
“2018 wordt
een boeiend
toeristisch jaar” 

900.000 euro
VAN NMBS VOOR
STATION TONGEREN

 
NMBS voorziet 900.000 euro voor het 
station van Tongeren. De aanleg van 
een nieuwe pendelparking is de eerste 
stap in de volledige herinrichting van 
de stationsomgeving. Er komt nog een 
nieuw busstation van de Lijn en een 
nieuw stationsplein met nieuwe 
stoepen en fietspaden, door de stad 
Tongeren.

Je kan An bereiken
 
via mail
an.christiaens@vlaamsparlement.be

of telefonisch
0475/62.06.33

Zitdag zonder afspraak

Elke maandag van 16-17h in 
het Praetorium. 

Tweewekelijks 
op zondag van 10h-11h in 
Anthony’s taverne in Nerem. 
 

EEN VRAAG VOOR
AN CHRISTIAENS?

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jean Snellinx
(Jean.Snellinx@skynet.be)
www.tongeren.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com//cdenvtongeren

in Tongeren
tongeren.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Tongeren jaargang 17 - december 2017

,,

Tongeren investeert niet alleen in zijn 
historisch erfgoed of zijn parken, 
straten en pleinen, maar zet evenzeer 
in op de beleving van onze stad via tal 
van evenementen doorheen heel het 
jaar. 

Voor inwoners en toeristen voorziet 
ook 2018 een drukke agenda.

Lees hierover meer op pagina 2.

GELUKKIG
NIEUWJAAR

Schepen Marc Hoogmartens

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via cdenv.tongeren@hotmail.be of via www.cdenv.be/wordlid

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 W
IJ

bl
ad

, W
et

st
ra

at
 8

9 
- 1

04
0 

Br
us

se
l -

 e
-m

ai
l: 

lo
ka

al
@

cd
en

v.b
e



Het gehele aanbod werd gebundeld in een 
nieuwe gids. De toeristische gids 2018 is een 
pareltje geworden en stelt het ruime 
toeristisch aanbod van onze stad op een 
aantrekkelijke wijze voor. Deze gids wordt in 
4 talen ter beschikking gesteld in het 
toeristisch infokantoor. Een nieuwe website 
van de stad Tongeren zal ook voor toeristisch 
Tongeren in 2018 een nieuwe feel & look 
bezorgen. 
Ook het promofilmpje The date geeft de 
diversiteit van toeristisch Tongeren goed 
weer. Het filmpje werd verspreid op sociale 
media en is ook te bekijken op Youtube. Een 
verkorte versie van het filmpje speelde enkele 
weken in een aantal filmzalen. 

Via gerichte advertentiecampagnes en 
deelname aan toeristische beurzen werken 
we aan een professionele promotie van de 
stad. Tijdens de zomermaanden zal zelfs de 
kusttram verkondigen dat in Tongeren heel 
het jaar door veel te beleven valt. 

Het volledige kerkhof werd drempelloos 
ingericht en is ruim voorzien van zitbanken. 
Ook de afscheidsruimte is voorzien van een 
overkapping en hellend vlak. Toch stelt de 
natuurlijke glooiing van het terrein personen 
met een mobiliteitsbeperking nog voor 
bijzondere uitdagingen. Schepen van Welzijn 
Jos Schouterden benadrukt dat een extra 
inspanning voor deze doelgroep belangrijk is:  
Extra toegang aan de benedenzijde

Op termijn komt er ook een bijkomende 
toegang aan de benedenzijde van het 
kerkhof. De toegang zal aansluiten op het 
laagstgelegen grafveld. Die investering moet 
het voor minder mobiele bezoekers 
comfortabeler maken om de velden voor 

uitstrooiing en de plaatsing van urnen te 
bereiken. 

We zorgen voor bijkomende 
parkeergelegenheid voor bezoekers voor wie 
de wagen de beste mobiliteitsoplossing is en 
verzekeren een veilige doorgang voor 
voetgangers en de stopplaats voor het 
openbaar vervoer. Op die manier willen we 
de site bereikbaar maken voor alle bezoekers. 
Iedereen moet immers de kans krijgen om de 
laatste rustplaats van geliefden te bezoeken.” 

Stad Tongeren werkt al jaren aan het 
verbeteren van de toegankelijkheid van 
openbare ruimten. Dit is alweer een stap in de 
goede richting. 

De komende evenementenkalender is erg 
gevarieerd: stad van de Kerstman, Carnaval, 
de Italiaanse dag, het zomers cultuurfestival 
Moment - Tijd voor Tongeren, de zondagse 
antiekmarkt, het bierfestival Ambierorix, de 
nieuwe tijdelijke tentoonstelling Stonehenge 
in het GRM, het muziekfestival B-Classic, grote 
sportwedstrijden, de koopzondagen en tal 
van andere events zullen heel wat gezellig 
volk naar Tongeren lokken. 

Recent werd de culinaire campagne Foodies 
Tongeren op gang getrapt. Een onderdeel van 
deze campagne is een culinaire gids met de 
Tongerse lekkere adresjes, verhalen van 
enkele van onze culinaire trotsen en tal van 
leuke weetjes en recepten. Je kan de 
Tongerse gastvrijheid bijna ruiken tijdens het 
lezen ervan! De gids is zowel digitaal als op 
papier te verkrijgen. Neem ook zeker eens een 
kijkje op de facebookpagina van Foodies 
Tongeren en laat je verleiden door de 
heerlijke posts op Instagram. Toerisme en 
lekker tafelen zijn twee handen op een buik, 
zeker in Tongeren. 
Toerisme Tongeren staat de laatste jaren 
garant voor een kwalitatief aanbod van 
wandel- en fietstoerisme. In 2018 is dit niet 
anders. De 4de en laatste fase van de 
realisatie van Tongers wandelroutenetwerk 
staat op de planning. Dit 
wandelroutenetwerk zal dan alle Tongerse 

dorpen met elkaar verbinden via circa 200 km 
wandelpaden. De wandelliefhebbers kunnen 
langs de verschillende knooppunten al het 
(verborgen) moois van onze stad ontdekken. 
Samen met de Tongerse Wandelvrienden en 
gedreven fietspeters zorgen we voor de 
kwaliteitsbewaking van de fiets- en 
wandelroutes op Tongers grondgebied. 
Het is ook uitkijken naar de 2de fase van het 
Teseum met de ontsluiting van de 
archeologische ondergrond van de basiliek. 
Momenteel wordt er hard gewerkt om deze 
site klaar te maken voor het publiek. Een 
nieuwe toeristische topper ligt in het 
verschiet. 
De openlegging van de Jeker zal onze stad 
nog aantrekkelijker maken voor inwoners en 
toeristen. De Jeker weer zichtbaar door de 
stad laten stromen, zal het unieke karakter 
van de eerste stad nog wat meer in de verf 
zetten. Met het vernieuwde park De Motten 
zal Tongeren er ook weer wat groener uitzien 
en een heerlijke rust- en ontmoetingsplek 
creëren. 
We verliezen zeker de internationale markt 
niet uit het oog. Niet enkel op de Europese, 
maar ook op de Aziatische markt zetten we 
samen met Toerisme Vlaanderen onze stad in 
de schijnwerpers. Vanuit Azië groeide de 
laatste jaren de belangstelling naar o.a. onze 
wekelijkse antiekmarkt. 

2018 WORDT EEN 
TOERISTISCH TOPJAAR 

MARC HOOGMARTENS

Schepen van 
Financiën en
Toerisme

2

Binnenkort steekt onze website in een 
nieuw kleedje!

EXTRA TOEGANG EN 
ROLSTOELEN VOOR HET 
KERKHOF BERG
investeren in toegankelijkheid

... vervolg toeristisch Tongeren

Het stedelijk kerkhof in Berg, Tongeren 
maakt deel uit van het parklandschap 
“Galgenberg”. Hoewel het ontwerp op maat 
rekening houdt met een optimale 
toegankelijkheid zorgt de natuurlijke 
glooiing van het landschap soms nog voor 
moeilijkheden. Daarom voorziet Stad 
Tongeren nu buitenrolstoelen waarvan 
bezoekers gratis gebruik kunnen maken. In 
het najaar van 2018 komt er een bijkomende 
toegang aan de benedenzijde van het 
kerkhof die mensen met een 
mobiliteitsbeperking toelaat om het terrein 
nog comfortabeler te betreden.  
Meteen na de Eerste Wereldoorlog besliste 
de stad Tongeren tot het oprichten van een 
oorlogsmonument op de Graanmarkt en één 
op de stedelijke begraafplaats. Geen dertig 
jaren later moest dat laatste monument al 
aangevuld worden met de namen van de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
Door beide oorlogen waren er heel wat oud-
strijders (van de Eerste Wereldoorlog alleen 
al bijna 1.000 in groot-Tongeren). De oud-
strijdersverenigingen en hun activiteiten 
piekten in de jaren 1950 en 1960.  
Uit erkentelijkheid nam de stad dan ook de 
beslissing om hen een aparte begraafplaats 
te geven op het stedelijk kerkhof. In eerste 
instantie werd gekozen voor zeer 
eenvoudige, zwart-geschilderde, kruisjes 
met vermelding van naam, de Belgische vlag 
en eventueel een foto. Doorheen de jaren 
raakten de oude kruisjes beschadigd, 
kruisjes vielen om en het onderhoud was 
moeilijk. Daarom dat we beslist hebben om 
deze plek op de oude stedelijke 
begraafplaats terug in ere te herstellen. 
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Wesley Haiverlain, Kelly Roosen, Yves Knaepen 

en Mara Vanheusden




