
An Christiaens is geboren en getogen 
in Tongeren, 34 jaar, gehuwd met Tom en 
mama van Matisse (5 jaar). Als schepen 
van Openbare Werken, Jeugd en Kin-
deropvang is An dagdagelijks bezig met 
noden en vragen van de mensen. Als ju-
ridisch adviseur, bij voormalig Premier 
Leterme en momenteel bij Minister Pie-
ter De Crem, werkt ze mee aan een goed 
en rechtszeker beleid.

In het Vlaams Parlement wil ik mij in-
zetten om Limburg verder te ontwikkelen 
als belangrijke economische regio, waar 
jong en oud betaalbaar kunnen wonen.

Krijn Henrotte is 40 jaar en burgerlijk 
ingenieur. Krijn is getrouwd met Kath-
leen De Jaegher en samen hebben zij 3 
kinderen: Anke (14), Lynn (11) en Ward (5). 
Hij heeft de leiding over 100 werknemers 

bij het bouwbedrijf Vandebos in Alken. 
Daarnaast is hij in Tongeren gemeente-
raadslid, voorzitter van Vredeseilanden 
en Tongeren-Fair Tradegemeente. Ook is 
Krijn actief bij Rotary, de Kroning, de KSA 
en hij speelt voetbal.

Duurzaam ondernemen met respect 
voor de mensen, daar staat Krijn voor.
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Voor 25 mei 2014 zijn 
An Christiaens en Krijn Henrotte 

onze kandidaten!

SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 
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Pal op de grens van Tongeren en Riemst zal 
het op- en afrittencomplex van de E313 een 
grondige vernieuwing krijgen. Vlaams minis-
ter van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde 
Crevits (CD&V) maakt hiervoor ruim 1,5 mil-
joen euro vrij.

Het op- en afrittencomplex nr. 32 van de auto-
snelweg E313 wordt grondig heringericht. Er 
komen, gespreid over meerdere fases, twee 
nieuwe rotondes, een nieuwe brug over de 
E313, een carpoolparking, een vrachtwagen-
parking en een nieuwe weg naar het indus-
trieterrein Tongeren-Oost. Voor de fietsers 
komt er een nieuwe verkeersveilige fietsin-
frastructuur. Door de aanleg van een nieuw 
dubbelrichtingsfietspad en een fietstunnel 
zullen fietsers de op- en afritten van de snel-

De industriezone wordt 
beter en veiliger toe-
gankelijk voor fietser 
en automobilist

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde 
een groot rivierherstelproject uit langs de 
Jeker in de Kevie (Tongeren). Gidsen van 
Natuurpunt en de VMM nemen u graag mee 
langs de mooiste plekjes en realisaties van het 
project. De wandelingen passen in de officiële 
inhuldiging op 10 maart van zowel het rivier-
herstelproject aan de Kevie als de herinrich-
ting van de Beek binnen het Aquadra-project.

De Vlaamse Milieumaatschappij herstelde de 

oude Jekerarm en de bijhorende meanders 
langs de Blaarmolen, die opnieuw in verbinding 
staat met de Jeker. Deze ingrepen verhogen de 
natuurlijke waterberging, verbeteren de leefom-
geving van waterminnende planten en dieren 
en vergroten de belevingswaarde van de vallei. 

Dit is een samenwerkingsverband tussen 
Aquafin, Infrax, Provincie Limburg en stad 
Tongeren.

De ‘collector Nerem-Vreren’, klinkt misschien 
niet spannend maar het is wel een voorbeeldpro-
ject. Door de aanleg van de gescheiden riolerin-
gen en de afvoer van het vuil water naar het zui-
veringsstation in Mal, worden de aansluitingen 
van vuil water op de Jeker en de Beek wegge-
werkt met het oog op een betere waterkwaliteit. 
Het is ook een integraal project, door de samen-
werking met verschillende partners –die ik zonet 
noemde- en verschillende thema’s die behan-
deld worden, van water, natuur en wegenis.

Voor een betere 
waterkwaliteit en natuur!

weg niet meer moeten kruisen.

Voor de eerste fase van deze infrastructuur 
(aanleg rotonde kant Tongeren en aanslui-
tende (fiets)infrastructuur) maakt Vlaams 
minister Hilde Crevits ruim 1,5 miljoen euro 
vrij. De werkzaamheden worden in de loop van 
dit jaar uitgevoerd.

"Voor Tongeren heeft dit project een grote 
impact voor de veiligheid van de zwakke weg-

gebruiker", zegt schepen voor Openbare Wer-
ken An Christiaens (Tongeren.nu). "Bovendien 
krijgt Tongeren-Oost een betere ontsluiting, 
wat belangrijk is om het industrieterrein te 
laten groeien."

Crevits voegt toe: "Door de combinatie van 
fietsvriendelijke infrastructuur in de nabij-
heid van het industrieterrein willen we meer 
mensen ertoe bewegen met de fiets naar het 
werk te gaan."
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De Gasthuiskapel krijgt momenteel een gron-
dige restauratiebeurt. Als alles volgens de 
planning verloopt, wordt ze in het najaar van 
2014 het nieuwe regionaal bezoekerscentrum 
voor Tongeren. Het bezoekerscentrum maakt 
de toeristen op een professionele manier weg-
wijs in de stad en de regio. De Gasthuiskapel 
wordt met andere woorden het uithangbord van 
de regio en het ideale startpunt om de omge-
ving op een actieve manier te verkennen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het 
bezoekerscentrum onder te brengen in het 
stadhuis. 

Om diverse redenen, onder meer plaatsgebrek, 
was dit evenwel geen geschikte optie. 

De Gasthuiskapel, gelegen in het commerciële 
hart van de stad, bleek een uitstekend alterna-
tief. Momenteel wordt de kapelruimte gereno-
veerd onder supervisie van het architectenbu-
reau Frank Bertels. 

Het einde van de ruwbouwwerken is voor de 
bouwvakantie gepland. Voor de binneninrich-
ting van de kapelruimte wordt een beroep 
gedaan op architect Victor Simoni, in samen-
werking met het architectenbureau Michel 
Janssen.

Gasthuiskapel 
wordt regionaal 
bezoekerscentrum

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

De volgende maanden zullen de dossiers 
omtrent de technische uitrustingen en de 
inrichtingswerken 'aanbestedingsklaar' wor-
den gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om 
begin 2014 voor deze dossiers een aannemer 
aan te stellen. Die heeft vervolgens zowat zes 
maanden de tijd om de werken af te ronden.

De kosten van het hele project worden geraamd 
op 2,3 miljoen euro. Van dit bedrag is 1,6 mil-
joen euro gesubsidieerd. De stad levert een 
financiële bijdrage van 700 000 euro.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER TONGEREN

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Op de grens Tongeren - Riemst zal het op- 
en afrittencomplex van de E313 een gron-
dige vernieuwing krijgen, Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde 
Crevits (CD&V) maakt hiervoor ruim 1,5 
miljoen euro vrij.

In samenwerking met Aquafin, Infrax, 
Provincie Limburg en stad Tongeren voerde 
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een 
groot rivierherstelproject uit langs de Jeker 
in de Kevie (Tongeren).

De Gasthuiskapel krijgt momenteel een 
grondige renovatie. De kosten van het hele 
project worden geraamd op 2,3 miljoen 
euro, waarvan 1,6 miljoen euro gesubsidi-
eerd en 700 000 euro bijdrage van de stad. 
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