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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 september.

N-VA Tongeren haalt opnieuw haar slag thuis
Na lang aandringen wordt een transparant en democratisch beheer van de Pliniussite  
eindelijk mogelijk.

Einde van private vennootschap
Op de gemeenteraad van 31 augustus onder- 
tekenden alle gemeenteraadsleden de notariële 
akte voor de omvorming van de nv Plinius tot 
een extern verzelfstandigd agentschap. 

Zes jaar lang klaagde N-VA Tongeren de on-
wettigheid aan van die private vennootschap, 
die met uw belastinggeld het Pliniuspark en het 
openluchtzwembad beheerde zonder enige  
democratische controle. Die situatie was  
manifest strijdig met het gemeentedecreet. 

Wettelijk correcte structuur
Nu komt er dus eindelijk een wettelijk correcte structuur, met een raad van bestuur samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van elke fractie in de gemeenteraad, dus ook de oppositie. 
Democratische controle op het beleid van Plinius is dus voortaan mogelijk. 

Patrick Leenders zal in naam van de N-VA de belangen van de Tongenaren 
behartigen met dit onbezoldigde bestuursmandaat. De oppositie krijgt 
nu eindelijk inzage in het verleden en het heden van een site die toch een 
donkere geschiedenis heeft gekend.

Patrick Leenders
Fractievoorzitter

Interview: corona in de zorgsector (p. 3)Gevaarlijk fietsen in winkelstraten (p. 2 en 3)

Beste Tongerenaar

“Blijven fietsen allemaal.” Die 
boodschap staat te lezen op het 
nieuwe fietspad langs de volks-
tuintjes naar de Kevie. Een mooie 
boodschap die N-VA Tongeren 
volop ondersteunt. Fietsen is niet 
alleen gezond, maar ook goed-
koop en goed voor het milieu.

Ook ik ben de afgelopen 
maanden wat vaker op mijn fiets 
gesprongen. Wat mij opviel, is 
dat er nog heel wat werk aan de 
winkel is om van Tongeren een 
fietsvriendelijke stad te maken. 
Wegen in slechte staat, ontbre-
kende of te smalle fietspaden, 
gevaarlijke situaties … Het komt 
helaas nog te vaak voor. Dat er 
dan slachtoffers vallen, hoeft 
niet te verbazen. Denk maar aan 
Jan Peumans, die nog steeds 
herstelt van zijn onfortuinlijke val 
in de Maastrichterstraat.

Willen we van Tongeren een  
echte fietsstad maken, dan 
volstaat het niet om wat ver-
keersborden te plaatsen of grote 
markeringen aan te brengen op 
het wegdek. We moeten ervoor 
zorgen dat de fiets een veilig en 
aantrekkelijk alternatief vormt. 
En dat niet alleen in de binnen-
stad, maar zeker ook vanuit en 
naar onze dorpen.

 Eindelijk is er democratische controle  
mogelijk op het beheer van de Pliniussite.

Jolien Raskin
Voorzitter  

N-VA Tongeren

Quiz N-VA Tongeren
Zaterdag 17 oktober  
om 20 uur

Deuren open vanaf 19.30 uur
Parochiezaal Koninksem

Maximum vijf personen per team
Prijs: 15 euro per team
Inschrijven via mail naar  
jolien.raskin@n-va.be

Noteer in 

uw agenda
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Waar is dat feestje?
N-VA Tongeren roept het stadsbestuur op om meer te investeren in een levendige stad. Onze verenigingen en ondernemers  
snakken naar meer ondersteuning.

Buiten de coronacrisis valt er heel wat te 
beleven in Tongeren: Kroningsfeesten,  
antiekmarkt, koopzondagen, Italiaanse  
dag, straattheaterfestival, Tongeren 
kermis, Tongeren carnaval, en ga zo 
maar door. Ook evenementen van onze 
eigen verenigingen en ondernemers doen 
de stad openbloeien, zoals Tungrirun, 
Aterstaose jogging, nieuwjaarsfeest in de 
Velinx, bierfestival Ambierorix, Büfkes 
Pruuve, Soirée excentrique, B-Classic, 
Soroptimist goes fashion … 

In het verleden was het aanbod aan 
evenementen nog uitgebreider. Denk 
maar aan Sleepless, Fruit of the Boom, 
Tongpop, Le Jardin, Palm Party, Beach-
party Sluizen, Pub’s Carnavalbal, Music@
Tongeren, the Industry, Military … Of  
aan onze feesttempels, die echte begrippen  
werden: de Concordia, de Pub en de 
Chili. Helaas blijft daar vandaag weinig 
van over.

Locaties en uitrusting 
Er is dringend nood aan meer locaties 
voor evenementen, zoals een degelijke 
fuifzaal. Hal P voldoet en volstaat niet.  
De ruimte is te beperkt en weinig uit-
nodigend. Ook evenementenweides en 
parken moeten een grotere rol spelen. 
Denk aan de open ruimtes van de heraan-
gelegde Motten en het Pliniuspark. Met 
de nodige nutsvoorzieningen en andere 
praktische aanpassingen kunnen organi-

satoren snel en eenvoudig gebruikmaken 
van die locaties.

De stad kan organisatoren ook onder- 
steunen door evenementen op te nemen 
in de verschillende communicatiekanalen,  
zoals de stadskrant, reclameborden,  
sociale media … Als tegenprestatie kunnen  
de organisatoren de troeven van onze  
stad blijven herhalen in hun communicatie. 
Een echte win-winsituatie.

Gemeenschapsvorming 
De laatste jaren verschoof de focus 
van het stadsbestuur van Tongeren als 
shoppingstad naar Tongeren als cultuur-
stad. De N-VA moedigt die evolutie aan. 
Tongeren als shoppingstad in de markt 
zetten, bleek een flop die een hoop geld 
kostte. Hoe dat komt? Een stad groeit van 
onderuit, bij de inwoners en het netwerk 

aan kostbare relaties dat tussen hen ont-
staat. Net daarom is het verenigingsleven 
zo belangrijk en moeten we ondernemers 
beter ondersteunen om zelf evenementen 
te organiseren. Alleen zo zullen meer 
Tongenaars zich betrokken voelen en 
wordt de aantrekkingskracht van  
Tongeren groter. 

Ons cultuurbeleid moet er bovendien 
naar streven om zoveel mogelijk mensen 
met culturele activiteiten in contact 
te brengen. Een gevarieerde en brede 
programmatie draagt daartoe bij, met 
nog meer laagdrempelige projecten. Het 
moet gedaan zijn met geld pompen in 
postmodernistische projecten, zoals de 
afgedankte boot in de Jeker die als ‘kunst’ 
bestempeld wordt.

Meer beleving
Kortom, meer beleving in onze stad is 
alleen mogelijk door meer te investeren in 
verenigingen, kunst en cultuur, toerisme, 
sport en ontspanning. Beleving zorgt 
voor een warme stad waar mensen graag 
willen wonen. Zo kan Tongeren groeien, 
niet enkel vanuit het centrum, maar zeker 
ook vanuit de dorpen en wijken.

Niels Vandeweyer
Voorzitter Jong N-VA 
Tongeren
Lid bijzonder comité voor 
de sociale dienst

Gevaarlijk hobbeltraject  
in de winkelstraten
Voor een stad die zich ‘fietsvriendelijk’ wil noemen, is de 
toestand van de Maastrichterstraat en de Hemelingen-
straat een schande. Hoog tijd voor actie.

Kasseien en borduur zijn ronduit gevaarlijk
Talrijk zijn de fietsers die in de Maastrichterstraat en/of 
de Hemelingenstraat van heel kortbij en pijnlijk hebben 
kennisgemaakt met de zeer hobbelige kasseien. De kasseien 
liggen zo slecht dat het er moeilijk fietsen is. Als er een auto 
aankomt, moet de fietser in de nog hobbeliger rioolstrook 
gaan rijden, waar het een echte evenwichtsoefening wordt. 

 Tongeren heeft nood aan meer geschikte 
locaties voor evenementen.

 De gladde borduur in de Maastrichterstraat is – zeker bij regenweer – 
levensgevaarlijk voor fietsers.
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Vlaamse veerkracht in de zorg

Interview met bestuurslid  
Chelsea Schoubben
N-VA-bestuurslid Chelsea Schoubben is maatschappelijk as-
sistente in het Medisch Centrum Sint-Jozef. We vroegen haar 
hoe zij de voorbije maanden haar zorgfunctie beleefd heeft. 

Wat is juist jouw taak in het Medisch Centrum?
“Ik ben maatschappelijk assistente binnen K-Delta. K-Delta is  
de dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het Medisch Cen-
trum. Ik sta in voor de puber- en adolescentengroep. Met andere 
woorden: jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar. Ik volg het proces op 
vanaf het moment van aanmelding over opname tot nazorg.”

Hoe gaan jouw patiënten om met de coronasituatie?
“Ik werk met verschillende kwetsbaarheden en problematieken. 
Neem autisme: die kinderen en volwassenen zijn gebaat bij dui-
delijkheid, structuur, regelmaat. Juist die dingen ontbreken nu. 
Ze stellen vragen. Wanneer mag ik mijn ouders zien? Wanneer 
mag ik nog eens naar huis? Wanneer krijg ik bezoek? Ik heb geen 
antwoorden.

Ook zelf zit ik vaak met vragen: hoe gaan onze patiënten  
reageren op de maatregelen? Wat als er iemand 14 dagen in  
quarantaine moet? Hoe leg ik dat uit? En hoe kan ik hen toch 
blijven ondersteunen in deze bijzondere tijden?”

De coronacrisis heeft dus ook op jullie een grote impact?
“Zeker. Corona verandert mijn manier van werken. Met hoeveel 
mensen mag ik in een ruimte zijn? Waar vergaderen we? Hoe 
zal de indeling van de leefgroep eruitzien? Op heel korte termijn 
moeten we een pak praktische aspecten herdenken.

Het zwaarste vind ik de omstandigheden waarin mijn collega’s 
op de Covid-afdeling moeten werken. Vanuit heel het ziekenhuis 
laten collega’s hun vertrouwde afdeling achter om die afdeling te 

ondersteunen. De ruimtes waar zij zich moeten omkleden, zijn 
confronterend. Je hebt een ‘vuile’ en een ‘propere’ zone. Het is 
alsof je daar oog in oog met het virus komt te staan.”

Zijn er ook lichtpuntjes?
“Natuurlijk. Zo heeft ons ziekenhuis gelukkig genoeg bescher-
mingsmateriaal, zowel op de Covid-afdeling als op de niet- 
Covid-afdelingen. Daar ben ik heel blij mee.

En ik heb ook een tof team waarop ik kan terugvallen. Met de 
collega’s van de Covid-afdeling houden we contact via Facetime. 
Vooral het woord ‘samen’ is nu belangrijk: we moeten er samen 
door.

Wat ik ook belangrijk vind, is dat mijn leven niet is stilgevallen. 
Als zorgverlener blijf ik doorgaan, terwijl bij veel mensen in mijn 
omgeving het leven wel lijkt stil te vallen. In het begin waren 
sommigen opgelucht even niet te moeten werken, maar na zovele 
weken en maanden denken ze er anders over. Ik ben blij dat 
ik kan gaan werken, sociale contacten heb en mijn zinnen kan 
verzetten.”

Als de auto niet genoeg ruimte laat, wordt de fietser uiteindelijk verplicht om over de schuine en gladde borduur naar het voetpad  
uit te wijken. Die borduur is echt gevaarlijk, zeker als het geregend heeft. Nog niet zo lang geleden is gewezen parlementsvoorzitter  
Jan Peumans op die manier ten val gekomen. Hij brak daarbij zijn heup. 

Nieuwe klinkerbestrating nodig
Deze toestand is onaanvaardbaar voor een stad die zich (terecht) ‘fietsstad’ wil noemen. N-VA Tongeren pleit dan 
ook voor een nieuwe klinkerbestrating zonder niveauverschillen en mét een afzonderlijke fietsstrook. Het lijkt ons 
bovendien een goed idee om de twee straten autoluw te maken door er alleen plaatselijk verkeer toe te staan.

Michel Vanbuul
Bestuurslid

3



Samen maken we Limburg groenerSamen maken we Limburg groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de strijd  

tegen droogte,

• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te versterken,

• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe poorten  

bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“


