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Inleiding 

 
 
Open Vld, CD&V en onafhankelijken willen met de stadslijst Tongeren.nu de 
handen in elkaar slaan om voor Tongeren een nieuw bestuursproject te 
presenteren.  
 
Samen worden positieve krachten in onze stad gebundeld in een nieuw en 
vernieuwend ambitieus project: 

- een stadsproject dat verder bouwt op al het goede van de afgelopen jaren, 
maar evenzeer kritisch is voor tekortkomingen of gemiste kansen; 

- een beleid dat problemen onder ogen ziet; 
- een bestuursploeg die het geheel ziet, maar ook de onderdelen: elke 

mens,  elke buurt, elke straat, elke vereniging; 
- een project met een duidelijke oproep aan alle inwoners en verenigingen 

om mee de handen uit de mouwen te steken. 
 
Via deze nieuwe samenwerking willen we mensen en ideeën samenbrengen en 
bouwen aan gemeenschappelijke inzichten en ambities.  
 
Dit is een appèl aan alle Tongenaren die verantwoordelijkheid willen opnemen in 
hun wijk, dorp of stad. Samen willen we een breed programma realiseren. We 
willen een dynamische stad, waar economische ontwikkeling, sociale 
samenhorigheid en duurzame groene keuzes hand in hand gaan.  
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I. Algemeen Bestuur, Financiën en Personeel 

 
 
De komende jaren wil Tongeren.nu onze stad verder ontwikkelen als een 
aantrekkelijke centrumstad door alle stedelijke functies op een kwalitatieve wijze 
in te vullen. 
 
In de voorbije bestuursperiode heeft het stadsbestuur zwaar geïnvesteerd in 
onderhoud, herstel en uitbreiding van infrastructuur. Het maakt dat er, bij 
gelijkblijvende aanslagvoeten van de gemeentebelastingen, de eerstvolgende 
jaren weinig financiële ruimte zal zijn voor nieuwe grootschalige investeringen. 
Bovendien dient rekening gehouden met de onzekerheid als gevolg van de 
Europese financiële crisis. Verwacht moet worden dat deze crisis vroeg of laat 
negatieve gevolgen zal meebrengen voor de financiën van de Vlaamse steden en 
gemeenten. Een voorzichtig financieel beleid tijdens de eerstvolgende jaren is 
daarom noodzakelijk. Tegelijk zal werk moeten gemaakt van verdere besparingen, 
zowel op het vlak van de personeelsuitgaven en de werkingskosten van de stad als 
wat het toekennen van subsidies aan derden en van dotaties aan OCMW en 
kerkfabrieken door de stad betreft.  
 
De kwaliteit van het bestuur, zowel de personeelsorganisatie als de politieke 
besluitvorming, zal een permanente bekommernis én een voorname 
beleidsprioriteit vormen. 
 
De komende jaren willen we meer werk maken van de wisselwerking  tussen 
verschillende beleidssectoren omdat gebundelde initiatieven tot betere resultaten 
leiden. Zo zullen bijvoorbeeld seniorenbeleid, gehandicaptenbeleid, gezinsbeleid, 
jeugdbeleid enzomeer terug te vinden zijn in zowel algemeen bestuur 
(dienstverlening), (aangepast) wonen, mobiliteit (openbaar vervoer), sport en 
cultuur (activiteiten, verenigingen, tarieven), leefmilieu (uitrusting publieke 
ruimte), welzijn (gezondheidsbeleid, dorpsrestaurants),…  Door een goede 
onderlinge afstemming van alle initiatieven willen we de impact van het beleid 
voor alle doelgroepen versterken.  
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Actiepunten: 
 
1. De kwaliteit van de dienstverlening door de personeelsleden, zowel aan 

individuele burgers als aan de bevolking in het algemeen, zal permanent 
bewaakt worden door het directie- of managementcomité onder leiding van 
de stadssecretaris respectievelijk de OCMW-secretaris. Samen met het 
voltallige personeel moeten zij werken aan een goede werksfeer om de 
resultaten te maximaliseren. Een kwalitatieve service is een 
verantwoordelijkheid die enkel door de gehele organisatie op alle niveaus kan 
opgenomen worden. Een goede teamgeest is daarom belangrijk. Ieder 
personeelslid moet daaraan bijdragen. Wanneer inwoners eenzelfde streven 
naar kwaliteit en service ervaren in hun contacten met alle mogelijke diensten, 
zal de tevredenheid toenemen. Vaste patronen moeten regelmatig in vraag 
gesteld worden. Kwaliteitsbewaking moet een permanent en structureel 
proces worden van het gehele gemeentebestuur. 

 
2. Personeelsleden moeten uitgroeien tot de ambassadeurs van de publieke 

dienstverlening. Aanwervingen zullen zorgvuldig gebeuren met het oog op 
vakbekwame en gemotiveerde medewerkers voor alle diensten. 

 
Enkel vervanging van personeelsleden indien strikt noodzakelijk voor het 
behoorlijk functioneren van de betrokken stadsdienst. Uitbesteding van 
diensten indien hierdoor dezelfde of een hogere kwaliteit kan gerealiseerd aan 
een voor de stad lagere prijs. Externe opdrachten zullen echter eveneens 
kritisch opgevolgd worden. Objectieve beoordeling van zowel het uitgevoerde 
werk, ongeacht of dit in eigen regie dan wel door derden wordt uitgevoerd. 
Regelmatige marktbevraging of een wisseling van (diensten)leveranciers moet 
bijdragen tot een gezonde concurrentie. 
 

3. Gezien de al hoge fiscaliteit en het hoge overheidsbeslag in ons land is elke 
verhoging van de gemeentebelastingen uit den boze. 

 
4. Tongeren.nu wil ook het stadsbestuur en het OCMW laten uitgroeien tot een 

mobilisator van de samenwerking op alle terreinen en dit zowel met 
professionele krachten als met vrijwilligers. 
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5.  Mogelijkheden onderzoeken om samen te werken met andere gemeenten in 
Zuid-Limburg of Luiks Haspengouw m.b.t. opzetten of uitbouw van bepaalde 
diensten met het oog op kostenbesparing; samen aanwerven van 
hooggespecialiseerd personeel. 

 
6. Er komt één enkel, volstrekt geïntegreerd welzijnsbeleid voor stad en OCMW. 
 
7. Tongeren.nu verwacht van alle mandatarissen een voorbeeldfunctie, een 

grote inzet en een onderlinge respectvolle omgang tijdens de vergaderingen.  
De functies van fractieleider en van voorzitter van een 
gemeenteraadscommissie of een OCMW-comité worden opgewaardeerd. 

 
8. Uitwerken van een deontologische code en vorming van een deontologische 

commissie, enerzijds voor de personeelsleden anderzijds voor de politieke 
mandatarissen bij stad en OCMW. 

 
9. De stad Tongeren en het OCMW Tongeren zullen in de bestuursorganen van 

de belangrijke intercommunales in principe vertegenwoordigd worden door 
het voor de betrokken materie bevoegde lid van het schepencollege. 

 
10. Optimaal ondersteunen en betrekken van erkende adviesraden en andere 

inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van het beleid. Voor vragen van 
inwoners of verenigingen om gehoord te worden zal het stadsbestuur de 
nodige tijd en ruimte voorzien. 

 
11. Tongeren bestaat uit het centrum met haar diverse wijken of stadsdelen 

(Achter de Statie, Blaar, Nieuw-Tongeren, Wildbroek, Paspoel, Offelken, 
Mulken, enz.) en 17 dorpen. Niet minder dan 84,9 % van de totale oppervlakte 
van Tongeren wordt gevormd door die 17 dorpen. Ieder met zijn eigen 
geschiedenis, zijn eigen erfgoed, zijn eigen identiteit. Ieder ook met zijn eigen 
problemen, maar ongetwijfeld ook met zijn eigen troeven. Ieder met zijn eigen 
moeilijkheden, maar ontegensprekelijk ook met zijn eigen mogelijkheden. Die 
verscheidenheid verdient respect. Daarom wil Tongeren.nu in de komende 
legislatuur een schepen van plattelandsbeleid. 
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II. Veiligheid 

 
 
Dikwijls gaat de aandacht vooral naar "spectaculaire" vormen van criminaliteit: 
overvallen, wietplantages, enz.  Terecht. Maar dat mag niet verblinden voor de 
vele vormen van "kleine", "dagdagelijkse" criminaliteit als diefstal en inbraken, al 
dan niet door rondtrekkende bendes, waarmee nog zoveel meer mensen steeds 
vaker geconfronteerd raken.  
 
Een verdere kwalitatieve uitbouw van de lokale politie vormt dan ook de eerste 
prioriteit van het stedelijke veiligheidsbeleid. 
 
Veiligheid is evenwel geen exclusieve taak van de politie. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van zowel publieke als private partijen. Tongeren.nu is voor 
een globale aanpak van factoren die veiligheid bedreigen of bevorderen. Deze 
werkmethode zal incidenten waar nodig repressief en waar mogelijk preventief 
aanpakken. 
 
 

Actiepunten: 
 
1. Verhuis van de Lokale Politie naar de Ambiorixkazerne zal de samenwerking 

met de daar eveneens gevestigde Federale Politie ten goede komen.  
Behoud in het stadscentrum (AC Praetorium), na deze verhuis, van een 
politiemeldpunt. 

 

2. Bescherming van personen en goederen moet verzekerd worden door een 
efficiënt algemeen toezicht en gerichte controles van de politie. Geen straat of 
wijk - ook niet de stationsbuurt - mag als een onveilige plek ervaren worden. 

 
3. Uitbreiding van camerabewaking op risicoplaatsen.  
 
4. De politie moet gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Daarom mogen dagelijkse 

kleine problemen niet genegeerd worden. De rol van de wijkagent en de 
samenwerking met andere diensten moet daarom versterkt. Zo zal meer 
toegezien en opgetreden worden tegen hinderlijk of asociaal gedrag,  
zoals bijvoorbeeld wild parkeren, parkeren van zwaar verkeer in woonstraten 
of lawaaihinder. 
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Ook onaangepast handelen op straat kan aanleiding geven tot een 
onveiligheidsgevoel. Druggebruik, agressief gedrag, dronkenschap, 
wildplassen, hondenpoep, graffiti, vandalisme, treiteren, rondhangen of 
geluidsoverlast zijn zaken die in meer of mindere mate het sociale 
veiligheidsgevoel bepalen. 

  
5. Druggebruik heeft naast de persoonlijke en familiale ellende ook 

maatschappelijk zware negatieve gevolgen. Daarom moeten we dit probleem 
preventief en repressief zoveel mogelijk indammen. 

6. Verkeersveiligheid is niet alleen een zaak van aangepaste infrastructuur, maar 
ook van het leren en het naleven van verkeersregels. Initiatieven voor meer 
verkeersveiligheid zullen regelmatig en doelgroepgericht georganiseerd 
worden. Doch via politiecontroles moet overdreven snelheid evenzeer kordaat 
bestreden worden. 

  
7. Het systeem van de "Gemeentelijke Administratieve Sancties" (GAS) blijft 

maar met grotere nadruk op ontrading en bemiddeling.  
Wanneer sanctionering toch onvermijdelijk zal blijken, zal de mogelijkheid 
gecreëerd van "alternatieve bestraffing" via het uitvoeren van 
gemeenschapsdiensten. 

  
8. De volgende jaren wordt de nieuwe brandweerzone verder 

geoperationaliseerd. Een professionele uitrusting en de beste dienstverlening 
staan hierbij voorop. 

 
 
 
 

III. Onderwijs 

 
 
Onderwijs was, is en blijft enorm belangrijk. Omdat onderwijs de allerbeste 
investering betekent in de toekomst: de toekomst van onze kinderen, van onze 
jongeren, van heel onze Tongerse gemeenschap. 
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Actiepunten: 
 

1. De eigen gemeentescholen vormen natuurlijk de eerste want de exclusieve 
verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Het behoud van de huidige zes 
scholen (vestigingsplaatsen) als gemeentelijk onderwijs staat dan ook buiten 
kijf.  

 
2. Tongeren.nu wil verder investeren in de kwalitatieve uitbouw van de 

gemeentelijke schoolinfrastructuur, die ook naschools in dienst van de 
gemeenschap moet gesteld worden.  

 
3. Het Tongerse onderwijslandschap is echter veel ruimer dan alleen het eigen 

gemeentelijk onderwijsnet. Tongeren telt ook heel wat scholen, leerkrachten 
en leerlingen in het Vrij Onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs en met PIBO 
ook in het Provinciaal Onderwijs. Zij allen zijn bevoorrechte partners om 
Tongeren als onderwijscentrum te versterken.  

 
4. We willen in de komende bestuursperiode hard werken aan de verdere 

uitbouw van een vruchtbaar overleg van de stad met ieder onderwijsnet. En 
tegelijk ook het noodzakelijke onderling overleg tussen de verschillende 
onderwijsnetten krachtig ondersteunen.    
Onder meer in dit verband zullen alle onderwijsnetten uitgenodigd worden om 
de mogelijkheden van concrete samenwerking op één of meerdere vlakken te 
onderzoeken. Zo zal alvast gezocht worden naar en werk gemaakt worden van 
vormen van synergie tussen enerzijds de Academie Tongeren van het 
Gemeenschapsonderwijs en anderzijds het stedelijk cultureel beleid.  

 
5. Scholen dienen maximaal in te spelen op lokale maatschappelijke 

ontwikkelingen. Bij grotere bouwprojecten wordt met de maximale 
opvangcapaciteit van de meest nabij liggende scho(o)l(en) rekening gehouden. 
Aanpassingen aan deze scho(o)l(en) worden bij voorbaat onderzocht in functie 
van het te verwachten bijkomend aantal leerlingen in functie van de 
aanwezige infrastructuur.  

 
6. Omdat het onderwijs er moet zijn voor alle kinderen zal grote aandacht 

geschonken worden aan gelijke onderwijskansen (het GOK-decreet). 
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7. In samenwerking met De Lijn zal onderzocht worden hoe het busvervoer kan 
geoptimaliseerd worden voor alle leerlingen die in Tongeren onderwijs volgen. 
Gemeentelijke schoolbussen worden complementair georganiseerd. 

 
 
 

 

IV. Welzijn  
 
 
Welzijn, een gevoelen van welbehagen bepaalt de kwaliteit van eenieders leven. 
Welzijn heeft dan ook met vele, vrijwel met alle aspecten van het leven te maken.  
 
Op de eerste plaats ontegensprekelijk met gezondheid, ons allerhoogste goed. 
Maar ook bijvoorbeeld met een gevoelen van veiligheid, geborgenheid, 
bescherming. Welzijn heeft ook alles te maken met behoorlijke huisvesting: met 
het kunnen beschikken over "een warm nest".  Niet in het minst met geld: met 
een behoorlijk inkomen. En – last but not least – heeft welzijn zeker ook héél veel 
te maken met respect: met erkenning, met "meetellen" en niet vereenzamen, met 
zich "gerespecteerd voelen".  
 
Een volwaardig welzijnsbeleid zal met al deze elementen maximaal rekening 
houden.  

 
 

Actiepunten: 
  

1. Er komt één enkel, volstrekt geïntegreerd welzijnsbeleid voor stad en OCMW. 
Het voorzitterschap van het OCMW en het schepenmandaat van Welzijn 
worden bevoegdheden van dezelfde mandataris. 
Het OCMW krijgt een absolute voortrekkersrol in het lokaal sociaal beleid. Om 
de slagkracht van het OCMW te verhogen zullen de nodige financiële middelen 
vrijgemaakt worden. 

 
2. Via een intense samenwerking tussen alle actoren op het terrein wil 

Tongeren.nu de veelzijdige welzijnsproblematiek optimaal aanpakken en een 
zorg op maat realiseren voor de uiteenlopende behoeften. 
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3. Tongeren.nu wil armoedebestrijding, hoe moeilijk en veelzijdig dit probleem 
ook is, centraal stellen in het sociaal beleid.  

 
4. Arbeid vormt de beste – dikwijls zelfs de enige – waarborg voor welvaart en 

welzijn. Dat geldt voor vrijwel iedereen. Dat geldt echter nog zoveel meer voor 
wie het echt moeilijk heeft, voor wie bijvoorbeeld als alleenstaande of als 
eenoudergezin moet zien rond te komen van leefloon of dopgeld.  
Daarom wordt de uitbouw van een volwaardige, professionele "arbeidscel" 
met alle betrokken diensten om arbeidsgeschikte leefloners en werklozen 
krachtdadig aan te sporen en daadwerkelijk behulpzaam te zijn bij het zoeken 
naar werk een echte topprioriteit van het welzijnsbeleid.  

 
5. Vooral mensen die het – om welke reden dan ook – financieel moeilijk 

hebben, maken lang niet altijd gebruik (of zijn soms zelfs niet eens op de 
hoogte) van bestaande mogelijkheden om hun inkomen zo nuttig mogelijk te 
besteden. Dat geldt bijvoorbeeld voor tegemoetkomingen voor mensen met 
een beperking. Maar dat geldt eveneens voor het overschakelen naar een 
andere, beterkope energieleverancier, of voor het participeren aan initiatieven 
voor energiebesparing (zoals de "klimaatwijken") of een samen aankoop van 
energie. Tongeren.nu wil op al die mogelijkheden maximaal inspelen.  

 
6. Ook in Tongeren veroudert de bevolking. Dat schept echter voor iedere 

overheid nieuwe, grote uitdagingen. Niet in het minst op het vlak van het 
waarborgen van een goede gezondheidszorg. In Zuidoost-Limburg neemt het 
Vesaliusziekenhuis natuurlijk een bijzonder voorname en bovendien unieke 
plaats in. Uitbreiding van het overleg van stad en OCMW met de 
verantwoordelijken van het ziekenhuis wordt een even dringende als 
belangrijke prioriteit, meteen vanaf de start van de nieuwe bestuursperiode. 
Gekozen wordt voor een professionele beheersvorm die alles in het werk 
moet stellen voor een kwalitatieve zorg voor patiënten en een lokale 
verankering. Het behoud en - zo mogelijk - uitbreiden van een zo ruim 
mogelijk medisch aanbod in Tongeren staat daarbij, samen met het vrijwaren 
van maximale werkgelegenheid, centraal. Ook samenwerking met andere 
ziekenhuizen wordt vanuit die optiek nagestreefd.  

 
7. Acties voor een preventief gezondheidsbeleid zullen ondersteund worden. 
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8. Alles zal in het werk gesteld worden voor de verdere uitbouw van de 
buitenschoolse, schoolse en particuliere kinderopvang voor alle kinderen. 

 
9. Drugpreventie- en hulpverleningsprojecten worden regelmatig beoordeeld op 

doeltreffendheid en zo nodig bijgestuurd. 
 
10. Investeren in klusjesdienst en thuisverzorging zodat personen met beperkte 

middelen, met mobiliteitsproblemen of op leeftijd zo lang mogelijk en 
aangenaam zelfstandig kunnen blijven wonen.  

 
11. Het aanbod van woonzorgcentra zal afgestemd worden op de evoluerende 

vraag, rekening houdend met alle actoren op dit terrein. 
 
12. Initiatieven in het kader van internationale solidariteit of 

ontwikkelingssamenwerking zullen samen met lokaal actieve verenigingen 
ondersteund worden. 
Tongeren werd in 2011, stad van (h)eerlijke handel. Tongeren gaat op dit elan 
verder. Bij alle evenementen worden Fairtrade producten in de kijker 
geplaatst: fruitsap, koffie, wijn, lokaal fruit…  

 
 
 
 

V. Ruimtelijke ordening  
 
 
De kwaliteiten van Tongeren komen het best tot uiting via een goede ruimtelijke 
ordening. Wonen, werken en leven moeten elk hun plaats krijgen. Daarom is een 
degelijk ruimtelijk structuurplan op maat van Tongeren belangrijk. 
 
Ingrijpende private of publieke investeringen zoals woonwijken, 
wegeninfrastructuur of bedrijventerreinen zullen maximaal in die ruimtelijke visie 
geïntegreerd worden. Niemand krijgt vrij spel, iedere initiatiefnemer  moet 
rekening houden met het rijke historisch erfgoed van Tongeren, de kwaliteit van 
alle openbare wegen en pleinen en de bereikbaarheid.  
  
De inspraak van de Tongenaren zal in een vroeg stadium van de plannen 
plaatsvinden.   
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Veel aandacht zal de komende jaren uitgaan naar de woonkwaliteit. Tongeren.nu 
wil een gevarieerd antwoord bieden op de behoefte van betaalbaar wonen, een 
verouderd woonpatrimonium helpen saneren en verjongen en de leegstand actief 
bestrijden. 
 
 

Actiepunten: 
 

1. Woonbehoeften zijn sterk verschillend en evolueren in de tijd voor iedereen.  
Die verscheidenheid zal centraal staan in het woonbeleid, m.a.w. aangepast 
wonen voor jong en oud. Duurzame, energievriendelijke en innovatieve 
woonprojecten zullen gepromoot worden.  

 
2. Een gevarieerd aanbod van sociale huur- en koopwoningen in het centrum en 

de dorpen in samenwerking met particulieren, sociale bouwmaatschappijen of 
het sociaal verhuurkantoor. 

 
3. Een gemeentebestuur kan geen rechtstreekse rol spelen op het vlak van de 

prijsbepaling van bouwgronden en van het bouwen of huren van huizen of 
appartementen. Indirect kan een gemeentebestuur echter wel wat doen door:  
- het aanbod aan nieuwe en gerenoveerde woningen maximaal te 

bevorderen; 
- erop toe te zien dat dit bijkomend woningaanbod zo goed mogelijk 

afgestemd wordt op vraag en behoefte: dus rekening houden met een 
behoorlijk aandeel voor onder meer eenoudergezinnen, bejaarden en 
personen met een bescheiden inkomen; 

- te kiezen voor een bouw- en woonbeleid waarbij gettovorming in een of 
andere wijk voorkomen wordt via het realiseren van een ruime "sociale 
mix"; 

- voorwaarden te stellen op het vlak van energiezuinigheid bij nieuwe 
aanvragen voor bouw- en verkavelingsvergunningen; 

- rekening te houden met de schaarste inzake bouwgrond door kleinere 
woonvolumes en verticale bebouwing te promoten; 

- het wonen boven winkels aan te moedigen; 
- het saneren van ongezonde woningen. 
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4. Bij de uitbreiding van woon- en industriegebieden zal de bereikbaarheid via 
vervoerswegen zwaarder doorwegen in de beslissingen. 

 
5. Onze streek is een te valoriseren troef. De open ruimte zal daarom gekoesterd 

worden. Tongeren biedt in het hart van Haspengouw een interessante mix  
van een kleinstedelijk centrum, heerlijke landelijke woonkernen, ruimte voor 
landbouw en natuur. Een evenwichtige verhouding tussen open ruimte en 
bebouwde ruimte, die vele Vlamingen ons benijden.  

 
 Via landinrichtingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij en 

samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren willen 
we op evenwichtige wijze landbouw, natuur, landschap, toerisme en recreatie 
in het buitengebied tot zijn recht laten komen.  

 
6. Naast De Kevie, de parel aan de Tongerse natuurkroon, willen we de rest van 

de kroon niet vergeten. 
 
  Verspreid over het hele grondgebied zijn er immers tal van natuurelementen 

die meer aandacht verdienen: holle wegen, unieke bomen en bomenrijen, 
poelen en taluds…  De Westelijke Jeker tussen Lauw, Koninksem en de 
hippodroom heeft de potentie om uit te groeien tot een mooi wandel- en 
natuurgebied.  

  
7.  De parkfunctie verdient een forse opwaardering in onze stad. Het stadspark 

De Motten moet meer zijn dan een veredelde parking. Een stapsgewijze 
uitvoering van een masterplan moet van dit park opnieuw een oase van rust 
maken voor jong en oud in het centrum van de stad. Ruimte voor beweging, 
voor spel en sport, voor wandelen en joggen en dit in een aangenaam gezond 
groen kader. Betaalbaar in aanleg en in onderhoud. 

 
8. Het is ook tijd voor de nabestemming van het ontginningsgebied “kleigroeve 

Francart”. Na de stortfase moet een recreatieve invulling  deze zone doen 
uitgroeien tot nieuwe groene long tussen Nieuw-Tongeren en Henis en 
aangrenzende nieuwe woongebieden. 

 
9. Objectiviteit en transparantie bij het beoordelen van stedenbouwkundige 

vergunningen. 
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VI. Milieu & Leefkwaliteit 

 
 
Een aangename en propere leefomgeving wordt de zichtbare groene draad van 
ons milieuprogramma, naast de specifiek maatregelen voor de kwaliteit van 
grond, water en lucht.  
 
Natuurgebieden of landschappelijke waardevolle gebieden verdienen een 
zorgzaam beheer. 
 
Voorkomen en bestrijden van zwerfvuil, sluikstorten, graffiti, vandalisme, en van 
vervuiling en verloedering in het algemeen moet nog nadrukkelijker naar het 
centrum van het beleid. Zij plegen een aanslag op de kwaliteit van het leven van 
de mensen die ermee te maken krijgen. En ze creëren vaak, niet in het minst bij 
bejaarde mensen, een gevoelen van onveiligheid. Een vrije samenleving mag niet 
blind blijven voor zulke overlast.  
 
De grootst mogelijke zorg voor het milieu en het streven naar de grootst mogelijke 
leefkwaliteit voor de mensen zijn echter te belangrijk om ze uitsluitend als een 
taak van de overheid te zien. Zij vormen ook een wezenlijke opdracht voor alle 
goedwillende burgers en verenigingen die, in nauw overleg met de overheid, 
verantwoordelijkheid willen dragen voor hun directe omgeving (wijk of dorp).  
 
 

Actiepunten: 
 
1. Properheid wordt een centrale doelstelling voor het onderhoud van het gehele 

grondgebied. Daarvoor rekenen we naast ieders inzet op de huidige groene en 
witte ploegen of ieder gelijkwaardig of meer doeltreffend alternatief.  

 
Vuilnisbakken zullen op strategische locaties geplaatst worden. Sensibilisatie 
voor afvalvoorkoming en acties tegen sluikvuil en hondenpoep worden 
opgedreven. 
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2. Groene hoeken zijn succesvolle ingrepen om wijken te verfraaien. Dit beleid 
moet voort gezet worden, steeds in overleg met de buurt. Wat het onderhoud 
van deze groene hoeken betreft, wordt bekeken hoe de buurt hierbij actief 
kan betrokken worden. Meerdere doelen worden aldus gelijktijdig bereikt: 
activering van wijkwerking, het bevorderen van de sociale cohesie, het 
uitoefenen van sociale controle en het organiseren van initiatieven tot 
verfraaiing (zoals bebloemingsacties) van eigen wijk of eigen dorp.   

 
3. Vakkundig groenbeheer met oog voor landschappelijke en natuurwaarden 

door de stedelijke groendienst in samenwerking met natuurverenigingen. 
Gebruik van inheems en onderhoudsarm plantenmateriaal en het verder 
terugdringen van pesticiden onder het moto "zonder is gezonder". De 
stadsdiensten geven zo het goede voorbeeld aan particulieren. 

 
4. Er komt een nieuw modern en klantvriendelijk containerpark in samenwerking 

met de intercommunale Limburg.net. Daarbij zullen inspanningen geleverd 
worden om in eerste orde afval te verminderen, vooral van niet recycleerbaar 
afval in de  gezinnen maar ook op bouwwerven, evenementen en 
feestelijkheden.  

 
5. Tweemaal per jaar organiseert het stadsbestuur een campagne tegen 

zwerfvuil en hondenpoep in onze stad en dorpskernen, via o.m. aangepast 
straattoneel, affichecampagne, beloningsacties voor keurige baasjes… 

 
6. Tongeren gaat klimaatneutraal. Bij het uitvoeren van het  goedgekeurd 

gemeentelijk klimaatactieplan zal de nadruk gelegd worden op de voorziene 
maatregelen in de eigen stadsgebouwen en de eigen stadsdiensten.   

 
7. Duurzaamheid moet een toetssteen worden in het dagelijks handelen van alle 

stadsdiensten. Initiatieven om inwoners te sensibiliseren zullen op regelmatige 
basis georganiseerd worden. Zo zal het gebruik van regenwater voor 
doorspoelen van toiletten, poetsbeurten, enz. gestimuleerd worden. Ook hier 
heeft de stad een voorbeeldfunctie. 

 
8. Het milieubeleid zal niet alleen via sensibilisatieacties maar evenzeer door 

consequent handelen gevoerd worden. Inzet en betrokkenheid van alle 
inwoners en verenigingen zal positief gestimuleerd worden. 
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9. Klachten over geluidsoverlast zullen ernstig genomen worden. Organisatoren 
zullen maatregelen moeten nemen om geluidshinder te beperken. De buurt 
dient over die evenementen duidelijk geïnformeerd te worden: “wanneer, tot 
hoe laat, waar men terecht kan met klachten,…” 

 
10. Versterkte aandacht voor energiezuinige woningen bij nieuwbouw en 

vernieuwbouw. Het stedelijk bouwloket geeft naast informatie betreffende de 
bouwvergunning ook advies over energiezuinig wonen.   

 
De stad geeft het goede voorbeeld. De aanbevelingen van energieaudits 
worden ook in de praktijk omgezet in de gemeentelijke gebouwen: scholen, 
ontmoetingshuizen e.a. stadsgebouwen. 

 
11. Een deskundig onderhoud van het natuurdomein, uitgebouwd rond een eigen 

gemeentelijk groenteam. Tongeren wil haar waardevolle natuur met evenveel 
zorg en kennis beheren als ons erfgoed. 

 
12. Dierenwelzijn zal alle aandacht krijgen. Circussen, kermissen en andere 

evenementen waarbij om commerciële redenen beroep wordt gedaan op 
dieren worden verboden. Tegen iedere vorm van ernstige verwaarlozing van 
huis- of gedomesticeerde dieren wordt streng opgetreden. De verbintenis van 
de stad met het Natuurhulpcentrum voor opvang en verzorging van 
verwaarloosde of gekwetste dieren blijft onverkort gehandhaafd. 

 

 

 

 

VII. Mobiliteit 

 
 
Voor een betere en duurzame mobiliteit wordt resoluut gekozen voor het STOP-
principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer 
gebruiken, en daarna pas de Personenwagen.   
 
De zogenaamde zachte weggebruikers zullen in Tongeren meer op het voorplan 
komen om diverse redenen: verkeersveiligheid, toegankelijkheid, meer mobiliteit, 
duurzaamheid, gezondheid… 
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De keuze voor dit beleid vergt een consequente aanpak op tal van terreinen.  
 
 

Actiepunten: 
 
1. De stationsomgeving verdient omgevormd te worden van een troosteloze 

"entree" tot een echte stadspoort. Goede treinverbindingen naar Antwerpen, 
Brussel, Luik of de kust en goede busverbindingen tussen het centrum, het 
ziekenhuis, de bedrijventerreinen (ook voor vroege of late shiften!) en de 
gehele regio moeten van deze buurt een draaischijf maken voor een vlotte 
bereikbaarheid.  Een renovatie van het stationsplein en de omliggende straten 
biedt veel potentie voor woon- en dienstenfuncties in deze buurt.  

 
2. De ringlaan en het spoorwegviaduct blijven knelpunten. Zonder taboes wil 

Tongeren.nu doeltreffende oplossingen realiseren. Ingrepen zullen veelzijdig 
zijn en vereisen een totaalbenadering met volgende ingrediënten: 

- Een tweede spoorwegdoorgang moet de stationswijk ontlasten en opnieuw 
bewoonbaar maken; 

- Zo veel mogelijk doorgaand- en vrachtverkeer uit zoveel mogelijk 
woonkernen halen. Daartoe mag niet enkel gefocust worden op een vlotte 
verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg, 
overigens een puur Vlaams dossier. Maar evenzeer op een vlotte verbinding 
tussen diezelfde Maastrichtersteenweg en de Bilzersteenweg, een 
gemeentelijke bevoegdheid; 

- Een totaaloplossing moet de huidige ringlaan opnieuw aantrekkelijk maken 
voor alle weggebruikers. Een ringlaan met eenrichtingsverkeer en met 
overal drie aparte rijstroken: één voor de fietsers, één voor het openbaar 
vervoer en één voor de auto's. En uiteraard met een voetpaden. 
 

3. Samen met het Vlaams gewest moeten gevaarlijke doordochten via 
herinrichtingen leefbaarder gemaakt worden. Slimme en creatieve aanpak van 
verkeersknelpunten rond scholen, kruispunten en bushalten.  

 
4. Alle wegenwerken zullen voorafgaandelijk een zachte weggebruikerstoets 

ondergaan. Fietsstallingen en gezellige zitbanken mogen niet ontbreken en 
dienen oordeelkundig geplaatst zonder voetgangers, rolstoelgebruikers of 
kinderbuggy’s te hinderen. 
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5. Veilige fietsverbindingen tussen de dorpen en het centrum vereisen, zeker 
langs de gewestwegen, fietspaden in een eigen aparte bedding die zeer 
duidelijk van de rijweg gescheiden dient te zijn. Ook veilige fietsverbindingen 
naar de bedrijven van Tongeren-Oost, Overhaem en Sportoase zijn 
noodzakelijk. 

 
6. Investeren in aanleg en onderhoud van zowel  fiets- als voetpaden en 

fietsstallingen moet het school- en werkverkeer opnieuw aantrekkelijk maken 
voor stappers en fietsers.  

 
7. Invoeren van een systeem van huurfietsen ("city-bikes") voor bedrijven en hun 

werknemers, toeristen en inwoners van de regio. 
 
8. Een herwaardering van "trage" wegen: doorsteken, veldwegen, kerkpaden, 

zoals bijvoorbeeld de wandelweg tussen Sluizerbroek en Viséweg achter de 
kerk van Sluizen. 

 
9. Vele Tongenaren blijven voor hun mobiliteit in grote mate aangewezen op 

particulier personenvervoer.  Dat geldt vooral voor bewoners van dorpen en 
van wijken aan de stadsrand. Omdat alle Tongenaren principieel recht hebben 
op eenzelfde mate van mobiliteit, zal bij het uittekenen van het 
mobiliteitsbeleid met deze feitelijkheid ten volle rekening worden gehouden. 
Ook de Minder Mobiele Centrale moet daarbij nuttige diensten blijven 
leveren.  

 
10. De inrichting van autoloze winkeldagen in het stadscentrum zal de bezoeker 

doen inzien dat Tongeren perfect met de fiets of te voet bereikbaar is.  
 
11. Oordeelkundig geplaatste, maar minder verkeersborden en aangepaste 

wegmarkeringen zullen een vlotte en veilige verkeersafwikkeling in de hand 
werken. 

 

12. Een duurzaam en gecoördineerd mobiliteitsplan zal regelmatig geëvalueerd 
worden met alle betrokkenen: bewoners, handelaars, scholen, bedrijven, 
vervoersmaatschappijen… 
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VIII. Lokale economie en Middenstand 

 
 
De groei van Tongeren als tewerkstellingscentrum blijft een centrale uitdaging 
door: 

- het stimuleren van het ondernemerschap in al zijn facetten: grote 
bedrijven en KMO, handel, horeca, landbouw, vrije beroepen, openbare 
diensten, zieken- en bejaardenhuizen, social profit- en culturele 
instellingen...; 

- het ter beschikking stellen van goed uitgeruste bedrijventerreinen; 
- het versterken van het handelscentrum via stadspromotie en voldoende 

parkeermogelijkheden; 
- de bestrijding van de leegstand; 
- het stimuleren van landbouw- en andere lokale economische activiteiten, 

zeker met het oog op het in stand houden of tot stand brengen van  
elementaire diensten zoals o.a. een voedingswinkel, op maat van de 
dorpskernen; 

- aangepaste tewerkstellingsinitiatieven voor personen die moeilijk aan de 
bak komen in het gewone arbeidscircuit; 

- een veelzijdige citymarketing. 
 
 

Actiepunten: 
 
1. Naast de verdere uitbouw van Tongeren Oost en een betere benutting en/of 

uitbreiding van Overhaem willen we werk maken van een echte KMO-zone die 
naam waardig. De zone Noord (Gasthuisbosdreef) is omwille van ruimtelijke 
beperkingen niet langer een geschikte zone.  

 
2. Een goed georganiseerde dienst lokale economie moet instaan voor vlotte 

contacten tussen alle ondernemers en de stadsdiensten om problemen 
doeltreffend op te lossen. Een up-to-date inventaris van alle leegstaande 
handelspanden en beschikbare bedrijfsgebouwen of bedrijventerreinen moet 
startende ondernemingen mee op weg helpen zich in Tongeren te vestigen.  
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3. Vlot bereikbare nabije parkeergelegenheden met elektronische 
parkeerbegeleiding moeten toelaten het druk autoverkeer in het 
handelscentrum te beperken, maar beter bereikbaar maken. 

 
Een klantvriendelijk parkeerbeleid: gratis of goedkoop voor langparkeerders 
aan de rand van de stad en kortparkeerders in het centrum aanzetten tot 
maximale roulatie.  

 
Een selectief en creatief gebruik van bewonerskaarten in straten die amper 
verkeersdruk aankunnen, zoals bijvoorbeeld in het Begijnhof. 

 
Aantrekkelijke tarieven voor busvervoer op shoppingdagen om parkeerdrukte 
te ontlasten en minder mobiele personen niet uit te sluiten. 

 
4. Leegstaande panden in zowel het handelscentrum als in de dorpen zullen 

geconverteerd worden naar bewoonbare of economisch leefbare gebouwen. 
Naast positieve stimulansen voor het aantrekken van handelsvestigingen in 
het centrum, blijft het behoud van een leegstandbelasting noodzakelijk om 
leegstand te bestrijden.  

 
5. Door het uitwerken of ondersteunen van sociale economieprojecten willen we 

tewerkstellingsmogelijkheden voor iedereen openen. 
 
6. Een versterking van de marktfunctie van de stad via zowel de donderdag- als 

de antiekmarkt en de specifieke markten zoals de boekenmarkt. De 
antiekmarkt bestaat 35 jaar en is een begrip geworden in de verre omgeving. 
De stad heeft geïnvesteerd in infrastructuurwerken aan en voor de 
antiekmarkt en wij willen deze markt verder blijven stimuleren en promoten.  

 
7. Het citymarketingplan moet regelmatig geëvalueerd worden en in een 

vertegenwoordiging van handelaars en horeca voorzien. Evenementen zoals 
straattheater, muziek in de stad of de koopzondagen zijn van groot belang om 
onze historische stad een levende stad te houden. Zij zullen in de toekomst 
verder gezet worden. 
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8. Het economisch beleid in het algemeen en het middenstandsbeleid in het 
bijzonder, met inbegrip van de citymarketing, zal evenzeer afgestemd worden 
op de zelfstandige ondernemers in de dorpen en in de stadswijken buiten het 
centrum.  

 
9. Tongeren.nu erkent ten volle de belangrijke economische en algemeen-

maatschappelijke betekenis van de landbouw maar is zich evenzeer bewust 
van de grote structurele problemen waarmee deze sector te kampen heeft. 
Binnen de wettelijke gemeentelijke bevoegdheden wordt niets onverlet 
gelaten om het aantal landbouwbedrijven in hoofd- of bijberoep maximaal te 
handhaven en zo mogelijk te verhogen. Permanent overleg met de 
landbouwsector vormt daarbij een beleidsprioriteit. 

 
10. Via een adviesraad lokale economie willen we alle ondernemers in Tongeren 

betrekken in het stedelijk beleid. Periodiek zullen de beleidsplannen er 
besproken worden. Specifieke acties zullen eventueel per doelgroep 
uitgewerkt worden.  

 
 
 
 

IX. Toerisme, Erfgoed en Monumentenzorg 

 
 
Tongeren bezit belangrijke toeristische troeven. Het verder ontsluiten van ons 
historisch erfgoed en onze mooie streek vormen daarbij de grootste uitdagingen.  
 
 

Actiepunten: 
 
1. Binnen de cultuur-toeristische ontwikkeling van de stad denken we in dit 

verband aan de inrichting en ontsluiting van de archeologische museumkelder 
onder de basiliek en de herinrichting en uitbreiding van de schatkamer. Met 
het nabijgelegen Gallo-Romeins Museum, dat keer na keer scoort met 
thematentoonstellingen, zal deze site in het heraangelegd stadshart een 
cultuur-toeristische erfgoedcluster vormen van internationaal niveau.  
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2. Het opvangen en informeren van de talrijke bezoekers is van groot belang. De 
renovatie en herbestemming van de voormalige Gasthuiskapel als regionaal 
bezoekerscentrum is de basis voor een professioneel toeristisch onthaal. 

 
3. Tongeren scoort hoog in het aantal dagtoeristen, maar een uitdaging voor de 

komende jaren is stimuleren van meerdaags verblijf. Jaarlijks vinden er al meer 
dan 40.000 overnachtingen plaats in onze stad wat goed is voor een return van 
3.000.000 euro. Deze aantallen zullen jaar na jaar blijven stijgen. Tongeren kan 
zo zijn plaats als centrale uitvalsbasis voor de verkenning van de regio 
versterken. Wij willen dan meer focussen op sterke troeven zoals de 
landschappen en natuurwaarden met  het unieke wandel- en 
fietsroutenetwerk. Het Pliniusdomein zal hier in de toekomst een sleutelrol in 
spelen. 

 
4. Naast de bijzonder zware investeringen die de stad doet voor particuliere 

restauratieprojecten van monumenten en restauraties van religieus 
patrimonium heeft de stad ook gefocust op de restauratie en herbestemming 
van haar eigen patrimonium. Afgelopen jaren werden de Infirmerie, het 
Munthuis, de Moerenpoort en het Oud-Hospitaal gerestaureerd en kregen ze 
een nieuwe invulling. Kortelings starten ook de werken aan het stadhuis en de 
Gasthuiskapel. Uitdaging voor de komende jaren blijft de restauratie en 
bestemming van de Begijnhofkerk. 

 
Ook andere sites, zoals de omwallingen of de tumuli, verdienen eenzelfde 
aandacht. 

 
5. Weldra zal de stad - als eerste in Vlaanderen - klaar zijn met de inventarisatie 

van haar religieus roerend patrimonium. Dit erfgoed zal de komende jaren via 
thematische tentoonstellingen worden ontsloten voor het brede publiek. 

 
6. Omdat erfgoed zo een belangrijk deel uitmaakt van onze stad, is ook ingestapt 

in de projectvereniging "Erfgoed Haspengouw". Verder is beslist een eigen 
erfgoedwerking uit te bouwen. Die vormt samen met een goed uitgebouwd 
stadsarchief en de dienst voor archeologie en monumentenzorg een sterke 
basis om verdere initiatieven te ondernemen ter waardering en ontsluiting van 
het rijke erfgoed in het centrum en onze dorpen. 
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7. Onze stad heeft een historische band met water. Door de eeuwen heen is die 
band verloren gegaan. Water werd uit de stad verbannen. Daarom zullen in 
alle projecten waar mogelijk waterelementen hersteld worden. Bij elke 
herinrichting zal bekeken worden hoe een zinvolle integratie van het element 
water mogelijk is.  
De hermeandering van de Jeker in de Kevie, het openleggen van de Jeker in 
het centrum en de valorisatie van de aanwezige watermolens langsheen de 
Jeker kunnen in dit verband ongetwijfeld een belangrijke meerwaarde bieden. 

 
8. Voor monumentale gebouwen zoals het voormalige kantoor van de 

belastingen in de Repenstraat zoeken we naar aangepaste bestemmingen. 
Ook voor publieke gebouwen moet leegstand te allen prijze vermeden 
worden. 

 
 
 
 

X. Cultuur en Sport 

 
 
Cultuur en sport zijn beleidsterreinen bij uitstek die mensen bij elkaar brengen.   
De meerwaarde die allerlei activiteiten inhouden voor de persoonlijke 
ontwikkeling en voor de onderlinge band tussen Tongenaren, onderstreept hun 
belang. Daarom zullen sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen waar 
mogelijk actief ondersteund worden en waar nuttig aangespoord worden tot 
samenwerking.  
 
Gespreid over heel Tongeren zijn er heel wat accommodaties ter beschikking voor 
die uiteenlopende activiteiten. Op het vlak van het investeringsbeleid zal de eerste 
bekommernis uitgaan naar een optimaal onderhoud van de bestaande 
gemeentelijke infrastructuren (buurthuizen, parochiezalen, gemeentescholen, 
sportinfrastructuren of andere socio-culturele infrastructuren), eerder dan naar 
nieuwe investeringsprojecten.  
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Actiepunten: 
 
1. In 2014 bestaat cultuurcentrum De Velinx 20 jaar. De Velinx heeft Tongeren 

mee op de culturele kaart gezet in Vlaanderen. Onder het motto "de lat hoog, 
de drempel laag" willen we nog meer Tongenaren de weg naar ons cultuurhuis 
laten vinden. 

 
2. De stedelijke bibliotheek ondergaat in 2012 een heuse metamorfose. Een 

automatiseringssysteem wordt geïnstalleerd, een leescafé wordt ingericht en 
het aankoopbeleid wordt nog sterker afgestemd op de lezers. 

 
3. Als belangrijke doelstelling om zoveel mogelijk Tongenaren aan diverse 

culturele initiatieven te laten participeren is de afgelopen jaren zwaar 
geïnvesteerd in de renovatie van buurt- en ontmoetingshuizen zoals in Lauw, 
Riksingen, Rutten en Widooie. We willen de komende jaren verder 
inspanningen doen opdat elk dorp en iedere stadswijk over een eigen,  
goed uitgerust buurthuis kan beschikken.  Dit geldt ook voor een passende 
ontmoetingsplek voor jongeren. 

 
4. Een actieve sportbeoefening door zoveel mogelijk mensen blijft een centrale 

doelstelling voor het sport- en gezondheidsbeleid. Daarom wordt naast top- 
en competitiesport, veel energie besteedt aan de recreatieve sportbeoefening 
in al zijn variaties. Sportclubs zijn bevoorrechte partners om die doelstelling 
mee te helpen realiseren. Het bereiken van verschillende doelstellingen door 
sportclubs verdient een vertaling in de concrete reglementering van de 
sporttoelagen. 

 
5. Tongeren zal in 2014 opnieuw de geneugten van een openlucht zwembad 

kunnen smaken. Gezinsvriendelijke tarieven moeten een laagdrempelige 
toegang verzekeren.  

 
6. Een nieuwe sporthal zal gebouwd worden bij voorkeur in samenwerking met 

scholen of alleszins maximaal rekening houdend met het potentieel van de 
aanwezige leerlingen in de stad voor zowel het concept als de 
inplantingsplaats. 
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7. Sport en natuur zullen op een evenwichtige wijze benaderd worden. Terwijl 
wandelen, fietsen of een speelbos op veel plaatsen evidente combinaties zijn, 
zullen luidruchtige motoren daar niet thuis horen.  

 
8. Sociale-culturele participatie van kinderen uit kansarme gezinnen bevorderen 

en promoten (financiering Fonds de Schiervel OCMW). 
 
9. De stad vormt een schitterend decor voor evenementen allerhande. Indien de 

stad zelf mee investeert moet het evenement de identiteit van de stad 
versterken. Dus investeert de stad bij voorkeur in initiatieven met 
stadsmuzikanten, sportevenementen, openluchttheater… Ook evenementen 
van derden worden aan een kwaliteitstoets onderworpen.  

 
10. In de komende jaren zal de werking van het stedelijk evenementenloket nog 

meer geoptimaliseerd worden voor een nog betere ondersteuning van 
verenigingen. 

  
11. Het aanbod van materialen van de stedelijke uitleendienst wordt afgestemd 

op de behoeften en het feitelijke gebruik van de verenigingen en het aanbod 
van provinciale diensten. 

 
12. De integratie van kunst in de publieke ruimte krijgt alle aandacht. De 

kunstwerken moeten altijd de identiteit van de stad versterken. Dus wordt 
nooit een werk om het werk gekozen maar moet het werk steeds voldoen aan 
de identiteitstoets.  

 
13. Creëren van meer kleur in de stad. Verloederde gebouwen, grauwe grijze 

gevels in bepaalde buurten opwaarderen door jongeren/kunstenaars de kans 
te geven deze te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een 
graffiti-kunstevenement en hieraan een kunstwandeling aan te koppelen. 
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XI. Openbare Werken 

 
 
De voorbije jaren werd veel geïnvesteerd  in tal van straten en pleinen.  Niet 
alleen in het hart van onze stad, namelijk de Grote Markt en de omliggende 
pleinen maar eveneens in talrijke straten in de dorpen, zoals in Piringen, Nerem, 
Vreren, Lauw, enz. 
 
Een stad waar het goed en aangenaam is om te leven vereist een moderne 
infrastructuur.   
Die inspanningen worden verder gezet. We willen stapsgewijs het hele openbare 
domein onder handen nemen opdat zoveel mogelijk woningen voorzien worden 
van een aansluiting op het rioleringsnetwerk of toegankelijke voetpaden. 
 
Bij deze basisvoorzieningen willen we vooral oog hebben voor het kwalitatieve, 
duurzame en onderhoudsvriendelijk kenmerken van de diverse uitrustingen, goed 
aansluitend bij het karakter van de omgeving.  Ook bij het beheer van de 
gebouwen zal eenzelfde benadering voorop staan. 
 
 

Actiepunten: 
 
1. Een verder doorgedreven investeringsbeleid in basisinfrastructuur (riolering, 

wegen, fietspaden en stoepen) dringt zich op. Vooral in en rond de dorpen 
dient nog een historische achterstand weggewerkt te worden. Daarbij wordt 
gekozen voor een grondige aanpak straat per straat. 

 
2. Op basis van geobjectiveerde onderzoeken dient nagegaan te worden welke 

werken prioritair dienen uitgevoerd te worden, rekening houdend met het 
beschikbare budget en de betoelagingsmogelijkheden. 

 
3. "Water" en "groen" zijn belangrijke elementen voor de verfraaiing van straten 

en pleinen verspreid over de hele stad. Zij verhogen de belevingswaarde en 
breken de hardheid van de stenen inrichting. Waar nuttig en mogelijk, worden 
die inspanningen verder gezet.  Ook de uitrusting van sfeerhoekjes met goed 
gelokaliseerde zitbanken zijn daarbij belangrijk. Belangrijk is in eerste instantie 
een nieuw permanent en grondig onderhoud van ons groen patrimonium. 
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Waar er vraag is van de burgers of waar een gedeeltelijke verloedering bestaat 
van een publiek terrein zullen nieuwe groeninvesteringen overwogen worden. 

 
4. De brongerichte inspanningen in het kader van intergemeentelijke 

erosiebestrijding zoals in Diets-Heur en Sluizen worden verder opgevoerd. 
Gezien erosiebestrijding een steeds wijzigend gegeven is dienen ook de 
uitgevoerde werkzaamheden op hun efficiëntie op regelmatige tijdstippen 
gecontroleerd en zo nodig aangepast te worden. Uiteraard is in dit verband 
samenspraak met de landbouwers van kapitaal belang. 

 
5. Naast de scheiding van riool- en hemelwater worden bij plein- of 

wegverhardingen ook maatregelen voorzien om het insijpelen van hemelwater 
te verhogen.  
Beken zullen in onderlinge afstemming met de provincie maximaal 
onderhouden te worden. 

 
6. De stad bezit een groot patrimonium aan gebouwen. Inspanningen zullen 

geleverd worden om die gebouwen degelijk te onderhouden en toegankelijk 
te maken voor iedereen. In afwachting van de plaatsing van volautomatische 
toiletten op enkele centrale plaatsen, dienen ook openbare gebouwen het 
gebruik van toiletten mogelijk te maken. 

 
7. Voor gebouwen zonder bestemming wordt actief gezocht naar de meeste 

passende invulling. 
 
8. Verzorgde begraafplaatsen blijven een permanent aandachtspunt. Naast een 

uitbreiding van de stedelijke begraafplaats zullen waar mogelijk de 
beschikbare plaatsen voor graven of urnen in de dorpen benut worden. De 
grafconcessies zullen op een uniforme manier beheerd worden. 

 
9. De werking van de technische dienst wordt geoptimaliseerd om de veelvuldige 

taken zo efficiënt mogelijk te vervullen door een professionele inzet van zowel 
de medewerkers als de moderne uitrusting van de dienst. 

 
10. Een meldpunt voor klachten of vragen over de infrastructuur is een nuttig 

instrument voor de inwoners en het bestuur.  De volgende bestuursperiode zal 
de werking van dit instrument verbeterd worden, in het bijzonder de 
communicatie met de melder. 


