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Open ruimte onder druk door nieuwbouwprojecten

Sociale woningen: renoveren en herbestemmen 
Op de laatste gemeenteraad is beslist om 27 sociale woningen bij te bouwen bovenop de al reeds geplande 
woningen. N-VA Tongeren vindt dat er te veel naar gloednieuwe projecten en te weinig naar mogelijke  
hervestigingen of renovaties gekeken wordt. Op die manier komt onze Tongerse open ruimte verder onder 
druk te staan.

Onvoldoende sociale woningen
Tongeren beantwoordde al jaren niet aan 
het vereiste sociale woonaanbod. Minister 
Homans vroeg aan alle Vlaamse gemeen-
ten om tegen 2020 een inhaalbeweging 
te maken. Daarom werd een groot aantal 
nieuwe projecten ingepland, waarvan er 
vele al zijn gerealiseerd. Daar bovenop ko-
men nu dus nog 27 extra huurwoningen. 

Locaties 
In de vroegere kazerne worden de plannen 
concreet om te starten met de bouw van 
een groot aantal woningen. In Konink-
sem is men bezig met de uitvoering van 
de nutsvoorzieningen voor een nieuwe 
woonwijk. En op de nieuwe woonwijk 
‘Heuveldal’ zijn de verschillende fases van 
de bouwwerken nog niet afgerond. De 
verkoop is nog volop bezig.

Open ruimte onder druk 
Op deze manier is men een groot stuk van 
de woonuitbreidingsgebieden reeds aan 

het invullen. Ook in de verdere toekomst 
zal men nog willen bouwen. Toch willen 
wij onze open ruimten beschermen tegen 
de druk van de bouwwoede. Zo zal bouw-
grond een schaars goed worden. Mogelijk 
zal de huidige bedrijvigheid de druk op 
de huizenprijzen wegnemen. Vorig jaar 
stegen de prijzen van bestaande woningen 
in Tongeren met 11%, veel meer dan het 
Vlaamse gemiddelde.

Beter renoveren en herbestemmen 
In het stadscentrum en in de dorpskernen 
staan genoeg onbewoonde en verwaar-
loosde huizen die snakken naar renovatie 
of afbraak. Slechts twee locaties worden 
momenteel aangepakt: het jarenlang 
verkrotte pand Le Dôme in de Honds-
straat en de rij leegstaande panden op het 
Regulierenplein. De kleinere panden die 
niet interessant zijn voor bouwpromotoren 
blijven echter staan.
In het budget voor stadsvernieuwing moet 
het bestuur geld vinden om particulieren 

te ondersteunen die een renovatieproject 
willen starten. Het moeten niet altijd grote 
en dure projecten zijn zoals nu de vernieu-
wing van de Motten. De oude droom van 
onze burgemeester, het 
openleggen van de 
Jeker, hoort daar 
ook bij.

  Greta Vermeulen 
Gemeenteraadslid

Breaking news: Plinius onwettig verklaard
Vlak voor de druk van dit huis-aan-huisblad werd het stadsbestuur van Tongeren door minister van Binnenlands Bestuur 
Homans aangemaand om zich in regel te stellen met de bepalingen van het gemeentedecreet. Concreet wil dit zeggen dat 
Plinius omgevormd moet worden van een private vennootschap naar een gemeentelijk verzelfstandigd agentschap. Alle 
politieke partijen in de gemeenteraad moeten dan ook vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur en in de algemene 
vergadering van Plinius.

De minister verklaart de klacht, die N-VA-fractievoorzitter Patrick Leenders eind vorig jaar hierover had ingediend, volledig 
gegrond. De minister motiveert haar beslissing uitvoerig. Met deze beslissing wordt respect afgedwongen voor de wettelijke 
regelgeving. Bovendien zal de werking van Plinius dankzij deze beslissing een stuk transparanter en democratischer worden. 

Meer informatie? Lees het artikel ‘Opnieuw belastinggeld naar Plinius’ op pagina 2.
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Woordje van de voorzitter
Alhoewel de zittingen van de gemeenteraad publiek toegankelijk zijn, is er maar  
weinig belangstelling voor. Ik kan de mensen natuurlijk geen ongelijk geven, want 
meestal wordt er op de gemeenteraad slechts een aantal formaliteiten behandeld. 

Als er al agendapunten staan die er werkelijk toe doen, zoals de 
jaarlijkse begroting, en zoals onlangs nog de goedkeuring van 
een leasingcontract van meer dan 2 000 000 euro met Plinius 
voor het gebruik van de Mulkenhal en daaraan gekoppeld een 
borgstelling van de stad voor de schulden van Plinius voor meer 
dan 2 000 000 euro (zie artikel ‘Opnieuw belastinggeld naar Pli-
nius op pagina 2’), dan wordt de terechte vraagstelling of kritiek 
vanuit de N-VA-fractie hierop vaak afgeblokt met persoonlijke 
verwijten en zelfs beledigingen. Dat maakt een open en inhou-

delijk debat onmogelijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
gemeenteraden geen volle zalen trekken. 

Onze beleidsverantwoordelijken mogen niet vergeten dat trans-
parantie en goede uitleg noodzakelijk zijn voor het vertrouwen 
van de burger. Daarom sturen wij vier maal per jaar dit informa-
tieblad naar alle Tongenaren. Zo zijn jullie toch wat op de hoogte 
van onze positieve of negatieve bedenkingen bij het beleid.

Op de gemeenteraad van 25 september stond opnieuw een goedkeuring van een financiële miljoenenvraag 
van Plinius aan de stad Tongeren op de agenda. Aan de raadsleden werd gevraagd een nieuwe bijlage aan 
een eerdere overeenkomst over de Mulkenhal goed te keuren. Daarnaast werd ook een borgstelling voor een 
lening van 2 040 000 euro ter stemming voorgelegd.  N-VA heeft grote bedenkingen  
bij deze gang van zaken en stemde dan ook tegen. 
In de oorspronkelijke overeenkomst uit 2005 werd de investering 
voor de Mulkenhal geraamd op 885 000 euro exclusief BTW. 
Intussen liepen de kosten al op tot ruim 2 378 029 euro. Nu, 
nauwelijks twee jaar later, vraagt Plinius aan de gemeenteraad 
de goedkeuring voor een nieuwe bijlage aan deze overeenkomst, 
waarbij de stad zich ertoe verbindt om gedurende vijftien jaar in 
totaal 2 877 415 euro inclusief BTW aan Plinius te betalen voor 
het gebruik van de Mulkenhal. Daar stopt het echter niet. De 
stad heeft zich verbonden aan een solidaire borgstelling voor een 
lening van Plinius a rato van 2 040 000 euro. 

Ondanks hevig verzet van de N-VA-fractie tegen deze gang 
van zaken heeft de gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, 
zowel de bijlage bij het contract van de financieringshuur als de 
borgstelling voor de lening goedgekeurd. De stad loopt het risico 
om tweemaal te moeten betalen als het fout loopt. Daarbovenop 
werd op het schepencollege nog eens beslist dat de stad tijdelijk 
550 000 euro voorziet voor het liquiditeitstekort bij Plinius. 

N-VA Tongeren hekelt het gebrek aan transparantie. Er is geen 
democratische inspraak noch controle mogelijk. De regelgeving 
verplicht nochtans dat alle politieke partijen in de gemeenteraad 
mee moeten kunnen beslissen in de raad van bestuur van Plini-
us. In Tongeren wil men in Plinius echter geen pottenkijkers.

De gemeenteraad komt alleen maar te weten wat er in de Plinius 
beslist werd wanneer er geld te kort is en aan de gemeenteraad 
gevraagd wordt om de miljoenentekorten bij te passen met 
belastinggeld. Dezelfde politici, die in de raad van bestuur van 
Plinius het geld uitgeven, beslissen nadien in de gemeenteraad 
en het schepencollege dat de stad Tongeren het allemaal moet 
bijpassen.

N-VA Tongeren is niet per se tegen de projecten van Plinius, 
maar hekelt wel het gebrek aan transparantie en respect voor de 
wettelijke regels van democratisch bestuur.  

 Stein Peters
Afdelingsvoorzitter

 Patrick Leenders
Fractievoorzitter

Opnieuw massaal 
belastinggeld naar Plinius

Eindejaarsdrink!
Zaterdag 9 december om 20 uur

Museumkafee Tongeren

Met Sander Loones “Vlaanderen in Europa” 
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Inzage in kosten cultuurfestival
Cultuurfestival een succes
Afgelopen zomer vond de eerste editie 
plaats van het cultuurfestival ‘MoMent! 
Tijd voor Tongeren’. Het initiatief zorgde 
voor heel wat leven in en rond de stad. Van 
stadsmuzikanten en tijdsreizen tot karton-
nen bouwwerken, pop-upbars en winkel-
tjes. Ook konden we genieten van verschil-
lende Tongerse kunstenaars die deelnamen 
aan het festival. De cultuurzomer heeft er 
voor gezorgd dat mensen samen kwamen, 
dat onze jongeren op een creatieve manier 

gestimuleerd werden. Dat juichen we met 
N-VA Tongeren erg toe. 

Financiële inzage klein smetje 
De cultuurzomer heeft echter ook een 
keerzijde: de kosten voor het festival liepen 
op tot 700 000 euro, waarvan 200 000 euro 
gesubsidieerd door Vlaanderen. Ondanks 
meermaals aandringen hebben we nooit 
een gedetailleerde inzage in de precieze 
besteding van deze gigantische bedragen 
gekregen. Ook N-VA is voor investeren 

in Tongeren, maar wel mét transparantie 
over de besteding van uw belastinggeld.

Kwaliteitslabel voor AZ Vesalius 
Tijdens het afgelopen jaar werd AZ Ves-
alius grondig en langdurig doorgelicht 
door NIAZ, een Nederlandse instelling 
voor accreditatie in de zorg. NIAZ kende 
aan ons ziekenhuis het kwaliteitslabel toe 
waaruit moet blijken dat u als patiënt in 
veilige handen bent van goed opgeleid en 
gekwalificeerd personeel dat werkt vol-
gens uitgeschreven protocollen en behan-
delschema’s.

Het voltallige personeel heeft zich hiervoor ingespannen gedurende maanden van voorbereiding. Het resultaat 
mag dan ook gezien worden. Ons ziekenhuis Vesalius is dus geslaagd met grote onderscheiding. Wij willen als N-VA Tonge-
ren alle personeelsleden en de directie van harte proficiat wensen met het behaalde resultaat. U als patiënt kan met een gerust 
gemoed naar ons kwaliteitsvol en veilig ziekenhuis.

 Toon Caubergh
Hoofdverpleegkundige AZ Vesalius
Gemeenteraadslid

 Michel Vanbuul
Bestuurslid van de  
stedelijke sportraad 

Felicitaties aan de 54ste laureaat voor 
sportverdienste Johnny Jacobs 
Deze trofee voor sportverdienste wordt al sinds 1963 jaarlijks uitgereikt door een 
vereniging van prominente Tongerse sportbehartigers. Dit jaar hebben ze een  
bijzonder goede keuze gemaakt. Johnny Jacobs viel in de prijzen. 

Johnny Jacobs (54) is immers een werel-
dautoriteit in het basket. Hij heeft jaren 
meegespeeld bij de toenmalige basket-
club Ambiorixzonen en, na de fusie 
met BC Eburonen, ook met de nieuwe 
fusieclub BK Tongeren.

Al tijdens zijn actieve spelersloopbaan 
heeft hij zich toegelegd op de basket- 
arbitrage. Hij doorliep als scheidsrechter 
alle geledingen van het basketbal. Zijn  
optredens werden alom geprezen in  
binnen- en buitenland.

De laatste jaren is hij lid van de interna-
tionale arbitragecommissie, geeft hij op-
leiding aan scheidsrechters en houdt hij 
toezicht op de werking van de scheids-
rechters op nationaal en internationaal 
niveau. Hiervoor reist hij de hele wereld 
af en is hij een waardevolle ambassadeur 
van onze stad.

Johnny is een bijzonder verdienstelijke 
winnaar van de 54ste trofee voor de 
sportverdienste en wij feliciteren hem 
van harte.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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