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Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 22 januari 2017
13.30 uur
Museumkafee Tongeren

N-VA Tongeren nodigt u op 
22 januari van harte uit op 
haar nieuwjaarsreceptie. Onze 
gastspreker is Ben Weyts, minister 
van Mobiliteit, Openbare Werken, 
Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn.

N-VA Tongeren wenst u en uw naasten een zalig kerstfeest 
en een voorspoedig nieuw jaar met goede gezondheid, veel 

vriendschap, liefde en samenhorigheid.
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Respect voor de lokale ondernemer

Recht op een waardig levenseinde

Een succesvolle lokale ondernemer – die 
durft te tonen dat hij goed boert – wordt 
al te vaak en onterecht beschouwd als 
iemand die zijn afkomst en omgeving 
verloochent. Wie faalt in zaken, wordt 
dan weer met de nek aangekeken. De 
N-VA vraagt meer respect voor de lokale 
ondernemers, want zij zijn cruciaal in het 
sociale weefsel van Tongeren.

Studies tonen bijvoorbeeld aan dat 
meer dan tachtig procent van de lokale 
ondernemers het verenigingsleven steunt. 
Er wordt daarbij een bedrag van ongeveer 
2 000 euro per jaar genoemd. Door die 
financiële injectie houden zelfstandigen 
dus de sociale cohesie, het sportieve 
leven en het culturele leven mee in stand. 
Zeg nu zelf: wanneer zag je voor het 
laatst de CEO van een multinational op 
bijvoorbeeld het mosselsouper van de 
basketbalclub? De bakker of slager om de 
hoek is er daarentegen altijd. En hij koopt 
gegarandeerd meer drankbonnetjes dan 
nodig.
 
Lokale economie doet de stad draaien
Maar de lokale ondernemers kreunen 
onder de belastingdruk. Daarom wil de 
N-VA hen beter ondersteunen. Want 
een goed draaiende lokale winkel komt 
uiteindelijk ook u ten goede. Het geld dat zij 
aan de overheid geven, helpt het wegennet 

te vernieuwen, het onderwijs kwaliteitsvol 
te houden en de gezondheidszorg te 
financieren. Zonder lokale economie 
stokt de motor. Eigen bedrijven zorgen 
bovendien ook voor duurzame jobs.

Wil dat zeggen dat we de grote buitenlandse 
ketens een halt moeten toeroepen? 
Natuurlijk niet. Maar het mag ook niet 
overhellen naar de andere kant, met 
alleen maar voordelen voor de gigantische 
bedrijven die onze markt inpalmen. 

Fier zijn op onze ondernemers
Als de overheid de lokale ondernemer 
wat meer gunt, wat sneller vergunt, en 

de troeven van de (wat te bescheiden) 
Vlaamse ondernemer meer in de verf zet 
– met andere woorden: fier zijn op wat we 
zelf kunnen – dan zal die met alle plezier 
nog meer van zijn vrije tijd en nachtrust 
inruilen voor 
zijn zaak.

Een hart voor dieren
Ben Weyts (N-VA) is de allereerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn. De voorbije jaren 
verzette hij al heel wat werk in de strijd tegen mishandeling of verwaarlozing van dieren. Denk 
maar aan het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, het uitdoofscenario voor 
de nertskweek en de strijd tegen de broodfok van honden. N-VA Tongeren is een partij met een 
hart voor dieren. Bij ons vindt de minister-dierenvriend dan ook een lokale bondgenoot.

Als beschaafde mensen kunnen de Tongenaren niet aanvaarden dat dieren mishandeld worden, 
verhongeren of leven in hun eigen vuil. Vandaag blijven heel wat misdrijven tegen dieren echter 
dikwijls onbestraft. Voor de parketten zijn kleinere inbreuken immers geen prioriteit. Het is dus aan 
de stedelijke autoriteiten om op te treden voordat de situatie volledig uit de hand loopt. 

Hogere GAS-boetes voor dierenmishandeling
Daarom wil N-VA Tongeren een nog betere controle op 
dierenmishandeling. Onze stad kan dit concreet doen door het GAS-
reglement aan te passen met hogere boetes voor dierenmishandeling. 
Ook als het gaat om zogenoemde ‘kleinere inbreuken’ zoals 
onvoldoende beschutting of onvoldoende water voor de dieren. 

Een oude uitspraak luidt: de beschavingsgraad van een volk herkent 
men aan de behandeling van hun dieren. Een waarheid als een 
(goedverzorgde) koe.

We zien dat het water fors duurder 
wordt. De reden? De politiek heeft 
in het verleden deze voorzieningen 
verkocht aan derden. Tongeren deed 
dat ook. Hierdoor hebben we geen 
zeggenschap meer over de noodzake-
lijk investeringen en zeker niet over de 
prijzen. 

Tot 2009 leverde de Tongerse waterregie 
bronwater uit Lauw aan de Tongenaren, 
volledig in eigen beheer. Het bracht de 
stad jaarlijks 300 000 euro op. In 2009 
koos de huidige burgemeester voor snel 

geldgewin. Zijn schepencollege verkocht 
de waterregie voor 4,5 miljoen euro, 
geld dat zelfs onvoldoende is om de 
kostprijs van het zwembad Plinius te 
betalen (5 miljoen euro).

Het grote verschil is dat het Lauwse 
water evenveel geld opbracht als het 
zwembad per jaar kost aan onderhoud. 
Een aderlating dus van 600 000 euro 
voor de Tongenaar. Met de bijkomende 
zorg dat een basisbehoefte niet langer 
beheerd wordt door uw eigen verkozen 
politici.

Snel geldgewin leidt tot duurder water

Herstel het Haspengouwse landschap 

Fons Dewelf
Gemeenteraadslid

Patrick Leenders
Fractievoorzitter gemeenteraad

Niels Vandeweyer
Bestuurslid N-VA Tongeren
Partijraadslid

Lucien Van Crombrugge
Bestuurslid N-VA Tongeren

Tongeren ligt in het prachtig Haspengouwse landschap met haar pittoreske, charmante kerkdorpen. Dit is een kolossale troef 
op vlak van cultuur, toerisme en natuur. Maar van Piringen tot Mal en van Rutten tot Neerrepen heerst er de laatste decennia 
een verkavelingswoede. Voeg hierbij de verder kruipende lintbebouwing en de vernietiging van het landschap en het uitzicht 
van onze kerkdorpen en van onze stad is compleet. De N-VA wil het niet zover laten komen.

Betonstop
Tegen 2040 zou er in Vlaanderen een betonstop komen. Concreet betekent dit dat elk nieuw bouwproject gecompenseerd 
moet worden door elders minstens evenveel ruimte terug te geven aan de natuur. Het zijn de lokale besturen die daarop zullen 
moeten toezien.

Tongeren moet in deze betonstop een echte pioniers- en voortrekkersrol vervullen. Het beleid rond ruimtelijke ordening 
moet een nieuwe visie krijgen: inbreiding, het opvullen van plaatsen in al dichtgebouwde wijken en 
kernen door nieuwbouw en renovatie moet de norm worden.

Wonen in bestaande kernen aanmoedigen
Op dit moment kan Tongeren enkel ondersteunende maatregelen treffen. Zo zou het opstellen van 
een stedenbouwkundige verordening rond deze problematiek al een stap in de goede richting zijn. 
Daarmee kan de stad de renovatie van woningen en de bouw van appartementen in de bestaande 
woonkernen aanmoedigen. Open bebouwingen en woonuitbreidingsgebieden in de stads- en 
dorpsranden worden dan weer ontraden door zo’n verordening.

Zowel Vlaanderen als Tongeren hebben op dat vlak nog een lange weg te gaan. Ik hoop oprecht dat 
we het tij nog kunnen keren ten voordele van de open ruimte en ons prachtige landschap.

Draag zorg voor 
jezelf en voor je naas-
te. – Toon Caubergh, 
gemeenteraadslid en 
hoofdverpleegkundige

Het kan ieder van ons overkomen, een slepende ziekte of een plotse ernstige verandering in je 
gezondheidstoestand. LEIF, het Levenseinde Informatie Centrum, brengt de nodige papieren in verband 
met onze wilsbeschikking in orde. Daardoor hoeft de naaste familie, die het bij een nakend afscheid al 
moeilijk genoeg heeft, dat niet te doen. 

Het is jouw beslissing
Vraag daarom vandaag nog je gratis je LEIF-kaart aan en word lid van het UL-team (UL staat voor 
‘uitklaring levenseinde’). Neem deze belangrijke beslissing over je leven zelf in de hand. LEIF en het  UL-
team willen en kunnen je daarbij helpen. 

Het LEIF-blad is gratis te verkrijgen bij de apotheker, op de gemeente, in de bibliotheek, bij 
het Huis van de Mens, via je mutualiteit of op de website www.leif.be. 
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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
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