
 



Levensaders voor Tongeren 
 
We zetten in op moderne technologieën om toeristen rond te leiden in onze stad. We 
vertalen onder andere de Mijlpaalroutes in een app en bieden digitale stadswandelingen 
aan in verschillende talen en het Tüngers. Handel en horeca kunnen adverteren in de app 
en zo toeristen naar hun zaak leiden. 
 
Met ons museumkwartier zetten we Tongeren op de kaart in de Euregio en ver 
daarbuiten. Het publiek toegankelijk maken van de toren van de Basiliek vormt de kers 
op de taart. 
 
Door samen te werken met andere musea uit binnen- en buitenland halen we 
interessante collecties naar Tongeren. Zo gaan we bijvoorbeeld samenwerken met het 
Grand Curtius in Luik en het British museum in Londen. 
 
Toerisme beperkt zich niet tot het centrum. Ook onze dorpen barsten van potentieel om 
natuurtoeristen en erfgoedliefhebbers aan te trekken, bijvoorbeeld de kasteeldomeinen. 
We brengen al onze troeven in kaart en zorgen ervoor dat toeristen groot Tongeren leren 
kennen. 
 
We investeren in de sportopleiding van onze jeugd en zorgen voor een moderne 
infrastructuur. Zo geven we jongeren alle kansen en garanderen we de toekomst van 
onze clubs. 
 
Een diverse, levendige en gezellige horeca in Tongeren is een grote troef voor toeristen 
en voor Tongenaren. Bij de organisatie van evenementen worden zo veel mogelijk de 
lokale horeca en handelaars betrokken. 
 
We geven een toekomst aan de Begijnhofkerk. Het wordt een polyvalente ruimte waar 
culturele en artistieke projecten een thuis vinden. 
 
Terug voetbal op de Motten. Het is een droom die we de volgende 6 jaar willen 
waarmaken. 
 
Tongerse studenten moeten in alle rust kunnen studeren. Dat kan in de bib, maar we 
willen nog meer studeerplekken creëren. We maken ook werk van een heuse blokbar. 
 
De Tongerse jeugdbewegingen zorgen wekelijks voor spel en plezier. Dat moeten ze 
kunnen doen in kwaliteitsvolle lokalen. We geven een extra financiële stimulans om hun 
infrastructuur op te waarderen. 



Kwaliteit en beleving in de eerste stad! 
 
We zetten verder in op digitale dienstverlening. Ondernemers moeten eenvoudig online 
of via een app op de smartphone attesten en documenten kunnen aanvragen en 
simpelweg in hun mailbox ontvangen. 
 
De uitbreiding van Tongeren-Oost zorgt voor veel bijkomende jobs. Toch is er nog heel 
wat werkloosheid in onze stad. Samen met de VDAB zorgen we voor opleidingen en 
begeleiden we werkzoekenden naar een job in eigen streek. 
 
Het moet mogelijk blijven om in het centrum kort te parkeren voor een snelle boodschap. 
Tegelijkertijd zorgen voor betere fietsverbindingen en ruimte om je fiets veilig te stallen. 
 
Om leegstaande panden kwalitatief op te vullen gaan we met de centrummanager actief 
op zoek naar innovatieve belevingswinkels. Zaken waarvoor je speciaal naar Tongeren 
komt. 
 
Pop-up winkels trekken een nieuw publiek aan en hebben ook in ons centrum een plaats. 
We focussen vooral op het testen van nieuwe producten of vernieuwende  
winkelconcepten. 
 
Met het concept “shop-in-the-shop” delen verschillende winkels één pand. Dat spaart 
kosten en zorgt voor een meer compleet winkelaanbod. Dat moet ook in Tongeren 
kunnen! 
 
In de Tongerse economie is er plaats voor duurzaamheid. We geven kansen aan lokale 
productie, de korte keten, kleinschalig ondernemen en circulaire economie. Bewust 
ondernemen is immers de toekomst. 



Vlot bewegen door een groener Tongeren! 
 
In vlotheid verslaat niets de fiets. Veilige infrastructuur is een topprioriteit, maar de fietser 
moet zich ook meer thuis voelen. De aanleg van de omleidingswegen is hiervoor cruciaal. 
Maar ook meer functionele verbindingen, veilige stallingen voor fietsen en oplaadpunten 
voor elektrische fietsen moeten verplaatsingen per fiets nog interessanter maken. 
 
Met de inzet van slimme technologie wordt mobiliteit nog meer op maat van de 
Tongenaar. Slimme meters zorgen voor vlot parkeren en lichten afgesteld op de 
verkeerssituatie zorgen voor een vlotte doorstroom. 
 
We zijn trots op onze natuur, maar het mag altijd meer zijn. De Kevie wordt nog meer een 
belevingsgebied voor mens en dier. We bouwen een educatief bezoekerscentrum en 
laten wandelaars genieten van het uitzicht vanop een uitkijktoren. 
 
Natuur is ontspanning. We zorgen ook voor natuurlijke rustplekken in de binnenstad en 
kinderen mogen rekenen op meer groen om in te spelen. 
 
Tongeren is op zijn mooist tijdens de Kroning. Hele wijken zijn met bloemen versierd. Via 
een gemeentelijke subsidieregelement stimuleren we de wijkcomités om deze  
bebloeming jaarlijks te voorzien. 
 
We maken een bomenplan op en voeren het uit. We beschermen waardevolle, oude 
bomen en kiezen bij nieuwe aanplantingen voluit voor inheemse soorten. Voor elke 
situatie kiezen we voor een geschikt type boom. We stimuleren het onderhoud van oude 
bomen door eigenaars een toelage toe te kennen. 
 
Landbouw en natuur zijn vruchtbare partners. De gordel van weiden en boomgaarden 
bieden de beste garantie tegen bodemerosie en dus blijven we inzetten op 
erosiebestrijding. 
 
Parkeren in de rand en een elektrisch of hybride pendelbusje naar de binnenstad, die 
combinatie maakt het aangenaam voor bezoekers en inwoners. Door gratis randparking 
voor bewoners kunnen we ook ruimte creëren voor vergroening van het openbaar 
domein. 



Voel je goed in zorgstad Tongeren! 
 
De eerste stad geeft om haar oudste inwoners, of die nu thuis wonen of in een 
woonzorgcentrum. Zorgbehoevenden moeten vlot de gepaste zorg vinden.  
Dienstencentrum “de Piepel” zal uitgebouwd worden tot een echt informatiepunt voor 
alle zorg en vragen rond ouderenbeleid. 
 
Elk kind moet zijn of haar talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We gaan 
samenwerken met scholen en verenigingen om hen van jongs af aan alle kansen te 
bieden in het onderwijs, sportclubs, kunstacademies... Het huis van het kind zal werk 
maken van een flankerend onderwijsbeleid zodat kinderen die het op school moeilijk 
hebben, bijkomend ondersteund worden. 
 
Hal P is er voor alle jongeren, voor plezier en ontspanning maar ook voor ondersteuning. 
Het wordt een toffe ontmoetingsplek en een plaats waar jongeren een luisterend oor en 
eerstelijnshulp vinden als dat nodig is. 
 
Onze inwoners verdienen de beste zorg op hun maat. We willen daarom alle partners uit 
de zorgsector in een sterk netwerk verenigen. 
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in een warme stad. Het dienstencentrum “de Piepel” wordt de 
motor om een duurzaam lokaal vrijwilligersbeleid uit te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld 
met een jaarlijkse vrijwilligersbeurs of een databank die vrijwilligers en organisaties 
samenbrengt. 
 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet ons gezondheidsbeleid ook focussen op 
preventie. Samen met scholen en organisaties ondernemen we concrete acties. 
 
We zetten voluit in op gelijke kansen. Personen met een beperking, personen met een 
andere seksuele geaardheid, … Iedereen moet volwaardig kunnen participeren. We 
voeren een beleid dat rekening houdt met de noden van iedereen. 



Iedereen thuis in de eerste stad 
 
Wonen in de stad is een troef en die zetten we extra in de verf. Met een goede mix tussen 
woonruimte en handelspanden, extra groen, speelruimte... Kernversterking laat ook 
ruimte voor natuur in de stad en sociaal contact. Dat is goed voor gezinnen,  
alleenstaanden én handelaars. 
 
In de oudste stad van het land is ook het woonpatrimonium op leeftijd. Energiezuinigheid 
en comfort is voor elke inwoner belangrijk. Met renovatiebegeleiding stimuleren we  
vanuit de stad inspanningen om deze oudere woningen op te waarderen. 
 
Het beleid wordt sterker door de mening van de Tongenaar. Dat bereiken we met een 
participatieambtenaar, een inspraak- en aanspreekpunt binnen de gemeente. Hij of zij 
gaat actief zoek naar meningen, suggesties en bekommernissen voor elk onderdeel van 
het stadsbeleid, bij inwoners van jong tot oud. 
 
We zijn trots op ons mooi centrum en de prachtige dorpen. Bouwprojecten vragen we 
expliciet om te investeren in een groene en toegankelijke omgeving. Zij moeten het 
historisch en groene karakter van onze unieke stad ook respecteren. 
 
We dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en voegen de daad bij het woord. We 
zetten nog meer in op duurzame energie en betrekken onze inwoners. Via participatie 
kan elke Tongenaar mee investeren in groene energie, zoals zonnepanelen op openbare 
gebouwen. 
 
De Tongenaar kan zich veilig voelen. Voor onze hulpdiensten zorgen we voor een 
topuitrusting en ook burgerinitiatieven zijn belangrijk. Wie zich inzet voor 
Whatsappbuurtpreventie kan rekenen op onze steun. 
Een eigen woning en een goede thuis bieden de beste verzekering tegen armoede. 
Daarom zetten we in op betaalbaar wonen voor iedereen. We blijven daarbij ook het 
sociale woningaanbod ondersteunen. 
 
We investeren verder in een slim cameranetwerk op basis van een uitgewerkt cameraplan 
en voorzien onze politieagenten van de nieuwste technologieën om Tongeren nog 
veiliger te maken.  
 
Een goede dienstverlening is bereikbaar en staat dicht bij de Tongenaar. We ontwikkelen 
verder het digitale loket en maken van begrijpelijke communicatie nog meer een 
prioriteit. We zijn een stad in de 21ste eeuw en gebruiken de nieuwste 
communicatiemiddelen om inwoners en bezoekers te informeren wanneer zij dat nodig 
hebben. 
 
We zetten een stop op sociale nieuwbouw en zetten maximaal in op renovaties en een 
efficiënt beheer van het huidige patrimonium. 


