
“ Samen met 
de ganse CD&V-ploeg, 
wens ik jullie voor 2019 
een jaar vol geborgenheid!”

» AN CHRISTIAENS
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onze andere 
verkozenen 
zijn... Krijn Henrotte     Evelyne Stassen     Steve Hoste     Kelly Roosen       Yves Knaepen

“AmbITIE vooR ToNGEREN 
EN dE ToNGENAREN”

Tongeren maken we samen, dat is één van de uitgangspunten van 
het nieuwe bestuur. Vandaag ligt er een positief project op tafel 
dat Tongeren verder laat groeien  tot een bruisende, aangename 
en groene stad. Het is voor ons belangrijk dat inwoners kunnen 
participeren aan deze groei. Met het nieuwe bestuursakkoord 
tonen we ambitie, voor iedereen en op elk beleidsvlak. 

Voor economie, met nieuwe bedrijventerreinen, steun voor 
gespecialiseerde handel en een lokale taks shift zodat wie in Tongeren 
woont minder belastingen op arbeid betaalt. Voor mobiliteit en 
openbare werken, met de realisatie van de omleidingswegen, met 
een inhaalbeweging voor fietsersvoorzieningen en met groene 
ruimte rond de Jeker en in de rest van de stad. Ambitie is er ook 
voor cultuur en toerisme, met de uitkijktoren van de basiliek, met 
waardevolle musea, bloeiende verenigingen en een nieuwe editie 
van MoMeNT.  

Maar investeren doen we bovenal in mensen. In een inclusief beleid 
waarbij alle partners de krachten bundelen om onze inwoners te 
ondersteunen. Niet in het minst onze kinderen: het Huis van het 
Kind wordt de motor om alle jonge Tongenaren dezelfde kansen 

te geven en daar werken we samen met scholen, verenigingen, de 
jeugddienst,…. Zo willen we kinderarmoede geen kans geven. Dat 
ligt me ook als schepen van jeugd nauw aan het hart. 

In het schepencollege neem ik afscheid van Openbare Werken en 
Kinderopvang en blik ik tevreden terug. Met 50.000m nieuwe stoep, 
gescheiden riolering op heel wat plaatsen, verkeersveilige school-
omgevingen, groene zones en de openlegging van de Jeker hebben 
we heel wat gerealiseerd. Met onthaalouders en opvanginitiatieven 
sloegen we de handen in elkaar om zo veel mogelijk kinderen een 
warme opvang te bieden. Ook mijn opvolgers zullen blijven investe-
ren in deze bevoegdheden. Als nieuwe schepen van cultuur, jeugd 
en toerisme ga ik de uitdaging aan om van Tongeren dé cultuurstad 
van onze regio te maken en tegelijk ons sociocultureel weefsel te 
versterken voor jong en oud. Ik ben trots op onze ploeg, op mijn 
CD&V-collega’s en onze plannen voor de eerste stad.  Samen gaan 
we voor een Tongeren waar iedereen mee is en dat dankzij jullie 
steun. Daarvoor wil ik jullie bedanken. En nu aan het werk!

op 14 oktober bevestigde de Tongenaar het vertrouwen in Tongeren.nu - de stadslijst van open vld, Cd&v 
en onafhankelijken. In sp.a vonden we een partner voor een positief Tongers project. op 24 november stelden 
we met onze coalitie de bestuursploeg en het beleidsplan voor en op 2 januari geven we de aftrap voor 6 jaar 
engagement voor alle inwoners. met de hele ploeg en in het bijzonder met de huidige en toekomstige Cd&v-
schepenen gaan we aan de slag voor de eerste stad.

AN CHRISTIAENS 
 
» 1e Schepen en 
schepen van cultuur, 
toerisme en jeugd



» Schepen van Economie, city marketing en landbouw (met inbegrip van smart city)

Om verder te groeien als dynamische stad, blijven we inzetten 
op gezonde en sterke zelfstandige activiteiten, kmo’s en grote 
bedrijven. Zij creëren tewerkstelling en inkomens voor inwoners. 
Een bedrijfsvriendelijke benadering door een ‘ondernemerscel’ 
die een geïntegreerde gemeentelijke dienstverlening levert, blijft 
daarom aangewezen. En dit voor zowel starters, nieuwe als ge-
vestigde bedrijven. Het devies is hun administratieve rompslomp 
te beperken en hun groeikansen te optimaliseren. En dit geldt 
voor alle sectoren: landbouw, productie- of logistieke bedrijven, 
handel, horeca, vrije beroepen of andere dienstverlenende acti-
viteiten.

Hoe zien we ons kernwinkelgebied? De stad van morgen is een 
stad waar gewinkeld wordt, waar men voor diensten terecht kan, 
... en waar men ook kan wonen. Wonen, naast en boven winkels.

Een bijkomende stimulans kan ook bestaan uit een ‘welwillende’ 

opstelling van ons bestuur en onze diensten naar vragen tot her-
bestemming, verbouwing en renovatie. Uitgangspunt moet zijn 
dat we als bestuur een goede mix van winkels, diensten en wo-
nen willen in onze winkelstraten en dat we dus dergelijke dos-
siers positief benaderen. In de behandeling willen we niet stren-
ger zijn dan wat Vlaanderen ons oplegt.

We gaan ook na of het reglementair kader, zoals het RUP en onze 
gemeentelijke verordeningen niet te streng is, en bijgevolg mis-
schien verhindert dat het gewenste beleid ook vorm krijgt op het 
terrein. Als overheid willen we ook een actieve rol spelen en pan-
den opkopen om ze daarna terug in de markt te zetten met het 
doel een ontwikkeling op gang te brengen. 

» voorzitter van het bijzonder Comité voor de Sociale dienst en schepen van sociale zaken

Kansen voor kinderen

De integratie van stad en OCMW ingevolge het decreet lokaal bestuur 
biedt de kans om een meer geïntegreerd sociaal beleid te voeren. De aan-
pak van kansarmoede is bijvoorbeeld niet langer een zaak van enkel het 
OCMW maar van het hele lokaal bestuur in al zijn beleidsdomeinen. Een 
activeringsbeleid is aan de andere kant niet langer alleen een zaak van 
het stadsbestuur. 

De Vlaamse overheid wenst dat het lokaal bestuur een sturende rol speelt 
in netwerken en dat er met andere lokale besturen samengewerkt wordt. 
Tongeren wil die taak ter harte nemen. We schakelen ons ook in in de visie 
de Vlaamse overheid rond de eerstelijnszorg.

De voorbije jaren heeft het OCMW de kansarmoede bij kinderen  

 
in kaart gebracht. Elk kind dat in kansarmoede opgroeit is er één te veel.

Alle kinderen hebben recht op kansen. Om hier op een gestructureerde 
manier aan te werken, werd het ‘Huis van het Kind’ opgericht. Kansen 
voor kinderen is geen zaak van het OCMW alleen. Vanuit alle beleidsdo-
meinen kan hier aan gewerkt worden. Denk aan onderwijs, sport (zie het 
voorbeeld van Second Serve), cultuur, … 

Ook het activeringsbeleid dat de stad wenst te voeren is hierin belangrijk. 
Kansarmoede bij kinderen zal maar structureel aangepakt kunnen wor-
den als kinderen opgroeien in een gezin waarin de ouders werk hebben. 

“SoCIAAL ZIjN,
ZIT IN oNZE GENEN” 
JoS SCHouterDeN

“EEN KERN 
vERSTERKENd bELEId” 
MArC HoogMArteNS
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met Kelly Roosen (19), Evelyne Stassen (29) en Yves Knaepen (31) stemde de 
Tongenaar drie jonge oranje wolven de gemeenteraad in. ook Wesley Haiverlain 
(30) en Soffia moës (36) zetten een knappe score neer op 14 oktober.

De komende legislatuur zal de stem van de jongeren klinken in de gemeenteraad. 
Vanaf 2023 ook in het schepencollege, want schepen Jos Schouterden geeft zijn ambt 
door aan Evelyne Stassen. Ook schepen Marc Hoogmartens geeft de fakkel door aan 
Krijn Henrotte. Toekomst verzekerd!

boozebar 
met een 
oranje tintje
 
Op vrijdagavond 4 
januari staat Jong 
CD&V achter de toog 
van de kerstchalet 
van café De Chili. Heb 
je zin in jenever, cava 
en gezelligheid op de 
Grote Markt?

We bedienen je graag!

De verjonging was een schot in de roos 

joNG Cd&v ToNGEREN 
HEEfT 3 vERKoZENEN 
KeLLY, eVeLYNe eN YVeS

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

Uw lokale contactpersonen:
Jean Snellinx - Voorzitter
Erwin Dewelf - Communicatieverantwoordelijke 
info@tongeren.cdenv.be
www.tongeren.cdenv.be

Volg ons op facebook: 
www.facebook.com/tongeren.cdenv
 
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/doe-mee/lid-worden 

 
Verantwoordelijke uitgever 
Jean Snellinx - Merebeemd 12 - Tongeren

ToNGEREN 
NoDigt u uit

NIEUWjAARSRECEPTIE
ZoNDAG 13 JANUARI 2019

10U30 - DE PLINE
Meer iNfo op oNze WebSite 

WWW.TONGEREN.CDENV.BE

joNG Cd&v 
ZoEKT joU

Ben je tussen 16 en 36 en 

geboeid door politiek en de 

eerste stad? Welkom in ons 

team!  Stuur ons een be-

richtje via Facebook (www.

facebook.com/jongcdenv-

tongeren) en we houden je 

op de hoogte van 

onze activiteiten.


