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Dreigt afbraak voor sporthal?
De huidige bestuursmeerderheid van Open VLD en SP.a
ging de voorbije jaren prat op de realisatie van twee heel
belangrijke dossiers voor Tongeren: het Land van Ooit en
de bouw van sporthal Eburons Dome in Mal.
Het waren twee PPS-dossiers, hetgeen
staat voor “privaat publieke samenwerking”. Sceptici beweren wel eens
dat dit in Tongeren staat voor: de
lusten voor de privé, de lasten voor de
gemeenschap.
Hoe het met het Land van Ooit
vergaan is, daarover hoeven wij u niet
meer te onderhouden. Twintig miljoen euro belastingsgeld over de balk
gegooid aan een “pretpark”, waarvan
iedereen op voorhand waarschuwde
dat de inplanting bijzonder slecht
was. Burgemeester Dewael (Open
VLD) presteerde het zelfs om tijdens
de nieuwjaarsreceptie 2011 het grote
toegangsgebouw van het park, dat hij
destijds bejubelde en waarvan iedereen
zich destijds afvroeg hoe het mogelijk
was dat Monumenten en Landschappen daarvoor toelating gegeven had,

te bestempelen als “visuele vervuiling”, dat zo snel mogelijk afgebroken
moest worden. Tot op vandaag zijn de
corruptie-onderzoeken in dit dossier
nog niet afgehandeld.

fel verzet van SP.a-boegbeeld Noirhomme, die de rust voor zijn deur niet
graag verstoord zag.

Er werd dan maar beslist om uit
te wijken naar de industriezone
De bouw van sporthal Eburons Dome Tongeren-Oost. CD&V Tongeren
dreigt de stad met een zo mogelijk nog stelde zich de grootste vragen over de
grotere financiële kater op te zadeinplanting aldaar, over de bereikbaarlen. Tijdens de legislatuur 2000-2006
heid alsook over de (alweer) PPSdiende het zwembad op de Motten
constructie. De stad Tongeren moest
dringend gerenoveerd te worden. Dit
immers gedurende 32 jaar 900.000
zou 7,5 miljoen euro gaan kosten.
euro ophoesten voor dit complex.
De Open VLD vond dit te duur. Zij
CD&V vroeg een grondige studie van
raakte het niet eens met haar coalialle pro’s en contra’s.
tiepartner SP.a. In extremis werd er
dan maar beslist om een sporthal
Zoals gebruikelijk, had de meerderte bouwen en het zwembad te laten
heid hier geen oren naar. Net zoals het
voor wat het was. De meest voor de
Land van Ooit moest en zou ook dit
hand liggende locatie voor een nieuwe complex rond zijn voor de verkiezinsporthal, in de Sportpleinstraat kort
gen van 2006.
bij sportpark De Motten, stootte op
Lees meer op pagina 4

Vervolg van pagina 1
Het dossier werd dan ook op een
drafje erdoor geduwd zonder in de
buurt het nodige draagvlak te zoeken
en te vinden. Wat in de sterren geschreven stond, gebeurde dan ook.
Een ontevreden buurtbewoner liet
niet met zich sollen en startte een
procedure voor de Raad van State,
die 5 jaar na de bouw, in een arrest
van 7 februari 2011 de bouwvergunning vernietigde. Geen geldige
bouwvergunning betekent dus ook
geen geldige milieu- en uitbatings-

“Leegstaande panden vormen een
ernstige belemmering voor een
aantrekkelijk en vitaal handelscentrum.” Dat is een vaststelling van
An Christiaens, Stijn Wissels en
Jos Schouterden.

vergunning meer. De buurtbewoner
startte inmiddels een procedure om
de afbraak te eisen. Laat ons hopen
dat het zo’n vaart niet zal lopen. Het
resultaat is wel dat tal van Tongerse
sportclubs en duizenden Tongerse
sportliefhebbers in de grootste onzekerheid verkeren over het voortbestaan van dit mooie complex.
En dat allemaal omdat de huidige
Open VLD-SP.a bestuursmeerderheid dit dossier niet grondig
genoeg voorbereid heeft. Zij heeft

niet voldoende tijd genomen om in
Hoofdartikel
de lokale gemeenschap
in Mal een
eensgezind draagvlak te vinden voor
de bouw van dat complex op die
plaats. In de gekende stijl – “Wie kan
ons iets maken?” – hebben zij om
electorale redenen dit dossier erdoor
gejaagd, blijkbaar zonder juridisch
volledig in orde te zijn. Met mogelijks erg nadelige gevolgen voor de
Tongerse belastingsbetaler.
Stijn Wissels
Gemeenteraadslid

Detailhandelsbeleid en citymarketing:
“Nooit op je lauweren rusten!”

Tijdens de gemeenteraad van 26 april werd er een nieuw gemeentelijk subsidiereglement gevelrenovatie en renovatie van leegstaande
handelspanden goedgekeurd. Gemeenteraadslid Jos Schouterden is
tevreden dat zijn voorstel voor de aantrekkelijkheid van de handelskern op die wijze in de praktijk wordt omgezet.
Dit voorstel moet de ondernemerszin stimuleren en het detailhandelsbeleid dat de laatste 10 jaren uit het
oog verloren werd nieuwe zuurstof
geven. Ook in de komende jaren zal
men de dynamiek in de binnenstad
blijvend moeten monitoren en op
zoek gaan naar een evenwicht met
Julianus en de nieuwe winkelzone
op Luikersteenweg.
Om dit geheel te begeleiden eist
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CD&V Tongeren de professionele uitbouw van de dienst Lokale
Economie met een centrummanager die de kwaliteit heeft om zich
in te leven in hetgeen de ondernemer bezighoudt. Hij/zij is in staat
de belangen van de ondernemers
gaande van handelaar tot bovenlokaal bedrijf te matchen. Naast zijn
rol als centrummanager kan hij ook
fungeren als winkelstraatmanager en

kmo-ambtenaar.
Voor CD&V is deze aanpak noodzakelijk willen we ernstig werk
maken van een gemeentelijk economisch beleid.
Voor reacties:
schouterdenjos@skynet.be

De zorg voor de allerzwaksten in de samenleving is een zeer belangrijke taak. Daarom dat er
in elke gemeente, los van
de gemeenteraad die de
stad moet besturen, een
OCMW-raad bestaat met
een eigen raad en een
eigen voorzitter.
Sedert een aantal bestuursperiodes
claimen de socialisten het voorzitterschap van die OCMW-raad. De zorg
voor de allerzwaksten behoort zogezegd immers tot de wezenskenmerken van hun partij, nietwaar? Binnen
hun partij vertrouwden ze die taak
toe aan een belangrijke stemmentrekker, Johnny Noirhomme.
Maar zorgt deze stemmentrekker
ook goed voor de steuntrekkers?
Als we verder moeten gaan op de
manier waarop hij z’n voorzitterschap waarneemt en waarop hij de
instelling OCMW behandelt, vrezen
we het ergste.
Binnen het OCMW bestaat, naast
de raad, een sociaal comité en een
rustoordcomité. Al maanden daagt
de voorzitter niet op voor die vergaderingen. Is het rustoord dan niet
belangrijk genoeg? Geen wonder dat
een nieuw aangeworven directeur
in 2009 na nog geen twee weken
opstapte, volgens de pers omdat
de voorzitter hem ingelicht had dat
bepaalde personeelsleden “onaantastbaar” waren.
Maar ook aan de raad veegt de
voorzitter op schandalige wijze z’n
voeten.
Tijdens de raad van maart slaagde
de voorzitter erin om maar liefst 30
agendapunten af te haspelen in 4 (!)
minuten. Dit alles in zijn gekende
norse, boertige stijl, zonder één keer

Boertig gedrag OCMW-voorzitter
loopt de spuigaten uit

CD&V-raadsleden An Noelmans, Paul Denis en Greetje Adams vragen dat burgemeester
Dewael de OCMW-voorzitter ter orde roept.

van zijn blad op te kijken. Enkel
wanneer de CD&V interpelleert over
een agendapunt, vraagt hij geïrriteerd
de stemming, waarbij de meerderheidsleden van Open VLD en SP.a
blindelings zijn capriolen volgen.
De raad van april werd dan plots
eenzijdig door de voorzitter verplaatst van het vaste uur van 20 u.
naar 16.30 u., zonder enig overleg met de raadsleden. Een slecht
karakter zou hierin een poging van
de voorzitter kunnen zien om te
trachten te vermijden dat bepaalde
werkende raadsleden niet aanwezig
kunnen zijn en dus ook geen weerwerk kunnen bieden. Toppunt van
alles is dan dat de voorzitter zelf niet
aanwezig is om 16.30 u. Na enige tijd
wordt de vergadering dan toch maar
aangevangen onder het voorzitterschap van het oudste raadslid. Pas
wanneer de vergadering al ver gevorderd is, komt de voorzitter binnen
en zet hij zich tussen de raadsleden.
Tijdens de weinige agendapunten
die nog resten, gedraagt hij zich als
iemand die te diep in het glas gekeken heeft. Aan het einde van de
vergadering dankt hij het oudste

raadslid voor zijn waarnemend voorzitterschap en kondigt hij aan dat dat
raadslid dat in de komende maanden elke keer mag gaan doen. Voor
de verdere organisatie moeten alle
raadsleden het OCMW-decreet er
op naslaan, met bijzondere aandacht
voor artikel 30. Er volgt nog een stuk
Spaans proza. De raadsleden staan
perplex.
CD&V is deze manier van handelen
meer dan beu. De voorzitter van het
OCMW heeft geen greintje respect
voor zijn eigen instelling. Zijn schandalig gedrag zorgt er al jaren voor dat
de sfeer binnen het OCMW totaal
verrot is. Hij voedt daarbij zelf de
intriges en wakkert ze aan.
Zijn eigen partijkameraden van de
SP.a durven hem niet ter orde roepen
en ook Open VLD-burgemeester
Dewael sluit al jaren de ogen voor
dit wangedrag, waarvan hij maar al te
goed op de hoogte is.
CD&V roept de huidige bestuursmeerderheid van Open VLD
en SP.a dan ook op om eindelijk
eens orde op zaken te stellen in het
OCMW. Omdat de zwaksten in onze
samenleving daar recht op hebben!

Nieuwe website CD&V Tongeren
Sinds mei is de nieuwe, frisse website van CD&V Tongeren beschikbaar.
Ga gerust eens een kijkje nemen op
www.tongeren.cdenv.be voor het laatste nieuws over Tongeren en CD&V.
Met dank aan webmaster Paul Denis!
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Samen werken aan een
propere stad!
CD&V ruimt zwerfvuil Berg/Ketsingen op tijdens
Grote Lenteschoonmaak!

Naar goede jaarlijkse traditie deed
CD&V Tongeren ook dit jaar mee
aan de gemeentelijke opruimactie van zwerfvuil. Op zaterdag 19

maart trok CD&V naar Berg
en Ketsingen en gewapend met
vuilzak en handschoenen werd de
omgeving uitgekamd op zoek naar
zwerfvuil.   
Onder een stralend zonnetje en
goed gemutst werden toch een
15-tal zakken zwerfvuil verzameld.

Berg en Ketsingen liggen er nu
weer proper bij dankzij de CD&V
opruimers van dienst: Jos Schouterden, Tony Ghijsens, An Christiaens,
Stefan Jacobs, David Mulleners, Jean
Detré, Danny en Jelke Olijslagers.

Op woensdag 16 maart vond de eerste activiteit plaats van het
nieuwe bestuur van Jong CD&V Tongeren. Enkele tientallen geïnteresseerden zakten die avond af naar BarVenu (Grote Markt)
om er in gesprek te treden met Vlaams volksvertegenwoordiger
Raf Terwingen. Hij sprak over de huidige politieke toestand van
ons land en de mogelijke uitwegen en gevolgen voor de traditionele partijen. Aangezien Raf Terwingen ook zetelt in de Commissie voor seksueel misbruik binnen machtsrelaties, kaartte
hij ook het probleem aan waar de Vlaamse Kerk vandaag mee
geconfronteerd wordt. Een impressie van een gezellige en boeiende avond…

Barbecue CD&V Tongeren
Op zaterdag 25 juni bent u van harte welkom in Hoeve Lenaerts (Rutten)
voor een aangename middag en avond. CD&V zal er vanaf 18u00 een grote
barbecue houden, waarbij de aanwezigen ook zullen getrakteerd worden op
de nodige randanimatie. Alvast een leuke manier om de zomer in te zetten!
Voor meer informatie, zie www.tongeren.cdenv.be
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