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N-VA-voorstel om buurten te ondersteunen goedgekeurd

WhatsApp-buurtpreventienetwerk nu ook in Tongeren
Begin februari werd er voor de zoveelste maal ingebroken in de private woning bij restaurant-feestzaal 
De Kleine Graaf in ‘s Herenelderen. Deze keer ging het om een gewelddadige overval met vuurwapens en 
met fysiek geweld op de bewoners-uitbaters.
Samenwerken voor meer veiligheid via app
De inwoners  van ‘s Herenelderen voelen zich hierdoor be-
dreigd en zelfs geterroriseerd. Naar aanleiding hiervan besliste 
de dorpsgemeenschap om een WhatsApp-groep buurtpreven-
tie op te richten. Dit is een burgerinitiatief waarbij de buurtbe-
woners afspreken om allemaal een oogje in het zeil te houden 
en, bij onraad, alle andere buurtbewoners en uiteraard ook de 
politie via internet te alarmeren met een app op de gsm.

N-VA stelt ondersteuning voor
“Ik heb op de gemeenteraad van 26 februari de oprichting 
voorgesteld van een gemeentelijke ondersteuningscel voor dit 
burgerinitiatief dat mogelijk ook in andere buurten zal geno-
men worden. Deze gemeentelijke cel kan informatie en onder-
steuning geven aan buurtgroepen voor het oprichten van een 

WhatsApp-groep, kan zorgen voor het plaatsen van de nodige 
openbare borden om deze buurtpreventie kenbaar te maken 
en kan ook de politie inschakelen.De gemeenteraad keurde 
mijn voorstel goed”, zegt gemeenteraadslid Toon Caubergh

Dit initiatief zal ongetwijfeld bevorderlijk zijn. Niet alleen voor 
de veiligheid van de buurten, maar ook voor de samenhorig-
heid van zijn bewoners.

  Meer informatie? Neem contact op met Toon Caubergh

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

Toon CAUBERGH
Gemeenteraadslid

toon.caubergh@n-va.be
tel. 0496 49 45 78

De N-VA heeft een hart 
voor Tongeren.
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Wijk-Werken:Tongeren neemt geen initiatief
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) verzorgde de tewerkstelling voor mensen die in het 
reguliere arbeidscircuit moeilijk aan de slag geraakten. PWA was een vzw van het stadsbestuur. 
Ze werd op 1 januari opgevolgd door Wijk-Werken.
Minister Muyters wil met de wijziging meer werknemers laten 
doorstromen naar een reguliere job. De gemeenten werden uit-
genodigd om initiatieven te nemen, alleen of samen met andere 
gemeenten.

Tongeren neemt geen initiatief
Tongeren behoort tot het kransje van slechts elf gemeenten die geen 
initiatief namen. Onze gemeente schuift de taken gemakshalve door 
naar de VDAB.

De N-VA had niet anders verwacht. In het begin van de legisla-
tuur nam men ook geen initiatief om de Werkwinkel in eigen 
beheer te houden. En recenter werd het dienstenchequebedrijf 
TO DO aan de privé verkocht.

Tongeren goed geplaatst voor begeleiding
Een lokaal bestuur is beter geplaatst dan de VDAB om onder-

steuning te bieden. Het staat immers dichter bij de mensen die 
nood hebben aan sociale begeleiding. De stad kent ook beter de 
behoeften. En ze kan de juiste sectoren kiezen waar Wijk-Wer-
ken nuttig is.

Tongeren kiest voor gemakzucht
Alles aan de VDAB overlaten is gemakzucht. De regisseursrol 
die de stad zou moeten opnemen 
op het vlak van sociale tewerk-
stelling, geeft ze uit handen. Dat 
betreurt de N-VA.

N-VA-voorstel: minder plastiek zakjes
Onze toekomst is een plastiek nachtmerrie. Ter illustratie, op één uur tijd produ-
ceren we zoveel plastiek zakjes dat Frankrijk er tweemaal mee bedekt kan worden. 
Van die zakjes wordt amper twee procent gerecycleerd. Tien procent van de zakjes 
verdwijnt in onze oceanen en belandt uiteindelijk in onze voedselketen.

N-VA wil af van plastiek zakjes
Aangezien de N-VA bezorgd is om het milieu, willen we in 
Tongeren meehelpen om onze bewoners en handelaars nog 
milieubewuster te maken. Hiervoor willen we via het Ton-
gers stadsbestuur een actie op touw zetten om onze hande-
laars in Tongeren aan te sporen om geen plastiek zakjes meer 
te overhandigen. In de plaats daarvan zou er een herbruik-
bare katoenen boodschappentas met het logo van Tongeren 
geïntroduceerd en gepromoot kunnen worden. Daarnaast 
kunnen er ook papieren boodschappenzakken in diverse 
formaten worden aangeboden. Binnenkort trekken we met 
het voorstel naar de gemeenteraad.

Werkt u ook mee aan een beter milieu? 
Om ons steentje bij te dragen aan een propere leefomgeving, 
verzoeken we iedereen in Tongeren om vanaf nu al (milieu)
bewuster om te gaan met plastiek zakken.

Als de stadskrant niet correct informeert...
Een stadskrant dient om u juiste informatie te verschaff en, zowel goede als minder goede, maar mag 
niet misbruikt worden voor misleidende politieke propaganda. Dit N-VA-krantje, dat niet op uw 
kosten wordt uitgegeven, tracht correcte informatie te geven over twee probleemdossiers: “leegstand” 
en “stadsfi nanciën”. 

1  Leegstand
Informatie uit de stadskrant
“De leegstand in het centrum raakt opgelost.” Men citeert uit 
een “gespecialiseerde” website een tekst uit … een interview 
van schepen Guy Schiepers. Dus enkel een goednieuwsshow, 
zonder objectief onderzoek.

De realiteit
Iedere burger die door de Kruisstraat, Maastrichterstraat en 
Julianus wandelt, ziet dat het beeld dat men wil scheppen 
niet klopt. N-VA vroeg herhaaldelijk concrete cijfers over de 
evolutie van de leegstand vanaf 2012. Nooit gekregen!

Nu geeft de stadskrant van maart plots “dalende” cijfers, zo-
gezegd uit een rapport van onderzoeksbureau Locatus. N-VA 
vroeg dit rapport op en wat blijkt: het rapport maakt geen 
enkele melding van deze dalende cijfers!

Wat het rapport WEL zegt:

  Tongeren blijft al zes jaar “donkerrrood” ingekleurd, dit 
betekent de hoogste graad van leegstand van méér dan 
10%, berekend op het aantal verkooppunten.

  per 1 000 inwoners heeft Tongeren een leegstand van 
3.1, dit is de 4de slechtste in Limburg, na Maasmechelen, 
Maaseik en Leopoldsburg.

2  Stadsfinanciën
Informatie uit de stadskrant
Het gaat goed met de stadsfinanciën. Een vergelijking met 
andere Limburgse gemeenten staaft die bewering.

De realiteit 
In de stadskrant wordt de begroting van Tongeren vergeleken 
met die van de slechtste Limburgse gemeenten. Bovendien 
baseert men zich op cijfers van 2015. Inmiddels werd het 
gemeentelijke spaartpotje van 
15 miljoen euro opgesoupeerd. 
Daar bovenop volgden vanaf 
2016 leningen van in totaal 21,5 
miljoen euro. De toestand van 
de gemeentelijke financiën is dus 
anno 2018 helemaal niet zo reus-
kleurig als in de stadskrant wordt 
voorgesteld. 

Ook u kan levens redden
In ons land hangen ongeveer 10 000 automatische externe defi brillatoren 
of AED’s. Maar in de praktijk blijven ze vaak ongebruikt omdat we niet 
weten hoe ermee om te springen en vooral waar ze te vinden.

Hoe met AED’s werken? 
Hoe we ermee moeten omspringen is nooit een probleem, want als we een AED-box uit de 
kast nemen en de kit openen, worden automatisch mondelinge instructies gegeven voor de 
reanimatie in afwachting van de komst van professionele hulpverleners.

Waar zijn AED’s in Tongeren te vinden? 
Waar de AED-toestellen te vinden zijn, is een ander paar mouwen. Daarover is veel te weinig 
gecommuniceerd. Tongeren heeft een vrij uitgebreid net van AED-locaties en is op dat gebied 
een voorbeeldige gemeente. 

We sommen de locaties op:

Davy VAN BUNDEREN
Bestuurslid

Waar kan u een AED-toestel vinden? 

  Brandweer, Maternuswal 10
  Q park, Parking Grote Markt, Hondsstraat 

25 b. 1
  Q park, Parking Julianus, Clarissenstraat 1
  VIIO Humaniora, St. Truidensteenweg 17
  VIIO Nijverheid, Rode Kruislaan 27
  PIBO, St. Truidensteenweg 323
  Syntra, Overhaamlaan 11
  C.C. de Velinx, Dijk 111

  Eburonen sporthal, Clarissenstraat 2
  Atletiekpiste De Motten, Kastanjewal
  A.C. Praetorium, Maastrichterstraat 10
  Zwembad Plinius, Fonteindreef 8
 Gallo Romeins Museum, Kielenstraat 15
  Sportplein Kleinveldje, Kleinveld 1
  Tongerse Tennisclub, Rutterweg 71 
  Sportoase, Vrijheidsweg 9 te Mal
  St. Gertrudiszaal, Bilzersteenweg in 

Riksingen
  St Sebastianuszaal, St. Laurensstraat in 

Overrepen 

  Bovendien heeft serviceclub Fifty-One 
Tongeren een nieuw AED-toestel ge-
schonken aan de stad. Het zal op 27 april 
geplaatst worden in de St. Ursulakapel bij 
de Infi rmerie in het Begijnhof.

Michel VANBUUL
Bestuurslid

Bestuurslid Stedelijke Sportraad

Patrick LEENDERS
Fractievoorzitter

Greta VERMEULEN
Gemeenteraadslid
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102€ 102
per maand in per maand in 
de volledigede volledige

taxshifttaxshift
(2015-2019)(2015-2019)

€ 74
per maand in per maand in 
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Minimumloon
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per maand in 
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(2015-2019)

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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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