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VOORWOORD
Beste inwoners,
Met veel plezier stel ik je onze nieuwe stadsgids voor. De stadsgids 2021-2022 is de leidraad die je kennis laat
maken met de diensten van onze stad. Het stadsbestuur kan je deze gids gratis aanbieden dankzij de financiële
ondersteuning van de vele adverteerders. Wij willen hen dan ook van harte bedanken voor hun medewerking.
De stadsgids is een echte gebruikersgids: alle nuttige informatie ligt zo binnen handbereik, niet alleen van onze
stadsadministratie, maar ook van andere besturen en diensten in Tongeren.
Het afgelopen jaar was zeker geen gemakkelijk jaar. Vele diensten en instellingen gingen op afspraak werken of
werden zelfs tijdelijk gedwongen te sluiten. Surf zeker eens naar bijvermelde websites om de exacte coronamaatregelen en geldende openingsuren op dat bepaald ogenblik te weten.
Wist je dat je zelf heel wat documenten en attesten van thuis kunt aanvragen via het Thuisloket op onze website
www.tongeren.be? Ga zeker eens een kijkje nemen.
De informatieve pagina’s van deze stadsgids werden samengesteld door de dienst secretariaat en informatie. Ondanks alle zorg, die aan deze uitgave werd besteed, kunnen bepaalde gegevens ontbreken of inmiddels gewijzigd
zijn. Je mag dat steeds melden aan onze medewerkers via info@stadtongeren.be of tel. 012 80 00 00.
Wij hopen dat je op een handige manier kan gebruikmaken van deze informatieve brochure.

VOORWOORD

Patrick Dewael
burgemeester

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Stadsbestuur Tongeren
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio/Uitgeverij PUBLI-touch bv, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo
016 25 50 43 - www.inforegio.be
Fotografie:
N. Ryckmans en J. Broux
Foto schepencollege: L. Daelemans
In opdracht van het stadsbestuur van Tongeren
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Antigifcentrum.....................................................................................................................................................070 24 52 45
Apotheek van wacht............................................................................................................................................078 05 17 33
AZ Vesalius ............................................................................................................................................................012 39 61 11
Brandweer............................................................................................................................................................011 24 88 88
Brandweer & ziekenwagen noodnummer ........................................................................................................................100
Brandwondencentrum
Luik ................................................................................................................................................................04 366 72 94
Leuven ...........................................................................................................................................................016 34 87 50
Child Focus....................................................................................................................................................................116 000
De Druglijn ............................................................................................................................................................078 15 10 20
Dokter van wacht................................................................................................................................................089 59 00 59
Europees noodnummer.......................................................................................................................................................112

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Kankerinfo ‘Stichting tegen kanker’ ..................................................................................................................0800 15 802
Kankerlijn ‘Kom op tegen kanker’......................................................................................................................0800 35 445
Liga voor Mensenrechten...................................................................................................................................09 223 07 38
Politie Tongeren-Herstappe ................................................................................................................................012 25 90 00
Politie Noodnummer ............................................................................................................................................................101
Rode Kruis ............................................................................................................................................................................105
Tandartsen centraal oproepnummer.................................................................................................................0903 39 969
Tele-Onthaal ..........................................................................................................................................................................107
Zelfmoordlijn.......................................................................................................................................................................1813

stadsgids 2021-2022 TONGEREN

4

HET STADSBESTUUR
GEMEENTERAAD/OCMW-RAAD
BURGEMEESTER
Patrick Dewael (Tongeren.nu)
SCHEPENEN
An Christiaens (Tongeren.nu)
Johnny Vrancken (Vooruit)
Patrick Jans (Tongeren.nu)
Marc Hoogmartens (Tongeren.nu)
Gerard Stassen (Vooruit)
Jeannine Vanvinckenroye (Tongeren.nu)
VOORZITTER VAN BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE
DIENST - SCHEPEN VAN SOCIALE ZAKEN
Jos Schouterden (Tongeren.nu)
VOORZITTER GEMEENTERAAD
Krijn Henrotte (Tongeren.nu)

STADSBESTUUR

RAADSLEDEN
Hugo Biets (Tongeren.nu)
Francis Bellefontaine (Vooruit)
Eddy Manet (Vooruit)
Andrée Fossé (Vooruit)
Geert Landmeters (Tongeren.nu)
Guy Schiepers (Tongeren.nu)
Patrick Leenders (N-VA)
Bart Princen (Vooruit)
Toon Caubergh (N-VA)
Greta Vermeulen (N-VA)
Ruben Stassen (Groen)
Evelyne Stassen (Tongeren.nu)
Steve Hoste (Tongeren.nu)
Carly Vanschoonwinkel (Vooruit)
Kelly Roosen (Tongeren.nu)
Yves Knaepen (Tongeren.nu)
Do Hee Duchateau (Vooruit)
Sam Marx (onafhankelijk)
Indra Servaes (Vooruit)
Guido Vossen (N-VA)
Dirk Duchateau (Groen)
Eugène Van Den Rul (Vlaams Belang)
ALGEMEEN DIRECTEUR
Luc Houbrechts
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN/VAST BUREAU
Patrick Dewael, burgemeester
op afspraak, 012 80 02 82,
patrick.dewael@stadtongeren.be
An Christiaens, schepen van Cultuur, Toerisme en
Jeugd
op afspraak, 0475 62 06 33,
an.christiaens@stadtongeren.be
Johnny Vrancken, schepen van Ruimtelijke Ordening,
Wonen en Patrimonium
op afspraak, 012 80 02 86 of 012 80 02 85,
johnny.vrancken@stadtongeren.be
Patrick Jans, schepen van Mobiliteit, Leefmilieu en
Sport
op afspraak - patrick.jans@stadtongeren.be

STADSBESTUUR

Marc Hoogmartens, schepen van Economie,
City Marketing en Landbouw
op afspraak, 012 80 02 94,
marc.hoogmartens@stadtongeren.be
Gerard Stassen, schepen van Financiën, Begroting en
Erfgoed
op afspraak, 012 80 02 90 - 012 80 02 89,
gerard.stassen@stadtongeren.be
Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Openbare
Werken, Onderwijs en Werk
op afspraak, 012 80 02 84 jeannine.vanvinckenroye@stadtongeren.be
Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken en
voorzitter van Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
op afspraak, 012 80 02 95,
jos.schouterden@stadtongeren.be

BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST
VOORZITTER
Jos Schouterden (Tongeren.nu)
RAADSLEDEN
Paul Denis (Tongeren.nu)
Robin Rosmeulen (Tongeren.nu)
Mara Vanheusden (Tongeren.nu)
Inge Plugers (Tongeren.nu)
Eddy Manet (Vooruit)
Andrée Fossé (Vooruit)
Lucienne Castermans (Groen)
ALGEMEEN DIRECTEUR
Luc Houbrechts

POLITIERAAD
VOORZITTER
Patrick Dewael (Tongeren.nu)
RAADSLEDEN
Francis Bellefontaine (Vooruit)
Hugo Biets (Tongeren.nu)
Toon Caubergh (N-VA)
Do Hee Duchateau (Vooruit)
Krijn Henrotte (Tongeren.nu)
Steve Hoste (Tongeren.nu)
Yves Knaepen (Tongeren.nu)
Geert Landmeters (Tongeren.nu)
Eddy Manet (Vooruit)
Eugène Van Den Rul (Vlaams Belang)
Bart Princen (Vooruit)
Kelly Roosen (Tongeren.nu)
Indra Servaes (Vooruit)
Evelyne Stassen (Tongeren.nu)
Jeannine Vanvinckenroye (Tongeren.nu)
Greta Vermeulen (N-VA)
Guido Vossen (N-VA)

Luc Houbrechts, algemeen directeur
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MAAK JE AFSPRAAK ONLINE IN HET PRAETORIUIM
Wist je dat je makkelijk online zelf je afspraak kunt maken en beheren?
Een afspraak maken gaat snel en eenvoudig.
Hoe maak je een afspraak?
• surf naar de website www.tongeren.be en klik op het icoon afspraak
• selecteer het gewenste product (vb. identiteitskaart aanvragen)
• kies dag en uur
• vul je contactgegevens in
• je ontvangt achteraf een bevestigingsmail als je je e-mailadres hebt ingevuld
• je krijgt ook alle info over wat je moet meebrengen naar de afspraak
• je kunt achteraf nog steeds zelf je afspraak wijzigen of annuleren

STADSDIENSTEN AC PRAETORIUM

STADSDIENSTEN

Administratief Centrum Praetorium
Maastrichterstraat 10 - 3700 Tongeren

ALGEMEEN - ONTHAAL
012 80 00 00 - www.tongeren.be - info@stadtongeren.be
Openingsuren:
maandag, dinsdag en woensdag
donderdag
vrijdag

08u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00
08u30 - 12u00 en 13u00 - 18u30
08u30 - 12u00

Voor de zomerdienstregeling: raadpleeg onze website www.tongeren.be

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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ARCHIEF - ARCHEOLOGIE

DIENST ECONOMIE

012 80 00 92 (archief) - 012 80 00 87 (archeologie)
www.beeldbanktongeren.be
www.geheugenvantongeren.be
archief@stadtongeren.be

012 80 01 76 - 012 80 01 77 - 012 80 01 78 012 80 01 79
economie@stadtongeren.be

TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN - MOBILITEIT
BURGERZAKEN
• geboorten - huwelijken - overlijdens
1ste verdieping
012 80 01 20 - 012 80 01 21 - 012 80 01 22
• adreswijzigingen - identiteitskaarten
1ste verdieping
012 80 01 23 - 012 80 01 24 - 012 80 01 25
• strafregister - reispassen - rijbewijzen - vreemdelingenzaken - 1ste verdieping
012 80 01 19 - 012 80 01 27 - 012 80 01 29

• 012 80 00 26: mobiliteitsambtenaar
• 012 80 00 34: parkeerkaarten, vergunningen inname openbaar domein, administratie
• 012 80 00 35: deskundige mobiliteit

SPORTDIENST
012 80 02 35 - 012 80 02 36 sportdienst@stadtongeren.be

DIENST OMGEVING

STADSDIENSTEN

Leefmilieu
• 012 80 01 54: algemene informatie, natuur- en afvaleducatie en sensibilisatie
• 012 80 01 57: omgevingsvergunningsaanvragen
(milieu, natuur) en administratie
• 012 80 01 52: algemene informatie, duurzaamheid/klimaat
• 012 80 01 53: algemene informatie, sensibilisatie
en milieuklachten
• 012 80 01 55: aanvragen bodemsaneringsdecreetluik milieu
• 012 80 01 56: omgevingsvergunningsaanvragen
(milieu, natuur) en administratie
milieu@stadtongeren.be
Ruimtelijke Ordening
• 012 80 01 92 of 012 80 01 95: omgevingsvergunningsaanvragen (bouwaanvragen), voorschriften,
inlichtingen - stedenbouw@stadtongeren.be
• 012 80 01 88: bouwovertredingen en omgevingsvergunningsaanvragen (bouwaanvragen)
• 012 80 01 90: bouwovertredingen en onroerend
erfgoed
• 012 80 01 86: stadsontwikkeling, RUP’s en masterplannen
• 012 80 01 94: vastgoedinformatie, voor aanvragen
van vastgoedinformatie:
vastgoedinfo@stadtongeren.be
Wonen - Huisvesting
• 012 80 01 93 of 012 80 01 94: leegstand, woonkwaliteit, premies en huisvesting algemeen infohuisvesting@stadtongeren.be
• 012 80 01 83: huisnummering huisnummering@stadtongeren.be

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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EXTERNE STADSDIENSTEN
JEUGDDIENST

CULTUURCENTRUM DE VELINX

de Schiervelstraat 17 - 3700 Tongeren
012 80 00 81 - 012 80 00 83: jeugdraad, jeugdlokalen,
uitleendienst, projecten, pers en JOGI
012 80 00 82 - 012 80 00 84: kleuterwerking, speelpleinwerking, tienerkamp, kindergemeenteraad, monitoren, grabbelaar

Dijk 111 b2 - 3700 Tongeren
012 80 00 40 - www.develinx.be - info@develinx.be

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG
KINDERPARADIJS
Buitenschoolse kinderopvang - flexibele opvang zaterdagopvang
• Hal P - Mulkerstraat 1 - 3700 Tongeren
012 80 02 61 - 012 80 02 62
• Neremstraat 33 - 3700 Nerem-Tongeren
012 80 02 64
www.tongeren.be

BIBLIOTHEEK DE VELINX

STADSDIENSTEN

Dijk 111 b1 - 3700 Tongeren
012 80 00 60 - tongeren.bibliotheek.be bibliotheek@stadtongeren.be
Openingsuren:
maandag, donderdag en vrijdag
10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
dinsdag
14u00 - 18u00
woensdag 10u00 - 12u00 en14u00 - 18u00
zaterdag
10u00 - 15u00

HULPVERLENINGSZONE ZUID-WEST LIMBURG BRANDWEERPOST TONGEREN
Sint-Maternuswal 10 - 3700 Tongeren
011 24 88 88 (administratie - niet voor noodgevallen)
Noodnummer: 112
www.zuidwestlimburg.be brandweer.tongeren@zuidwestlimburg.be

RECYCLAGEPARK
Het recyclagepark wordt uitgebaat door de intercommunale Limburg.net.
Industrieweg 2 - industrieterrein Overhaam 0800 90 720.

Openingsuren mei, juni en september
maandag, dinsdag en woensdag
09u00 - 12u00 en van 13u00 - 17u00
donderdag 09u00 - 12u00 en van 13u00 - 18u30
vrijdag
09u00 - 12u00
Openingsuren juli en augustus
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
09u00 - 12u00
donderdag 09u00 - 12u00 en van 13u00 - 18u30
Openingsuren oktober - april
maandag en woensdag
09u00 - 12u00 en van 13u00 - 17u00
dinsdag
09u00 - 12u00 en van 13u00 - 19u00
donderdag 09u00 - 12u00 en van 13u00 - 18u30
vrijdag
09u00 - 12u00

EVENEMENTENLOKET
De Velinx
Dijk 111 bus 2 - 3700 Tongeren
012 80 00 47 - 012 80 00 48 evenementenloket@stadtongeren.be
Voor de zomerdienstregeling: raadpleeg onze website
www.tongeren.be

POLITIE
Lokale politie Tongeren - Herstappe
Blaarstraat 99 bus 4 - 3700 Tongeren
Algemene info: 012 25 90 00
Online afspraak: www.politie.be/5380
Openingsuren kantoren:
maandag tot vrijdag
07u00 -19u00
zaterdag
09u00 - 17u00
zon- en feestdagen gesloten

Voor openingsuren raadpleeg je de website
www.limburg.net/recyclagepark.

VEILIGHEID EN PREVENTIE
012 80 01 96 - meldpuntoverlast@stadtongeren.be
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www.tongeren.be

AANSPREEKPUNT POLITIE PRAETORIUM
(inkomhal)
• maandag tot en met woensdag van 14u00 tot
17u00
• donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot
17u00
Waarvoor kun je terecht bij het aanspreekpunt?
• aangifte van het verlies van rijbewijs, portefeuille,
horloge, inschrijvingsbewijs auto,...
• afleveren attesten inzake verlies van documenten
• aangifte beschadigingen of vandalisme zonder gekende dader
• doorverwijsfunctie naar andere instanties/overheden
• vastleggen van online afspraken voor politionele
klachten met verhoor die doorgaan in het commissariaat in de Blaarstraat
Heb je een niet-dringende aangifte, klacht of melding?
Blaarstraat 99 - 3700 Tongeren
012 25 90 00 of online via www.lokalepolitie.be/5380
Dringende politiehulp: 101

Algemeen meldpunt voor problemen en knelpunten
van technische aard
Industrieweg - 3700 Tongeren
012 80 00 08 - meldpunt@stadtongeren.be
Openingsuren:
maandag t.e.m. woensdag
08u30 - 12u00 en van 13u00 - 17u00
donderdag 08u30 - 12u00 en van 13u00 - 18u30
vrijdag
08u30 - 12u00

juli en augustus
weekdagen 08u30 - 17u00
zaterdag
10u00 - 16u00
zon- en feestdagen 10u00 - 14u00
Erfgoed
Gasthuiskapel
Via Julianus 2 - 3700 Tongeren
012 80 00 88 - erfgoedcel@stadtongeren.be
Openingsuren:
enkel op afspraak
De dienst Erfgoed organiseert diverse erfgoedprojecten. Erfgoed is de term die men gebruikt om datgene
aan te duiden wat men van de voorouders erft. Deze
term wordt toegekend aan zaken die mensen belangrijk vinden, zich mee identificeren en willen bewaren
voor toekomstige generaties. Deze dienst houdt zich
bezig met het cultureel erfgoed dus met het roerend
(bv. schilderijen, kunstobjecten,...) en immaterieel erfgoed (vb. feesten, verhalen,...) niet met het onroerend
erfgoed (gebouwen, monumenten).

STADSDIENSTEN

UITVOERENDE TECHNISCHE DIENST/
MELDPUNT

01/04 - 30/09
weekdagen 08u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00
dinsdag
10u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
zaterdag
10u00 - 16u00
zon- en feestdagen 10u00 - 14u00

De dienst Erfgoed is opgericht in 2002 en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen en/of ideeën
over het rijke culturele erfgoed van Tongeren. De dienst
staat eveneens in voor de uitbating van het Teseum
(www.teseum.be).

MAGAZIJN
Openingsuren:
maandag t.e.m. donderdag
08u00 - 12u00 en van 12u30 - 15u00
vrijdag
08u00 - 12u00 en van 12u30 - 14u30

TOERISME & ERFGOED
Toerisme Tongeren
Gasthuiskapel
Via Julianus 2 - 3700 Tongeren
012 80 00 70 - info@toerismetongeren.be
Openingsuren: 1/10 - 31/03
weekdagen 08u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00
dinsdag
10u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
zaterdag
10u00 - 16u00
feestdagen 10u00 - 14u00
zondag
gesloten

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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ANDERE OPENBARE INSTELLINGEN
BPOST
Wijkstraat 170 - 3700 Tongeren
022 01 23 45

DE LIJN - MOBIELE LIJNWINKEL
Centraal infonummer: 070 22 02 00
Mobiele lijnwinkel: elke week tijdens donderdagmarkt
Hospitaalplein - 3700 Tongeren

NMBS
Station Tongeren
Stationsplein
Uurregelingen: in het station of via
www.belgiantrain.be

Algemene administratie van de
Patrimoniumdocumentatie
Rechtszekerheid
Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1
Verbindingsstraat 26 - 3700 Tongeren
Infonummer: 02 572 57 57
openingsuren: elke werkdag van 09u00 tot 12u00
Bevoegdheden: vroegere bevoegdheden van het hypotheek en registratiekantoor

BALIE LIMBURG (orde van advocaten)
Parklaan 25 bus 9 - 3500 Hasselt
011 37 98 82 - 011 37 98 83 secretariaat@balielimburg.be
JEUGDHULP
www.jeugdhulp.be
Ondersteuningscentrum jeugdzorg
Sint-Catharinastraat 10 bus 1 - 3700 Tongeren
012 24 21 50 - ocj.tongeren@opgroeien.be

ANDERE OPENBARE INSTELLINGEN

FOD FINANCIËN

SLACHTOFFERONTHAAL TONGEREN
Parket Procureur des Konings
Piepelpoel 12 - 3700 Tongeren
012 39 96 03 slachtofferonthaal.tongeren@vlaanderen.be

Sociale dienst jeugdrechtbank
Sint-Catharinastraat 10 bus 1 - 3700 Tongeren
012 24 21 30 - sdj.tongeren@opgroeien.be
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER
Wegen en Verkeer Limburg - district Tongeren
Overhaamlaan 28 - 3700 Tongeren
012 39 82 60 wegen.limburg.districtzuid@mow.vlaanderen.be
www.wegenenverkeer.be

HOVEN EN RECHTBANKEN
VREDEGERECHT TONGEREN
Kielenstraat 22 bus 5 - 3700 Tongeren
012 39 95 80 - vred.tongeren@just.fgov.be
POLITIERECHTBANK TONGEREN
Kielenstraat 22 bus 3 - 3700 Tongeren
012 39 97 40 - politierechtbank.tongeren@just.fgov.be
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Piepelpoel 10 - 3700 Tongeren
HOF VAN ASSISEN LIMBURG
Vrijthof 2 - 3700 Tongeren
012 39 98 52
www.rechtbanken-tribunaux.be
JUSTITIEHUIS TONGEREN
Kielenstraat 24 - 3700 Tongeren
012 25 09 30 - justitiehuis.tongeren@vlaanderen.be

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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ONDERWIJS
KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Gemeentelijke basisschool Vreren en vestigingsplaats Koninksem
• GBS Dol-Fijn (Vreren)
Vrerenstraat 16 - 3700 Tongeren
012 80 02 66 - www.tongeren.be info.gbsvreren@stadtongeren.be
• GBS Tumuli (Koninksem)
Kerkstraat 13 - 3700 Tongeren
012 80 02 58 - www.tongeren.be info.gbskoninksem@stadtongeren.be
Gemeentelijke basisschool Henis en
vestigingsplaats Piringen
• GBS De Herik (Henis)
Kerkhenis 55 - 3700 Tongeren
012 80 02 71 - www.tongeren.be info.gbshenis@stadtongeren.be

Gemeentelijke basisschool (Mal)
• GBS De Boomhut
Kleinmeersstraat 1 - 3700 Tongeren
012 80 02 78 -www.tongeren.be info.gbsmal@stadtongeren.be
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Basisschool Atheneeke Tongeren
Moerenstraat 4 - 3700 Tongeren
012 39 89 39 - www.atheneeketongeren.be info@atheneeketongeren.be
Basisschool Merlijn
Sacramentstraat 70 - 3700 Tongeren
012 23 30 31 - www.bsmerlijntongeren.be directie@bsmerlijntongeren.be
Basisschool Freinetschool De Mijlpaal
Koninksemsteenweg 174 - 3700 Tongeren
012 24 20 40 - www.freinetschooldemijlpaal.be secretariaat@mijlpaal.org
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• De Basiz - GBS De Zevensprong (Piringen) enkel Lager Onderwijs
Piringenstraat 30 - 3700 Tongeren
012 80 02 73 -www.tongeren.be info.gbspiringen@stadtongeren.be
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VRIJ ONDERWIJS
Vrij kleuter- en lager onderwijs
Campus Sint-Jan
Sint-Jansstraat 15 - 3700 Tongeren
012 22 00 10 - www.csjt.be - info@csjt.be
Vrije Kleuterschool ‘t Reepje (Overrepen)
Sint-Laurensstraat 9 - 3700 Tongeren
012 23 85 52 - www.hetreepje.be het.reepje@skynet.be
Vrije Kleuterschool De Puzzel (Piringen)
Merestraat 24 - 3700 Tongeren
012 26 16 12 - www.kleuterschooldepuzzel.be kleuterschool.depuzzel@gmail.com
Vrije Basisschool Jeugdland
Molenstraat 23 - 3700 Tongeren
012 23 16 15 - www.jeugdland.be - info@jeugdland.be
Vrije Basisschool Jeugdland (afdeling Lauw)
Donkelstraat 2 - 3700 Tongeren
012 45 55 26 - www.jeugdland.be - info@jeugdland.be

Vrije Basisschool Sint-Lutgart
Beemdstraat 4 - 3700 Tongeren
012 23 12 14 - www.stltongeren.be info@stltongeren.be
Vrije Basisschool Picpussen
Watertorenstraat 5 c - 3700 Tongeren
012 23 23 64 - www.basisschoolpicpussen.be info@basisschoolpicpussen.be

GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Atheneum Tungrorum
• Campus Ambiorix
1ste graad - A-stroom en B-stroom
Moerenstraat 4 - 3700 Tongeren
012 39 89 30 - www.atheneumtungrorum.be ambiorix@atheneumtungrorum.be
• Campus Plinius
2de en 3de graad ASO - TSO - BSO
Keverstraat 26 - 3700 Tongeren
012 23 24 26 - www.atheneumtungrorum.be plinius@atheneumtungrorum.be
PROVINCIAAL ONDERWIJS
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs
(PIBO)
Sint-Truidersteenweg 323 - 3700 Tongeren
012 39 80 40 - www.pibo.be - info@pibo.be
VRIJ ONDERWIJS
viio Tongeren 1ste en 2de graad
Sint-Truidersteenweg 17 - 3700 Tongeren
012 24 20 70 - www.viio.be - tongeren@viio.be

ONDERWIJS

Vrije Kleuterschool Evermaruske (Rutten)
Rechtstraat 22A - 3700 Tongeren
012 39 16 74 - www.evermaruske.be evermaruske@scarlet.be

SECUNDAIR ONDERWIJS

viio Tongeren 3de graad
Rode Kruislaan 27 - 3700 Tongeren
012 24 20 75 - www.viio.be - tongeren@viio.be
BUITENGEWOON ONDERWIJS
Buitengewoon basisonderwijs van het GO! Onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap
De Zonnestraal
Hasseltsesteenweg 135 - 3700 Tongeren
012 23 70 23 - www.zonnestraal-tongeren.be administratie@zonnestraal-tongeren.be
Gesubsidieerde Vrije School voor Buitengewoon Basisonderwijs
Klimopschool
Kanjelstraat 1 bus 2 - 3700 Tongeren
012 23 57 01 - www.boklimop.be info@klimoptongeren.be
Buitengewoon Secundair Onderwijs GO!
Sibbo Tongeren (OV3)
Corverstraat 33 - 3700 Tongeren
012 26 03 70 - www.sibbo.be
Sibbo Tongeren (OV 4)
Oude Kerkhofweg 1 - 3700 Tongeren
012 26 00 20 - www.sibbo.be

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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Centra voor leerlingenbegeleiding
Vrij CLB Zuid-Limburg
Dirikenlaan 4 - 3700 Tongeren
012 39 83 40 - www.vclblimburg.be tongeren@vrijclblimburg.be
GO! Nova
Ambiorixstraat 51 - 3700 Tongeren
012 23 12 39 - www.go-clbnova.be info@go-clbnova.be

INTERNATEN

ANDERE ONDERWIJS- EN
OPLEIDINGSINSTELLINGEN
Syntra Limburg
Campus Tongeren
Overhaamlaan 11 - 3700 Tongeren
012 23 47 60 - www.syntra-limburg.be infotongeren@syntra-limburg.be
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding - Competentiecentrum
Rietmusweg 92 - 3700 Tongeren
012 26 04 30 - www.vdab.be - info@vdab.be

Autonoom internaat GO! Tungri
Verblijfstype: Gemengd
Onderwijsniveau: Lager en secundair onderwijs
Oude Kerkhofweg 1 - 3700 Tongeren
012 23 30 30 - www.tungri.be - info@tungri.be
Provinciaal Internaat Beukenhof
Verblijfstype: Gemengd
Onderwijsniveau: Secundair Onderwijs
Sint-Truidersteenweg 323 - 3700 Tongeren
012 39 80 60 - www.pibo.be - eric.billen@limburg.be

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

ONDERWIJS

Pentagoon Academies
Academie Tongeren BEELD, MUZIEK en WOORD
Sacramentstraat 70- 3700 Tongeren
012 23 70 38 - www.pentagoon.be vanessa.priori@pentagoon.be

VOLWASSENENONDERWIJS
QRIOS
Rode Kruislaan 27 - 3700 Tongeren
012 24 20 50 - www.qrios.be - viio@qrios.be
CVO13
Centraal secretariaat:
011 69 73 31 - www.cvo13.be - tongeren@cvo13.be
Open School voor Volwassenen - Limburg Zuid/ Regio
Tongeren
Corversstraat 33 - 3700 Tongeren
012 39 39 71 - www.basiseducatie.be info@cbelimburgzuid.be
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WONEN EN LEVEN
GEBOORTE
Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van je kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste 15 dagen na de bevalling.
Procedure
De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan
het kind enkel alleen aangeven:
• als hij of zij gehuwd is met de moeder
• als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft.
Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft
erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat
geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.
Na de dag van de bevalling heb je 15 kalenderdagen om
de geboorte aan te geven. Als de 15de dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan
heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Een kind erkennen
De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je
duidelijk maakt dat er een band van vader-, moeder- of
meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind.
Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en
plichten ten opzichte van je kind als jouw partner. Dit
kan, mits bepaalde voorwaarden, zowel voor, tijdens
als na de geboorteaangifte.
Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de
moeder als vader of meemoeder.
Voor meer info of een afspraak: 012 80 01 20 of
geboorten@stadtongeren.be.

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:
• juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
• niet gehuwd bent
• niet wettelijk samenwoont met iemand anders
Samenwonen beëindigen
De wettelijke samenwoning kan als volgt worden
beëindigd:
• in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
• eenzijdig door een van de samenwonenden via een
schriftelijke verklaring die afgegeven wordt bij de
dienst burgerzaken
• door het huwelijk
• door het overlijden van een van de partners

WONEN EN LEVEN

Wat meebrengen?
• de identiteitskaarten van beide ouders
• het medisch geboorteattest
• eventueel het trouwboekje als je gehuwd bent met
de moeder of de akte van erkenning als je het kind
voor de geboorte erkend hebt

Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als je een
woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen
voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan
ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een
broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Indien slechts een van beide partners het samenwonen wil beëindigen, zal de verklaring van eenzijdige
beëindiging door een gerechtsdeurwaarder bij exploot
betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvan moeten vooraf betaald worden door de persoon die
het samenwonen wil beëindigen.
Kostprijs
• aanvraag wettelijke samenwoonst: € 25
• beëindiging wettelijke samenwoonst: € 25
• eenzijdige beëindiging wettelijke samenwoonst:
€ 200
Voor meer info of een afspraak: 012 80 01 21 of via
huwelijken@stadtongeren.be.

HUWELIJK
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen,
voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke
stand. Het huwelijk gebeurt in de gemeente van
woonst van een van de aanstaande echtgenoten. De
huwelijken in Tongeren vinden plaats in het Agnetenklooster (Sint-Catharinastraat 10).

WETTELIJK SAMENWONEN
Twee personen die samenwonen en een verklaring van
wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van
de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische
bescherming op het gebied van eigendom van goederen,
de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.
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Reservatie huwelijksdag en uur
Tot max. 9 maanden vooraf kan je jouw huwelijksdag
en uur reserveren. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het religieuze huwelijk. Het volstaat dat
een persoon het huwelijk persoonlijk reserveert bij de
burgerlijke stand, de partner moet hiervoor niet aanwezig zijn.
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Opgelet! De reservatie is nog geen aangifte. Je wordt
na de reservatie door de dienst burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte.
Wat meebrengen?
• beide partners en de eventuele getuigen nemen
hun identiteitskaart mee.
• als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer
een attest van de notaris voorleggen. De akte
wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal
Register van Huwelijksovereenkomsten.
Toekomstige echtgenoten die niet ingeschreven zijn in
het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten volgende stukken voorleggen:
• afschrift van de geboorteakte
• bewijs van woonst
• bewijs van ongehuwde staat
• nationaliteitsbewijs
Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie/apostille en, indien nodig, van een vertaling
naar het Nederlands door een beëdigd vertaler van de
rechtbank in België.

Voor meer info of een afspraak: 012 80 01 21 of
huwelijken@stadtongeren.be.
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Je geeft een overlijden zo snel mogelijk aan bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
waar de persoon is overleden.
• de vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door
een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
- sterft iemand thuis, dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst
- overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest
- bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het
bijzijn van een arts een proces-verbaal op
• vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk
aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf)
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente waar de persoon is overleden.
- meestal zorgt de begrafenisondernemer voor
de overlijdensaangifte en alle administratieve
formaliteiten. Maar je kunt dit ook zelf doen
• de ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een
akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.
Denk eraan om de volgende personen of instellingen
ook op de hoogte te brengen van het overlijden:
• bank
• notaris
• verzekeringsmaatschappij
• ziekenfonds
• pensioendienst
• belastingen

WONEN EN LEVEN

Kostprijs
• huwelijk op weekdagen: € 25
• huwelijk in het weekend: € 75
• koesterboekje: € 20

OVERLIJDEN
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•
•
•
•
•

huiseigenaar
waterbedrijf
leverancier van gas en elektriciteit
werkgever
...

Wat meebrengen bij de aangifte van het overlijden?
• overlijdensattest (door de dokter geschreven)
• identiteitskaart van de overledene
• identiteitskaart van de aangever
• trouwboekje van de overledene
• rijbewijs van de overledene
• eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene
Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:
• proces-verbaal van een officier van de politie
• toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

WONEN EN LEVEN

Laatste wilsbeschikking
Je kunt zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt
na je overlijden. Die keuze kun je laten vastleggen in de
laatste wilsbeschikking, een document dat je kunt opvragen bij de dienst Burgerzaken.
In de laatste wilsbeschikking kun je aangeven:
• of je kiest voor een begrafenis of een crematie
• volgens welke levensbeschouwing de eventuele
uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
• in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn
(in België of in het buitenland)
• en of je een uitvaartcontract hebt
Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene
een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.
Wilsverklaring inzake euthanasie
Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kun je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze
wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is
om zijn of haar wil om te sterven uit te drukken.
Procedure
Je kunt het formulier voor een wilsverklaring afhalen
bij de dienst Burgerzaken. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel
voordeel heeft bij het overlijden.
Je kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende
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arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.
De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele
vertrouwenspersonen.
Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op,
zodat bij overlijden de betrokkenen (naasten en behandelend artsen) gemakkelijk toegang krijgen tot het document. Als je dit wilt, kun je ook een exemplaar van de
wilsverklaring laten registreren bij jouw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht.
De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:
• verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven
onbeperkt geldig
• verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar
vanaf de datum van verklaring. Je kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar
een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.
De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien
of ingetrokken.
De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt
over de correcte toepassing van de euthanasiewet.
Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd
onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de
Federale Controle- en Evaluatiecommissie.
Negatieve wilsverklaring
Je kan een voorafgaande negatieve wilsverklaring invullen waarmee je te kennen geeft welke behandelingen je
wel of niet wil indien je in een situatie terecht komt van
onomkeerbare dementie of wilsbekwaamheid.
Alle wilsverklaringen (4) zijn gebundeld in het Leifplan
dat je gratis kan verkrijgen bij de apotheek.
Als je inlichtingen of hulp nodig hebt bij het invullen
kan je naar de zitdagen van Leif-dienstverlening in het
dienstencentrum De Piepel gaan. Elke eerste maandag
van de maand op afspraak: 012 24 24 30.
Orgaandonatie
Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare
aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen, weefsels en cellen
gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk
dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als
donor.
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Procedure
In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'
staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming
voor kunt geven, waar je je tegen kunt verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:
• donatie van organen voor transplantatie
• donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
• donatie van organen, weefsels en cellen voor de
vervaardiging van geneesmiddelen
• donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek
Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als jouw lichaam afstaan aan de wetenschap
Je kunt jouw wilsverklaring registreren:
• bij de huisarts
• bij de dienst Burgerzaken
• via de elektronische zelfregistratie op
www.mijngezondheid.be.
Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar
voor minderjarigen en personen die niet in staat
zijn hun wil uit te drukken.

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eID)
Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een elektronische identiteitskaart (eID). Dit is een bewijs van
inschrijving in het bevolkingsregister. Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.

Afhandeling?
Na 2 tot 4 weken na de aanvraag van je nieuwe identiteitskaart, ontvang je een omslag zonder afzender. De
omslag bevat jouw PIN- en PUK-code. Deze codes zijn
noodzakelijk voor de activering van jouw nieuwe elektronische identiteitskaart. Bewaar deze persoonlijke
codes goed.
Bij verlies van deze codes kan je een duplicaat aanvragen. Dit duplicaat kost 3 euro. Ongeveer 2 weken na
de aanvraag kan je de nieuwe codes afhalen bij de
dienst Burgerzaken.

KIDS-ID
De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger
dan 12 jaar en is geldig voor reizen binnen de lidstaten
van de Europese Unie en in een aantal buurlanden
ervan. Het kind moet steeds begeleid worden door één
van zijn ouders of voogd die zelf over een geldig identiteitsdocument beschikt.
De kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij aanvraag van de kids-ID en je brengt een pasfoto van de
kinderen mee.
De kids-ID kost 7 euro en voor een spoedprocedure betaal je 89 euro.

REISPAS / PASPOORT

Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht jouw identiteitskaart steeds op zak te hebben.
De eID heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar heeft de eID een geldigheidsduur van 6 jaar. Voor Belgen van 75 jaar en ouder
bedraagt de geldigheidsduur 30 jaar (Men moet wel om
de 10 jaar de certificaten van deze kaarten laten vernieuwen om geldig te blijven).

Voor sommige reizen naar het buitenland moet je nog
steeds in het bezit zijn van een geldige reispas, al of
niet voorzien van een visum, dat in deze reispas moet
worden aangebracht door de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Voor de nodige
documenten en de lijst van consulaten en ambassades:
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_
buitenland/reisdocumenten

Hoe aanvragen?
Wanneer je eID vervalt, ontvang je persoonlijk een uitnodiging met een oproepingskaart.
De eID kost 20 euro. Een spoedprocedure kost 102 euro.

Elke aanvraag gebeurt persoonlijk, omdat er vingerafdrukken genomen worden en de aanvrager moet
handtekenen.

Wat meebrengen?
• oproepingskaart
• huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of
diefstel) het vervangingsattest
• recente kleurenfoto (max. 6 maand oud), die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s, vermeld
op de oproepingskaart
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Voor meer info of een afspraak: 012 80 01 22 of via
overlijdens@stadtongeren.be.

Het is nodig persoonlijk naar de dienst Burgerzaken te
komen om je handtekening op het basisdocument te
plaatsen.

Het paspoort is:
• 7 jaar geldig voor volwassenen
• 5 jaar voor minderjarigen
Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een
paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is
de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.
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Wat meebrengen?
• je identiteitskaart
• 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden
oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen
jouw oud paspoort (als je er een hebt) of een attest
van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij
de politie)
• identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De
kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.
De reispas kost 93 euro voor volwassenen, 63 euro
voor kinderen van 12 tot 18 jaar en 35 euro voor kinderen tot 12 jaar. De wachttijd bedraagt dan 8 dagen.
Bij een spoedprocedure bedraagt de wachttijd slechts
2 dagen en kost een reispas voor volwassenen 269
euro, 239 euro voor kinderen van 12 tot 18 jaar en
210 euro voor kinderen tot 12 jaar.

ELEKTRONISCHE VREEMDELINGENKAART
(EVK)

WONEN EN LEVEN

De elektronische vreemdelingenkaart wordt zowel aan
EU-burgers als aan de burgers van een niet EU-land uitgereikt. De elektronische vreemdelingenkaart is GEEN
identiteitskaart. Zowel EU- als niet EU-onderdanen
moeten altijd in het bezit zijn van hun identiteitskaart
van hun land van oorsprong of van een paspoort.
De EVK (types A-D + types E+F) kosten 20 euro.
Voor een spoedprocedure betaal je 103 euro.
Wit pasje voor kinderen onder 12 jaar: 6 euro
(Opgelet! Het kind moet bij de aanvraag steeds vergezeld zijn van een ouder of voogd)
1ste afgifte attest immatriculatie + duplicaat: 18 euro
Verlenging attest immatriculatie: 1,25 euro
Afhandeling:
Na 2 tot 4 weken ontvang je een omslag zonder afzender. De omslag bevat jouw PIN- en PUK-code.
Hoe een elektronische vreemdelingenkaart verkrijgen?
Je kan je aanvraag starten bij de dienst Burgerzaken cel Vreemdelingen. Bij de aanmaak van een basisdocument, moet je jouw identiteit bewijzen met een
paspoort of een nationale identiteitskaart.

RIJBEWIJS
Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van
een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt
over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een
gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te
kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg
een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over
een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het
voertuig behoort.
Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de
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Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen
buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het
Europees rijbewijs is tien jaar geldig.
Elke aanvraag gebeurt persoonlijk.
Wat meebrengen?
• Identiteitskaart
• Voorlopig rijbewijs
• Document (attest van slagen) afgeleverd door het
examencentrum
• Als de foto op jouw elektronische identiteitskaart
(eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor jouw rijbewijs.
Is de foto op jouw eID niet gelijkend genoeg meer? Of
wil je een andere foto op jouw rijbewijs? Breng dan ook
een nieuwe foto mee.
Kostprijs: 25 euro
De levertermijn voor een rijbewijs bedraagt 2 werkdagen.
Indien je het rijbewijs wil verlengen in het kader van
een medische schifting, vergeet dan zeker je nieuwe
medische schifting niet mee te brengen.

VERHUIZEN
Als je verhuist naar Tongeren of naar een ander adres
binnen Tongeren, meld je dit binnen de 8 dagen aan de
dienst Burgerzaken.
De politie komt vaststellen of je werkelijk op het gemelde adres verblijft. Indien uit deze vaststelling blijkt
dat je op het gemelde adres verblijft, word je vanaf de
datum van deze melding op dit nieuwe adres ingeschreven.
Hoe aanvragen?
• persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerzaken.
De referentiepersoon (vroeger gezinshoofd genoemd) kan de adreswijziging van zijn gezinsleden meedelen. Breng je identiteitskaart mee;
• elektronisch, als je over een kaartlezer beschikt
• via e-mail: bevolking@stadtongeren.be of
adreswijzigingen@stadtongeren.be
of via de website www.tongeren.be
De adreswijziging is gratis.
Wat meebrengen na de woonstcontrole door de politie?
• het onderzoeksverslag van de politie
• je elektronische identiteitskaart (eID) of vreemdelingenkaart (EVK); eventueel die van de overige gezinsleden (met PIN- en PUKcodes)
De identiteitskaart of vreemdelingenkaart wordt gewijzigd bij de dienst Burgerzaken, cel Bevolking.
Verhuis naar een andere gemeente
Wanneer je naar een andere gemeente verhuist, meld
je dit enkel in de nieuwe gemeente.
Zij zorgen voor de verdere administratieve afhandeling.
www.tongeren.be

Verhuis naar het buitenland
Een adreswijziging naar het buitenland moet bij de
dienst Burgerzaken gemeld worden.
Je ontvangt een document (model8) waarmee je je op
de ambassade of het consulaat van de nieuwe woonplaats moet aanbieden.
Hoe aanvragen?
Persoonlijk aan het loket bij de dienst Burgerzaken.
De adreswijziging is gratis.
Wat meebrengen?
• elektronische identiteitskaart (eID) of vreemdelingenkaart (EVK); eventueel die van de overige gezinsleden (met PIN- en PUK-codes).

BOUWEN - EXPLOITEREN

Als je gaat bouwen, verbouwen of herbouwen is het verstandig eerst even langs te gaan bij de dienst Ruimtelijke Ordening & Huisvesting om na te gaan of je voor
de werken die je wil uitvoeren een vergunning nodig
hebt. Probeer zoveel mogelijk informatie mee te
nemen: ligging van het perceel of woning, foto’s, plannen,... Voor een aantal werken heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig, voor andere is een
vergunning nodig maar hoef je geen architect te raadplegen, voor grote werken is een volledig uitgewerkt
dossier van een architect nodig.
Informeer je goed en tijdig!
Contactpersonen:
Omgevingsvergunningen bouwen en verbouwen:
012 80 01 92 - 012 80 01 95 - 012 80 01 90
stedenbouw@stadtongeren.be
Omgevingsvergunningen milieu:
012 80 01 57 - 012 80 01 56 - 012 80 01 53 012 80 01 51
milieu@stadtongeren.be
Nuttige tips voor bouwheer en architect
• hou er rekening mee dat verschillende instanties
advies moeten uitbrengen over jouw bouwaanvraag en dat de afhandeling van zo’n dossier ± 2
maanden in beslag neemt. Neem daarom tijdig
contact op met jouw architect voor het opmaken
van een plan.
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NUTTIGE ADRESSEN
FLUVIUS
Fluvius staat in voor de aansluitingen op het gasnetwerk, riolering en elektriciteit. Bij Fluvius kan je ook terecht voor defecte straatverlichting. Problemen met de
riolering kan je melden bij de Technische dienst van de
stad Tongeren via het nummer 012 80 00 08 of via
e-mail: meldpunt@stadtongeren.be
Trichterheide 8 - 3500 Hasselt
078 35 35 34 - www.fluvius.be
FLUXYS
Fluxys is de onafhankelijke beheerder van de aardgasvervoersinfrastructuur in België. Zij zorgen voor de invoer van gas, opslag en verdeling naar de
distributienetbeheerders.
Kunstlaan 31 - 1040 Brussel
02 282 72 11 - www.fluxys.com
PROXIMUS
Koning Albert II-laan 27
1030 Brussel
www.proximus.be

WONEN EN LEVEN

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning behelst de toelating voor
een vergunningsplichtig project. Projecten kunnen vergunningsplichtig zijn inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van
gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige
vergunning en milieuvergunning.

• vraag tijdig een rioolaansluiting aan bij Fluvius op
het nummer 078 35 30 20.

TELENET
Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen
015 66 66 66 - www2.telenet.be
DE WATERGROEP
Willekensmolenstraat 122 - 3500 Hasselt
02 238 96 99- www.dewatergroep.be
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV)
Het Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer beheert
en onderhoudt het wegenpatrimonium van de gewestwegen. Enkele gewestwegen in en rondom Tongeren zijn
Maastrichtersteenweg, Luikersteenweg, Baversstraat,
Romeinse Kassei. Stel je een probleem vast op één van
de gewestwegen, dan mag je dit melden bij de technische dienst van de stad Tongeren via het nummer
012 80 00 08 of via e-mail meldpunt@stadtongeren.be.
Je kan je melding ook rechtstreeks doorgeven:
VLAAMS ADMINISTRATIEF CENTRUM
AGENTSCHAP INFRASTRUCTUUR WEGEN EN VERKEER
https://meldpuntwegen.be www.wegenenverkeer.be/limburg
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SPORT
SPORTDIENST
De sportdienst voert het sportbeleid, de programmering en de coördinatie van de sportactiviteiten uit en
beheert de gemeentelijke sportinfrastructuur.
De sportdienst promoot de algemene sportbeoefening
door de bevolking.
Dit houdt onder meer in:
• instaan voor sportpromotie in overleg met de vzw
Sportpromotie en de Tongerse Sportraad
• activiteiten organiseren die aanzetten tot sportbeoefening
• sportpromotiecampagnes en acties ondersteunen
• het gemeentelijk sportleven coördineren en adviseren
• sportclubs en organisatoren van sportevenementen begeleiden en ondersteunen
• het stadsbestuur informeren en adviseren over de
plaatselijke sportbehoeften, nieuwe trends

SPORTRAAD

VZW SPORTPROMOTIE
De vzw sportpromotie geeft mede gestalte aan de
brede promotie en de organisatie van tal van grote
sportactiviteiten. Het stadsbestuur, de vzw Sportpromotie en de Tongerse Sportraad willen een zo ruim mogelijk pakket aanbieden waarin iedereen zich kan
vinden. Om de drempel naar de sportclubs te verlagen
willen wij op alle fronten een samenwerking met de
sportclubs bewerkstelligen. Iedere club die zich geroepen voelt te participeren in deze sportpromotie kan
zich kenbaar maken bij de sportdienst.
Activiteiten:
De activiteiten uit het sportpromotieprogramma vormen één van de belangrijkste speerpunten van het
Tongers sportbeleid.
Met dit bruisende programma proberen we de Tongerse bevolking aan te zetten tot bewegen en sporten.
Van kleuter tot senior, van schoolpoort tot individuele
deelnemer, van permanente activiteit tot ééndaagse
activiteit. Er is voor ieder wat wils.
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Permanente activiteiten
Voor zowel jeugd (bewegingsschool, sportacademie,
buurtsport,...), senioren (seniorensport op maandag,
dinsdag en vrijdag) als voor dames.
Ééndaagse activiteiten
• Tungri Run
• estafetteloop
• de Memorial Frans Schoubben
• seniorensportdag
• ...
Specifiek naar de scholengemeenschap worden er tal
van toffe schoolsportorganisaties op stapel gezet.
Hierbij denken we aan de scholenveldloop, de sportbeurs, de sport- en spelinstuif.

SPORTINFRASTRUCTUUR
De Tongerse sportinfrastructuur ligt verspreid over het
volledige grondgebied van Tongeren:

SPORT

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke
opvoeding en het openluchtleven te bevorderen
in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle
inwoners.
Het secretariaat van de sportraad wordt waargenomen
door de sportdienst.

Sportkampen
Een uitgebreid programma sportkampen staat telkens
garant voor een actieve schoolvakantie en een kennismaking met diverse sporttakken.

Sporthallen:
• Eburonenhal: Clarissenstraat 15 - 3700 Tongeren 012 26 15 53
• Sporthal KTA2: Sacramentstraat 2 - 3700 Tongeren
- 012 23 16 12
• Sporthal TIO: Koninksemsteenweg zn - 3700 Tongeren - 012 39 45 78
• Pibo: Sint-Truidersteenweg 323 - 3700 Tongeren 012 39 80 45
• Eburons Dome: Vrijheidweg 9 - 3700 Tongeren - 012
21 01 00
Andere accommodaties
Naast de sporthallen zijn er nog tal van andere openluchtaccommodaties (tennis-voetbal-modelluchtvaart-boogschieten-hondensport-ruitersport-...), overdekte
infrastructuur (tennis-fitness-petanque-schietsport-gevechtssporten-...) en het openluchtzwembad Plinius.
Een aantal van deze accommodaties zijn in privé-beheer.
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De Motten

op de uitstraling van de stad en op de woonkwaliteit.
Zo hebben er zich verschillende nieuwe activiteiten
ontwikkeld rond deze levensader, in het bijzonder in
het park De Motten. Denk aan speelpleinen, een plaats
voor ontmoeting en ontspanning, en verbinding tussen
stadsdelen, een aangename plek om te wonen.
Het recreatieve park biedt volgende mogelijkheden:
speeltuin, waterbelevingsplein, minigolf, verkeerspark,
roeiboten en pedalo’s, 2 visvijvers en een cafetaria. De
speeltuin is steeds vrij toegankelijk en de disciplines
zijn geopend van Pasen tot eind augustus. Er is ook
voldoende ruimte voor sportieve ontspanning op de atletiekpiste, de Finse piste, de 6 tennisterreinen, het polyvalent sportterrein, het trapveld en het nieuwe
skatepark.
Pliniuspark
Het Pliniuspark is een park voor iedereen die wil genieten van rust, natuur, wandelen, sporten, lezen, werken,
studeren, zonnen, ontspannen,... Het parkgedeelte is
gratis toegankelijk voor bezoekers; de wandelpaden en
de Finse piste zijn verlicht. De site is ook een uitstekende locatie voor de organisatie van openluchtbeurzen, evenementen, openluchtfeesten, concerten,
optredens, etc...

SPORT

In het vernieuwde stadspark De Motten hebben natuur
en water de boventoon gekregen, maar er is ook overschot aan ruimte voor recreatie en sport. Water in de
stad doet leven. Inspireert. Verbindt. Dat maakt dat dit
zoveel méér is dan louter een ecologisch project. Tongeren verdient immers beter dan een gedempte Jeker.
Het openleggen van de Jeker heeft een enorme impact
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Het openluchtzwembad Pliniuspark omvat een 25
meter bad (12 m x 25 m), een recreatiebad (19 m x 10
m) en een peuterbad (6,5 m x 14 m). Het zwembad is
in juli en augustus dagelijks geopend van 10.00 uur tot
19.00 uur. Voor de openingsuren en tarieven verwijzen
we naar de website www.tongeren.be.

www.tongeren.be

TOERISME EN CULTUUR

TONGEREN ONTDEKKEN
Te voet:
Ruil de rijke cultuur even in voor het adembenemende
groen van het Haspengouwse landschap of de gezelligheid van de Tongerse kerkdorpen. Kies in en rond Tongeren uit heel wat uitgestippelde wandelroutes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mijlpaalroute
Verborgen Moois wandeling Beukenberg
Verborgen Moois wandeling Lauw
Verborgen Moois wandeling Berg
Wandelen door holle wegen en tussen heldere
bronnen
Wandelen langs de flanken van de Jeker
Wandelen over de taalgrens tussen akkerlanden,
vierkantshoeven en kastelen
Wandelen tussen droog en vochtig Haspengouw
Streek Gr-Haspengouw
Digitale stadswandeling ‘Wandelen door de eeuwen
heen’

TOERISME EN CULTUUR

Voor alle informatie vraag je naar de stedelijke toeristische folder (verkrijgbaar bij Toerisme) of surf naar de
website www.toerismetongeren.be

De Kevie
In het zuidoosten van Tongeren stap je van de gezellige
bedrijvigheid van het stadscentrum recht in een
groene wereld van rust. Hier ligt De Kevie, een uitgestrekt natuurreservaat met een waardevolle fauna
en flora. Verlaten hooilanden gaan er naadloos over in
dichtbegroeide moerassen en de Jeker volgende valleibossen vol dichte houtkanten, eeuwenoude knotwilgen
en glasheldere poelen en sloten. Honderden wandelaars, fietsers en sportievelingen genieten er dagelijks van de frisse lucht.
Meer info over deze groene parel vind je op
www.kevie.be.
Door het park lopen 4 bewegwijzerde wandelingen. De
begeleidende wandelkaart ‘Langs de flanken van de
Jeker’ is te koop bij Toerisme Tongeren.
Met de fiets
Limburg is hét fietsparadijs bij uitstek. Ook in de omgeving van Tongeren kan je heerlijk fietsen en gebruik
maken van goed onderhouden en autoluwe fietspaden. De routes zijn verbonden via knooppunten. Zo
maak je jouw fietstocht net zo lang als je wilt.

Meer info te verkrijgen bij Toerisme Tongeren of via de
website www.toerismetongeren.be

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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Toerisme Tongeren biedt verschillende fietskaarten
aan:
• fietskaart Tongeren - Fietsen in en rond de oudste
stad van België
• fietskaart - Tussen bloesems en fruit
• fietskaart - Het rijke verleden
• fietsroutenetwerk - Kom opladen in Limburg
Met de auto, motor of Vespa:
Wil je zoveel mogelijk gezellige plaatsjes ontdekken?
Volg de Haspengouwse autoroute en verken de mooiste plekjes van Zuid-Limburg. De begeleidende kaart is
verkrijgbaar bij Toerisme Tongeren.

TOERISME EN CULTUUR

OVERNACHTEN IN TONGEREN
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HOTELS
Ambiotel ****
Veemarkt 2
012 26 29 50
info@ambiotel.be
www.ambiotel.be

Boutique Hotel Caelus VII ***
Kloosterstraat 7
012 69 77 77 of 0477 85 00 04
info@caelus.be
www.caelus.be

Eburon Hotel ****
de Schiervelstraat 10
012 23 01 99
info@eburonhotel.be
www.eburonhotel.be

Boutique Hotel ’t Huys van Steyns ***
Henisstraat 20
012 69 88 99 of 0477 85 00 04
info@huysvansteyns.be
www.huysvansteyns.be

B&B EN LOGIES
B&B Antiqua & Qook ***
Hoogbroek 9 (Lauw)
012 23 56 14 - 0486 15 82 13
antiqua.qook@gmail.com
www.antiquaandqook.be

B&B Liry’s Home ***
Sint-Huibrechtsstraat 3
012 67 12 93
info@liryshome.be
www.liryshome.be

B&B en wellness Den Bongaerd ****
Kruisvindingsstraat 56
012 21 87 95- 0478 20 74 12
info@den-bongaerd.com
www.den-bongaerd.com

Hoeve De sterappel ***
Tomstraat 4
012 39 15 37 of 0486 88 25 81
hoevedesterappel@gmail.com
www.hoevedesterappel.be

Villa Esperanza ***
Bilzersteenweg 155
012 23 12 22 - 0477 87 48 72
info@villa-esperanza.be
www.villa-esperanza.be

B&B Guestrooms De Dubbelmolen ***
Tweemolenstraat 38 (Nerem)
012 39 12 02 - 0478 96 84 23
info@dedubbelmolen.be
www.dedubbelmolen.be

Maison Sophie ****
Heldenstraat 1
012 24 16 33 - 0479 64 05 79
maison.sophie@hotmail.com
www.maisonsophie.com

Het Begijnhof
Brouwersstraat 3
0485 61 45 50
bnbtongeren@gmail.com
www.bnbtongeren.be

Casa Caliu B&B ****
Piepelpoel 5
012 74 74 50
info@caliu.be
www.caliu.be

De Ruttermolen ***
Ruttermolenstraat 20
0471 85 29 60
info@ruttermolen.be
www.ruttermolen.be

www.tongeren.be

Le46
Kastanjewal 46
012 23 61 38
ida@le46.be
www.le46.be

Gallo Appartement & Duplex Tongeren
Kielenstraat 29 b2
0495 27 59 99
galloappartement@gmail.com
www.gallo-appartement.be

B&B vakantiewoning Atuatuca ****
Koninksemsteenweg 118
0476 42 92 60
info@atuatuca.com
www.atuatuca.com

Lisa's Weelde
Ruttermarkt 21
012 21 76 16 - 0492 63 32 23
ph.lambrechts@gmail.com
www.lisasweelde.be

Maison Margriet
Wijkstraat 144
0476 32 25 58
griet@maisonmargriet.be
www.maisonmargriet.be

VAKANTIEWONINGEN EN GASTENKAMERS
De Binkelhoeve ****
Binkelstraat 1
012 23 27 50
binkelhoeve@telenet.be
www.binkelhoeve.be

Schuttersgang 1
Schuttersgang 1
0475 27 03 75
Karine.maenhout@skynet.be

Begijnhofstudio’s *
Sint-Catharinastraat 29
012 21 68 98- 0471 34 70 97
info@begijnhofstudios.be
www.begijnhofstudios.be

Huis Casa Calida ****
Grootmeers 14 (Mal)
0499 20 39 66 of 0499 20 39 66
info@casacalidalogeren.be
www.casacalidalogeren.be

Bibi ****
Muntstraat 12
0478 41 29 07 of 0478 41 29 07
geelen.greet@telenet.be
www.bibi-tongeren.be

De Heurwinning (Diets-Heur)
Heurstraat 47
0479 79 02 54 of 0479 79 02 54
info@heurwinning.com
www.heurwinning.com

Buit&Rijk ****
Hamtstraat 14 (Widooie)
0477 72 81 69
benny@buitenrijk.be
www.buitenrijk.be

Appartement ‘Your Ideal Base’ ***
Bilzersteenweg 9 bus 3
0475 89 61 27
Houbrechts@gmail.com

t Regulierenhuisje ***
Regulierenplein 30
0475 33 50 86 of 0475 33 50 86
houbenan@hotmail.com
www.regulierenhuisje.be

Huize Tinke
Luikersteenweg 334 (Vreren)
012 23 09 03 - 0472 45 81 75
info@huizetinke.com
www.huizetinke.com

Apart logie Tongeren ****
Leopoldwal 96
047499 20 20
maria@apartlogie.com
www.apartlogie.com

Domus Basil
Vlasmarkt 6
0473 95 86 08
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Gaudium XII ****
Schuttersgang 12
0486 27 65 03
info@gaudiumtwaalf.be
www.gaudiumtwaalf.be

Le petit béguinage ****
Sint-Ursulastraat 30
0498 04 10 88 - 0497 17 32 02
stevehoste@yahoo.com
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CAMPERPLAATS
Camperplaats Pliniuspark
Fonteindreef - 012 80 00 70
Reserveren is mogelijk via www.toerismetongeren.be.
Prijzen:
- standplaats - 11 euro per dag - inrijden vanaf 11 uur,
vertrek voor 11 uur (enkel te betalen met kredietkaart
of bancontact)
- water - 10 euro per 100 liter water
- elektriciteit - inbegrepen, beperkt tot 6 ampère

CULTUUR
Cultuurraad (secretariaat)
Voor alle inlichtingen i.v.m. stedelijke culturele voorzieningen
Dijk 111 b2 - 3700 Tongeren
012 80 00 47 - 012 80 00 48 evenementenloket@stadtongeren.be

EVENEMENTENLOKET
Onze stad telt honderden verenigingen die dagdagelijks
een beroep doen op de inzet en ijver van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Om het de verenigingen zo
gemakkelijk mogelijk te maken om al hun projecten te
realiseren gaan we er in Tongeren van uit dat je voor alle
informatie terecht moet kunnen aan één loket, het evenementenloket 012 80 00 47- 012 80 00 48,
evenementenloket@stadtongeren.be

CULTUURCENTRUM DE VELINX
De VELINX profileert zich in het Limburgse cultuurlandschap door een kwalitatief en uitgebreid aanbod van de
podiumkunsten, waarbij het aandeel van theater, muziek en familievoorstellingen doorweegt. Hiernaast kun
je in De VELINX ook terecht voor de grotere namen uit
het podiumcircuit. Ook staan klassieke concerten,
rockconcerten, schoolvoorstellingen, wekelijkse filmvertoningen en tentoonstellingen op het programma.
Check het programma van De VELINX via ww.develinx.be
of informeer je via tickets@develinx.be, 012 80 00 40
of breng een bezoekje aan de ticketbalie tijdens de
openingsuren.
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De cultuurraad is een door het stadsbestuur erkende
raad die advies verleent (aan het stadsbestuur) inzake
het cultuuraanbod in Tongeren. Verder staat de cultuurraad o.a. in voor de erkenning van plaatselijke
socio-culturele verenigingen, toezicht op de betoelaging van de socio-culturele verenigingen, de organisatie van de 11 juli-viering, enz.

Dijk 111 b2 - 3700 Tongeren
012 80 00 40 - info@develinx.be - www.develinx.be

BIBLIOTHEEK
Bibliotheek De VELINX
Dijk 111 b1 - 3700 Tongeren
012 80 00 60 - tongeren.bibliotheek.be bibliotheek@stadtongeren.be

STADSARCHIEF
Maastrichterstraat 10 - 3700 Tongeren
012 80 00 92 - www.beeldbanktongeren.be archief@stadtongeren.be
Stadsarcheologie en Monumentenzorg
012 80 00 87 - www.geheugenvantongeren.be
Het archief is de enige Vlaamse erkende culturele archiefbewaarplaats in Limburg. Het archief bewaart
handgeschreven documenten m.b.t. de geschiedenis
van onze stad, de dorpen en de regio (13de - 21ste
eeuw). Verder fungeert het stadsarchief als bibliotheek
met geschiedkundige en heemkundige werken en beheren zij een databank met genealogische heraldische
en funeraire gegevens en een uitgebreide foto- en
prentkaartencollectie.

26

De dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg beheert het archeologisch en bouwkundig patrimonium
van Tongeren. Je krijgt er begeleiding bij het archeologische traject i.k.v. een omgevingsvergunningsaanvraag (opmaak bureauonderzoek, archeologienota,
werfopvolging) en je krijgt er ondersteuningen betreffende onroerenderfgoedzorg (informatieverstrekking,
dossieropvolging).
Deze dienst vormt ook het contactpunt betreffende archeologisch-historisch onderzoek naar het verleden
van de stad, neemt initiatieven ter valorisatie van bewaard archeologisch, bouwkundig of landschappelijk
erfgoed en beheert het erfgoeddepot.

TESEUM

ren van toffe animaties. Bezoek tenslotte het fijne museumcafé en loop even langs in de shop met een groot
boekenaanbod over het verre verleden. Kortom: het
Gallo-Romeins Museum is een plek waar het fijn is om
vele uren door te brengen met het hele gezin.

MoMeNT

TOERISME EN CULTUUR

Dijk 111 b2 - 3700 Tongeren
0476 87 00 42 - moment@stadtongeren.be moment.tongeren.be

Schatkamer - Archeologische site
Museumkwartier 2 - 3700 Tongeren
012 80 02 28 - info@teseum.be
www.teseum.be
Schatten van het Teseum
In het Teseum, de museumsite aan de Onze-LieveVrouwebasiliek, stap je in het schitterende verhaal van
de religieuze kunstschat of ontdek je de geheimen van
de archeologische ondergrond. Voor elke leeftijd is er
een aangepast parcours. De unieke uitvalsbasis om
het boeiende verleden van de stad Tongeren te ontrafelen.

Het jonge festival loopt sinds de zomer van 2017. TIJD
is de rode draad tussen de verschillende culturele evenementen die als onderdeel van MoMeNT plaatsvinden
in de stad. MoMeNT wil mensen van alle leefTIJDen op
een toegankelijke manier laten participeren aan het
aanbod waarbij de deelnemers bewust een TIJDbelevenis ervaren; nu TIJD maken om straks bewuster met
TIJD om te gaan. De hele zomer lang staan expo’s, theater, muziek, openluchtfilms, literaire sessies en andere
events op het programma.
Check het programma van MoMeNT via moment.tongeren.be of informeer via moment@stadtongeren.be,
0476 87 00 42 of breng een bezoekje aan de ticketbalie van de VELINX tijdens de openingsuren.

GALLO-ROMEINS MUSEUM
Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren
012 67 03 30 - grm@stadtongeren.be
www.galloromeinsmuseum.be
Ontdek het verhaal van de mens, van de prehistorie tot
het einde van de Romeinse tijd. Kijk naar meer dan
2.000 authentieke projecten. Leer over het verre verleden via educatieve films, levensechte figuren en
prachtige maquettes. Genieten samen met jouw kinde-
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B-CLASSIC FESTIVAL VAN VLAANDEREN

VERENIGINGSLEVEN

Voor meer informatie: www.b-classic.be .

Jeugdbewegingen en Jeugdateliers
Jeugddienst Tongeren
de Schiervelstraat 17 - 3700 Tongeren
012 80 00 81 - 012 80 00 83 jeugddienst@stadtongeren.be

B-Classic geeft klassieke muziek een plaats in het midden van de samenleving. Klassieke muziek moet niet
stilstaan. De organisatie helpt muzikanten en componisten vernieuwen, experimenteren en converseren.
Met andere muziekstijlen en met elkaar. Bij B-Classic
beperkt de creativiteit zich niet tot de artiest. Ook de
context mag tot de verbeelding spreken. B-Classic
doorbreekt barrières tussen disciplines, tussen mensen, tussen verleden en toekomst. B-Classic geeft
klassieke muziek een toekomst en haar toehoorders
herinneringen om te koesteren!

KUNSTGALERIJEN &
TENTOONSTELLINGSZALEN
Cultureel Centrum De VELINX
Dijk 111 b2 - 3700 Tongeren
012 80 00 40 - www.develinx.be - info@develinx.be

Galerie Linda Beirnaert
Sint-Maternuswal 13 - 3700 Tongeren
012 24 19 44 - 0476 49 67 85 www.linda-beirnaert.be - info@linda-beirnaert.be
Gallery Phase
Leopoldwal 60 - 3700 Tongeren
012 26 13 62 - www.galleryphase.com patrick1mulders@yahoo.com

Sportverenigingen
Sportdienst Stad Tongeren
Maastrichterstraat 10 - 3700 Tongeren
012 80 02 31 - 012 80 02 32 sportdienst@stadtongeren.be
Milieu- en Natuurverenigingen
Dienst Omgeving - milieu Stad Tongeren
Maastrichterstraat 10 - 3700 Tongeren
012 80 01 54 - milieu@stadtongeren.be

TOERISME EN CULTUUR

Global Art vzw
Maastrichterstraat 40 - 3700 Tongeren
0496 65 69 67 - www.globalart.be globalart@telenet.be

Socio-Culturele & Vaderlandslievende verenigingen
Evenementenloket Tongeren
Dijk 111 - 3700 Tongeren
012 80 00 47 - 012 80 00 48

Milieuraad
Dienst Omgeving - milieu Stad Tongeren
Maastrichterstraat 10 - 3700 Tongeren
012 80 01 53 - milieu@stadtongeren.be
Seniorenverenigingen
Dienstencentrum De Piepel
Dijk 118 - 3700 Tongeren
012 24 24 30 - www.tongeren.be - info@depiepel.be

Galerie Coco Meesen
Lankgracht 154 - 3700 Tongeren
012 23 39 37 - 0476 54 07 91 - www.cocomeesen.be info@cocomeesen.be
Gallery 8 Archer
Kielenstraat 4 - 3700 Tongeren
0474 26 30 55
nadine@8archer.com
Instagram @nadinevanoost
www.facebook.com/8ArcherDesigns

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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WERK & ECONOMIE
MIDDENSTANDSRAAD

UNIZO TONGEREN

De middenstandsraad behartigt de belangen van de
Tongerse middenstand. De raad wil het handelsleven
uitbouwen, advies uitbrengen aan het stadsbestuur en
diverse activiteiten en campagnes organiseren.

Als lokale ondernemingsorganisatie komt UNIZO Tongeren op voor de belangen van de lokale ondernemer,
brengen we ondernemers samen en informeren we
hen. Samen met het lokale bestuur werken we aan een
gunstig klimaat voor de ondernemers. Ook de individuele noden van de ondernemer worden door ons ter
harte genomen. UNIZO Tongeren is ook een van de drijvende krachten achter een samenwerking over de verschillende ondernemersorganisaties. Op deze manier
geven we vorm aan de slogan ‘Samen staan we sterk’.
Als lokale afdeling van UNIZO kunnen we rekenen op de
kennis en expertise van onze overkoepelende organisatie. Met UNIZO sta je nooit alleen!

Voorzitter:
Liesbeth Vanhay
Hasseltsesteenweg 212 - 3700 Tongeren
0498 84 48 72
Liesbeth.vanhay@gmail.com
Voor meer informatie:
012 80 01 77- economie@stadtongeren.be

ONDERNEMERSCLUB TONGEREN (OCT)

WERK EN ECONOMIE

Ondernemersclub Tongeren verenigt de ondernemers
in Tongeren en wil namens de leden als spreekbuis
naar de Stad Tongeren toe fungeren. De ondernemersclub wil de belangen van de Tongerse ondernemers verdedigen door op gemeentelijk niveau structureel
overleg op te bouwen en dit enerzijds tussen ondernemers onderling en anderzijds tussen ondernemers
en de Stad Tongeren.
Lidmaatschap:
Iedere onderneming gevestigd op industriegebied (Tongeren-Oost, Overhaem en KMO-zone Noord) kan toetreden tot de ondernemersclub. Eventuele aanvragen tot
lidmaatschap vanwege ondernemingen die niet in industriegebied gelegen zijn, zullen geval per geval beoordeeld worden door het bestuur van
Ondernemersclub Tongeren. De leden betalen 100 euro
lidgeld per werkingsjaar (van september tot en met augustus). Leden genieten van een korting op betalende
activiteiten.

Voorzitter - Benny Thonon
Viséweg 283
0477 43 47 04 - benny.thonon@unizo.be www.unizo.be

KOOPZONDAGEN
Iedere eerste zondag van de maand van 13u00 17u00.
Extra koopzondagen in december van 13u00 - 17u00.

KERMISSEN
Naast de septemberkermis, de tweede zaterdag van
september, zijn er nog een aantal wijkkermissen.
Voor meer informatie:
012 80 01 79 - natascha.verjans@stadtongeren.be

Natalie Houbrechts
Diensthoofd economie stad Tongeren
012 80 01 76 - natalie.houbrechts@stadtongeren.be
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MARKTEN
Wekelijkse donderdagmarkt
Elke donderdag van 08u00 - 13u00
Locatie: Grote Markt en omgeving
Wekelijkse antiek- en brocantemarkt

Bloemenverkoop Allerheiligenperiode
Op 30 en 31 oktober en 1 en 2 november wordt er naar
aanleiding van Allerheiligen een bloemenverkoop georganiseerd en dit van 07u00 -17u00
Locatie: stedelijke kerkhoven
Meer info: 012 80 01 79 natascha.verjans@stadtongeren.be

AMBI.PAS
Tongeren promoot de ambi.pas, een lokale getrouwheidskaart en app voor wie in Tongerse winkels of horecazaken shopt en consumeert. Het principe is
eenvoudig: wanneer je een aankoop doet bij een deelnemende handelaar laat je je ambi.pas inscannen. Per
aankoop verzamel je punten waarmee je een korting
krijgt bij diezelfde deelnemende handelaars.
Meer info: www.visittongeren.be

WERK EN ECONOMIE

De ambi.pas biedt heel wat voordelen. Naast 10 euro
directe korting voor 100 ambi.punten ontvang je na
elke aankoop bij een deelnemende handelaar ook een
parkeerticket. Dit ticket heeft een waarde van 1 euro
en kan je gebruiken in de Q-parkings Grote Markt, Julianus en Centrum. De tickets kunnen bovendien gecumuleerd worden. Vraag dus zeker jouw parkeerticket bij
elke ambi.pastransactie.
Wist je dat je in Tongeren op zondag de ganse dag voor
slechts 2 euro parkeert in Q-park? En vanaf 18 uur
t.e.m. 3 uur is het avondtarief van toepassing. Ook dan
betaal je max. 2 euro.
Elke zondag van 07u00 - 13u00
Locatie: Leopoldwal - Clarissenstraat - Veemarkt - ...
Jaarmarkt
Deze markt vindt plaats op de donderdag volgend op de
aanvang van de septemberkermis.
De markt gaat door van 08u00 - 14u00
Locatie: Stationslaan - Maastrichterstraat - Hemelingenstraat - Grote markt - Plein - ...
Avondmarkt
Deze markt vindt plaats op de woensdagavond voor
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart en is bestemd voor standhouders van de wekelijkse donderdagmarkt.
De markt gaat door van 18u00 - 22u00
Locatie: Grote Markt - Stadhuisplein - Vrijthof - Kloosterstraat - ...

AMBI.KADO
Het pallet van deelnemende handelaars is zeer divers:
kleding voor jong en oud, schoenen, gelaatsverzorging,
een hapje en een drankje...
Momenteel kun je met de Tongerse cadeaucheque al bij
meer dan 150 handelaars terecht.
De cadeaucheques van 10 en 25 euro kun je kopen bij:
Toerisme Tongeren
Gasthuiskapel
Via Julianus 2 - 3700 Tongeren
dienst Economie
Maastrichterstraat 10 - 3700 Tongeren
boekhandel Press Shop
Sint-Truiderstraat 14

Boekenmarkt
Elke 2de zondag van augustus vindt de boekenmarkt
plaats in het Begijnhof en dit van 10u00 - 18u00
Locatie: Begijnhof

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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MOBILITEIT
INNAME OPENBAAR DOMEIN

PARKEREN

Aanvraag signalisatievergunningen
Zonder een voorafgaande schriftelijke machtiging van
het college van burgemeester en schepenen is privatief gebruik van de openbare weg niet toegelaten.
Daarom moet je een aanvraag tot inname openbaar domein indienen. De vergunninghouder of zijn aangestelde, aanwezig bij de werken, moet altijd de
vergunning voor inname van het openbaar domein
kunnen voorleggen aan de politie of zijn gevolmachtigde ambtenaar.

WONEN
Bewoners van het centrum kunnen een bewonerskaart
aanvragen. Met een bewonerskaart kun je niet enkel in
jouw eigen straat maar ook binnen het centrumgebied
parkeren.

Onder meer voor de volgende werken moet men een
vergunning aanvragen:
• inname van parkeerplaatsen, stoepen en/of fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen of
stelling
• het plaatsen van een container op openbaar domein
• het afsluiten van een weg

Let wel: dit geldt niet voor de straten die behoren tot
de gele zone (de winkelstraten) en de groene woonstraten zoals bv. Schuttersgang, deel Nieuwstraat en
Begijnhof. Deze laatste zijn uitsluitend gereserveerd
voor bewoners van die straten.
Per gezin worden er maximaal twee bewonerskaarten
uitgereikt. De eerste bewonerskaart kost
55 euro per jaar, de tweede kost 110 euro.
De bewonerskaart geeft recht maar geen garantie op
een parkeerplaats. Je kunt een bewonerskaart digitaal
aanvragen via de website
www.tongeren.be/parkeervergunning of bij de dienst
Mobiliteit (AC Praetorium - tweede verdieping).

stadsgids 2021-2022 TONGEREN

MOBILITEIT

Hoe aanvragen?
Je kan een vergunning inname openbaar domein
online aanvragen via
www.tongeren.be/inname-openbaar-domein of bij de
dienst Mobiliteit van de stad Tongeren.
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PARKEERKAARTEN

MOBILITEIT

1. ZONE CENTRUM
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Soort

U woont in één van volgende straten:

U parkeert dan in één van volgende straten:

bewonerskaart
zone CENTRUM

Leopoldwal, Maastrichterstraat, Kielenstraat, Clarissenstraat, de Schiervelstraat,
Predikherenstraat, Riddersstraat, Piepelpoel, Allée Verte, Sint-Maternuswal (binnenzijde Ring), Vermeulenstraat,
Achttiende Oogstwal (binnenzijde Ring),
Moerenstraat, Repenstraat, St-Catharinastraat, Corversstraat, Kastanjewal, StJansstraat, Mombersstraat,
Wijngaardstraat, Koolkuil, Luikerstraat,
Herckenrodestraat, Jekerstraat, Putstraat,
Plein, Albertwal (binnenzijde Ring), Kattenstraat, Regulierenplein, Muntstraat,
Minderbroedersstraat, Sint-Lutgartstraat,
Looiersstraat, Bulkerstraat, Krekelstraat,
Grote Markt, Vlasmarkt, Vrijthof, Koppelkist, Stadhuisplein, Kloosterstraat, OnzeLieve-Vrouwestraat, Sint-Truiderstraat,
Eeuwfeestwal (binnenzijde Ring), Hemelingenstraat, de Tieckenstraat, Pliniuswal
(binnenzijde Ring), Hondsstraat, Kleine
Hondsstraat, Elisabethwal (binnenzijde
Ring), Veemarkt

Leopoldwal, Kielenstraat, Predikherenstraat, Riddersstraat, Sint-Maternuswal (binnenzijde Ring),
Achttiende Oogstwal (binnenzijde Ring), Moerenstraat, Repenstraat, St-Catharinastraat, Corversstraat, Kastanjewal, St-Jansstraat,
Mombersstraat, Wijngaardstraat, Luikerstraat,
Herckenrodestraat, Jekerstraat, Putstraat, Plein
(2u-zone), Albertwal (binnenzijde Ring), Kattenstraat, Regulierenplein, Minderbroedersstraat,
Sint-Lutgartstraat, Looiersstraat, Eeuwfeestwal
(binnenzijde Ring), Pliniuswal (binnenzijde
Ring), Elisabethwal (binnenzijde Ring), parking
langs stadsarchief.

www.tongeren.be

2. BUITENGEBIED (blauwe zone)
U woont in één van volgende straten:

U parkeert dan in één van volgende straten:

bewonerskaart
zone 1

Luikersteenweg (tussen Wijkstraat en
Dijk), Dijk (tussen Luikersteenweg en
OCMW Tongeren)

Luikersteenweg (tussen Wijkstraat en Dijk), Dijk
(tussen Luikersteenweg en OCMW Tongeren)

bewonerskaart
zone 2

Albertwal (buitenzijde Ring: tussen Koninksemsteenweg en Luikersteenweg),
Koninksemsteenweg (tussen Kogelstraat
en Ring), Sint-Truidersteenweg (tussen
Ring en De Schaetzengaarde), Kogelstraat, Beukenbergweg, Watertorenstraat,
Elisabethwal (buitenzijde Ring: tussen
Sint-Truidersteenweg en Koninksemsteenweg)

Albertwal (buitenzijde Ring: tussen Koninksemsteenweg en Luikersteenweg), Koninksemsteenweg (tussen Kogelstraat en Ring),
Sint-Truidersteenweg (tussen Ring en De Schaetzengaarde), Kogelstraat, Beukenbergweg, Watertorenstraat, Elisabethwal (buitenzijde Ring:
tussen Sint-Truidersteenweg en Koninksemsteenweg)

bewonerskaart
zone 3

Hasseltsesteenweg (tussen Ring en Kanjelstraat), Pliniuswal (buitenzijde Ring:
tussen Hasseltsesteenweg en Bilzersteenweg), Keverstraat, Bilzersteenweg
(tussen Ring en Cesarlaan/toegangsweg
kerkhof), Sint-Maternuswal (buitenzijde
Ring: tussen Bilzersteenweg en Sacramentstraat), Elfde Novemberwal (buitenzijde Ring: tussen Sacramentstraat en
Achttiende Oogstwal), Nevenstraat, Sacramentstraat (tussen Sint-Maternuswal en
Achttiende Oogstwal), Aniciuspark, Achttiende Oogstwal (buitenzijde Ring: tussen
Ring en Sacramentstraat), Driekruisenstraat (tussen Verenigde Natiënlaan en
Sacramentstraat), Achttiende Oogstwal
(tussen Stationslaan en Achttiende Oogstwal), Sacramentstraat (tussen Achttiende
Oogstwal en Henisstraat), Verbindingsstraat, Henisstraat (tussen Radiostraat en
Stationslaan), Radiostraat, Zagerijstraat,
Raperiestraat, Jaminéstraat, Stationslaan,
Stationsplein, Maastrichtersteenweg (tussen spoor en Elderseweg).

Hasseltsesteenweg (tussen Ring en Kanjelstraat), Pliniuswal (buitenzijde Ring: tussen Hasseltsesteenweg en Bilzersteenweg),
Keversstraat, Bilzersteenweg (tussen Ring en
Cesarlaan/toegangsweg kerkhof), Sint-Maternuswal (buitenzijde Ring: tussen Bilzersteenweg en
Sacramentstraat), Elfde Novemberwal (buitenzijde Ring: tussen Sacramentstraat en Achttiende Oogstwal), Sacramentstraat (tussen
Sint-Maternuswal en Achttiende Oogstwal), Driekruisenstraat (tussen Verenigde Natiënlaan en
Sacramentstraat), Achttiende Oogstwal (buitenzijde Ring: tussen Stationslaan en Achttiende
Oogstwal), Sacramentstraat (tussen Achttiende
Oogstwal en Henisstraat), Verbindingsstraat, Henisstraat (tussen Radiostraat en Stationslaan),
Radiostraat, Zagerijstraat, Jaminéstraat, Maastrichtersteenweg (tussen spoor en Elderseweg).
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Soorten
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3. BEWONERSSTRATEN
Soorten

U woont in één van volgende straten:

U parkeert dan in één van volgende straten:

bewonerskaart
zone Begijnhof

Begijnhof

Begijnhof + zone CENTRUM

bewonerskaart
Agnetenberg
zone Agnetenberg

Agnetenberg + zone CENTRUM

bewonerskaart
zone Elfde
Novemberwal
+ Schuttersgang

Elfde Novemberwal,
Schuttersgang

Elfde Novemberwal, Schuttersgang
+ zone CENTRUM

bewonerskaart
zone Leopoldwal

Leopoldwal

Leopoldwal + zone CENTRUM

bewonerskaart
zone
Nieuwstraat

Nieuwstraat

Nieuwstraat + zone CENTRUM

WERKEN
Werk je in de binnenstad en beschikt jouw werkgever niet over een eigen parkeergelegenheid? Dan parkeer je bij
voorkeur op parking De Motten of parking De Velinx (gratis) of in de straten en parkings buiten het centrum die
niet tot de blauwe zone behoren. Je kan ook kiezen voor een voordelig abonnement in de ondergrondse parkeergarages.
Meer info over abonnementen: www.q-park.be .

MOBILITEIT

SHOPPEN
Dankzij 21 parkeersensoren verspreid over 7 locaties in de winkelstraten (Grote Markt t.h.v. Plein, einde Hemelingenstraat en Maastrichterstraat t.h.v. Le Comptoir, Kielenstraat, Press Shop, Hospitaalplein en Veemarkt) kan je
snel en gratis 30 minuten parkeren. Je hoeft geen ticket aan de automaat te nemen of een sms te sturen. De parkeersensoren registeren uw parkeertijd. Je herkent deze parkeerplaatsen aan de parkeersensor en rode markeringen van het parkeervak.
Ben je in het centrum voor maximaal 1 uur? Dan parkeer je in één van de centrumstraten. Bovengronds betaal je
1,50 euro voor een uur, maar je krijgt hier bovenop 30 min. gratis.
Wil je langere tijd in de binnenstad blijven? Dan parkeer je bij voorkeur in één van de ondergrondse parkings in het
centrum. Wist je trouwens dat een volledige dag ondergronds parkeren maximaal 11 euro kost? Per 30 min. betaal
je 1 euro. Elke dag tussen 18u00 en 03u00 betaal je max. 2 euro. Op zondag is het maximale tarief voor een volledige dag zelfs slechts 2 euro.
In de benedenstad en aan de binnenzijde van de Wallen kun je maximaal 2 uur (betalend) parkeren. Op de parkeerplaatsen van de buitenzijde van de Wallen kun je 2 uur gratis staan mits gebruik van een parkeerschijf.
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ZONES

Parkeerplan Tongeren Centrum

MOBILITEIT

ROOD
Welke straten behoren tot de rode zone?
Hemelingenstraat (t.h.v. huisnummer 1), Maastrichterstraat (t.h.v. huisnummers 2 en 4, 36 en 38, 77 t.e.m. 83,
102 en 104, zijde Veemarkt), Grote Markt (t.h.v. huisnummers 16 t.e.m. 30)
Wie mag hier
parkeren?

Hoe lang mag ik hier parkeren?

Hoeveel moet ik betalen?

bewoners

Je kunt als bewoner langs de rode zone
een parkeerkaart aanvragen, maar daarmee kan je enkel ongelimiteerd parkeren
op de voorziene parkeerplaatsen van de
oranje zone (parkeerzone centrum)
mits plaatsen bewonerskaart achter de
voorruit

55 euro per jaar
27,50 euro per zes maanden

30 min.

gratis

bezoekers

Let op! Parkeertijd verlopen? Dan riskeer je een
retributie van 25 euro voor een halve dag
(09u00-13u30 en 13u30-18u00)

Let op! Parkeertijd verlopen? Dan riskeer je een
retributie van 25 euro voor een halve dag
09u00-13u30 en 13u30-18u00)
mindervaliden

30 min.

gratis
Let op! Parkeertijd verlopen? Dan riskeer je een
retributie van 25 euro voor een halve dag
09u00-13u30 en 13u30-18u00)

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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GEEL
Welke straten behoren tot de gele zone?
de Tieckenstraat, Hemelingenstraat (uitgezonderd t.h.v. huisnummer 1), Maastrichterstraat (t.h.v. huisnummers
12 t.e.m. 20, 85 t.e.m. 93, 98 en 100, 95 t.e.m. 103, 122 t.e.m. 140, 150 en 152), Grote Markt (t.h.v. huisnummers
33 t.e.m. 47), Plein (t.h.v. huisnummers 1 t.e.m. 13), Vlasmarkt (parking achter stadhuis), Vrijthof, OLV-straat,
Kloosterstraat, de Schiervelstraat, Stationslaan, Stationsplein, Nieuwstraat (t.h.v. voetgangerszone St-Truiderstraat
en t.h.v huisnummers 1 t.e.m. 17)
Wie mag hier
parkeren?

Hoe lang mag ik hier parkeren?

Hoeveel moet ik betalen?

bewoners

Je kan als bewoner langs de gele zone
een parkeerkaart aanvragen, maar daarmee kan je enkel ongelimiteerd parkeren
op de voorziene parkeerplaatsen van de
oranje zone (parkeerzone centrum) mits
plaatsen bewonerskaart achter de voorruit.

55 euro per jaar
27,50 euro per zes maanden

Max. 1 uur (maandag t.e.m. zaterdag van
9u-18u) mits betaling

gratis 30 min: nummerplaat ingeven + op groene
knop van de parkeerautomaat drukken --> u ontvangt het parkeerticket

bezoekers

Let op! Parkeren zonder parkeerkaart? Dan riskeer je een retributie van 20 euro voor een halve
dag (09u00-13u30 en 13u30-18u00) of 55 euro
voor een hele dag (bewonersparking langs
stadsarchief).

0,50 euro per 20 min
1,50 euro per uur
--> parkeertijd + gratis 30 min

MOBILITEIT

SMS parkeren? SMS TONG 1 spatie nummerplaat
naar 4411
--> parkeertijd + gratis 30 min
Let op! Parkeertijd verlopen of geen ticket? Dan
riskeer je een retributie van 20 euro voor een
halve dag 09u00-13u30 en 13u30-18u00)
mindervaliden
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max. 2 uur (maandag t.e.m. zaterdag van Gratis
09u00-18u00) mits plaatsen mindervalidenkaart + parkeerschijf
Let op! Parkeertijd verlopen of geen parkeerschijf? Dan riskeer je een retributie van 20 euro
voor een halve dag 09u00-13u30 en 13u3018u00)
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ORANJE
Welke straten behoren tot de oranje zone?
Sint-Maternuswal, Pliniuswal, Eeuwfeestwal, Elisabethwal, Albertwal, Achttiende Oogstwal (binnenzijde Ring),
Kastanjewal (Wijngaardstraat tot Begijnhof en van Luikerstraat tot Dirikenlaan), Leopoldwal (tussen Clarissenstraat en Moerenpoort), Moerenstraat, Kielenstraat (Gallo-Romeins Museum tot Moerenpoort), Predikherenstraat,
Riddersstraat, Repenstraat, Sint-Catharinastraat, Brouwersstraat (t.h.v nummers 1,3 en 5), Sint-Ursulastraat, Corversstraat (Piepelpoel tot Sint-Catharinastraat), Wijngaardstraat (Piepelpoel tot Koolkuil), Koolkuil, Minderbroedersstraat, Sint-Lutgartstraat, Sint-Jansstraat (Minderbroedersstraat tot Looiersstraat), Putstraat, Plein (tussen
Putstraat en Sint-Jansstraat), Kattenstraat (t.h.v. Regulierenplein), Regulierenplein, Jekerstraat, Luikerstraat
(t.h.v. Jekerstraat), Looiersstraat, Herckenrodestraat (t.h.v. pleintje), Jaminéstraat (tussen Leopoldwal en Stationsplein) en Leopoldwal (tussen Clarissenstraat en Maastrichterstraat).
Wie mag hier
parkeren?

Hoe lang mag ik hier parkeren?

Hoeveel moet ik betalen?

bewoners

55 euro per jaar
ongelimiteerd parkeren op de voorziene
parkeerplaatsen mits plaatsen bewoners- 27,50 euro per zes maanden
kaart achter de voorruit
Let op! Parkeren zonder parkeerkaart? Dan riskeer je een retributie van 20 euro voor een halve
dag (09u00-13u30 en 13u30 tot 18u00) of 55
euro voor een hele dag (bewonersparking langs
stadsarchief).

bezoekers

max. 2 uur (maandag t.e.m. zaterdag
09u00-18u00) mits betaling

MOBILITEIT

gratis 30 min: op groene knop van de parkeerautomaat drukken --> u ontvangt het parkeerticket
eerste uur:
0,50 euro per 20 min
1,50 euro per uur
tweede uur:
0,60 euro per 20 min
1,80 euro per uur
--> parkeertijd + gratis 30 min
SMS parkeren? SMS TONG 2 spatie nummerplaat
naar 4411
--> parkeertijd + gratis 30 min
Let op! Parkeertijd verlopen of geen ticket? Dan
riskeer je een retributie van 20 euro voor een
halve dag.

mindervaliden

maximum 2 uur (maandag t.e.m. zaterdag gratis
09u00-18u00) mits plaatsen mindervalidenkaart + parkeerschijf

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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GROEN
Welke straten behoren tot de groene zone?
Wie mag hier
parkeren?

Hoe lang mag ik hier parkeren?

Hoeveel moet ik betalen?

bewoners

ongelimiteerd parkeren mits plaatsen bewonerskaart achter de voorruit

55 euro per jaar
27,50 euro per zes maanden
Let op! Parkeren zonder parkeerkaart? Dan riskeer je een retributie van 55 euro voor een hele
dag.

mindervaliden

ongelimiteerd parkeren mits plaatsen bewonerskaart achter de voorruit

55 euro per jaar
27,50 euro per zes maanden
Let op! Parkeren zonder parkeerkaart? Dan riskeer je een retributie van 55 euro voor een hele
dag.

Wie mag hier
parkeren?

Hoe lang mag ik hier parkeren?

Hoeveel moet ik betalen?

bewoners

ongelimiteerd parkeren mits plaatsen bewonerskaart achter de voorruit

55 euro per jaar
27,5 euro per zes maanden

MOBILITEIT

BLAUW
Welke straten behoren tot de blauwe zone?
Luikersteenweg (tussen rotonde Wijkstraat en CC De Velinx), parking tussen Wijkstraat en Luikersteenweg (rotonde Luikersteenweg - Wijkstraat), Dijk (tussen CC De Velinx en Sociaal Huis Tongeren), Albertwal (buitenzijde
Ring), Koninksemsteenweg (tussen Ring en Kogelstraat), Elisabethwal (buitenzijde Ring), Kogelstraat, Sint-Truidersteenweg (tussen Ring en De Schaetzengaarde), Beukenbergweg, Watertorenstraat, Hasseltsesteenweg (tussen Ring en Kanjelstraat), Keversstraat, Bilzersteenweg (tussen Ring en Cesarlaan/toegangsweg kerkhof),
Pliniuswal (buitenzijde Ring), Sint-Maternuswal (buitenzijde Ring), Elfde Novemberwal (buitenzijde Ring), Sacramentstraat, Aniciuspark, Achttiende Oogstwal (buitenzijde Ring), Driekruisenstraat (tussen Sacramentstraat en
Verenigde Natiënlaan), Zagerijstraat, Henisstraat (tussen Stationslaan en Radiostraat), Radiostraat, Verbindingsstraat (tussen Henisstraat en Verbindingsstraat nummer 32), Cornetstraat, Maastrichtersteenweg (tussen spoor
en Elderseweg).

Let op! Parkeren zonder parkeerkaart? Dan riskeer je een retributie van 20 euro voor een halve
dag 09u00-13u30 en 13u30-18u00.
bezoekers

maximum 2 uur (maandag t.e.m. zaterdag gratis (maximum 2 uur)
9u-18u) mits plaatsen van parkeerschijf
Let op! Parkeertijd verlopen of geen parkeerachter de voorruit
schijf geplaatst? Dan riskeer je een retributie
van 20 euro voor een halve dag
09u00-13u30 en 13u30-18u00.

mindervaliden

ongelimiteerd parkeren mits plaatsen
mindervalidenkaart achter de voorruit
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Gratis
Let op! Parkeertijd verlopen of geen parkeerschijf geplaatst? Dan riskeer je een retributie
van 20 euro voor een halve dag
09u00-13u30 en 13u30-18u00.
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SMS- EN APP-PARKEREN
Sms-parkeren is heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar een kort sms-bericht te sturen naar het verkorte nummer
4411 om de parkeersessie te starten en te stoppen. Iedereen kan het systeem voor een eerste keer gratis testen.
Na het eerste gebruik wordt vanaf de volgende parkeersessie het verschuldigde parkeergeld verrekend via de
gsm-factuur van de gsm-operator of via een aparte parkeerfactuur die je maandelijks via internet, pc banking kredietkaart of een eenvoudige overschrijving kunt betalen. Nadat je het systeem voor de eerste keer gratis getest
hebt (niet in elke stad en parkeergarages mogelijk) betaal je per parkeersessie enkel de effectieve parkeertijd. Het
verschuldigde parkeergeld wordt bij Proximus en Mobistar-abonnees verrekend via het gsm-factuur. Personen bij
andere providers betalen via een maandelijks afschrift. Mobiel parkeren via sms kost je minimaal 0,30 euro.

MOBILITEIT

Ik sta geparkeerd Welke straten behoren tot deze zone?
in deze zone:

Wat moet ik sms'en?

gele zone

De Tieckenstraat, Hemelingenstraat, Maastrichterstraat, Vlasmarkt SMS TONG1 spatie nummerplaat naar 4411
(parking achter stadhuis), Vrijthof, Onze-Lieve-Vrouwestraat,
Kloosterstraat, De Schiervelstraat, Stationslaan, Stationsplein,
Nieuwstraat (t.h.v. voetgangerszone Sint-Truiderstraat), Grote
Markt (tussen Hondsstraat en Plein), Plein (tussen Grote Markt en
Putstraat), parking langs stadsarchief (westzijde Vermeulenstraat).

oranje zone

Sint-Maternuswal, Pliniuswal, Eeuwfeestwal, Elisabethwal, Albert- SMS TONG2 spatie nummerplaat naar 4411
wal, Achttiende Oogstwal (binnenzijde Ring), Kastanjewal (Wijngaardstraat tot Begijnhof en van Luikerstraat tot Dirikenlaan),
Leopoldwal (tussen Clarissenstraat en Moerenpoort), Moerenstraat, Kielenstraat (Gallo-Romeins Museum tot Moerenpoort),
Predikherenstraat, Riddersstraat, Repenstraat, Sint-Catharinastraat, Brouwersstraat (t.h.v nummers 1,3 en 5), Sint-Ursulastraat, Corversstraat (Piepelpoel tot Sint-Catharinastraat),
Wijngaardstraat (Piepelpoel tot Koolkuil), Koolkuil, Minderbroedersstraat, Sint-Lutgartstraat, Sint-Jansstraat (Minderbroedersstraat tot Looiersstraat), Putstraat, Plein (tussen Putstraat en
Sint-Jansstraat), Kattenstraat (t.h.v. Regulierenplein), Regulierenplein, Jekerstraat, Luikerstraat (t.h.v. Jekerstraat), Looiersstraat,
Herckenrodestraat (t.h.v. pleintje), Jaminéstraat (tussen Leopoldwal en Stationsplein) en Leopoldwal (tussen Clarissenstraat en
Maastrichterstraat).).

App-parkeren: download de 4411-app en kies waar je wil
parkeren. Je start en stopt de parkeersessie via de app.
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PARKEREN EN OPENBAAR VERVOER
Q-PARKINGS
In het centrum van Tongeren kun je parkeren op één
van de volgende parkings:
Parking Centrum - Sint-Maternuswal - overdekt - Q-park
(266 parkeerplaatsen)
Parking Julianus - Clarissenstraat - overdekt - Q-Park
(samen met Clarissenstraat: 328 parkeerplaatsen)
Parking Clarissenstraat - Clarissenstraat - openlucht Q-Park (samen met Julianus: 328 parkeerplaatsen)
Parking Grote Markt - Hondsstraat - overdekt - Q-Park
(126 parkeerplaatsen)
GRATIS RANDPARKINGS
Parking De Motten - Dijk (inrijden via zijde
Wijkstraat/Neremweg)
Parking De Velinx - Dijk (inrijden via zijde Luikersteenweg)
Parking Pliniuspark - Fonteindreef

De Gemeentekaart is te koop in de voorverkooppunten
van Tongeren of bij de mobiele Lijnwinkel tijdens de
donderdagmarkt. Bij de buschauffeur is de kaart niet
te koop. Zoek een voorverkooppunt via
www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/verkooppunten/
storelocator/.
Gratis VG-abonnement
Inwoners van Tongeren tot en met 64 jaar die in aanmerking komen voor een VG-netabonnement kunnen
dit aanvragen via het OCMW.
Voor de uurregelingen en meer informatie verwijzen wij
je graag naar de website van 'De Lijn' en de 'NMBS'.
BLUE-BIKE STATION TONGEREN
Kom je met de trein naar Tongeren? Gebruik dan één
van de acht ‘blauwe’ Blue-Bike fietsen aan het station.
Je kan er eentje ontlenen met je badge aan de sleutelautomaat, op eender welk moment van de dag. Voor de
eerste 24 uur betaal je 1,15 euro. Breng de fiets na gebruik terug naar de standplaats.

MOBILITEIT

OPENBAAR VERVOER
Tongeren is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Zowel met de bus als met de trein kan je je makkelijk van
en naar Tongeren laten vervoeren. De haltes “Tongeren StTruiderpoort”, “Tongeren Bilzerpoort” en “Tongeren-Koemarkt” bevinden zich vlakbij het stadscentrum. Tongeren
heeft een eigen stadsnet (T-net).

Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting
Alle reizigers die binnen de stadsgrenzen van Tongeren
zich verplaatsen met de bus, betalen 1 euro per rit met
een Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting. De enige
voorwaarde is dat de op- en afstaphalte van de verplaatsing binnen de stadsgrenzen van Tongeren en
Herstappe liggen.

Meer info via https://www.blue-bike.be/nl/blue-bikepoints/tongeren.

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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MILIEU EN NATUUR
HUISVUIL
Limburg.net staat in voor het afvalbeheer in onze stad.

AFVALFACTUUR
Ieder gezin betaalt jaarlijks een afvalfactuur. Hierin zit
de kost voor de inzameling en verwerking van diverse
afvalfracties zoals GFT-afval, restfractie, grofvuil, papier en karton,...; het gebruik van het recyclagepark
glas- en textielcontainers, ...

AFVALKALENDER
De afvalkalender wordt jaarlijks huis-aan-huis bedeeld.
Ook verkrijgbaar bij de dienst Omgeving (milieu) of online te raadplegen via www.limburg.net .

MILIEU EN NATUUR

Wanneer komt men het huisvuil ophalen?
Afhankelijk van de straat waar je woont wordt het huisvuil (restfractie, gft-afval, pmd, papier en karton) van
maandag tot en met vrijdag opgehaald. In enkele straten zijn er, afhankelijk van de huisnummers, 2 verschillende ophaalrondes.
Opgelet met feestdagen!
De ophaalronde van het huisvuil verschuift naar de
eerstvolgende zaterdag als de wettelijke feestdag in de
week valt.
Vb. maandag = feestdag: ophaling huisvuil: zaterdag
Vrijdag = feestdag: ophaling huisvuil: de dag erna op
zaterdag
Als je afval niet werd meegenomen, ben je verplicht het
dezelfde dag terug binnen te halen.

HUISVUILZAK
Welk afval mag er in de huisvuilzak?
In deze huisvuilzak hoort enkel huishoudelijk afval dat
niet recycleerbaar is dat niet selectief ingezameld
wordt vb. stofzuigerzakken, kattenbakvulling, mosselschelpen, wegwerpluiers...
Hoeveel afval mag er in de huisvuilzak?
Het gewicht van een grote huisvuilzak van 44 liter mag
maximum 10 kg bedragen, deze van een kleine huisvuilzak van 22 liter maximum 5 kg.
Hoe aanbieden?
Je zet de huisvuilzak ( met een voldoende grote handgreep) de avond voor de ophaling vanaf 20u00 (ophaaldata: zie afvalkalender) of de dag van de ophaling
vóór 06u00 buiten voor jouw woning. Het is verboden
de zakken met plakband dicht te plakken. Aan de zak
mag niets worden vastgebonden of bevestigd.
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Quotum huisvuilzakken
Het gezin dat op 1 januari ingeschreven staat in onze
stad heeft recht op een quotum huisvuilzakken:
• gezin van 1 persoon: 1 rol grote huisvuilzakken
(=10 zakken van 44 liter)
• gezin van 2 personen: 2 rollen grote huisvuilzakken (=20 zakken van 44 liter)
• gezin van 3 personen: 2 rollen grote huisvuilzakken en 1 rol kleine huisvuilzakken (=20 zakken
van 44 liter en 10 zakken van 22 liter)
• gezin van 4 personen en meer: 3 rollen grote huisvuilzakken (=30 zakken van 44 liter)
Je hebt tijd tot 31 december om het quotum huisvuilzakken af te halen, dit kan enkel met de identiteitskaart.
Meer info: www.tongeren.be
Je hebt onvoldoende huisvuilzakken?
Je hebt het quotum huisvuilzakken opgebruikt. Dan
kun je extra zakken kopen in de supermarkten of bij de
financiële dienst van de stad Tongeren.
Prijs:
• 1 rol grote huisvuilzakken (10 zakken):
prijs: € 12,50/rol
• 1 rol kleine huisvuilzakken (10 zakken):
prijs: € 6,25/rol

GROENTE- FRUIT- EN TUINAFVAL (GFT)
Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit
organisch materiaal zoals keukenafval, resten van
groenten en fruit, koffiedik, snijbloemen, bladeren,...
Dit is het groente-, fruit- en tuinafval, kortweg GFT. Dit
moet gedeponeerd worden in de GFT-container. Er zijn
2 types groene container, één van 120 liter en één van
40 liter (wordt voornamelijk gebruikt in appartementsgebouwen).
Het GFT wordt verwerkt tot een nuttig en milieuvriendelijk product: compost
Hoe aanbieden?
Op de GFT-container moet een GFT-jaarsticker gekleefd
zijn.
Je zet de GFT-container, met de handgreep naar de
straatzijde geplaatst en de deksel gesloten, de avond
voor de ophaling vanaf 20 uur (ophaaldata: zie afvalkalender) of de dag van de ophaling vóór 06u00 buiten
voor de woning.
Wat bij beschadiging of diefstal van de GFT-container
en wat met de GFT-sticker?
Soms gebeurt het dat een GFT-container defect geraakt, bv. de wieltjes die stuk zijn, de deksel die stuk is,
www.tongeren.be

of de GFT-container is gebarsten. Dit moet je melden bij
de dienst Omgeving (milieu) tel. 012 80 01 54. De
defecte GFT-container wordt dan hersteld/vervangen.
Soms gebeurt het dat een GFT-container in de ophaalwagen terecht komt. De afvalophaler steekt dan een
briefje in de brievenbus met de melding van het gebeuren en met het verzoek contact op te nemen met de
dienst Omgeving (milieu) tel. 012 80 01 54. In sommige gevallen (vb. appartementsgebouwen) is het
voor de ophaaldienst niet mogelijk om de in de ophaalwagen terechtgekomen container aan een bepaald
adres toe te wijzen. In dat geval registreert de ophaaldienst enkel de straat en bloknummer en laat men
geen briefje achter. De dienst Omgeving (milieu) laat
een nieuwe GFT-container leveren. Nadat deze geleverd
is vraag je gratis een nieuwe GFT-sticker aan bij de Financiële dienst, Maastrichterstraat 10 te Tongeren.

GFT-STICKER
Een jaarsticker voor een 120 liter GFT-container kost
40 euro, voor een 40 liter GFT-container betaal je
15 euro. Dit kan enkel op vertoon van jouw identiteitskaart.
Meer info: www.tongeren.be
Tongenaren die moeilijk te been zijn kunnen hun identiteitskaart meegeven aan een familielid of buur.

Welk afval mag ik buiten zetten?
Papieren zakken en kartonnen dozen, tijdschriften,
kranten, folders, boeken, schrijf-en machinepapier mag
u aanbieden. Niet toegelaten bij deze fractie zijn: vuil
of vet papier, behangpapier, aluminiumpapier, cellofaanpapier.
Hoeveel papier en karton mag ik buitenzetten?
Het volume per aanbieding mag maximaal 1m³ bedragen en de bundel of doos mag maximaal 15 kg wegen.
Hoe aanbieden?
Het papier en karton wordt één keer per maand aan
huis opgehaald.
De ophaling gebeurt telkens de tweede volle week van
de maand gelijktijdig met de gewone ophalingen van
het afval (dus maandag tot en met vrijdag). Exacte
data vind je terug in de afvalkalender.
Papier mag men niet aanbieden in plastieken zakken,
plastieken manden, -bakken of -boxen. Het mag enkel
aangeboden worden in gesloten kartonnen dozen of
stevig samengebundeld met een touw (zo voorkomt u
dat het wegwaait).

MILIEU EN NATUUR

Als de GFT-container verdwenen/gestolen is moet je
aangifte doen bij de politie die een proces-verbaal opstelt. Na de opmaak van het P.V. ontvang je gratis een
nieuwe GFT-container (aan te vragen bij de dienst Omgeving (milieu)) en GFT-sticker (aan te vragen bij de financiële dienst met het afschrift van het P.V.) als je de
nieuwe GFT-sticker reeds had aangekocht.

PAPIER EN KARTON

Papier besparen? Dit kan gemakkelijk door gebruik te
maken van de anti-reclamesticker. Deze kun je afhalen
bij de milieudienst van de stad Tongeren.

GROOT HUISVUIL
Aanvraag en betaling verlopen via een online platform
bij Limburg.net: www.limburg.net/bestellen-aanvragen.
Bij de aanvraag zie je welke data voor jouw adres beschikbaar zijn. Tot 5 dagen voor de geplande ophaalda-

Elk gezin heeft recht op 1 sticker.

PLASTIEK METAAL EN DRANKKARTONS (PMD)
Deze verpakkingen HOREN SAMEN in de blauwe pmdzak die om de twee weken huis-aan-huis wordt ingezameld. Er gelden nieuwe (meer uitgebreide)
sorteerregels voor dit soort afval. De pmd-zakken kun
je kopen in de supermarkten of bij de financiële dienst
van de stad Tongeren. Een rol van 20 stuks (60
liter/zak) kost 3 euro.

stadsgids 2021-2022 TONGEREN
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tum is het mogelijk de ophaling te verschuiven naar
een volgende beschikbare ophaaldag. Je betaalt online.
Welk afval mag ik buiten zetten?
Grofvuil is niet- recycleerbaar afval dat niet in de huisvuilzak past. Daarvoor is het te groot of te zwaar. Uiteraard kun je ook nog steeds terecht op het
recyclagepark met grofvuil.
Hoeveel groot huisvuil mag ik buitenzetten?
Een ophaling van grofvuil kost 20 euro voor max. 2 m³.
Per ophaalbeurt kun je max. 4 m³ grofvuil laten ophalen. Dit kost dan 40 euro. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag
niet meer dan 70 kg wegen.
Hoe aanbieden?
Zet het grofvuil tijdig buiten: de dag van de ophaling
vóór 06u00 ’s morgens of de avond voordien na
20u00.

HANDELSAFVAL

MILIEU EN NATUUR

Voor bedrijfsafval kan je terecht bij een erkende afvalfirma.

STRAATCONTAINERS
Glas kun je deponeren in de witte (wit glas) en groene
(gekleurd glas) glasbakken in het centrum, de buitenwijken en de deelgemeenten.
Let wel: enkel glas in de glasbak. Textiel en lederwaren
kun je eveneens deponeren in de daarvoor bestemde
containers. Laat geen vuil achter op of aan de containers. Dit is sluikstorten en wordt als dusdanig bestraft.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES
Reeds enkele jaren pakt de stad Tongeren overlastproblemen zoals hondenpoep, wildplassen, geluidsoverlast en sluikstorten aan via het systeem van
gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Voor
een aantal kleinere overtredingen, die overlast bezorgen en storend zijn voor de samenleving, kan de stad
Tongeren zelf sancties opleggen in de vorm van een
administratieve geldboete en is ze niet langer afhankelijk van de parketten voor het vervolgen van deze inbreuken, noch van de inbreuken voor het opleggen van
de straffen. Je kunt het reglement raadplegen via
www.tongeren.be.
Meer info: meldpunt overlast - 012 80 01 96 - meldpuntoverlast@stadtongeren.be

RECYCLAGEPARK
Het recyclagepark, dat uitgebaat wordt door
Limburg.net, is toegankelijk voor inwoners van Tongeren (toegang enkel mits vertoon van je eID).
Industrieweg 2 (industrieterrein Overhaam 0800 90 720).
Kmo’s en verenigingen zijn welkom met kleine hoeveelheden bedrijfsafval, na aanvraag en aankoop van
een toegangskaart (15 euro).
Meer info: www.tongeren.be .
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DIERENWELZIJN
ZWERFKATTEN
Hoe zwerfkatten melden?
Geef je naam, adres, telefoonnummer en het vermoedelijk aantal zwerfkatten dat dient gesterili
seerd/gecastreerd te worden door op het nummer 012 80 01 54.
De dienst Omgeving (milieu) maakt de gegevens over aan vzw Dierenvrienden SintTruiden die je gaat
contacteren voor een afspraak. Zij staan in voor het vangen, steriliseren, revalideren en terugplaatsen
van de zwerfkatten. Het is immers zeer belangrijk voor de buurt en leefomgeving dat deze overlast
wordt aangepakt daar deze tevens geur en/of geluidshinder kan veroorzaken.

HONDENWEIDE
In de Oude Blaarstraat, aan de ingang van de Kevie, is een terrein van 7.200 m² ingericht als honden
speelweide. De weide is volledig omheind. Elke hond kan er dus naar hartenlust rondlopen en spelen
met zijn baasje. Er zijn ook nog zitbanken en er is een afvalbak voor hondenpoep geplaatst.

DIERENARTSEN
ANDRIESSEN L.  Koninksemstraat 284 0474 77 37 48
DE KATSEI  Widooierlinde 14  012 23 20 00
FASTRE G.  Luikersteenweg 571  012 26 26 00
GLOCKNER H.  Hasseltsesteenweg 301  012 23 10 40
GRAUWELS M.  Holenteerstraat 4  012 26 22 26
JANS P.  Lauwstraat 101  012 23 96 98
MICHIELS H.  Hasseltsesteenweg 582  012 23 88 66
MINSEN C.  Lauwstraat 101  012 23 96 98
POISSONNIER J.  Linderstraat 16/4  0491 22 22 98
PROESMANS R.  GRYFFROY M.  SintTruidersteenweg 193  012 23 96 86
SCHEPERS A.  Jules Frèrelaan 1  012 45 10 36
VAN DEN NOORTGATE K.  Hasseltsesteenweg 582  012 23 88 66

stadsgids 2021-2022 TONGEREN

DIERENWELZIJN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EREDIENSTEN
ROOMS-KATHOLIEKE EREDIENST IN
TONGEREN
In Tongeren zijn er vier pastorale eenheden. Elke pastorale eenheid bestaat uit een aantal geloofskernen (parochies) en er is een zondagskerk. De pastorale zorg
wordt gedragen door het team van de pastorale eenheid. De vier pastorale eenheden van Tongeren vormen
samen met de pastorale eenheden van de vroegere dekenaten Bilzen en Vlijtingen-Voeren het nieuwe dekenaat Tongeren.
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• Pastorale Eenheid St. Marcus - Tongeren
(Diets-Heur, Mal, Nerem, Sluizen, Vreren, Rutten)
Contactpersoon:
E.P. Tony Hayen, pastoor-moderator
Henisstraat 203
0475 62 61 34 - tony.hayen.pastoor@telenet.be
• Pastorale Eenheid St. Jacobus - Tongeren
(Berg, Henis, Neerrepen, Overrepen, Ketsingen,
Riksingen, ’s- Herenelderen)
Contactpersoon:
E.H. Eric Reynders, pastoor-deken-moderator
Corverstraat 1
012 23 14 17 - eric.reynders@skynet.be

EREDIENSTEN

Pastorale Eenheden in Tongeren:
• Pastorale Eenheid O.L. Vrouw -Tongeren
( O.-L.-V.-Geboorte, Sint-Gillis, Sint-Jan Baptist)
Contactpersoon:
E.H. Eric Reynders, pastoor-deken-moderator
Corverstraat 1
012 23 14 17- eric.reynders@skynet.be
(Sint-Jozef, Sint-Lutgardis, Sint-Maternus)
Contactpersoon:
E.H. Tony Hayen, pastoor
Henisstraat 203
0475 62 61 34 - tony.hayen.pastoor@telenet.be

• Pastorale Eenheid St. Benedictus - Tongeren
(Herstappe, Koninksem, Lauw, Piringen, Widooie)
Contactpersoon:
E.H. Tony Hayen, pastoor-moderator
Henisstraat 203
0475 62 61 34 - tony.hayen.pastoor@telenet.be
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OVERZICHT EUCHARISTIEVIERINGEN
Pastorale Eenheid O.L. Vrouw Tongeren
eucharistievieringen op zaterdag en zondag
1ste, 3de en 5de zaterdag
17u00
2de en 4de zaterdag
17u00
4de zaterdag
18u30
1ste zondag
08u30
3de zondag
08u30
elke zondag
10u00
elke zondag
11u30
elke zondag
18u00

Sint-Jozef (bedevaartkerk H. Rita)
Sint-Maternus (catechesekerk eerste communie en vormsel)
Sint-Lutgardis
Sint-Gillis
Sint-Jan
Basiliek O.L.Vrouw-Geboorte (zondagskerk)
Basiliek O.L.Vrouw-Geboorte (zondagskerk)
Basiliek O.L.Vrouw-Geboorte (dekenale eucharistieviering)

Pastorale Eenheid Sint-Benedictus Tongeren
eucharistievieringen op zaterdag en zondag
1ste zaterdag
1ste zaterdag
elke zondag

17u00
18u30
09u30

Koninksem
Piringen
Lauw (zondagskerk)

EREDIENSTEN

Pastorale Eenheid Sint-Marcus Tongeren
eucharistievieringen op zaterdag en zondag
2de zaterdag
18u30
3de zaterdag
18u30
elke zondag
11u00

Rutten
Mal
Vreren (zondagskerk)

Pastorale Eenheid Sint-Jacobus Tongeren
eucharistieveringen op zaterdag
elke zaterdag
17u00

Riksingen (zondagskerk)

Het schema van de eucharistievieringen op week- en hoogdagen zoals Kerstmis en Pasen kunt u vinden in het parochieblad Kerk & Leven en op de website www.dekenaattongeren.be. Daar kunt u ook terecht voor informatie over
o.a. de viering van de andere sacramenten, de catechese en het gelovig leven in de pastorale eenheden, in het dekenaat, in het bisdom en in de wereldkerk.

EVANGELISCHE GEMEENTE
Maranatha
Zagerijstraat 11 - 3700 Tongeren - 089 41 18 40
Limburg
Eredienst: zondag, 10u00 in het Nederlands

PROTESTANTSE KERK
De Stem van de Goede Herder
Rutterweg 32 - 3700 Tongeren - 012 45 83 63
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SOCIALE DIENSTVERLENING
SOCIAAL HUIS DE SEMPER
In Tongeren zijn heel wat sociale diensten actief. De
weg vinden naar de juiste dienst is niet altijd even
makkelijk. De medewerkers van het Sociaal huis De
Semper maken je graag wegwijs.
Samen met jou zoeken ze uit waar je het best met je
vraag terecht kan. Zo voorkom je nutteloze verplaatsingen en kostbaar tijdverlies.
De Semper is meer dan een algemeen informatiepunt,
er wordt ook dienstverlening aangeboden. Een aantal
externe diensten en organisaties houden zitdagen bij
De Semper. Deze zitdagen kan u terug vinden onder de
rubriek Dienstverlening externe organisaties in De
Semper.
Dijk 124 - 3700 Tongeren
012 45 92 50 - www.tongeren.be - info@desemper.be

DIENSTVERLENING
Informatie en hulp bij je administratie
Wegwijs maken en hulp bij het invullen van formulieren
Wie contacteren?
Het onthaal van De Semper - 012 45 92 50.
Zij verwijzen je door naar de juiste maatschappelijk
werker.
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Wie contacteren?
Het onthaal van De Semper - 012 45 92 50
Zij verwijzen je door naar de juiste maatschappelijk
werker.
Lokaal cliëntoverleg
Word je geholpen door meerdere hulpverleners? Dan is
het soms nodig om iedereen eens samen rond de tafel
te brengen en afspraken te maken. Zo heb je dan terug
een overzicht over wie, wat, wanneer, precies zal doen.

SOCIALE DIENSTVERLENING

Open
maandag - vrijdag 09u00 - 12u00
donderdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 18u30

Toekenning leefloon en andere financiële tussenkomsten
Heb je geen inkomen of een inkomen onder de minimumgrens, dan zal je recht op een leefloon onderzocht
worden.
Er zijn verder nog andere financiële tussenkomsten
mogelijk zoals bv. een tussenkomst in de huur van je
woning. Over alle financiële hulpvragen beslist het
OCMW-bestuur na een onderzoek door een maatschappelijk assistent.

Wie contacteren?
Ingrid Noirhomme - 012 24 24 31 ingrid.noirhomme@depiepel.be
Opvang
Als je uit je huis wordt gezet, of in een crisissituatie terecht komt, dan trachten wij een tijdelijk onderkomen
voor je te vinden.
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Wie contacteren?
Annelies Vanvinckenroye - 012 45 92 60 annelies.vanvinckenroye@desemper.be
Oplaadpunt budgetmeter
Aan de onthaalbalie van De Semper staat een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten voor elektriciteit en
aardgas. Je kan je kaart opladen tijdens de volgende
openingsuren:
ma, di en woe: 08u30 - 12u00 en 13u30 - 16u30
do: 08u30 - 12u00 en 13u00 - 18u30
vrij: 08u30 - 12u00
Afgesloten van elektriciteit, gas en water?
Als je geen water, gas of elektriciteit meer krijgt, kan je
contact opnemen met de voorzitter van de lokale Adviescommissie.
Koen Vandendyck - 012 45 92 56 koen.vandendyck@desemper.be

SOCIALE DIENSTVERLENING

Schulden?
Hulp en ondersteuning om je financiële situatie terug
onder controle te krijgen.
Wie contacteren?
Annelies Vanvinckenroye - 012 45 92 60 annelies.vanvinckenroye@desemper.be
Benedicte Vanden Broecke - 012 45 92 59 benedicte.vandenbroecke@desemper.be
Stefanie Mertens - 012 45 95 54 stefanie.mertens@desemper.be
Werk? Wij helpen je graag op weg...
Heb je geen inkomen of een inkomen dat lager is dan
het leefloon, dan staan we voor je klaar.
Samen gaan we de mogelijkheden na: op zoek naar een
betaalde job of eerst een goede begeleiding of opleiding.
Wie contacteren?
Erika Hansen - 012 45 92 55 erika.hansen@desemper.be
Stefanie Linters - 012 45 92 58 stefanie.linters@desemper.be
Hulp aan asielzoekers
In afwachting van de beslissing van hun asielaanvraag
kunnen asielzoekers bij ons terecht voor materiële
hulpverlening, onder de vorm van tijdelijke huisvesting
en bijstand.

Gratis juridisch advies
Onze jurist geeft informatie en advies over allerlei juridische aangelegenheden (huurcontracten, huwelijksproblemen, onderhoudsgeld, verloop procedure bij
diverse rechtbanken,...). Tijdige en juiste informatie
over rechten en plichten is belangrijk voor je verdere
stappen onderneemt.
Waar?
Bij de onthaalbalie van De Semper kan je een afspraak
maken - 012 45 92 50
Pensioen
Je kan je pensioen online aanvragen via
www.mypension.be. Als je hulp nodig hebt bij je
aanvraag neem je contact op met het dienstencentrum
De Piepel.
Je maakt hiervoor een afspraak op het nummer
012 24 24 30.
Voorlopig zijn er geen zitdagen vanwege de pensioendienst zelf, maar je kan met al jouw bijkomende vragen
terecht op het nummer 1765. De experts aan de lijn
hebben inzage in jouw dossier en kunnen al jouw vragen beantwoorden.
Tegemoetkoming voor personen met een handicap
De Vlaamse overheid voorziet tegemoetkomingen voor
personen met een handicap, genaamd zorgbudget.
Je kan zelf online je aanvraag indienen via
www.handicapbelgium.be, of je kan je laten helpen
door een medewerker van het dienstencentrum De
iepel. Je maakt hiervoor een afspraak 012 24 24 30.
Het ‘Zorgbudget voor zwaar hulpbehoevende ouderen’
vraag je aan via jouw mutualiteit en zorgkas.
Verwarmingstoelage
Samen bekijken we of je in aanmerking komt voor een
stookoliepremie en doen we het nodige. Vergeet niet
binnen de zestig dagen na je aankoop de aanvraag te
doen.
Het indienen van een verwarmingstoelage kan alleen
na het vastleggen van een afspraak op het nummer
012 45 92 50.
De Semper werkt samen met partners
Voor een aantal dienstverleningen doen we beroep op
onze partners.
Zij organiseren zitdagen bij De Semper.

Wie contacteren?
Geert Arckens - 012 45 92 50 geert.arckens@desemper.be
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Dienstverlening externe organisaties in De Semper
• Rijksdienst voor pensioen (RVP)
Elke eerste donderdag van de maand van 9u00 tot
12u00 en 13u30 tot 15u30
012 45 92 50 (onthaalbalie De Semper) of het gratis nummer 1765
Meer info: www.sfpd.fgov.be , je kan je dossier
raadplegen via de rubriek My Pension
• Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ)
Elke eerste donderdag van de maand van 9u00 tot
11u00
012 45 92 50 (onthaalbalie De Semper)
• FOD sociale zekerheid - tegemoetkomingen voor
personen met een handicap
Elke eerste dinsdag van de maand van 10u00 tot
12u00
012 45 92 50 ( onthaalbalie De Semper) of via het
gratis nummer 0800 987 99

HUIS VAN HET KIND
Het Huis van het Kind is een fijn en gezellig huis, waar
elk Tongers gezin welkom is. Voor advies, hulp en on-
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Dijk 122 - 3700 Tongeren
012 49 04 00 - www.tongeren.be - info@huisvanhetkindtongeren.be - facebook Huis van het Kind Tongeren
Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

13u00 - 16u30
16u00 - 19u30
13u00 - 16u30
12u30 - 20u30

DIENSTVERLENING
Consultatiebureau Kind en Gezin
In het consultatiebureau van Kind en Gezin kan je terecht met je baby of kind jonger dan 3 jaar. De verpleegster geeft raad over voeding en ontwikkeling. De
arts onderzoekt de baby, dient gratis inentingen toe en
beantwoordt medische vragen. De vrijwilligers van het
consultatiebureau heten je welkom, meten en wegen je
baby en zorgen dat alles vlotjes en hygiënisch verloopt.
Op afspraak: Kind en Gezin-Lijn - 078 15 01 00 www.kindengezin.be

SOCIALE DIENSTVERLENING

• Het Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste maandag van de maand van 10u00 tot
12u00, uitgezonderd juli en augustus
02 506 84 11 - www.fao.fgov.be

dersteuning, workshops, infoavonden, activiteiten, ontmoetingsgroepen of een luisterend oor. Je hoeft geen
afspraak te maken om het Huis van het Kind te bezoeken, voor een vraag of omdat je graag andere ouders
wil ontmoeten. Voor de kinderen is er een speelhoek.

Opvoedingsadvies
Het opvoeden van kinderen en jongeren brengt kleine
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en grote vragen met zich mee. Bij de opvoedingswinkel
kan je snel, gratis en discreet met al deze vragen terecht.
Zonder afspraak: donderdag van 12u30 tot 14u30
Op afspraak:
0491 71 72 40 - info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be

DIENSTENCENTRUM DE PIEPEL

Loket Kinderopvang
Het Loket Kinderopvang helpt je bij de zoektocht naar
kinderopvang.
Zonder afspraak: woensdag van 13u30 tot 16u00

SOCIALE DIENSTVERLENING

Vrijetijdswinkel
De vrijetijdswinkel helpt Tongenaren met een kleine
portemonnee met hun vrijetijdsbesteding. De medewerkers van de vrijetijdswinkel informeren je over het
betaalbaar aanbod van hobby’s, vakanties en daguitstappen. De vrijetijdswinkel is ook het centraal aanvraagpunt voor de terugbetaling die het lokaal bestuur
van Tongeren voorziet voor minderjarigen voor hun lidgeld bij academie Pentagoon, Tongerse sport- en jeugdverenigingen. Er wordt maximaal 80% van het lidgeld
terugbetaald, met een maximum van 150 euro per jaar
per kind. De vrijetijdswinkel is het centraal contactpunt
voor ‘Op Wielekes’ en ‘Second Serve’. ‘Op Wielekes’ is
een fietsuitleensysteem voor kinderen van 2 tot 12
jaar. ‘Second Serve’ heeft een kwaliteitsvol aanbod van
tweedehands sportkledij en -schoenen voor kinderen.
Wie komt in aanmerking voor het aanbod van de vrijetijdswinkel (uitgez. Op Wielekes): Personen met een
leefloon, het voorkeurstarief in de ziekteverzekering
(verhoogde tegemoetkoming), in
budgetbegeleiding/schuldbemiddeling of tewerkgesteld in een sociale of beschutte werkplaats.
Zonder afspraak: donderdag van 13u30 tot 19u30.
Kansen voor Kinderen
Het Huis van het Kind biedt individuele gezinsondersteuning aan, aan gezinnen met jonge kinderen (jonger dan 4 jaar) die recht hebben op het voorkeurstarief
in de ziekteverzekering.
Workshops, activiteiten en infoavonden
Programma: facebook huis van het Kind Tongeren nieuwsbrief (inschrijven bij Huis van het Kind).
Groepswerking en ontmoetingsgroepen
Eensgezind - praatgroep voor alleenstaande ouders:
eerste donderdag van de maand - 18u00 tot 20u00 kinderopvang en broodmaaltijd voorzien - gratis
KOALA en INSTAPJE - ontmoeting voor gezinnen met
kinderen jonger dan 3 jaar
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Het dienstencentrum De Piepel is een vaste waarde
voor de thuiswonende senioren.
Tongerse senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig
thuis blijven wonen. En daar wil De Piepel op inzetten.
Wegens corona is de Piepel tijdelijk verhuisd naar het
Sociaal Huis De Semper. De cafetaria is gesloten en
voor ontmoeting en seniorenactiviteiten is het afwachten op betere tijden. De dienstverlening wordt echter
voortgezet. Voor de komende periode zijn we enkel in
de voormiddag open van maandag t.e.m. vrijdag van
9u00 tot 12u00.
Voor senioren die al wat minder mobiel zijn of last hebben van hun gezondheid staan er medewerkers klaar
die hen kunnen helpen met allerlei diensten en het organiseren van de thuiszorg. Tenslotte is er ook veel
aandacht voor buurtgerichte zorg en het stimuleren
van solidariteit in dorpen en wijken. De buurtcoördinator is het aanspreekpunt voor buurtgerichte acties.
Dijk 118 - 3700 Tongeren
012 24 24 30 - www.tongeren.be - info@depiepel.be
ACTIVITEITEN
Ontspanning, taallessen, workshops, gezondheidswandelingen, knutselen of bloemschikken, daguitstappen,
computercursussen en smartphonelessen... voor elk
wat wils. Je leest er alles over in de seniorenkalender
van de Piepel. Alle activiteiten zijn afhankelijk van de
op dat ogenblik geldende coronamaatregelen.
Kalender: www.tongeren.be - info@depiepel.be - aan de
balie van De Piepel
DIENSTVERLENING
Minder Mobielen Centrale en boodschappendienst
Wil je ergens naartoe en kan je er niet meer geraken?
Dan biedt de Minder Mobielen Centrale misschien wel
een oplossing.
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kan je gebruik
maken van deze vervoersdienst.

www.tongeren.be

De boodschappendienst is een onderdeel van de Minder Mobielen Centrale. Ben je ouder dan 75 jaar en kan
je niet meer alleen je boodschappen doen, dan kan je
via de boodschappendienst samen met een vrijwilliger
naar de winkel gaan. Indien het niet mogelijk is om zelf
mee te gaan, kun je de vrijwilliger ook de boodschappen voor jou laten doen.
Meer info? Ingrid Noirhomme - 012 24 24 31 ingrid.noirhomme@depiepel.be
Inschrijvingen ritten
elke voormiddag van 9u00 tot 12u00 - Kelly Blomme 012 23 80 21
Bezoekersteam
Wie nood heeft aan een goede babbel of zich eenzaam
voelt belt naar het dienstencentrum De Piepel. Wij zoeken samen met jou naar oplossingen en alternatieven
om jouw sociale contacten uit te breiden. Tijdens de coronaperiode worden geen huisbezoeken gedaan.

Zorgoverleg
Bij heel wat ouderen komen er wekelijks heel wat zorgen hulpverleners over de vloer. Dan is het soms nodig
om iedereen eens samen rond de tafel te brengen en
afspraken te maken. Zo heb je dan terug een overzicht
over wie, wat, wanneer, precies zal doen.
Meer info?
Ingrid Noirhomme - 012 24 24 31 ingrid.noirhomme@depiepel.be
Gezondheidsconsults
Door regelmatig je bloeddruk, hartslag en gewicht te
laten controleren bij een gediplomeerde verpleegstervrijwilliger van De Piepel, kan je tijdig problemen herkennen en ingrijpen.
Meer info?
Hilde Tomsin -012 24 24 32 - info@depiepel.be
Leif-dienstverlening
Iedere eerste maandag van de maand kan je bij het
dienstencentrum terecht voor informatie en hulp bij
het invullen van de formulieren voorafgaande zorgplanning. Je maakt hiervoor een afspraak op het nummer 012 24 24 30 of info@depiepel.be.
Eerstelijnspsychologe
Er verandert veel als je ouder wordt, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Vaak krijgen we voor het
eerst te maken met verlies, eenzaamheid, depressieve
klachten of een gevoel van leegte. De psychologe van
stadsgids 2021-2022 TONGEREN

Buurtzorg
Buurtcoördinator, Brecht Jans, kan afhankelijk van de
noden en behoeften van bepaalde wijken of buurten,
acties op touw zetten die de leefbaarheid en de solidariteit in de buurten bevorderen. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale verenigingen, diensten en
mantelzorgers. Teneinde de noden te detecteren worden momenteel buurtanalyses georganiseerd.
Heb je vragen of tips m.b.t. het samenleven in jouw
buurt? Neem dan contact op via het nummer
012 24 24 37 of brecht.jans@depiepel.be.

RVA
Werkloosheidsbureau
Hondstraat 25 bus 1 - 3700 Tongeren
02 515 44 44

SOCIALE DIENSTVERLENING

Meer info?
Ingrid Noirhomme - 012 24 24 31 ingrid.noirhomme@depiepel.be

De Piepel kan je daarbij helpen. Ben je ouder dan 65 en
heb je nood aan een goede babbel? Maak dan een afspraak met Ann-Sofie op het nummer 012 24 24 30 of
ELPOuderen@depiepel.be.

VDAB
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Stationslaan 12 - 3700 Tongeren
012 39 87 50

HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN (HVW)
Zagerijstraat 2 - 3700 Tongeren
012 23 20 04 - www.hvw-capac.fgov.be

MUTUALITEITEN
De Voorzorg
Elfde Novemberwal 26 - 3700 Tongeren
012 23 17 73 - www.devoorzorg-bondmoyson.be
Liberale Mutualiteit
Eeuwfeestwal 24 - 3700 Tongeren
012 23 12 38 - www.lm.be - tongeren@lmplus.be
Christelijke Mutualiteit
Elisabethwal 8 - 3700 Tongeren
011 28 02 11 - www.cm.be - limburg@cm.be

KIND & GEZIN
Regiohuis Tongeren
078 15 01 00 (Algemeen nummer) www.kindengezin.be
Consultatiebureau: Huis van het Kind Tongeren,
Dijk 122
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GEZINSBOND

SPEELPLEINWERKING

Gezinsbond Tongeren
0475 57 36 79 - www.tongeren.gezinsbond.be bovendaerdethomas@gmail.com

Het stadsbestuur vindt het welzijn van kinderen en
jongeren belangrijk. Met andere woorden: de Tongerse
jeugd moet zich goed in zijn vel voelen. Daarom is het
belangrijk dat er een goed onderwijsnet is en dat er
ook een breed vrijetijdsaanbod is. De jeugddienst van
Tongeren organiseert regelmatig leuke activiteiten voor
kinderen en jongeren en zijn de drijvende kracht achter
de speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. Initiatieven rond kinderopvang worden hier vorm gegeven.

KINDEROPVANG
Dienst voor opvanggezinnen
Een onthaalouder aangesloten bij een dienst voor onthaalouders vangt kinderen op in een woning voor de
opvang in gezinsverband. De dienst begeleidt de onthaalouders en brengt je met hen in contact. De diensten die je hier vindt, zijn erkend door Kind en Gezin.
Dit betekent dat de dienst voldoet aan de wettelijke
voorwaarden. De kosten voor opvang zijn wettelijk geregeld.
VZW De Mereltjes
Hasseltsesteenweg 16 - 3700 Tongeren
012 23 70 26 - www.mereltjes.be buitenschoolseopvang@mereltjes.be

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
• Initiatief voor Buitenschoolse Opvang
Kinderparadijs
Hal P - Mulkerstraat 1 - 3700 Tongeren 012 80 02 61
Neremstraat 33 - 3700 Tongeren - 012 80 02 64
Coördinator Marleen Matthijs
www.tongeren.be/buitenschoolse-kinderopvang
• Initiatief voor Buitenschoolse Opvang De
Mereltjes
- Blaarstraat 21 - 3700 Tongeren
012 45 35 25
- Hasseltsesteenweg 16 - 3700 Tongeren
012 23 70 26
- Molenstraat 29 - 3700 Tongeren
012 24 14 28
- Muntstraat 14 - 3700 Tongeren
012 74 20 44

Gepaste hulp
Wie hulp nodig heeft, kan met om het even welke hulpvraag terecht bij de brede instap:
Centra voor leerlingenbegeleiding - www.clb.be
Preventieve diensten Kind en Gezin www.kindengezin.be
Centra Algemeen Welzijnswerk - www.caw.be en
www.jac.be

SOCIALE DIENSTVERLENING

Kinderdagverblijf Juul
Hasseltsesteenweg 444 - 3700 Tongeren
012 21 91 81 - www.kinderopvang-juul.be info@kinderopvang-juul.be

JEUGDHULP

Indien het advies of de hulp van deze diensten onvoldoende is, kan doorverwezen worden naar gespecialiseerde hulp:
Het RTJ-punt is een centraal info- en aanmeldpunt voor
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp binnen Limburg 011 74 10 34 - info@rtjlimburg.be
Crisishulp
Crisispunt - 18 Limburg - 089 70 03 70
Verontrusting (onveilige situatie)
Ondersteuningscentrum jeugdzorg - 012 24 21 50 ocj.tongeren@opgroeien.be
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 011 27 46 72 - info@vklimburg.be
www.vertrouwenscentrumkindermishandeling.be

HUISVESTING
Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO
Hasseltsesteenweg 28 bus 1 - 3700 Tongeren
012 44 02 00 - www.woonzo.be - info@woonzo.be
Kleine Landeigendom
Pliniuswal 1 bus 2 - 3700 Tongeren
012 23 68 68 - www.kleinelandeigendom.be info@kleinelandeigendom.be
Asielzoekers en Lokaal Opvanginitiatief
Sociaal Huis De Semper
Dijk 124 - 3700 Tongeren
012 45 92 50
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Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon
Sociaal Huis De Semper
Dijk 124 - 3700 Tongeren
012 45 92 50
www.svklandvanloon.be - info@svklandvanloon.be
Zitdag:
Iedere 1ste en 3de donderdag van de maand van 9u00
tot 11u00 en elke 2de en 4de maandag van de maand
op afspraak.

Dagzorgcentrum “De Schakel”
Wijngaardstraat 102 - 3700 Tongeren
012 39 49 33 - www.begralim.be

Huurderssyndicaat Limburg - zitdag
De Nieuwe Volksbond
Mombersstraat 11 - 3700 Tongeren
www.huurderssyndicaat.be huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be
Op afspraak: elke 2de en 4de woensdag van 13u30 tot
16u00 011 33 35 76

Vzw Poverello
Dagonthaal met warme maaltijden.
Sint-Catharinastraat 31 - 3700 Tongeren
012 26 22 40 - www.poverello.be

SOCIALE DIENSTVERLENING

Vlaams Woningfonds
Koning Astridlaan 75 - 3500 Hasselt
011 22 92 20 - www.vlaamswoningfonds.be
Meldpunt Gelijke Woonkansen
Omgeving - Ruimtelijke ordening en huisvesting
012 80 00 00 www.tongeren.be/meldpunt-gelijke-woonkansen stedenbouw@stadtongeren.be

RUSTHUIZEN
De Kleine Kasteeltjes
Koninksemsteenweg 66 - 3700 Tongeren
012 39 81 81 - www.dekleinekasteeltjes.be info@dekleinekasteeltjes.be

De sociale kaart
De sociale kaart bevat een overzicht van welzijnsvoorzieningen en zorgverstrekkers.
www.desocialekaart.be

Welzijnsschakel De Schakelaar
Luisteren naar de noden en behoeften van jonge gezinnen op Paspoel.
Thijslaan 21 - 3700 Tongeren
0472 62 16 22 - deschakelaar@hotmail.com
www.deschakelaartongeren.be
Armoedevereniging de Nieuwe Volksbond
Vereniging waar armen het woord nemen.
Mombersstraat 11 - 3700 Tongeren
012 74 18 01 - info@rimo.be
Sint-Vincentiusconferentie O.L.V. van Tongeren
Kremersstraat 90 - 3700 Tongeren
012 23 01 09 - nes.henrotte@telenet.be
Maandelijkse verdeling van voedselpaketten (4de
woensdag): Beukenbergweg z/n, 3700 Tongeren

Seniorenhof
Bilzersteenweg 306
3700 Tongeren - 012 26 02 20
www.seniorenhof.be - sinfo@seniorenhof.be

Vzw Sint-Gillis kelderke
In het kelderke van Sint-Gillis (Hasseltsesteenweg)
wort wekelijks voedsel bedeeld.
Info: Diaken Paul Gielen - 012 26 33 59

Sint-Franciscus Woon- en Zorgcentrum
Wijkstraat 102 - 3700 Tongeren
012 23 15 45 - www.begralim.be

Vzw Zorgenkind Prospèrke
Materiële hulpverlening aan mensen in nood (snel, discreet, in volledige anonimiteit, biedt voedselpakketten
en aankoopbons van supermarkten aan).
Iedereen die dringende situaties kent waar dringend
hulp dient geboden te worden, kan terecht bij vzw
Prospèrke.
Ook bij politie, brandweer of De Post kan u vragen naar
een afgevaardigde.
Achttiende - Oogstwal 1 - 3700 Tongeren
0476 80 89 88 - vzwprosperke@telenet.be

Woonzorgcentrum Aurora
Aniciuspark 9 - 3700 Tongeren
012 44 18 44 - www.campusaurora.be info@campusaurora.be
Woonzorgcentrum De Motten
Dijk 120 - 3700 Tongeren
012 24 24 00 - www.tongeren.be/wzc info@wzcdemotten.be
Serviceflatsresidentie Sint-Jozef
Wijngaardstraat 16 - 3700 Tongeren
012 23 15 45 - www.begralim.be
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CAW Limburg - Integraal Welzijnswerk
Kazernestraat 34 - 3800 Sint-Truiden
0800 13 500 - onthaal@cawlimburg.be
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Kraamcentrum Amerijtje
Thuishulp in de periode rond de bevalling, hulp in het
huishouden, opvang andere kinderen...
Solidariteit voor het gezin
078 05 52 00 - www.zwangerenbevallen.be info@zwangerenbevallen.be
Belgisch Centrum Voor Blindengeleidehonden
Sint-Truidersteenweg 309- 3700 Tongeren
012 23 43 19 - www.geleidehond.be bcg@geleidehond.be
Gastama vzw
Vereniging van vrijwilligers die vluchtelingen helpt.
de Tieckenstraat 8 - 3700 Tongeren
0477 20 87 92 - gastama.tongeren@gmail.com

GEZONDHEIDSZORG
AZ Vesalius
Hazelereik 51 - 3700 Tongeren
012 39 61 11 - www.azvesalius.be
VZW Palliatieve Zorgen
AZ Vesalius - De Palliatieve eenheid “De Schelp”
Hazelereik 51 - 3700 Tongeren
012 39 61 11 - www.azvesalius.be
Rode Kruis Tongeren
Fonteindreef 2 - 3700 Tongeren
0471 67 17 98 - www.rodekruis.be secretaris@tongeren.rodekruis.be

SOCIALE DIENSTVERLENING

Huis van de Mens
Informatie en hulp bij het invullen van een wilsverklaring inzake euthanasie en levenstestament.
Ondersteuning lokale vrijzinnige lidverenigingen. Verzorgen van plechtigheden ( geboorten, relatie, overlijden). De dienstverlening is laagdrempelig en gratis.
Vlasmarkt 11 - 3700 Tongeren
012 45 91 30 - www.demens.nu tongeren@deMens.nu

Kringwinkel Reset VZW
Reset vzw staat in voor de inzameling, het verwerken
én verkopen van afgedankte maar herbruikbare goederen en biedt de ingezamelde goederen aan in De Kringwinkel. Dit maakt ze betaalbaar voor iedereen.
Gasthuisbosdreef 31- 3700 Tongeren - 012 24 14 68
www.dekringwinkel.be - info@vzwreset.be

PsyZOLim vzw - psychologenkring Zuid-Oost Limburg
Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen
0483 41 61 90 - info@psyzolim.be

InloophuisT
Toegankelijk voor iedereen met vragen over kanker.
Sint-Maternuswal 16 - 3700 Tongeren - 012 23 36 30
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APOTHEKERS
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BOLLAERS - Stationslaan 4 - 012 23 18 62
CLERINX - Hazelereik 56 - 012 23 83 54
FORUM APOTHEEK - Grote Markt 32 - 012 23 11 34
COENEGRACHTS - Maastrichterstraat 100 - 012 23 15 94
DE PAUW - Luikersteenweg 28 - 012 23 31 20
DE VOORZORG - Hemelingenstraat 1 - 012 23 13 04
DELNAT - Bilzersteenweg 451 - 012 23 35 26
FASTRE - Kerselarenstraat 33 - 012 23 78 95
APOTHEEK PIRINGEN - Sint-Truidersteenweg 410 - 012 23 74 75
HANSEN - Grote Markt 43 - 012 23 13 30
IN HET ZWAARD - Maastrichtersteenweg 224 - 012 23 14 19
KERFF - Koninksemsteenweg 167 - 012 23 69 30
MEEKERS - Lauwstraat 93 - 012 23 67 09
SCHEPENS - Sint-Truidersteenweg 7 - 012 23 18 32
SIMON - 18de Oogstwal 19 - 012 23 40 24
KOPPERS - Viséweg 311 - 012 23 15 04
TRINH - Maastrichterstraat 54 - 012 23 14 60
VAN DE WINKEL - Maastrichterstraat 7 - 012 23 10 47
WAUTERS - Hasseltsesteenweg 593 - 012 39 16 72
WACHTDIENST apothekers - 089 59 00 59

HUISARTSEN
BAILLIEN G. - Hoogveldstraat 29 - 012 23 30 41
BAMPS P. - Stationslaan 15 - 012 26 11 86
BOLLEN R. - Astridlaan 17 - 012 26 36 26
CONINSX PH. - 18de Oogstwal 31 - 012 23 38 45
CORNELISSEN C. - Voortstraat 1 - 012 45 61 71
DAENEN E. - Astridlaan 17 - 012 26 36 26
DESPLENTERE G.- Stationslaan 15 - 012 26 11 86
DRIESEN - VANDEURZEN - Maastrichtersteenweg 305 - 012 26 25 57
GEENS S. - Stationslaan 15 - 012 26 11 86
HUISARTSENPRAKTIJK L’ HOËST & DE VRIESE - Driekruisenstraat 53-55 - 012 26 26 23
JORISSEN A. - 18de Oogstwal 31 - 012 23 38 45
KAMPIL J. - Rode Kruislaan 35 - 012 23 55 11
LAMBIE G. - Sint-Maternuswal 11 - 012 23 24 34
LAMBRIX R. - Sint-Truidersteenweg 164 - 012 23 31 66
LANDMETERS G. - Romeinse Kassei 132 - 012 24 15 55
LEGROS J-M. - Hasseltsesteenweg 230 - 012 23 74 06
LEIRS L. - Astridlaan 1A - 012 23 83 00
LERNOUT - BIELEN Veldstraat 45 - 012 24 12 50
MARGUILLIER A. - Elisabethwal 15 - 012 23 49 50
PAK A. - 18de Oogstwal 31 - 012 23 38 45
PETERS JEAN-MARIE EN WOUTER- Elderseweg 16 - 012 23 08 95
POSEN P. - Eldersebroek 29 - 012 23 49 52
REIJNIERSE C. - 18de Oogstwal 31 - 012 23 38 45
SCHEPENS M. - Putstraat 3 - 012 23 01 63
STULENS B. - Astridlaan 17 - 012 26 36 26
TIMMERMANS D. - Astridlaan 17 - 012 26 36 26
TUBBAX E. - Koninksemstraat 26 - 012 23 07 44
VANDEKERKHOF L. - Astridlaan 17 - 012 26 36 26
VANDERGEETEN L. - Sint-Catharinastraat 44 - 012 23 07 65
WACHTDIENST HUISARTSEN - 089 59 00 59
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KINESISTEN
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BERG KINE - Gilliswinhof 5 - 0477 46 29 55
BOBBAERS P. - Ginstraat 51 - 0496 87 21 75
BROERS K. - Bodemweg 11 - 0489 03 24 03
BUCKINX P.- Linderstraat 159 - 0475 32 73 23
CHRISTAENS B. - Nevenstraat 3-5 - 012 26 30 80
DE POTTER M. - Paspoelstraat 1 - 012 74 75 10 - 0474 32 38 50
DESSERS Y. - Stationslaan 21 - 012 23 05 35
DRIESEN A. - Bilzersteenweg 363 - 012 39 26 60
FAGARD K. - Hoogveldstraat 49 - 0474 34 64 14 - 012 23 55 35
FOSSOUL PH. - Ruttermarkt 26 - 0476 58 23 90
LAMBRECHTS C. - Viséweg 346 - 0474 65 90 56
LAMBRIX G. - Wijkstraat 135 - 012 39 33 85
LEIRS D. - Sint-Truidersteenweg 247 - 012 23 48 00
LUCASSEN L. - Sint-Truidersteenweg 197 - 012 26 11 50
METENS V. - Wijkstraat 136 - 012 39 33 85
MEYERS P. - Watertorenstraat 11 - 012 26 13 37
NAUDTS K. - Wijkmolenweg 19/1 - 0472 88 70 68
PORTA M. - Elfde Novemberwal 30 - 0495 33 91 21
PRO ACTION - TACK J.- KREEMERS B. - VANSCHOENWINKEL L. - Gilliswinhof 1A - 0491 37 23 33
PROOST B. - Viséweg 331 - 0477 44 49 59 - 012 45 54 25
SIMON B. - Sint-Truidersteenweg 25 - 012 23 91 67
SMEETS A. - Langkgracht 2 - 012 39 58 05
THEWISSEN J. - Leopoldwal 74 - 012 23 60 47
THOONEN M. - Cesarlaan 5 - 012 23 61 53
TIMMERMANS F. - Klerebroek 6 - 012 26 21 75
VANDEPLAS A. - Cesarlaan 5 - 012 23 61 53
VANLESSEN Y. - Hasseltsesteenweg 285 - 0495 94 66 47
VERJANS M. - Sint-Maternuswal 6 - 0479 38 00 79
WYGAERTS CH. - Sint-Truidersteenweg 29 - 012 23 23 13
WISSELS K. - Koninksemstraat 30 - 012 23 86 31 - 0498 28 66 10

LOGOPEDISTEN
HEBBRECHT M. - Wijkstraat 146 - 0476 22 14 72
HERMANS S. - Hasseltsesteenweg 508 - 012 21 07 03 - 0473 57 60 93
L’HOEST - Driekruisenstraat 53 - 012 26 26 23
LOIX K. - Pliniuswal 1/1 - 012 39 51 61 - 0477 58 16 07
SPITZNAGEL R. - Kruisvindingsstraat 62 - 0474 57 22 36
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TANDARTSEN
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APPELEN A. - Hasseltsesteenweg 347 - 012 39 54 26
ASSELMAN I. - Maastrichtersteenweg 218 - 012 23 11 22
BAILLIEN L. - Tapstraat 13 - 012 39 50 99
BERX P. - Pliniuswal 24 - 012 23 07 94
BIERENS M. - Romeinse Kassei 51 - 012 23 09 00
FRANSEN R. - Stationslaan 15 - 012 23 90 85
GOMAND E. - Heurstraat 86, Diets-Heur - 012 24 14 45
GOVAERTS M. - Hazelereik 18 - 012 23 66 75
JANS A. - Piepelpoel 17 - 012 23 80 68
INVIDENT - Maastrichtersteenweg 218 - 012 23 11 22
LEVA P. - Albertwal 21 - 012 23 21 24
NIESTEN S. - Stationsplein 1 - 012 23 87 05
ORTHO PRAKTIJK (M.-C. HANSEN)- Ridderstraat 9 - 012 23 67 05
PELLAERS L.- Venstraat 16 -012 23 61 18
PETERS J.-M. - Bilzersteenweg 70 - 012 23 70 13
PONET M. - Sint-Truidersteenweg 282 - 012 23 07 77
RUITERS W. - 18de Oogstwal 25 - 012 23 23 15
TANDARTSEN SCHOLTS - Maastrichterstraat 112 - 012 39 32 62
TANDARTSCENTRUM - Jaminéstraat 5 - 012 24 14 00
THOONEN K. - Bilzersteenweg 415 - 012 45 49 99
VAN DE WINKEL M. - Sint-Catharinastraat 46 - 012 23 03 57 - 0475 20 77 77
VRANCKEN S. - Bilzersteenweg 415 - 012 45 49 99
VRANCKEN V. - Maastrichtersteenweg 218 - 012 23 11 22

THUISVERPLEGING
Wit-Gele Kruis
Sint-Truidersteenweg 34
24u/24u telefonisch te bereiken: 012 23 38 70
Verpleegkundige verzorging aan huis en aanvullende dienstverlening (uitleen van incontinentiemateriaal,
personenalarmering, palliatieve zorg, dieetdienst, medische pedicures, kraamdienst).
tongeren@limburg.wgk.be
Thuisverpleging De Voorzorg
Capucienenstraat 10, 3500 Hasselt
24u/24 en 7d/7d te bereiken: 011 22 44 22
Afdeling Tongeren
Sint-Maternusplein 4
012 23 68 88 - thuiszorg@devoorzorg.be
Thuisverpleging Liberale Mutualiteit
Eeuwfeestwal 24
012 23 12 38 - info@lml.be
24u/24u en 7d/7d te bereiken: 070 22 43 69
Solidariteit voor het gezin
Dienst voor thuiszorg
Afdeling Limburg: Koningin Astridlaan 32, 3500 Hasselt
011 29 10 40 - solidariteit@svhg.be - www.solidariteit.be
24u/24u en 7d/7d te bereiken: 078 05 51 00
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Zelfstandige thuisverpleging
BISMANS A. - Kraaibroek 56 - 0478 47 06 31
BLOMME C. - Sint-Truidersteenweg 34/6 - 0473 37 58 85
CAPROENS L. - Beukenlaan 34 - 0494 61 61 87
CONINGX M. - Kerkhenis 20 - 0477 47 27 60
DENIS K. - Koninksemstraat 30 - 012 23 86 31
DETAILLE C. - Bilzersteenweg 181 bus 2 - 0471 62 60 05
DEVOET V. - Hossenstraat 26 - 0495 60 66 50
DUCHATEAU DO HEE - Boeberg 82 - 0479 69 49 91
DUCHATEAU M.-F. - Driekruisenstraat 111 - 0474 54 74 79
FRANSEN - Gasthuisbosdreef 37 - 012 39 15 83
FRISON Katleen - Lerestraat 28 - 0477 25 77 65
GIELIS S.- Herenweg 94A - 0477 68 05 00
GHYSEN M. - Lerestraat 28 - 0479 29 76 48
GOFFIN F. - Mantelstraat 9 - 0476 78 94 63
HEEDFELD I. - Broedersgaarde 5 - 0474 26 98 65
JANSSON ANJA - Clerinxstraat 10 - 0499 74 11 02
JEHAES C. - Op de Steinberg 3 - 0477 45 02 56
LEYEN H. - Elfde Novemberwal 26/10 - 0477 65 69 06
LOGGHE M - Holenteerstraat 10 - 012 39 58 11
OPDENACKER I.- Driekruisenweg 6 - 0473 24 01 03
OPDENACKER M. - Kerselarenstraat 43 - 012 23 85 67
PANSAR J. - Wijkstraat 145 - 012 23 17 09
PONET V. -Op de Steinberg 14 - 0498 10 26 12
ROOSEN L. - Bilzersteenweg 469 - 0484 32 59 00
SCHAEKEN A. - Kastanjewal 6 bus 4 - 0478 72 65 17
SCHEPERS R. - Noenelderen 57 - 0496 39 52 55
STOFFELS A. - Astridlaan 75 - 0473 94 38 72
THUISVERPLEGING J. - Wild Broekstraat 16
THUISVERPLEGING ZORG MET EEN LACH! - Desserstraat 10b - 0495 26 94 24
- Saren E. - Hossenstraat 32 - 0474 44 32 21
- Dessers N. - Herckensstraat 44 - 0472 78 20 10
- Arckens V. - Nieuwstraat 8 - 0476 66 04 49
- Janssens E. - Hasseltsesteenweg 124 - 0471 03 11 65
VAN DAEL E. - Elderseweg 8 - 0479 70 23 63
VANDOOREN C. - Kuilenstraat 30 - 012 23 47 90
VANDERSTRAETEN P. - Elisabethwal 16 - 0477 24 67 61
VANLESSEN R. - Vrerenstraat 22 - 0478 54 25 12
VANSWARTENBROUCK N. - Klein-Malstraat 6 - 0474 95 22 43
VOGELS T. - Maastrichtersteenweg 459 - 0470 02 61 70
WILLEMS H. - Aniciuspark 6 bus 9 - 0475 30 48 78
ZORGPLUS THUISVERPLEGING - Albertwal 9 - 0472 73 17 60
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