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Opbrengst van An Tafel voor 
Tongerse jeugdverenigingen
Een evenement organiseren om 
iets terug te doen voor de Ton-
gerse verenigingen, in de eerste 
plaats voor de jeugd, onze toe-
komst, en sociale goede doelen… 

Het was een idee, en vervolgens ontstond 
“An Tafel”. Een uitgebreide brunch met 
een ruim ontbijtassortiment, verscheidene 
warme gerechten van Carpe Diem en een 
dessertenbuffet in een exclusief  kader: 
het Kasteel van Widooie. In de prachtige 
kasteeltuinen met originele rozenperken 
werden door de kasteelvrouw rondleidin-
gen gegeven en  daarnaast was er volop 
kinderanimatie : een springkasteel, een 
draaimolen, reuzenspelen, kindergrime en 
een ballonnenclown. 

Zondag 25 augustus werd een plezante 
dag voor de 440 aanwezigen! Omdat dit 
een jaarlijks evenement zal worden, zal er 
elk jaar een andere jeugdbeweging en een 
ander goed doel aan bod komen. Voor de 
eerste editie van ‘An Tafel’ werd dit VKSJ-
KSA Sint-Jan  en de Hoge Dries in Ko-
ninksem, een initiatief  van vzw Tevona, 

tehuizen voor nazorg.
Op zondag 24 augustus 2014 hoop ik 
jullie opnieuw te verwelkomen voor een 
nieuwe editie van An Tafel in het Kasteel 
van Widooie. 

An Christiaens

Schepen van Jeugd



Begin oktober werden de wer-
ken van de ‘collector Nerem-
Vreren’ opgeleverd. Nog enkele 
herstellingen moeten gebeuren, 
maar vanaf dan kan het project 
verder gezet worden richting 
Diets-Heur.

Collector Nerem-Vreren-Diets-Heur…
het klinkt misschien niet spannend, 
maar het is wel een voorbeeldproject. 
Door de aanleg van de gescheiden 
rioleringen en de afvoer van het vuil 
water naar het zuiveringsstation in Mal, 
worden de aansluitingen van vuil water 
op de Jeker en de Beek weggewerkt met 
het oog op een betere waterkwaliteit. 
Het is ook een integraal project, door 
de samenwerking met verschillende 
partners  en verschillende thema’s die 
behandeld worden, van water, natuur 
en wegenis.

• Aquafin en Infrax die zorgden voor 
een betere waterkwaliteit, door de 
aanleg van de collector en een ge-
scheiden riolering.

• De provincie zorgde voor een betere 
waterkwantiteit en natuur door de 
herinrichting van de Beek, 

• De stad Tongeren zorgde voor de 
wegeniswerken en de nieuwe aanplan-
ting.

Voor Nerem en Vreren maakte het 
stadsbestuur 2 miljoen euro vrij om 
de straten te vernieuwen, pleinen te 
verfraaien, zodat ze een echte ont-
moetingsplaats worden, en om groene 
plekjes aan te leggen.

Door dit project wordt  nog een groene 
stip op de horizon geplaatst. Het is een 
voorbeeld van een duurzaam project op 
lange termijn. Tongeren wordt mooier 
en gezonder. Deze koers wil ik dan ook 
verder zetten. In Mal-Sluizen werd de 

collector als eerste fase van dit project 
al aangelegd en weldra wordt de laatste 
fase van dit project aangevat : de col-
lector Diets-Heur. Het stadsbestuur 
zal dan ook weer de nodige aandacht 
besteden aan de wegeniswerken, groene 
hoekjes en verfraaiing van het dorp.

Elk kerkdorp moet en zal aan bod ko-
men, maar u begrijpt dat dit onmogelijk 
allemaal gelijktijdig kan. Maar door 
grondig en doordacht zulke projecten 
in te plannen, hoop ik mee te werken 
en te zorgen voor een duurzaam en 
mooi groot-Tongeren.

Zulke projecten zijn zeer complex en 
duren verschillende jaren. Dat veroor-
zaakt spijtig genoeg altijd hinder. Om 
dit toch te kunnen beperken weten we 
dat de communicatie naar de bewoners 
toe omtrent planning en timing essenti-
eel is. Het kan natuurlijk altijd beter en 
ik zal er dan ook mee over waken dat 

dit frequent en tijdig zal gebeuren.  

De verdere uitvoering van de werken 
start vanaf  het Molenplein naar de 
Vrerenstraat, Martensweg, St-Medar-
dusstraat, Voortstraat en Heurstraat tot 
en met de Klaasstraat. Dit zal in 2015-
2016 gebeuren.

Vervolgens in 2017-2018 worden 
aansluitend de werken gelegen in de 
Kuilenstraat, Kuilenberg, Tierestraat, 
Kerkberg, Mazenstraat, Strikkelberg 
en de Heurstraat tot de Klaasstraat 
uitgevoerd.

Zodra er concrete ontwerpplannen 
beschikbaar zijn, zal dit aan  de betrok-
ken bewoners voorgelegd en overlegd 
worden. 

An Christiaens

Schepen van Openbare werken
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Jekervallei 
wordt verder verfraaid
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JONGCD&V Tongeren wil blij-
vend stilstaan bij het Tongerse 
beleid over Jongeren. Het is 
niet omdat CD&V in het kartel 
van Tongeren.nu is ingestapt 
dat we als jongeren niet meer 
het recht hebben om kritisch te 
zijn voor het beleid. Integen-
deel, het is zelfs onze plicht!

Daarom vroegen wij een onderhoud 
aan met de Tongerse burgemeester, 
Patrick Dewael, en schepen van Jeugd, 
An Christiaens, over de GAS-boetes. 
We stellen vast dat de GAS-boetes 
in Tongeren worden gebruikt voor 
wat ze bedoeld zijn: met name kleine 
hinder tegengaan. In 2012 werden er 
127 boetes uitgeschreven voor zwerf-
vuil,  sluikstorten en wildplassen. Het 
GAS-reglement is geen klopjacht en 
duidelijk niet tegen jongeren gericht in 
Tongeren.  Dat stemt mij uiteraard blij 

als voorzitter van de jongerenafdeling! 
Ik kan de manier waarop het huidige 
stadsbestuur het GAS-reglement han-
teert alleen maar toejuichen. 
Als ook jij de regeling wil nakijken 
(http://www.tongeren.be/Veiligheid/
Overlast) of  met ons wil debatteren of  

het jongerenbeleid in Tongeren, dan 
ben je altijd welkom op onze vergade-
ringen.

Vanessa Cluckers

Voorzitter JONGCD&V Tongeren

vanessacluckers@gmail.com

0479 66 70 31

JONGCD&V licht 
GAS-reglement door!

Aankondiging
Kerstfeest CD&V Senioren
De CD&V-senioren van Tongeren houden hun KERST-
FEEST op vrijdag 13 december 2013 vanaf 13.30 uur 
in het ontmoetingscentrum DE MEIR in Henis.

Na een welkomstwoord door de voorzitter wordt gratis taart en 
koffie aangeboden.  Animatie wordt  voorzien door Jos ROOF-
HOOFT.
Bijkomende consumpties aan democratische prijzen.  De bedie-
ning zal gebeuren door de CD&V mandatarissen en Bureauleden.
Graag inschrijving voor 5 december 2013 bij:
Jean SNELLINX: 0473/96 71 00 of  jean.snellinx@skynet.be of  
bij
Daniel LAERMANS: 0495/52 97 12
Wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid!

Daniel Laermans - Voorzitter CD&V-senioren
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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


