
1 
 

 

 

stad Tongeren 

 

 

 

 

100 actiepunten voor Tongeren 

Krachtlijnen van het bestuursakkoord 2013-2018 

 

 

  



2 
 

Tongeren goed besturen 

Bestuurlijke organisatie 

1. De werking van de Gemeenteraad wordt geherwaardeerd. Er worden slechts 3 in plaats van 

de huidige 4 gemeenteraadscommissies opgericht. Twee van deze commissies bereiden de 

Gemeenteraad voor. Een derde commissie staat in voor de afstemming van het beleid van 

intercommunales en andere instanties met het stedelijk beleid. 

 

2. Het primaat van de politiek wordt verder versterkt. Binnen het College van Burgemeester en 

Schepenen komt alle lokale besluitvorming samen. De laatste gemeentelijke vzw’s worden 

naar het voorbeeld van De Velinx opgeheven. Hun werking wordt voortgezet door de 

bevoegde stadsdiensten. 

 

3. Er wordt nauw samengewerkt met het OCMW. De Voorzitter van het OCMW is lid van het 

College. Er wordt één sociaal beleid gevoerd en beide sociale diensten worden op korte 

termijn samengevoegd. Stad en OCMW zijn gebonden door hetzelfde bestuursakkoord en 

voeren een zelfde financieel en personeelsbeleid. Alle kredieten voor sociaal beleid komen 

op de begroting van het OCMW. Ondersteunende diensten zullen samen werken en 

geleidelijk samensmelten. 

 

4. Via het Autonoom Gemeentebedrijf Tongeren worden zoveel mogelijk van de resterende 

onroerende goederen op de markt gebracht. Met de middelen uit deze verkopen kunnen 

nieuwe investeringen opgestart worden. Een eerste concreet dossier is de ontwikkeling van 

de Ambiorixkazerne. 

 

5. Er zal worden nagegaan of de convenant die tussen de stad en de kerkfabriek OLV-Basiliek 

werd afgesloten, verruimd kan worden naar alle 22 kerkfabrieken. Er wordt samen met de 

kerkfabrieken en het Centraal Kerkbestuur een gemeenschappelijke planning voor de 

spreiding van de investeringen in kerkelijke gebouwen opgemaakt. De stad voorziet een 

medewerker die de dossiers van de kerkfabrieken kan behartigen ten behoeve van de 

kerkbesturen. 

 

6. De stad is de regisseur van het woonbeleid. Deze rol zal actief ingevuld worden. Projecten 

van sociale bouwmaatschappijen Woonzo  en Kleine Landeigendom dienen voorgelegd te 

worden op het woonoverleg, waarna de stad de goedkeuring verleent. 

 

7. De stad is de regisseur van het werkgelegenheidsbeleid. Het beleid van het PWA dient 

bijgevolg afgestemd te worden op de visie die hier rond bij de stad bestaat. De werking van 

het PWA dient grondig doorgelicht te worden. 
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Financiën en begroting 

8. De Vlaamse overheid legt de steden en gemeenten een financieel evenwicht op dat dient 

bereikt te worden tegen 2019. Het stadsbestuur wenst deze doelstelling in 2014 te behalen, 

waardoor er in de daaropvolgende jaren voldoende mogelijkheden kunnen zijn om te 

investeren in nieuwe beleidsinitiatieven. 

 

9. De gemeentebelastingen (personenbelasting, onroerende voorheffing en algemene 

milieubelasting) worden op hetzelfde niveau gehouden. 

 

10. Om het financieel evenwicht te bereiken zal er dus bespaard moeten worden. In de eerste 

maanden van 2013 zal de begroting lijn per lijn tegen het licht gehouden worden. Elke 

begrotingspost zal opnieuw in vraag gesteld worden.  

 

11. Het OCMW zal een gelijke inspanning leveren in het kader van het bereiken van het 

financieel evenwicht. 

 

12. In de loop van de komende twee jaar zullen investeringen met eigen middelen gefinancierd 

worden, waardoor er minder geleend zal worden en de uitgaven voor de schuld zullen dalen. 

 

13. Aankopen zullen meer gegroepeerd worden en meer dan nu het geval is aanbesteed worden. 

Voor bepaalde aankopen zullen stad, politiezone en OCMW samen aanbesteden. 

 

14. Meer en meer opdrachten zullen uitbesteed worden. 

 

15. Er wordt samenwerking gezocht met andere steden en gemeenten. De samenwerking met 

Maastricht geldt hier als voorbeeld. 

 

Personeel 

16. Personeelsleden die met pensioen gaan zullen niet automatisch vervangen worden. Over een 

periode van 6 jaar zal op deze manier het personeelsbestand verminderen met minimaal 10 

procent. 

 

17. Binnen het personeelsbestand van de stad wordt verder gekozen voor kwaliteit en 

professionalisme. Personeelsbeleid is geen sociale tewerkstelling. Een sociaal 

tewerkstellingsbeleid dient gevoerd te worden via de instrumenten die daartoe voor handen 

zijn nl. PWA, sociale diensteneconomie, artikel 60 en artikel 61 van de OCMW-wetgeving en 

niet via aanwervingen bij de stad. 

 

18. Wervingen zullen gebeuren op de meest strenge en correcte wijze. Kwaliteit is het enige 

criterium voor aanwerving, dit wil zeggen dat steeds de eerst gerangschikte aangesteld 

wordt. Woonplaats of herkomst van de kandidaat is geen criterium. 
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19. Gelet op de kost van de overheidspensioenen zal zeer omzichtig worden omgesprongen met 

benoemingen in statutair dienstverband. 

 

20. Er zal een evenwichtig loopbaanbeleid uitgetekend worden. 

 

21. Ingeval van een vacature bij de stad of het OCMW wordt steeds gekeken of een invulling 

vanuit het andere bestuur haalbaar is. 

 

22. De uurregelingen voor het personeel zullen zoveel mogelijk afgestemd worden op de 

openingsuren van de diensten. Openingsuren van publieksdiensten zoals de bibliotheek 

worden zoveel mogelijk afgestemd op hun doelpubliek. De zomerdienstregeling wordt 

beperkt: ze zal voortaan pas ingaan op het ogenblik dat het bouwverlof start en beperkt 

worden tot 5 weken. 

 

23. Er wordt een actieplan voor de aanpak van het ziekteverzuim opgemaakt. 

 

Tongeren, bruisende stad 

Cultuur 

24. De Velinx zal beter ingepast worden in het globale toeristisch en citymarketing beleid. Dit 

geldt ook voor de ‘Negende maand’ en ‘Bewogen Tongeren’, die als kwalitatieve producten 

te weinig bekend zijn binnen en buiten Tongeren. Concreet zal bijvoorbeeld de 

programmatie van de Velinx deel uitmaken van de toeristische brochure. 

 

25. Het evenementenloket is ondertussen goed bekend bij het verenigingsleven. Er zal worden 

nagegaan hoe de procedures, op basis waarvan dit loket werkt, vereenvoudigd kunnen 

worden waardoor organisatoren sneller uitsluitsel kunnen krijgen over het resultaat dat aan 

een aanvraag gegeven wordt. 

 

26. Voor wat het voortbestaan van B-Classic betreft, is de toekenning van een projectsubsidie 

vanwege de Vlaamse overheid cruciaal. De stad heeft alleszins toegezegd de inspanningen op 

hetzelfde niveau te houden. Een verankering van het festival in Tongeren blijft het 

uitgangspunt. 

 

27. Het beleid inzake buurthuizen wordt voortgezet. Recent werd het buurthuis van Sluizen in 

erfpacht genomen.  Op korte termijn zullen kredieten voor de renovatie voorzien worden.  

Als volgend buurthuis komt Piringen aan de beurt.  

 

Erfgoed 

28. De schatkamer van de OLV- Basiliek wordt vanaf volgend jaar uitgebouwd tot een kwalitatief 

museum waarin de kerkschatten tentoongesteld worden. Samen met de archeologische 
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kelder dient deze schatkamer op een professionele manier uitgebaat te worden en dit zoveel 

mogelijk in samenwerking met het Provinciaal Gallo-Romeins Museum. Hierover zal een 

overeenkomst met de kerkfabriek gesloten worden. 

 

29. De Gasthuiskapel  wordt gerenoveerd en ingericht als regionaal bezoekerscentrum. Het is de 

bedoeling om in dit bezoekerscentrum ook een aantal kunstwerken en voorwerpen te 

integreren die verwijzen naar het middeleeuwse verleden van Tongeren. 

 

30. De restauratie van het Stadhuis wordt opgestart in 2013. Het Stadhuis zal opgewaardeerd 

worden tot een volwaardig ontvangst- en vergadercentrum. Het is de bedoeling om op deze 

locatie onze belangrijkste kunstobjecten in het interieur te integreren. De gelijkvloerse 

verdieping van het stadhuis wordt zeer sober afgewerkt als een zo open mogelijke ruimte die 

kan dienen voor tijdelijke tentoonstellingen of voor activiteiten op de markt. 

 

Sport 

31. Er moet in Tongeren meer ambitie komen op het vlak van sport. De individuele sporters en 

clubs die prestaties op topniveau leveren, dienen meer en beter uitgespeeld te worden in 

het kader van citymarketing. 

 

32. Bijzondere aandacht dient te gaan naar de jeugdopleiding in het voetbal. Het stadsbestuur 

zal samen met de clubs hierrond een samenwerkingsmodel uitwerken. De bestaande 

voetbalinfrastructuur dient zo optimaal mogelijk gebruikt te worden door de verschillende 

clubs. 

 

33. Er is nood aan een volwaardig alternatief voor de Eburonenhal. Dit kan gevonden worden in 

hetzij de nieuw te bouwen sporthal van VIIO, hetzij de Mulkenhal op Plinius.  

 

Jeugd 

34. Een voldoende hoge financiële tussenkomst voor het kampvervoer van jeugdverenigingen 

wordt voorzien. 

 

35. Ook voor de komende jaren worden opnieuw middelen uitgetrokken voor investeringen in 

jeugdinfrastructuur. 

 

36. Een gedeelte van het heringerichte Pliniuspark zal bestemd worden als speelgroen.  

 

37. Er wordt in samenspraak met de jeugdverenigingen en de organisatoren van jeugdfuiven een  

‘fuifcharter’ opgemaakt. Het is de bedoeling om via dit charter duidelijke afspraken te maken 

over onder meer logistieke ondersteuning, veiligheid, sluitingsuur, geluidsoverlast (bv 

beperking van decibels). 
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Lokaal sociaal beleid 

38. Conform de laatste aanpassingen van Gemeente- en OCMW-decreet is het aan de 

Gemeenteraad om het strategisch sociaal beleid te bepalen. Het is dan ook van belang dat er 

een goede uitwisseling is van informatie van het OCMW naar de Gemeenteraad en het 

College en omgekeerd. Hierover worden concrete afspraken gemaakt. 

 

39. In 2013 wordt een nieuw lokaal sociaal beleidsplan voor de komende periode opgemaakt. Dit 

zal gebeuren in samenwerking met de lokale actoren. 

 

40. De sociale diensten van stad en OCMW worden samengevoegd en ondergebracht bij het 

OCMW. Op deze wijze ontstaat er één loket voor de burger. Het OCMW wordt dan een echt 

Sociaal Huis zoals het door de Vlaamse overheid bedoeld is. 

 

41. Op het vlak van tewerkstellingsbeleid wordt er voor gekozen om  de huidige projecten in het 

kader van de sociale en lokale diensteneconomie (dorpsploeg, dorpsrestaurants, 

klusjesdienst) voort te zetten. De samenwerking met de VDAB dient te worden 

geprofessionaliseerd en geïntensifieerd. Er dient ook gebruik gemaakt te worden van de 

mogelijkheden om mensen te activeren die het zogenaamde artikel 61 biedt. Via dit artikel 

zullen OCMW-cliënten ingezet worden in de reguliere arbeidsmarkt. Ook met het PWA zullen 

duidelijke afspraken gemaakt  worden met het oog op een betere afstemming van het beleid 

en van concrete projecten. 

 

42. Toelagen worden toegekend op basis van een beleidsvisie en niet op een ad hoc basis. 

 

43. Het lokaal dienstencentrum zal  worden opgevat zoals voorzien in de Vlaamse regelgeving. 

Het wordt geconformeerd aan deze regelgeving waardoor ook toelagen kunnen aangevraagd 

worden. Dit betekent dat ook de Minder Mobielen Centrale en de Klusjesdienst hierin 

geïntegreerd worden. 

 

Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening 

44. Ruimte creëren voor kwalitatief wonen is  één van de belangrijkste prioriteiten . Het accent 

moet hierbij liggen op betaalbaar wonen, op de ontwikkeling van enerzijds 

woonuitbreidingsgebieden en anderzijds inbreidingsprojecten. We zullen al het nodige 

blijven doen om Tongeren op de kaart te zetten als een aantrekkelijke plaats om te wonen. 

 

45. De initiatieven die in de voorbije legislatuur opgezet werden (o.a. Heurkensberg, 

Ambiorixkazerne, Paardsweidestraat en Siegelsmarkt)  worden verder uitgewerkt en 

gefaseerd ingevuld. Hierbij is er aandacht voor een kwalitatieve architectuur, voor een 

duurzaam ruimtegebruik en voor een afstemming met het woonbeleid.  

 

46. Er wordt volop ingezet op het bestaande patrimonium met als doel het verminderen van de 

leegstand en het verbeteren van de kwaliteit van de woningen en de handelszaken. Via het 

RUP Centrum zullen hiervoor nieuwe mogelijkheden gecreëerd worden. Dit nieuwe RUP 
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centrum is cruciaal voor de ontwikkeling van de binnenstad. Bedoeling is enerzijds het 

vereenvoudigen en uniformiseren van de diverse voorschriften die nu verschillen naargelang 

het BPA. Daarnaast zullen binnen dit RUP keuzes gemaakt worden in verband met de 

afbakening van het , de eventuele herbestemming van voormalige winkelpanden, wonen 

boven winkels, de creatie van verbindingen en doorsteken met het oog op de ontwikkeling 

van wandel- en winkellussen. 

 

47. Kandidaat-bouwers of hun architecten dienen steeds in een eerste contact met de stedelijke 

dienst voor ruimtelijke ordening een overleg te kunnen hebben met één van de inhoudelijk 

verantwoordelijke personeelsleden. Zij dienen de front office of eerstelijnsfunctie in te 

vullen. Enkel op deze wijze kan juiste informatie gegeven worden over plannen en projecten 

en worden kandidaat-bouwers op het juiste spoor gezet. 

  

48. Rekening houdende met het belang dat het bestuur hecht aan groei en economische 

ontwikkeling dienen projecten voor handels- en industriële vestigingen of woonprojecten 

voor meer dan 5 woongelegenheden steeds multidisciplinair bekeken te worden. Concreet 

wordt voorgesteld dergelijke dossiers te bekijken in een soort van taskforce onder leiding van 

de stadssecretaris en bestaande uit minimaal het diensthoofd RO, het diensthoofd lokale 

economie, het diensthoofd milieu en desgevallend de woon- en/of mobiliteitsambtenaar. Er 

wordt rechtsreeks aan het College gerapporteerd. 

 

49. Tussen het College en de dienst ruimtelijke ordening worden afspraken gemaakt over het 

handhavingsbeleid. Concreet worden prioriteiten en een wijze van aanpak van 

handhavingsdossiers afgesproken. Binnen dit afsprakenkader treden de bevoegde 

ambtenaren autonoom op. Er wordt echter steeds oplossingsgericht gewerkt. Na vaststelling 

van een overtreding wordt door de bevoegde ambtenaren, het bestuur en de overtreder op 

constructieve wijze naar oplossingen conform de bestaande regelgeving gezocht. 

 

Woonbeleid 

50. Het accent zal liggen op het ontwikkelen van inbreidingsprojecten. De sociale 

bouwmaatschappijen zullen gevraagd worden hierin een rol te spelen. Inbreidingsprojecten 

moet de prioriteit worden van de sociale bouwmaatschappijen en niet langer de 

ontwikkeling van grote projecten waarbij open ruimte wordt aangesneden. 

 

51. Het reglement op de leegstand zal aangepast worden:  er komt een verhoging van de 

tarieven (Tongeren zit nu op het minimum), maar tegelijk worden ook de vrijstellingsgronden 

voor ‘eigenaars van goede wil’, die renoveren of willen verkopen, verruimd. Er komt ook een 

strengere bepaling voor eigenaars van meerdere leegstaande panden. 

 

52. Een verdere en strengere aanpak van huisjesmelkers wordt uitgewerkt. Er zal ook 

opgetreden worden tegen verkrotting of verregaande verwaarlozing. 

 

53. Minimumkwaliteitseisen en comforteisen voor woningen zullen opgesteld worden 
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Natuur 

54. Veruit de belangrijkste prioriteit voor het ‘natuurbeleid’ betreft de verdere ontwikkeling van 

De Kevie. 

 

55. Jaarlijks zal 25.000 euro toegekend worden voor de verdere ontwikkeling van De Kevie en 

andere natuurgebieden op Tongers grondgebied. Er zal onderzocht worden of het mogelijk is 

deze middelen rechtstreeks in de natuurgebieden in Tongeren te investeren en dit met 

betrokkenheid van de lokale actoren. 

 

56. Een ontwikkelingsplan voor De Kevie en voor de andere natuurgebieden op Tongers 

grondgebied zal worden opgemaakt.  

 

Openbare Werken 

57. In functie van de beschikbare middelen en rekening houdend met de inspanningen van 

diverse partners zoals Infrax, de Vlaams Milieumaatschappij, de administratie wegen en 

verkeer van het Vlaams Gewest, … zal begin volgend jaar een meerjarenplanning opgemaakt 

worden. 

  

58. Mobiliteit is een prioriteit. Op het ogenblik dat er duidelijkheid is over het tracé, zal 

fasegewijs gestart worden met de NO-omleidingsweg. Deze valt budgettair ten laste van de 

stad. 

 

59. De inspanningen om het openbaar domein te verbeteren en te verfraaien zullen voortgezet 

worden. Het gaat om de aanleg van stoepen, de verfraaiing van pleinen, bestrijkingen, de 

aanleg van sfeerhoeken, straatmeubilair, bushokjes, verbetering van de openbare 

verlichting… 

 

60. Inzake onderhoud worden de voorheen genomen opties op het vlak van uitbesteding van 

bijvoorbeeld groenonderhoud, reinheid van de binnenstad, onderhoud van de openbare 

infrastructuur in de dorpen, borstelen, plaatsen van signalisatie, aanbrengen van 

wegmarkeringen, enz… voortgezet. 

 

61. De technische diensten op ‘Overhaem’ zullen omgevormd worden tot een kleinere maar 

efficiënte equipe die 7 dagen op 7 inzetbaar is. Naarmate personeelsleden met pensioen 

gaan worden meer en meer opdrachten uitbesteed. Er zal een duidelijke afbakening komen 

van taken die we als stad nog verder met eigen personeel wensen uit te voeren en taken 

waarvoor het eerder aangewezen is beroep te doen op een firma.  

 

62. Bijzondere aandacht blijft gaan naar de stadsreiniging. De verschillende opdrachten die nu in 

handen zijn van diverse firma’s (en ten dele nog in handen van de stad) zullen in één pakket 

aanbesteed worden. Dit vermijdt veelvuldige discussies over wie waarvoor verantwoordelijk 

is. Concreet gaat het over het manueel borstelen van straten, het ruimen van de markten, 
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het ledigen van de openbare vuilbakjes en het mechanisch borstelen van de straten. 

 

63. De werking van het meldpunt zal verder verbeterd worden. 

 

Mobiliteit 

64. Het stadsbestuur zal op korte termijn alle bovengemeentelijke instanties die betrokken zijn 

bij de problematiek van het op- en afrittencomplex aan de E 313, de omleidingsinfrastructuur 

en de ringlaan, uitnodigen voor een gesprek met de bedoeling sluitende afspraken te maken 

over de aanpak, realisatie en timing van deze dossiers. 

 

65. Een denkgroep bestaande uit een aantal deskundigen zal op korte termijn via ‘out of the 

box’-denken een aantal pistes voor de aanpak van het mobiliteitsprobleem in Tongeren 

moeten uitwerken. 

 

66. De stad Tongeren zal zelf het planningsproces inzake de ring- en omleidingsinfrastructuur in 

handen nemen door een RUP voor de ringinfrastructuur op te starten. In dit RUP zullen 

keuzes gemaakt dienen te worden over diverse elementen zoals, de inrichting van de 

bestaande ring/wallen, de aantakking hierop van de ZO-omleidingsweg en van de 

invalswegen, de plaats voor fietsers en wandelaars, de oversteekplaatsen, de relatie met de 

stationsomgeving, de mogelijkheid om de ring te ‘sluiten’ en de wenselijkheid (of niet) van 

eenrichtingsverkeer op de ring. 

 

67. Diverse projecten voor veilige fietsvoorzieningen zullen gerealiseerd worden. 

 

Parkeren 

68. Het zo snel mogelijk operationaliseren van de derde ondergrondse parking van Q-Park is een 

absolute prioriteit. Na realisatie zullen er dan in totaal 625 ondergrondse parkeerplaatsen 

binnen de ring zijn.  

 

69. Een actie zal ondernomen worden om werknemers die in het centrum werken te stimuleren 

om een zogenaamd ‘kantoorabonnement’ te nemen waardoor de parkeerdruk in straten 

rond het centrum met gratis parkeren vermindert. 

 

70. Samen met Q-Park zullen individuele middenstanders gestimuleerd worden om hun klanten 

een uur gratis parking aan te bieden. Een aantal ketens in Julianus maken vandaag al gebruik 

van dit systeem. Q-Park biedt de handelaars die in dit systeem wensen mee te stappen 

tickets aan tegen 1 euro per uur in plaats van 1,5 euro. 

 

71. Het invoeren van bewonersparkeren. Dit is een noodzaak voor de ‘woonstraten’ binnen de 

ring. De wijze waarop dit zal georganiseerd wordt dient nog in detail uitgewerkt te worden.  
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72. Kortparkeren in de winkelstraten. Wanneer er voldoende ondergrondse capaciteit is, 

moet/kan de parkeerduur in de winkelstraten beperkt worden. Op deze manier vindt men 

voor snelle boodschappen gemakkelijker plaats voor de deur. 

 

73. De verdere ontwikkeling van gratis randparkings. 

 

74. De uitbouw samen met Q-Park van een parkeergeleidingssysteem. Dit heeft maar zin als er 

voldoende ondergrondse parkeerplaatsen operationeel zijn. Q-Park is bereid een dergelijk 

systeem samen met de stad te ontwikkelen en hierin financieel bij te dragen. 

 

Onderwijs 

75. Er komt een ‘onderwijsambtenaar’ die zal fungeren als aanspreekpunt. Deze 

onderwijsambtenaar zal onder meer instaan voor het uitwerken (in samenwerking met de 

directies) van een onderwijsbeleid, het uitbouwen van een flankerend onderwijsbeleid, het 

instaan voor de contacten met de scholen van de andere netten in Tongeren, de aanpak van 

de kansarmoede bij schoolgaande kinderen. 

 

76. Er wordt verder geïnvesteerd in kwalitatieve schoolgebouwen. Het belangrijkste project is de 

realisatie van de bijkomende vleugel van de GBS Henis. 

 

77. De maximumfactuur maakt het de gemeentescholen bijzonder moeilijk om te werken. Het 

voorbije jaar werden een aantal inspanningen gedaan om de scholen hierin meer ruimte te 

geven door bepaalde kosten binnen de gemeentelijke werkingskosten op te nemen (cfr. fruit 

op school, gedeelte van de kosten voor zwemonderricht, …). Een bijkomende inspanning 

wordt voorzien. 

 

Veiligheid 

78. Bij de start van de nieuwe legislatuur zal een nieuw zonaal veiligheidsplan goedgekeurd 

worden door de zonale veiligheidsraad. In deze zonale veiligheidsraad zetelen de 

burgemeesters van de politiezone, de korpschef van de politiezone, de procureur des 

Konings  en de vertegenwoordigers van de federale politie. Dit zal gebeuren op basis van 

onder meer objectieve criminaliteitsanalyses en de wetenschappelijk onderbouwde 

veiligheidsscan die bij de bevolking werd gehouden in 2011. 

 

79. Een aandachtspunt is alleszins de stationsomgeving waar de subjectieve onveiligheid als 

bijzonder groot wordt ervaren. Samen met de andere actoren zal de politie hier bijzondere 

aandacht moeten aan schenken. 

 

80. Op verkeersvlak blijft de klacht van overdreven snelheid met stip de belangrijkste klacht van 

de burger. Een oordeelkundig inplanten van vaste flitspalen wordt bestudeerd en 

overwogen. 
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81. In de strijd tegen woninginbraken wordt geïnvesteerd in zogenaamde intelligente ANPR-

camera’s die nummerplaten kunnen herkennen. 

 

82. Er zal geïnvesteerd worden in een nieuw politiecommissariaat in de Ambiorixkazerne.  

 

83. Op de huidige locatie in het administratief centrum zal een aanspreekpunt politie blijven 

bestaan. 

 

84. Het GAS-reglement zal grondig geëvalueerd worden. De toepassing van het GAS-reglement 

moet leiden tot het terug dringen van allerlei overlastfenomenen. Er zal hierbij gewaakt 

worden over een ‘redelijke’ toepassing. 

 

85. Alleszins is een professionalisering van de vaststellers ook in deze context een dringende 

prioriteit. 

 

86. Er zal werk gemaakt te worden van een algemeen politiereglement. Nu bestaan er voor 

verschillende beleidsaspecten verschillende reglementen. Een coördinatie en bundeling is 

meer dan noodzakelijk. 

 

87. De wijkagenten zullen beter bekend gemaakt worden bij de bevolking. 

 

88. Er zal bij gebreke aan fusies van politiezones gezocht worden naar samenwerkingsverbanden 

met andere politiezones. 

 

Tongeren, welvarende stad. 

Handel en middenstand 

89. Het stadsbestuur zal handelaars in het centrum stimuleren en motiveren om op vrijwillige 

basis meer dan de huidige 15 zondagen per jaar hun zaak te openen. De inspanningen ter 

ondersteuning van de eerste zondag van de maand als koopzondag worden behouden. 

 

90. De vzw Tongeren Shoppingstad zal uitgebouwd worden als platform voor alle handelaars 

(voor zowel zelfstandigen en retailers). De initiatieven op het vlak van citymarketing en de 

initiatieven van de vzw zullen samengebundeld worden tot één gestroomlijnde en 

gecoördineerde inspanning. De citymanager in dienst van de vzw Tongeren Shoppingstad 

speelt een coördinerende rol. 

 

91. Initiatieven zullen opgezet worden om te trachten de klanten uit het Luikse terug te winnen 

en dit vooral door de inspanningen op het vlak van promotie en citymarketing in belangrijke 

mate op Luik en de Waalse buurgemeenten te richten. 

 

92. Het aanhouden – ook na het stopzetten van de EFRO-steun – van de premie voor 

gevelrenovatie. Ook de opstartpremie wordt behouden. 
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93. Het verbeteren van de wandellussen in het centrum door het maken van doorsteken en 

verbindingen. Twee concrete projecten zijn: de doorsteek vanuit de parking Vermeulenstraat 

naar de Maastrichterstraat en de verbinding tussen de Hondsstraat en de Sint-Truiderstraat. 

 

94. Er wordt een winkelinformatienetwerk opgericht (WIN). 

 

Economie 

95. Veruit het belangrijkste dossier voor Tongeren uit economisch oogpunt is de uitbreiding van 

Tongeren-Oost met 50 hectare. Het stadsbestuur zal dit dossier op tafel leggen in het kader 

van het actieplan dat de Vlaamse regering samen met de Provincie Limburg uitwerkt naar 

aanleiding van de sluiting van Ford Genk. 

 

96. Er wordt verder gewerkt aan de revitalisering van Overhaem. De belangrijkste dossiers zijn 

het KMO-bedrijvencentrum dat door een private investeerder gepland wordt en de sanering 

van de Gunther-site. Aandacht moet ook gaan naar de ontwikkeling van gebouwen of 

terreinen die ingevolge faillissementen (gedeeltelijk) leeg zijn komen te staan. 

 

Toerisme 

97. Het inzetten op meerdaags toerisme. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk een 

meerdaags product aan te bieden dat bestaat uit cultuur, erfgoed, natuur, winkelen, … . 

Tongeren zal hiervoor in de loop van de komende legislatuur beschikken over een aantal 

nieuwe belangrijke troeven zoals de schatkamer, de onderkeldering van de basiliek, de 

tempelsite, Plinius. Ook een structurele samenwerking met het Provinciaal Gallo-Romeins 

Museum is in deze context aangewezen. 

 

98. De verdere ontwikkeling van Tongeren als locatie voor actieve recreanten die wensen te 

fietsen en wandelen en de uitbouw van De Kevie als locatie voor natuurtoerisme. De Kevie is 

in die zin uniek dat het een van de weinige  natuurgebieden is dat zo dicht bij een historische 

stadskern ligt. 

 

99. Er zal worden nagegaan of en hoe  de gemeenschappelijke identiteit en geschiedenis die 

Tongeren met Maastricht en Luik gemeen heeft, kan uitgespeeld worden en of 

gemeenschappelijke meerdaagse formules uitgewerkt kunnen worden. 

 

100. Tongeren investeert in Zuidflank. Deze investering biedt enorme mogelijkheden om het dag- 

en verblijfstoerisme te stimuleren. Samen met VTM zal een speciale site ontwikkeld worden 

via dewelke kijkers/bezoekers rechtstreeks een hotelkamer, een restaurant, een ticket voor 

het museum, een Vespa-tocht … kunnen boeken. 


