 
Paul Denis in gemeente- en OCMW- 
raad. Hiermee was Tongeren de enige 

gemeente in Limburg waar Duwolim 
niet erkend werd en bijgevolg ook 
geen werking kon ontplooien.
De Nieuwe Volksbond repliceerde 
hierop met een petitie en een verzoek-
schrift van een 800-tal inwoners. Een 
vertegenwoordiger van de inwoners 
had de bedoeling om het dossier  
Duwolim te verdedigen op de ge-
meenteraad van 21 december 2010.
Het huidige stadsbestuur voelde 
de blamage aankomen en plaatste 
hetzelfde punt dat in oktober door de 
gemeente en OCMW-raad verworpen 
werd zelf op de agenda zodat Duw-
olim uiteindelijk toch erkend werd in 
onze gemeente. 
De Nieuwe Volksbond wil via deze 
weg de inwoners die de petitie gete-
kend en gesteund hebben van harte 
bedanken. 
Bedankt voor het geleverde werk!

Jos Schouterden

Duwolim, dat staat voor duurzaam wonen in Limburg, verstrekt goedkope 
energieleningen en gratis begeleiding voor gezinnen die denken aan een 
nieuwe ketel, dubbel glas of isolatiewerken. In feite is dit een ideaal instru-
ment om het Tongerse woningbestand energiezuinig te maken.

Jos Schouterden, de familie Olieslagers, An Christiaens en Paul Denis (vlnr)
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CD&V-Profiel: 

Guy Goffin

In 2006 was ik voor de eerste keer 
kandidaat voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Sindsdien ben ik lid van 
het partijbureau. Ik engageer me nu 
reeds om in 2012 opnieuw kandidaat 
te zijn en wil ijveren voor een beter 
lokaal sociaal beleid.
Het sociaal beleid in Tongeren houdt 

te weinig rekening met objectieve 
cijfers. Natte vingerwerk en cliëntelis-
me overheersen. Op vlak van sociale 
economie blijven er in Tongeren vele 
mogelijkheden onbenut. Wij vinden 
dat een spijtige zaak. CD&V Tonge-
ren ijvert ervoor om via de gekende 
cijfers van “ Steunpunt Sociale Plan-

ning” de problemen meer structureel 
aan te pakken.  
Onder leiding van gemeenteraadslid 
Jos Schouterden zullen we binnen 
CD&V Tongeren een werkgroep 
oprichten om het lokaal sociaal beleid 
te onderzoeken en de problemen aan 
te kaarten. We doen een oproep naar 
mensen die hieraan willen meewer-
ken.

Guy Goffin is verantwoordelijke van het boerderijproject Hoge Dries in 
Koninksem, waar 12 mensen met een mentale handicap wonen en werken.

Guy Goffin, CD&V-bureaulid, aan boerderij Hoge Dries te Koninksem

CD&V Tongeren
vraagt uw mening!
De voorbije wintermaanden kregen 
we in Vlaanderen te kampen met zwa-
re sneeuwval die leidde tot ijsgladde 
wegen en verkeerschaos. CD&V 

Tongeren wil graag weten wat u vindt 
van de maatregelen die werden getrof-
fen om de wegen sneeuw- en ijsvrij 
te maken. Heeft het stadsbestuur de 
juiste voorzorgen geboden en op een 
gepaste manier gereageerd op de 
zware sneeuwval? Laat van u horen, 
want uw mening telt voor CD&V!

Reageren kan:

- elektronisch via 
post@cdenvtongeren.be 
- via de post naar:
Redactie CD&V Tongeren
Astridlaan 65
3700 Tongeren 
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Leegstaande handelspanden 
    geven aan de stad een desolate indruk

Momenteel loopt er een projectop-
roep vanuit de Vlaamse regering dat 
gemeentes toelaat tot 70% kosten te 
recupereren voor renovatie van gevels 
en winkelpanden. 
Jos Schouterden lanceert een voorstel 
via de gemeenteraad om van deze 
subsidies gebruik te maken om onze 
handelskern te versterken.
CD&V Tongeren juicht de nieuwe op-
roep van de Vlaamse regering voor de 
renovatie van handelspanden dan ook 
ten sterkste toe. “Winkelen in Vlaan-
deren” is gericht op de versterking van 
de handelskernen. Want de leegstand 
in het stedelijke centrum “werkt 
imagoverlagend en doet afbreuk aan 
de aantrekkelijkheid ervan”, aldus 
Vlaams Minister-President 
Kris Peeters.

Leegstaande winkelpanden vormen een ernstige belemmering voor een 
aantrekkelijk en vitaal handelscentrum.

Jos Schouterden, An Christiaens en Stijn Wissels

CD&V Tongeren, bij u in de buurt
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