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CD&V wil meer tewerkstelling
en vraagt uitbreiding van 50ha
industriegrond aan Tongeren-Oost

Voorstel 1 is voor CD&V Tongeren een
voor de hand liggende keuze om het
industrieterrein uit te breiden.

Fractieleidster An Christiaens en OCMW-raadslid Paul Denis wensen een maximale aansluiting van de nieuwe industriezone met het huidige industriegebied.

De provincie Limburg wil
50 ha bijkomende regionale
bedrijvigheid creëren in regio Tongeren-Riemst. CD&V
Tongeren is tevreden met de
uitbreidingsplannen en de
extra tewerkstelling die hieruit voortvloeit.
Voor CD&V Tongeren moet die zone
maximaal aansluiten bij de huidige
industrieterreinen en de ontsluitingswegen en minimaal last opleveren
voor de omgeving. Gelet op de ligging
van Tongeren-Oost vindt CD&V het
logisch dat de uitbreiding op grondgebied Tongeren zal komen. CD&V
ijvert hier voluit voor!

De zes locaties die aangeduid werden
als mogelijke uitbreidingsgebieden
zorgen echter voor onzekerheid en
vragen. CD&V Tongeren vindt het
onbegrijpelijk dat het stadsbestuur
niets heeft ondernomen om deze verwarring tegen te gaan.
Om zowel de gemeenteraad als alle
geïnteresseerden en belanghebbenden
over dit belangrijk dossier tijdig te informeren, vindt CD&V Tongeren het
noodzakelijk dat er zo snel mogelijk
een uitgebreide uiteenzetting over de
uitbreiding, mogelijkheden en gevolgen wordt gegeven.
Fractieleidster An Christiaens heeft
daarom gevraagd om een hoorzitting
over dit dossier te agenderen én alle

betrokkenen uit te nodigen zodat er
duidelijkheid wordt geschept.
Het bestuur wilde hierop niet ingaan
en lichtte het dossier enkel toe aan de
gemeenteraadsleden op een –weliswaar- openbare commissie.
CD&V Tongeren is van mening dat
voorstel 1, meer bepaald het aangeduide terrein aansluitend bij de Landbroekweg en de Blauwe Geit te Mal
het meest ideaal zou zijn. Dit terrein
sluit aan bij het bestaande bedrijventerrein Tongeren-Oost en heeft
bijgevolg dezelfde liggingsvoordelen
ten opzichte van de E313. CD&V
Tongeren zal ook ijveren om deze
uitbreiding mogelijk te maken.

CD&V-senioren nemen
start in Tongeren!

Op dinsdag 13 september startten
een aantal CD&V-senioren met
een eigen werking. Het idee kwam

van Daniel Laermans. “In
Brussel en Brugge bestaat
zo’n vereniging al lang. ZuidLimburg is nog een witte vlek.
We willen regelmatig van gedachten wisselen en de lokale problemen
bespreken”, vertelt Daniel Laermans. Een greep uit de mogelijke

onderwerpen: betaalbaar wonen,
gezond thuis, veilige mobiliteit voor
senioren, aandacht voor obstakels
op straat, erfenis en successie...
Contact: Daniel Laermans
0475/428915

Interview:

Guy Goffin en Mara Vanheusden
Ze zijn beiden fier op hun
dorp en gedreven deelnemers aan het landelijk leven. Gebeten door de politiek zijn ze ook kandidaat
op de CD&V-lijst voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen. CD&V Tongeren nodigde Guy Goffin en
Mara Vanheusden uit voor
een kort interview.
- Sinds wanneer zijn jullie
actief in de Tongerse politiek?
Wat bracht jullie hiertoe?

Guy: “Ik ben actief binnen CD&V
Tongeren sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Ik haalde
toen 726 stemmen, wat niet voldoende was voor een mandaat.
Nochtans ben ik mij na de verkiezingen blijven engageren binnen het
CD&V partijbureau. En nu ben ik
opnieuw kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012,
volgend jaar.”

Mara: “Ik ben net als Guy actief
sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Op vraag van de toenmalige lijsttrekker heb ik enkele dagen
kunnen nadenken. Ik heb de stap
toen gewaagd om effectief in de politiek te stappen. Tot vandaag heb ik
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deze beslissing nog niet betreurd.”
- Wat drijft jullie? Wat zijn jullie motivaties om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2012?

Guy: “Vanuit mijn job als verantwoordelijke van de zorgboerderij
Hoge Dries in mijn dorp Koninksem zet ik me al lang in op sociaal vlak. Bovendien verdienen de
Tongerse dorpen beter. Al te vaak
worden de deelgemeenten van de
stad stiefmoederlijk behandeld.
Nochtans heeft iedere Tongenaar
recht op een fraaie leefomgeving.”

Mara: “Ik wil meewerken aan de
verdere uitbouw van een mooie stad
en al haar dorpen. Tongeren moet
een plaats zijn waar het fijn is om
te leven, te wonen, te werken en te
ontspannen.”
- Welke punten verdienen het
meest jullie aandacht?

Guy: “Naast het sociale wil ik mij
voornamelijk richten op de bestrijding van kansarmoede en zorgen
voor een degelijke en betaalbare
huisvesting voor iedereen.”
Mara: “Ik wil me vooral inzetten
voor een beter onderhoud en een

opwaardering van straten, stoepen,
riolen en pleinen. Niet alleen in
het stadscentrum, maar ook in de
deelgemeenten. Bovendien zijn de
sportfaciliteiten in de deelgemeenten aan een verfraaiing toe. Ook dit
is een belangrijk aandachtspunt.”
Contact:
Guy Goffin, Hoogveldstraat 6,
Koninksem
0471/449767
guy.goffin@pandora.be
Mara Vanheusden,
Merestraat 36,
Piringen
012/391535
larondelle-vanheusden@telenet.be

JONGCD&V in actie: “We have a dream”
Op zaterdag 8 oktober hield Jong
CD&V een korte actie in het
stadscentrum. Onder het motto
“We have a dream” vroegen zij de
mening van de jonge voorbijgangers
over het Tongeren van hun dromen.
Hoe zou onze stad er volgens haar
eigen inwoners moeten uitzien over
enkele jaren? JONGCD&V Tongeren profileerde zich hiermee als een
groep gemotiveerde jongeren die
willen meehelpen om onze stad een
mooie toekomst te bezorgen.

CD&V Tongeren
op de Kermisbraderie
Op zaterdag 17 september was ook
CD&V Tongeren onder een stralende zon aanwezig op de kermisbraderie in de Tongerse binnenstad.
Er werd gretig appels uitgedeeld aan
de voorbijgangers. Sommige passanten wilden zelfs even een babbeltje slaan terwijl ze genoten van
een lekker glas Amburon, een bier
gebrouwen door Tongenaren.

Nieuwe website CD&V Tongeren
De nieuwe, frisse website van CD&V Tongeren is
al een tijdje 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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CD&V Tongeren bij jou in de buurt
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