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 Minister Ben Weyts bevestigde aan N-VA-fractieleider Patrick Leenders dat Tongerse mobiliteit een prioriteit is voor Vlaanderen.

Mobiliteit is duidelijk een thema waar de Tongenaar van wakker ligt. Dat bleek nogmaals uit de grote 
opkomst van zowel leden als niet-leden tijdens de N-VA-nieuwjaarsreceptie, waar wij Vlaams minister Ben 
Weyts ontvingen als gastspreker.

Minister Weyts bracht een helder overzicht van de uitdagingen 
die ons wachten op vlak van mobiliteit. Tegen 2030 zou het per-
sonenverkeer immers 11 procent toenemen. Het vrachtverkeer 
zelfs met 40 procent. Zonder de nodige investeringen in infra-
structuur en alternatieven voor de auto, staan we binnenkort 
kortom met z’n allen stil.

Miljoenen voor vlotter verkeer
Door te besparen op de eigen werking maakt de Vlaamse 
overheid deze investeringen mogelijk. Minister Weyts maakt in 
2017 maar liefst 3,5 miljard euro extra vrij voor een veiliger en 
vlotter verkeer. De investeringen komen grootsteden Brussel en 
Antwerpen ten goede, maar ook Tongeren.

En dat is nodig, want in onze stad is er nog bijzonder veel werk 
aan de wegeninfrastructuur. Zo maakte N-VA-fractieleider 
Patrick Leenders aan minister Weyts duidelijk dat het levens- 
gevaarlijk is om in Tongeren kinderen met de fiets naar school te 
laten gaan. Gelukkig voorziet de minister budgetten om op ver-
schillende plekken de Tongerse verkeersveiligheid te verhogen. 

  De Wallen: 2,6 miljoen euro om de veiligheid te verhogen en 
fietsinfrastructuur te voorzien (2018-2019)

  N20 en de Luikersteenweg: een half miljoen euro voor een 
veiligere schoolomgeving in Vreren (2017)

  Maastrichtersteenweg: 2 miljoen euro voor fietspaden en 
herinrichting (2019)

  Vernieuwing van de Nieuwe Steenweg: 1 miljoen euro  
(planning nog te bekijken)

  Op- en afrittencomplex aan de E313 in Berg: focus op veilige 
oversteekplaatsen voor fietsers en de aanleg van een carpool-
parking en parking voor vrachtwagens (in uitvoering)

Het traject naar een volledig verkeers- 
veilig Tongeren is nog lang, maar dankzij 
onze minister van Mobiliteit zetten we de 
komende jaren een aantal grote stappen 
voorwaarts.

Greet Schoofs
N-VA-bestuurslid

Vlaanderen investeert 
in verkeersveiliger 
Tongeren

Ben jij al lid van de N-VA?
De grootste partij van Vlaanderen heeft ook jou er graag bij! Wil jij mee je schouders zetten onder een 
sterk project voor Vlaanderen én Tongeren? Geef ons dan een seintje via tongeren@n-va.be.

Geen dubbele petjes in Tongeren! p.2 Geert Bourgeois geeft 1 miljoen aan stadhuis p.2
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Ethiek in de politiek

Geen dubbele petjes in Tongeren!
De voorbije maand beheersten politieke ‘postjes’ in intercommunales en private handelsvennootschappen 
het nieuws. Het risico van tegenstrijdige belangen tussen het politiek mandaat en de andere postjes is daar-
bij reëel. Ook in stad Tongeren zouden de beleidsverantwoordelijken eens in eigen boezem moeten kijken.

Wanneer je bijvoorbeeld een financieel belangrijk telecomcon-
tract voor publieke wifi gunt aan Telenet, een bedrijf waar je als 
adviseur zelf op de loonlijst staat, beland je in een ethisch wel 
érg grijze zone. Nochtans gebeurde dat in Tongeren met burge-
meester Dewael. 

Zorgde hij er ook voor dat het winkelpunt van Telenet, dat 
jarenlang gevestigd was in een bekende elektrozaak in het cen-
trum van Tongeren, in 2013 plots verhuisde naar T-Forum? Het 
zou zomaar kunnen. De groeiende en inmiddels dramatische 
leegstand van ons handelscentrum was daarbij duidelijk geen 
prioriteit voor hem.

Ook in het Plinius-project dragen Tongerse schepenen dubbele 
petjes. De stad sluist miljoenen euro’s investerings- en exploita-
tiekosten door naar de N.V. Plinius (waarin drie schepenen als 
bestuurder zetelen). Deze private vennootschap valt zelf buiten 
alle democratische controle. Geld vragen en geven gebeurt in 

Tongeren door dezelfde machthebbers. Niet netjes, zeker als het 
over uw belastinggeld gaat.

Tegenstrijdige belangen wil de N-VA te allen tijde vermijden en 
voorkomen. We hopen dan ook dat het stadsbestuur, de burge-
meester op kop, lessen trekt uit wat er de voorbije weken aan het 
licht kwam. Alleen zo kunnen we voorkomen dat de burger het 
vertrouwen in de politiek verliest.

Bijna 100 000 euro voor eigen propaganda

Stadsbestuur communiceert duur en selectief
Het is de taak van het stadsbestuur om u te informeren over het Tongerse beleid. Dit wordt al goed (en met 
vaak wat zelfverheerlijking) gedaan met de Stadskrant, die gedrukt wordt met een deel van uw belasting-
geld. Maar nu besliste de meerderheid om nog eens 96 000 euro extra belastinggeld te besteden aan een 
promotiecampagne ‘om het beleid aan de burger uit te leggen’. Dat noemt de N-VA geld over de balk gooien.

Het kan toch niet de bedoeling zijn om tegen-
standers van projecten waar er nog steeds een 
publiek debat over bestaat (zoals bijvoorbeeld 
de zuidoostelijke omleidingsweg) met belas-
tinggeld te overtuigen. Meer zelfs, we vinden 
het onfatsoenlijk om, minder dan twee jaar 
voor de volgende gemeenteraadsverkiezin-
gen, politieke propaganda ten voordele van 
het stadsbestuur te voeren op kosten van de 
Tongerse belastingbetaler.

Transparante aanbestedings- 
procedure nodig

Ook de wijze waarop het communicatie- 
bureau voor deze campagne gekozen wordt, 

nemen we graag even onder de loep. N-VA 
Tongeren stelt zich openlijk vragen bij de zoge-
naamde ‘gunningscriteria’ die de stad hanteer-
de voor deze aanbesteding. De voorwaarden 
zijn te vaag en te ruim, waardoor het zo goed 
als onmogelijk is om een objectieve,  
goede keuze te maken tussen verschillende 
kandidaten.

Het is hoog tijd om voortaan degelijke en 
rechtvaardige criteria te hanteren. Iedereen 
moet een eerlijke kans krijgen op een aan-
besteding van de stad Tongeren. Zo zullen 
de aanzienlijke uitgaven voor zogenoemde 
‘stadscommunicatie’ niet steeds naar dezelfde 
communicatiebureaus gaan.

 Patrick Leenders
N-VA-fractievoorzitter gemeenteraad

Wist je dat ...
  ... Vlaanderen meer dan een miljoen euro vrijmaakt voor de restauratie van het Tongerse stadhuis? Het 

gebouw prijkt al 30 jaar op de lijst van beschermde monumenten. De restauratie gebeurt in drie fases: eerst het 
dak, dan de gevels en ten slotte het buitenschrijnwerk. Hierna krijgt het gebouw een ceremoniële functie.

 Uw N-VA-gemeenteraadsleden Patrick Leenders, Greta 
Vermeulen, Toon Caubergh en Fons Dewelf.
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Niels Vandeweyer wordt 
jongste OCMW-raadslid 
van Tongeren
Op 5 januari legde Niels Vandeweyer (23 jaar), in het bijzijn van 
familie en vrienden, de eed af als jongste OCMW-raadslid van 
Tongeren. In die functie zal hij erop hameren dat de zwaksten in 
onze maatschappij een menswaardig leven kunnen leiden.

“Ik kijk er echt naar uit om, samen met mijn collega-raadslid  
Renaat Paque, nuttig werk te leveren”, zegt Niels. “Dit is mijn 
eerste ‘publiek mandaat’, dus ik sta te poppelen om heel wat bij 
te leren. De komende twee jaar zal ik mij in ieder geval honderd 
procent inzetten voor deze nieuwe uitdaging.”

Het OCMW is al lang niet meer louter verantwoordelijk voor het 
uitkeren van een leefloon. Samen met de stad krijgt de instel-
ling er steeds meer belangrijke bevoegdheden en opdrachten 
bij. Denk daarbij onder andere aan kinderopvang, ouderenzorg, 
sociale woonbegeleiding, budgetbeheer, de bedeling van warme 
maaltijden en een klusjes- en poetsdienst. 

Woonbegeleiding op maat
Niels wil zich in de OCMW-raad in de eerste plaats inzetten 
voor ruimtelijke ordening en woonbeleid. In Tongeren hebben 
veel mensen immers moeite om een degelijke woning te vinden 
op de private huurmarkt. Het OCMW kan hier in tussenkomen 
door in noodopvang te voorzien of door privaat te huren en door 
te verhuren aan zij die het nodig hebben. 

“Mensen kunnen vaak pas aan een toekomst denken als de 
thuisomgeving stabiel en aangenaam is”, stelt Niels. “Het 
OCMW kan hen helpen om de negatieve spiraal te doorbreken 
en zo aan de toekomst te bouwen. De uiteindelijke bedoeling is 
dat zij weer volledig zelfstandig op de normale koop- of huur-
markt terecht komen, met begeleiding.”

 Een vraag? Een suggestie? 
Niels geeft je graag een antwoord!

niels.vandeweyer@n-va.be
www.facebook.com/VDWNiels
www.twitter.com/VandeweyerNiels 

“Mensen die moeilijk een woning  
vinden, wil ik helpen om een  
toekomst op te bouwen in onze stad.”
Niels Vandeweyer, OCMW-raadslid



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:
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