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Op vrijdag 3 februari vond in de Infirme-
rie onder grote belangstelling de nieuw-
jaarsreceptie van CD&V Tongeren plaats. 
An Christiaens stelde er haar sterke team 
voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. 
An Christiaens: “Ik geloof  in engage-
ment. Ik wil mij inzetten om het dagelijkse 
leven van mijn medeburgers te verbete-
ren, om mee te werken aan een warmere 
maatschappij. Daarom ben ik sinds 2007 
gemeenteraadslid voor CD&V en sinds 
2009 fractieleider in de gemeenteraad van 
Tongeren. Zo zie ik elke dag de proble-
men van de man en vrouw in de straat 
en span ik mij in om er een oplossing 
voor te vinden.Tongeren heeft nood aan 
een goed bestuur met een visie op lange 
termijn, met oog voor de levenskwaliteit 
van elke Tongenaar, in het centrum en in 
onze dorpen. Het structureel aanpakken 
van de noodzaken in de dorpen, zowel 
qua infrastructuur als qua buurtleven, is 
een prioriteit naast het aantrekkelijk maken 
van Tongeren als toeristisch centrum en 
als winkelstad. Er is nog veel werk aan 
de winkel. Samen met alle kandidaten op 
onze lijst Tongeren.nu garandeer ik u dat 
wij daar ten volle voor zullen gaan. 
Lees meer hier, op pagina 4!

Wouter Beke 
Nationaal  
voorzitter cd&v

An Christiaens stelt kandidaten 
gemeenteraadsverkiezingen voor

Van politici mag verwacht worden dat zij vanuit hun 
overtuiging aan oplossingen voor kleine en grote 
problemen werken. Als christendemocraten willen 
we dat mensen zich thuis voelen in hun stad 
zonder uitsluiting.   Dit is een werk van elke dag. 
Niet tegen andere partijen, maar samen, ten dienste van de 
inwoners.  Daarom steun ik CD&V Tongeren in hun initiatief  
om in het samenwerkingsverband Tongeren.nu de kiezer om 
steun hiervoor te vragen. 

32 jaar, centrum, juriste Stad Bilzen en kabinetsmedewerkster Minister De Crem, 
fractieleider gemeenteraad
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Jos SchouterdenPaul Denis Greetje Adams
Jos Schouterden is reeds 25 jaar 
actief  in de Tongerse politiek, eerst 
als OCMW-raadslid en nu al 18 jaar 
als gemeenteraadslid. Zijn overtui-
ging is dat de Tongerse politiek op 
een meer professionele wijze dient 
aangepakt te worden. Beroepshalve 
werkt hij al 32 jaar voor DVV-
verzekeringen. Aanspreekbaar zijn 
via het verenigingsleven heeft hem 
ontelbare contacten opgeleverd. De 
beleidsdomeinen waarin in Ton-
geren volgens Jos nog bijzonder 
veel kan veranderen zijn personeel, 
mobiliteit, economie en OCMW en 
sociaal beleid.

Paul is sinds 1980 actief  in Leef-
milieu Tongeren. In de politiek is 
hij actief  sinds 2006. Zijn motiva-
tie? Tongeren is een schitterende 
gemeente om in te wonen! Vanuit 
zijn mandaat als OCMW-raadslid is 
er bij hem uiteraard ook een grote 
sociale betrokkenheid naar armoe-
de. Paul is ook creatief  lid van de 
Fairtrade-trekkersgroep. Hij wil in 
de toekomst vooral waken over de 
hoge kwaliteit van landschap, natuur 
en monumenten en ervoor zorgen 
dat de mobiliteitsproblematiek niet 
uitsluitend wordt ingevuld door 
gemotoriseerd verkeer. In confron-
tatie met de toenemende armoede 
verdient het OCMW zeer dringend 
een verscherpte aandacht.

Greetje Adams is gehuwd met Tony 
Decraecker en mama van Isebel en 
Benjamin. Maar bovenal is zij het 
trotse moeke van Zander en Mila. 
Greetje is al actief  in de politiek 
sinds 1982. Greetje gaat voor een 
school waar een kind zich veilig 
voelt, waar het zich kan ontplooien 
tot een volwaardig, gelukkig mens! 
Bovendien wil Greetje ook een 
zorgzaam beleid met meer kinder-
opvang, ouderenzorg en gehan-
dicaptenzorg. Maar haar grootste 
bezorgdheid gaat naar de verdoken 
armoede in Tongeren: kansarmoede 
een halt toeroepen. Haar moto luidt: 
“Geef  de kinderen een stad waar 
het goed is om te leven”.  

De CD&V-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012

56 jaar, Centrum, verzekeringsconsulent, 
uittredend gemeenteraadslid

53 jaar, Centrum, leerkracht aardrijkskun-
de VIIO-scholengemeenschap, uittre-
dend OCMW-raadslid

52 jaar, Koninksem, op rust gestelde 
kleuteronderwijzeres; uittredend OCMW-
raadslid
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Evelyne StassenAn Noelmans

Krijn Henrotte

Guido Roosen

Tony Ghijsens

De 22-jarige Evelyne was gedurende 
enkele jaren sociaal geëngageerd als 
leidster bij VKSJ Sint-Jan te Tongeren. 
Ook nu ligt dit onderwerp haar nog 
nauw aan het hart. “De jongeren van 
vandaag zijn onze toekomst. Vandaar 
dat we moeten blijven investeren in 
het onderwijs”, aldus Evelyne. Om te 
streven naar een rechtvaardige samen-
leving, wil ze niet alleen een aanspreek-
punt zijn voor de jeugd, maar voor elke 
inwoner van de stad Tongeren.

An is sinds 2000 actief  in de Tongerse 
politiek. An werkt bij een grote Vlaam-
se bank en houdt zich vooral bezig met 
complexe kredietdossiers. Vanuit haar 
werk is An dan ook geïnteresseerd in 
economie en financiën. Ondersteuning 
aan onderwijs zodat iedereen dezelfde 
onderwijskansen krijgt en later gemak-
kelijk aan een plaats op de arbeidsmarkt 
komt, uitbreiding van de dienst budget-
beheer van het OCMW,… Dit zijn de 
punten die Ans aandacht verdienen.

Krijn interesseert zich al zijn hele leven 
in politiek, het is hem bijna met de 
paplepel ingegoten. Na zijn studies als 
burgerlijk bouwkundig ingenieur ging 
hij aan de slag als projectingenieur bij 
een bouwbedrijf. Nu is hij er bestuurder 
en beseft hij hoe moeilijk het is om een 
gemeenschap met respect voor iedereen 
te laten samenwerken op weg naar een 
gezamenlijk doel. Daarnaast is hij sinds 
jaar en dag actief  in het vrijwilligersle-
ven. Vooral het thema van de “Eerlijke 
handel” ligt hem nauw aan het hart. 
Krijn wil een creatieve bijdrage leveren 
om van Tongeren een betere stad te 
maken met respect voor iedereen. 

Zowel beroepsmatig (ACV) als via het 
verenigingsleven staat Guido midden 
tussen de mensen en zet hij zich in de 
eerste plaats in voor de gewone Ton-
genaar. Hij wil in de toekomst mee zijn 
schouders zetten onder de uitwerking 
van een beter sociaal beleid. Bovendien 
wil hij de leefbaarheid en veiligheid in 
het stadscentrum, de dorpen en de 
wijken helpen vergroten. Ook de zorg 
om betaalbare woongelegenheid in 
Tongeren houdt Guido bezig.

Tony Ghijsens is gehuwd met Noëlla 
Vanclee en vader van Ilona en Elina. 
Hij is betrokken in vele verenigingen: 
de gezinsbond, de landelijke gilde en de 
kerkfabriek van Overrepen. Tony geeft 
les in het  buitengewoon onderwijs. Bij 
de laatste verkiezingen werd hij verko-
zen als OCMW-raadslid en nadien is hij 
overgestapt naar de gemeenteraad. Tony 
zou willen sleutelen aan een degelijke 
ondersteuning van het gemeentelijk on-
derwijs, meer inspraak voor onze gezin-
nen in hetgeen in onze stad of  dorpen 
leeft en de sociale dienstverlening.

22 jaar, Mal, regentes Engels/PAV en stu-
dente lerares buitengewoon onderwijs

37 jaar, Sluizen, kredietadviseur, uittre-
dend OCMW-raadslid

37 jaar, centrum, projectingenieur-be-
stuurder bouwonderneming

49 jaar, Riksingen, maatschappelijk 
werker en regioverantwoordelijke ACV, 
uittredend gemeenteraadslid

47 jaar, Neerrepen, regent land- en tuin-
bouw, uittredend gemeenteraadslid

Linda Dirix
Linda Dirix kreeg de gemeentepolitiek 
met de paplepel ingegeven. Overtuigd 
dat men op lokaal vlak als persoon iets 
betekenen voor het beleid, zet ze nu 
zelf  de stap naar de politiek. Ze vindt 
het belangrijk om een (luide) stem te 
geven aan wat er leeft in Tongeren op 
het gebied van welzijn en gezondheid, 
op sociaal en cultureel vlak, vooral 
voor mensen die de weg niet vinden 
naar de bestaande initiatieven..., ook 
de jeugd draagt ze een warm hart toe. 

37 jaar, Centrum, consulente sociale 
dienst Jeugdrechtbank Tongeren
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Werk mee aan 
de toekomst 

van onze 
gemeente

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

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!

Benny Leroi

Vanessa Cluckers

Benny Leroi is gehuwd met Vanessa en 
bestuurder van een bouwfirma. Benny 
volgt de politiek al vele jaren van dichtbij 
maar besloot een paar jaar geleden om 
niet langer langs te zijlijn te blijven staan 
en actief  deel te nemen aan politiek. Als 
Ruttenaar is hij tevens vertrouwd met 
de problemen en de noden van onze 
prachtige dorpen. Benny merkt dat er 
soms te weinig aandacht is voor bepaalde 
wijken en daarvoor wil hij zich extra hard 
inzetten! Benny zal steeds zeggen wat hij 
hoopt en doen wat hij kan…

Vanessa is gehuwd met Tom Re-
priels en mama van Arthur en Louis. 
Ze is maatschappelijk werker bij 
OCMW Bilzen en seksuoloog/re-
latietherapeut. Vanessa is actief  in 
het lokale verenigingsleven: VKSJ 
St-Jan, KVLV Henis,... Vanuit haar 
werkveld is ze zeer nauw betrokken 
bij het wel-zijn of  niet-zijn van men-
sen. Vanessa merkt dat er in Ton-
geren nog uitdagingen liggen in de 
sociale kwesties waar ze niet aan 
voorbij kan gaan. Ze wil dan ook 
graag haar steentje bijdragen om van 
Tongeren een leefbare stad te maken 
voor iedereen.

36 jaar, Rutten, ondernemer

32 jaar, Henis, maatschappelijk werker 
OCMW Bilzen/relatietherapeute, seksuo-
loge

Marc Hoogmartens
Marc Hoogmartens heeft al heel wat bestuurservaring. Hij zetelt sinds 1988 
in de Tongerse gemeenteraad en was eerder ook schepen. De beleidsdo-
meinen die hij van nabij opvolgt zijn het algemeen bestuur, financiën en het 
informatiebeleid. De komende jaren wil hij vooral werken aan de uitbouw 
van Tongeren als regionaal centrum. “Tongeren zal meer moeten samen-
werken met buurgemeenten om een aantal diensten betaalbaar en nabij te 
kunnen verzekeren.”  Kritisch doch constructief  is zijn bestuursstijl. Men-

sen die openstaan voor kritiek, maar 
samenwerken kunnen volgens hem 
de beste resultaten boeken. Voor hem 
moet een stadsbestuur goed luisteren, 
grondig overwegen en vervolgens 
kordaat handelen.

52 jaar, Centrum, leidend ambtenaar, uit-
tredend gemeenteraadslid

Jill Dedry
Jill zou van Tongeren graag een brui-
sende stad willen maken, want ze is van 
mening dat Tongeren potentieel heeft 
en dat dit helaas nog niet volledig tot 
uiting is gekomen. Ze wil ook de jeugd 
van Tongeren vertegenwoordigen 
om hen ook wat meer plezier te laten 
beleven in onze mooie stad. Buiten 
studeren onderhoudt ze vooral haar 
contacten met vrienden en familie. Ze 
vindt dat de dorpen wat vergeten wor-
den en wil hier zeker graag verandering 
in brengen.

22 jaar, Lauw, studente regentaat


