
Kaas- en wijnavond 
N-VA Tongeren krijgt op haar kaas- en 
wijndegustatie het gezelschap van onder 
meer minister Steven Vandeput,  
volksvertegenwoordigers Zuhal Demir, 
Veerle Wouters en Karolien Grosemans en 
Voerens burgemeester Huub Broers.

Bent u ook benieuwd wie van deze  
N-VA’ers een echte wijnkenner blijkt?  
Kom dan op 30 april zeker af en geniet  
niet alleen van vijf uitgelezen wijnen van 
Nino Vinum, maar ook van vijf heerlijke 
kazen, zorgvuldig voor u uitgekozen bij 
kaasmakerij Catharinadal.

Prijs:

17 euro

Hoe inschrijven?

Stort het juiste bedrag voor 25 april op 
rekeningnummer BE28 0016 7649 1820 
van N-VA Tongeren.

Op 5 maart kozen de leden van N-VA 
Tongeren een nieuw afdelingsbestuur. 
Stein Peters volgt Didier Grosemans  
op als voorzitter. Stein woont ‘achter  
de statie’ en is industrieel ingenieur 
bouwkunde. Hij zal de nieuwe ploeg 
drie jaar lang leiden, daarbij geholpen 
door de nieuwe ondervoorzitter Niels  
Vandeweyer, die tevens jongeren- 
voorzitter en partijraadslid is.

“Ik ben onze leden zeer dankbaar voor 
het vertrouwen”, zegt Stein. “Ik kijk 
ernaar uit om drie jaar voorzitter te zijn. 
Mijn professionele ervaringen zal ik 
gebruiken om deze gemotiveerde ploeg te 
leiden. N-VA Tongeren is niet alleen uit-
gebreid maar ook verjongd. We kunnen 
dus vol vertrouwen vooruitkijken naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Dan moeten we de N-VA lokaal verder 
uitbouwen en verankeren. Samen gaan 
we voor een efficiënt en goed beleid voor 
onze inwoners en ondernemers.”

Ambitie voor onze stad
Uit een recente opiniepeiling in Het 

Nieuwsblad blijkt dat u niet tevreden 
bent over het verkeers- en financiële 
beleid in Tongeren. Blijkbaar blijft het 
gemeentebestuur doof voor uw ver-
zuchtingen. De negatieve invloed van de 
kilometerheffing voor vrachtwagens (zie 
verder in dit blad) en de financiële gevol-
gen van het openleggen van de Jeker zijn 
hiervan maar enkele voorbeelden.

Vanuit de oppositie blijft de N-VA u 
echter een stem geven in het bestuur 
van onze gemeente. Het potentieel van 
Tongeren is enorm. U heeft daarom 
recht op een gemeentebestuur dat die 
ambitie kan waarmaken. De Tongenaar 
verdient beter. Onze N-VA-ploeg staat 
klaar om het beter te doen. Afspraak in 
2018!

N-VA Tongeren gaat  
met nieuw bestuur naar 2018

Naast Stein en Niels werden nog  
14 enthousiaste bestuursleden verko-
zen. Samen met de 5 mandatarissen 
zetten zij N-VA Tongeren op de goede 
sporen voor de verkiezingen van 2018. 
Maak kennis met alle bestuursleden op 
www.n-va.be/tongeren.
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30 april - 19 uur

Parochiaal Centrum Sint-Jan

Sint-Jansstraat, Tongeren



Sinds 1 april is de nieuwe kilometer-
heffing voor vrachtwagens  van 
kracht. Onder meer de assen  
Sint-Truiden-Luik (N3) en Hasselt-
Tongeren-Luik (N20) zijn  
voortaan betalend. De verbinding 
Sint-Truiden-Tongeren-Maastricht 
(N69) echter niet. De kans is groot dat 
veel vrachtwagens deze gratis route 
zullen kiezen en zo de noordelijke 
Tongerse wallen extra gaan belasten.

De gemeenteraad van 29 maart keurde 
het definitieve mobiliteitsplan van Ton-
geren goed. Daarin vinden we echter 
niets terug over de kilometerheffing 
voor vrachtwagens. Deze mogelijke 
toename van vrachtverkeer werd niet 
onderzocht in de verkeerssimulaties. 
Bekeken door de bril van de meerder-
heid is dat logisch, want het mobili-
teitsplan moet hun geliefde noord- en 

zuidoostelijke omleidingswegen 
kunnen verantwoorden. Deze wegen 
zouden de wallen net moeten ontlasten 
van het doorgaande zwaar verkeer. 

Nieuw mobiliteitsplan mist  
doordachte visie
N-VA Tongeren heeft daar al lang 
bedenkingen bij. De meeste vracht-
wagens bevinden zich namelijk op de 
oost-westas (Maastrichtersteenweg-
Sint-Truidersteenweg) en zijn dus niet 
gebaat met deze omleidingswegen. De 
kilometerheffing zuigt nog méér zwaar 
verkeer naar onder meer de (gratis) 
noordelijke wallen. De aanleg van de 
omleidingswegen verandert daar niets 
aan. 

Het nieuwe mobiliteitsplan toont bijge-
volg nogmaals de kortzichtigheid van 
het stadsbestuur aan. In plaats van een 
goed doordachte visie, stellen zij enkel 
wat knip- en plakwerk voor. 

Voornaamste doel: de prestigeprojec-
ten een bestaansreden te geven. Een 
duurzame mobiliteit en alternatieven 
voor verplaatsingen met de wagen 
zitten er helaas 
niet in.

Voor een oppositiepartij is het  
belangrijk om te weten waar het stads-
bestuur mee bezig is. Het is namelijk 
aan ons om de kiezers die niet verte-
genwoordigd zijn in de meerderheid 
een stem te geven. Maar de stads- 
coalitie maakt het de oppositie wel  
erg moeilijk om inzicht te krijgen in 
wat het beleid doet.

In december was er geen gemeenteraad, 
in januari, februari en maart stonden er 
gemiddeld negen punten op de agenda – 
nota bene nog verdeeld over drie com-
missies per maand (kostprijs: 150 euro 
per raadslid per commissie). En dus gaat 
het op de gemeenteraad vaak over niet 
meer dan de goedkeuring van een  

verslag, de budgetten van de kerkfabrie-
ken en nieuwe straatnamen of zebra-
paden. Voor echt beleid is er zelden een 
plekje op de agenda.

Ter vergelijking: het schepencollege 
behandelt gemiddeld bijna 180 punten 
per maand. Daar bestaat een verslag van, 
maar dit bevat zelden de nodige bijlagen. 
De oppositie ontvangt kortom erg weinig 
informatie van de meerderheid. 

Het gebeurt zelfs geregeld dat wij beslui-
ten in de kranten lezen nog voor ze op de 
gemeenteraad gestemd zijn. Verbaast het 
dan nog dat een recente bevraging in Het 
Nieuwsblad Tongeren een onvoldoende 
gaf op transparant beleid?

Jong N-VA-voorzitter Niels Vandeweyer werkt  
sinds een half jaar op het N-VA-partijsecretariaat  
in Brussel. Hij begeleidt er de Limburgse  
afdelingen bij hun werking. Onze redactie was 
nieuwsgierig naar zijn nieuwe job en stelde hem 
een aantal vragen. 

Hoe bevalt je nieuwe job je, Niels?
De job bevalt me ontzettend goed. Ik heb ruimschoots 
de tijd gehad om me in te werken. Het werk is heel 
veelzijdig: dat houdt het interessant. En zo leer ik ook 
iedere dag iets bij.

Wat doet een provinciaal bewegingsverantwoordelijke 
zoal?
Ik ben het centrale aanspreekpunt voor de 42 N-VA-
afdelingen in Limburg. Kortom, de schakel tussen  
de lokale afdelingen en het partijsecretariaat.  
Ik ondersteun hen en volg op wat zij doen. Met name 
een goede informatiedoorstroming tussen Brussel en 
de lokale afdelingen is belangrijk. 

Hoe ziet je werkweek eruit? 
Ik ben twee keer per week aanwezig in Brussel.  
Daar krijg ik aansturing en breng ik verslag uit over 
het reilen en zeilen binnen de afdelingen. De andere  
dagen werk ik vanuit Tongeren en op het ‘terrein’. 
Dan bezoek ik afdelingen en woon ik lokale bestuurs-
vergaderingen bij. 

Heb je daarnaast nog tijd voor hobby’s?
Tegenwoordig werk ik bijna zeven dagen op zeven.  
Ik ben nog amper thuis. De combinatie werk en vrije 

tijd lukt nog 
wel, maar het 
vraagt een 
nauwkeurige 
planning. Zeker 
nu ik ook tot 
ondervoorzit-
ter van N-VA 
Tongeren ben 
verkozen. Want 
daar komen 
nog eens de  
Tongerse  
jeugdraad en 
Jong N-VA bij. 

Om te ontspan-
nen, sport ik 
vier keer per 
week. 

Helpt je job ook onze lokale N-VA vooruit?
Een eerste groot voordeel is dat ik erg dicht bij de 
‘bron’ sta. Daarnaast krijg je ook zicht op de  
verschillende manieren van werken binnen andere  
Limburgse afdelingen. Zo kan ik ook interessante 
ideeën opdoen voor N-VA Tongeren. 

De lokale ‘Burgerkrant Tongeren’ verspreidt on-
juiste cijfers over de stadsschuld. In de laatste editie 
noemen ze het cijfer van 1 100 euro per inwoner, 
terwijl Het Belang van Limburg het over 1 398 euro 
heeft. En nu wil men ook nog eens de Jeker open-
leggen. Kostprijs: 15 miljoen euro.

Tongeren is niet de allerslechtste leerling van de klas, 
dat klopt. Maar dat is vooral omdat men in de periode 
2013-2015 geen nieuwe leningen heeft afgesloten. De 

komende drie jaren heeft de stad die luxe niet, want 
voor onder meer de renovatie van de Schatkamer, het 
blootleggen van de funderingen onder de Basiliek 
Teseum en het openluchtzwembad Plinius moet er 
maar liefst 17,5 miljoen geleend worden. En ook de  
15 miljoen euro die nu nog in de stadskas zit zal  
tegen 2018 als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Stad legt verkeerde prioriteiten
Alsof al deze prestigeprojecten nog niet genoeg zijn, 
wil de stad nu ook de Jeker openleggen, over een 
traject van amper enkele honderden meters aan de 
Kastanjewal en zo langs de oude gevangenis. Dat zal 
nog eens 15 miljoen euro kosten, waarvan Tongeren 
de helft zelf op tafel moet leggen. Dat bedrag zit niet 
eens in de meerjarenbegroting, dus dat de stad bij-
komend moet lenen, staat al vast. De grote financiële 
kater is voor de volgende legislatuur, want dit project 
wordt niet afgerond voor 2019. 

N-VA Tongeren ziet liever dat 
de meerderheid dergelijke 
bedragen spendeert aan een 
betere verkeersdoorstroming 
op de ring en aan veilige  
fietspaden voor onze kinderen.

Transparant bestuur? 
Nog even wachten, graag …

Tongenaar Niels Vandeweyer  
gaat nationale N-VA-uitdaging aan

Water in de stad

Patrick Leenders
N-VA-fractieleider

Stein Peters
Voorzitter  
N-VA Tongeren

www.n-va.be/tongerentongeren@n-va.be

Een officiële vraag 
van N-VA-raadslid 
Toon Caubergh 
op de gemeente-
raad van 29 maart 
om meer info in 
het verlag van het 
schepencollege 
wees de meerder-
heid af. Unaniem!

“Dankzij mijn job doe ik  
interessante ideeën op voor 
N-VA Tongeren.”

Zetten de plannen met de Jeker 
u het water aan de lippen?

Het stadsbestuur beweert dat de omleidingswegen het zware verkeer van de  
wallen zullen halen. Niets is minder waar.

Kilometerheffing 
heeft grote invloed 
op Tongers verkeer



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat 
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming 
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem 
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de 
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

provincieraadsleden

NU

in Limburg

63 -50%
nog 30 provincieraadsleden

“Belastingbetaler is de grote winnaar” 
  Hendrik Verbrugge,  N-VA fractievoorzitter provincieraad

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans
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