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Leegstand fataal voor lokale economie
Zoals vele andere steden in Vlaanderen kampt ook Tongeren met een onrustwekkende leegstand, niet 
alleen van de handelspanden, maar ook van woonhuizen en appartementen. Onze stad telt al decennia 
lang ongeveer 30 000 inwoners, maar er worden in een hels tempo nieuwe woningen en appartementen 
bijgebouwd. De alsmaar stijgende woningleegstand is hiervan het logische gevolg, vooral in het cen-
trum van de stad. Wandel ‘s avonds na 18 uur eens door de Maastrichterstraat. De kans is groot  
dat je geen levende ziel tegenkomt. En dat is fataal voor de lokale economie. Waar geen mensen wonen, 
wordt niet geconsumeerd. 
In een stadscentrum zonder bewoning is het moeilijk om de 
commercie op gang te houden. Bovendien wordt onze klein-
handel platgewalst door de e-commerce, aangestuurd door 
enkele internetgiganten. Vanuit China worden 
nagenoeg alle producten massaal aangeboden 
aan dumpingprijzen. Controle op de kwaliteit 
is daar onbestaande, merkpiraterij is nooit ver 
weg en van sociale zekerheid is daar geen spra-
ke. Net daarom kan het allemaal zo goedkoop. 

Als we weten dat sommige internetgiganten al 
Europese warenhuisketens aan het opkopen 
zijn, dan zal ook hun aanwezigheid in ons 
straatbeeld binnen afzienbare tijd zichtbaar 
worden. De lokale handelaars, ook zij die de 
moeite doen om zich steeds te vernieuwen en 
proberen om met een eigen webshop te overle-
ven, zullen dan helemaal weggedrukt worden. 
Amazon heeft 43 procent van de online kleinhandelsaanko-
pen in handen. 

Leegstand is structureel geworden, niet alleen in Tongeren, 
maar in vele Vlaamse steden. Met subsidies te geven voor 

renovatie, start-ups en pop-ups zal er niks verbeteren. Het zal 
veel politieke moed vragen van onze beleidsverantwoorde-
lijken om het roer helemaal om te gooien en met een strenge 

urbanisatie het stadscentrum op middellange 
termijn geschikt te maken voor comfortabele 
bewoning, sociale voorzieningen en diensten 
allerhande. 

Als er weer mensen in de stad leven, dan zal er 
spontaan een nieuwe economie op gang komen 
om deze mensen te bedienen. Als er weer leven 
in het stadscentrum is, zal dit ook ontspanning 
en vertier aantrekken en zal het Tongerse stads-
centrum weer een aantrekkingspool worden, 
niet alleen voor het toerisme maar ook voor de 
kleinhandel en de horeca.

Volgens een recente studie van Unizo is er immers 
een opmars van buurtwinkels vastgesteld in stedelijke gebieden 
waar er wel een geconcentreerde bewoning is. Als we dit ook in Ton-
geren willen bereiken, dan wordt het hoog tijd om beleidsbeslissin-
gen te nemen. In een centrum dat leeft, wordt ook geconsumeerd. 
En dat is goed voor de lokale handelaars én de lokale welvaart. 

“In een stadscentrum zonder  
bewoning is het moeilijk om de 
commercie op gang te houden.”

Fons Dewelf, gemeenteraadslid, lokale ondernemer

N-VA Tongeren wenst u fijne feestdagen!

N-VA Tongeren wenst u een fijn 2018!
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Durft u uw kinderen met de fiets naar school laten gaan?
Met meer dan 3 000 zijn ze: de jongste generatie die dagelijks 
van en naar school gaat binnen het centrum van Tongeren. De 
toenemende verkeerdrukte en het gebrek aan veilige fietspaden 
zorgen ervoor dat veel ouders uit bezorgdheid hun kind met 
de auto naar school brengen of de kroost met het openbaar 
vervoer laten gaan. N-VA Tongeren pleit dan ook voor veilige 
fietspaden.

De grote fietsstallingen in het college stonden vroeger afgeladen vol, maar 
zijn nu vervangen door een nieuw schoolgebouw. Men moet er 
geen statistieken bij nemen om vast te stellen dat de fiets in Tongeren 
uitstervende is. 

Zelfs als volwassene is een fietstocht via de wallen een ronduit gevaarlijke onderneming, nu er gewoonweg geen echte fietspaden zijn. 
N-VA Tongeren is van oordeel dat er dringend werk moet gemaakt worden van veilige, liefst van de weg 
afgesloten, fietspaden. Op die manier kan iedereen in Tongeren op een veilige manier de fiets op. 

De huidige meerderheid is jammer genoeg vooral bezig met prestigeprojecten zoals het openleggen van 
de Jeker (kostprijs intussen geraamd op 17 miljoen euro) in plaats van met dingen waar Tongeren echt 
nood aan heeft.

Werking Ter Heide ook in de 
toekomst verzekerd
Als bestuurslid met raadgevende stem van IGL enerzijds 
en als verpleegkundige anderzijds ligt me de problematiek 
rond Ter Heide nauw aan het hart. Daarom een kleine 
toelichting van wat er te gebeuren staat.

De Intercommunale vereniging voor 
hulp aan Gehandicapten in Limburg 
(afgekort IGL) bestaat uit drie 
entiteiten: De Wissel (een secundaire 
school voor kinderen met een 
leerbeperking), AZERTiE (met het doel 
om beroepsopleiding en hulp te bieden 
voor re-integratie op de werkvloer na 
langdurige inactiviteit) en Ter Heide 
(woonzorgcentra voor mensen met een 
verstandelijke beperking).

In november 2019 eindigt de huidige 
samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeenten. Om de continuïteit van de 
dienstverlening te garanderen, werd 
een voorstel van oplossing uitgewerkt.

 

De Wissel gaat over naar 
het provinciaal onderwijs, AZERTiE 
en Ter Heide gaan verder onder de 
aangepaste statuten van IGL, met een 
doorstart in 2019. De gemeenten zijn 
aandeelhouders van IGL en staan 
gedeeltelijk in voor de pensioenlasten 
die er momenteel zijn.

N-VA Tongeren steunt de 
engagementsverklaring met betrekking 
tot de verlenging van IGL in de nieuwe 
vorm ten volle. Dit om minstens de 
verdere werking en het voortbestaan 
van Ter Heide te verzekeren. Zo kan 
deze instelling verder gaan met het 
mooie en goede werk dat ze levert, 
namelijk een thuis bieden aan mensen 
met een beperking.

De veranderingen vergen op dit 
ogenblik geen verdere financiële 
inbreng van de stad, enkel de 
goedkeuring van de nieuwe statuten. 

Met betrekking tot mijn mandaat als 
bestuurder laat ik u weten dat ik een 
vergoeding krijg van 65 euro bruto per 
maandelijkse vergadering in Zonhoven. 
Het gaat om een tijdsbesteding van vier 
uur per zitting.

 Patrick Leenders
Fractievoorzitter

 Toon Caubergh
Gemeenteraadslid
Bestuurslid IGL

N-VA Tongeren wenst  
u een prettige kerst!
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Wat het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Tongeren ons 
kan leren 

Tongeren, rolmodel voor haar inwoners

De stad Tongeren heeft een grote voorbeeldfunctie naar de 
bevolking toe, ook als het op energieverbruik en CO2-uitstoot 
aankomt. Zo moet men ingrijpen in de overheidsgebouwen van 
de stad. Dat kan door een audit te laten uitvoeren, maar alleen 
een audit volstaat niet. Aan de resultaten moeten dan ook de 
nodige investeringen gekoppeld worden. Dat moet dus blijvend 
opgevolgd worden.

Ook moet Tongeren de lat hoog genoeg leggen wat betreft de 
uitstoot en het energieverbruik van nieuwbouwwoningen van 
particulieren. We moeten (nieuwe) Tongenaren informeren en 
een draagvlak creëren voor een energiezuiniger en uitstoot-
neutraler Tongeren. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren 
van infoavonden rond energie-investeringen.

Mobiliteit blijft problematisch in Tongeren
Minder autokilometers leiden tot een lager energieverbruik! 
Uit de cijfers van het Burgemeestersconvenant van 2015 blijkt 
duidelijk dat maar liefst 40 procent van de uitstoot en het 
energieverbruik in Tongeren aan persoonlijk vervoer te wijten 
is. Dat legt pijnlijke en reeds lang gekende problemen bloot. 
We moeten ons mobiliteitsbeleid dus dringend aanpassen. 
Door verkeer dat niet in Tongeren moet zijn om te leiden. Maar 
belangrijker nog, door plaatselijk verkeer dat wel in en rond 
onze stad moet zijn, te vervangen door fietsers en voetgangers. 
Het centrum, de dorpen en onze steenwegen moeten volledig 
toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Naast voordelen 
voor de leefbaarheid en het uitzicht van onze stad, kan dit ook 
kernversterkend werken, wat goed is voor onze lokale economie.

Een visie op openbare verlichting

We moeten de oude openbare verlichting in Tongeren vervangen 
door ledverlichting. Doordat de huidige verlichting relatief 
oud en reeds afgeschreven is, kan dat op kostenefficiënte 
wijze gebeuren. Dit zijn gerichte investeringen, die leiden tot 
besparingen, die zichzelf terugverdienen. Zo geeft de stad 
opnieuw het goede voorbeeld aan de Tongenaren.

Verder zou terughoudendheid in het aanbrengen van verlichting 
een uitgangspunt moeten worden. Eerst moet men kijken of het 
gewenste doel van de verlichting op een innovatieve wijze kan 
worden ingevuld, bijvoorbeeld met reflectoren, lichtgevende 
markering, een wegdek dat beter oplicht in het donker... 
Vlaanderen behoort al tot de meest verlichte stukjes van de 
aarde. Dat is vanuit de ruimte goed te zien. We moeten daarom 
zeer voorzichtig zijn met het toevoegen van meer openbare 
verlichting. 

Wanneer er toch lichtmasten moeten worden geplaatst, moet 
men kijken hoe er zo gericht mogelijk kan worden verlicht en 
daarmee de impact van de verlichting op milieu en ecologie 
beperkt blijft. Tot slot moet Tongeren de verlichting beter laten 
aansluiten op het gebruik van bepaalde 
gebieden. Zo kent verlichting in een 
centrumgebied een heel ander karakter 
en doel dan verlichting van een 
verkavelingsweg.

 Niels Vandeweyer
OCMW-raadslid

Meer weten over N-VA Tongeren?
 www.n-va.be/tongeren    N-VA Tongeren  @NVA_Tongeren



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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