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FUSIEKRANT 
TONGEREN-
BORGLOON
Beste Tongenaar

Tongeren en Borgloon willen 
in 2025 fuseren. Tijdens de 
gemeenteraden van 30 augustus 
(Tongeren) en 2 september 
(Borgloon) hebben beide besturen 
hun goedkeuring verleend aan de 
start van dit traject. 

Wat hebben Tongeren en Borgloon 
gemeen? Wat zijn de voordelen van 
een fusie? Hoe gaat dit verlopen? 
Wat zal er veranderen wanneer we 
samensmelten?

In dit katern geven we een 
antwoord op al deze vragen.

STADSkrant 1

De maatschappelijke tendens 
is dat steden in ons land groter 
worden. Op termijn zullen fusies 
verplicht worden. Zowel Tongeren 
als Borgloon nemen liever het 
heft in eigen handen en kiezen 
daarom voor samenwerking. 

Door een fusie van Tongeren en 

Borgloon ontstaat centraal in het zui-

den van Limburg een nieuwe grote 

stad. Dat creëert mogelijkheden die 

we nu niet hebben. De fusie zal leiden 

tot een krachtige en efficiënte organi- 

satie die de goede dienstverlening 

voor haar inwoners nog verder zal 

versterken. Samen staan we als lokaal 

bestuur sterker en dat is met het oog 

op de uitdagingen van de toekomst 

belangrijk voor de inwoners. 

Vlaanderen telt vandaag 300 gemeen- 

ten, met gemiddeld 22.000 inwoners. 

Omdat steden steeds meer bevoegd-

heden krijgen, wil Vlaanderen dat ge-

meenten meer samenwerken. Daarom 

geeft de Vlaamse overheid een bonus 

aan gemeenten die in de volgende 

jaren stappen zetten om dit te realise- 

ren. De fusiebonus is maximaal voor 

fusies vanaf 35.000 inwoners (500 euro 

per inwoner). 

Tongeren telde 31.223 inwoners op 

1 januari 2021, Borgloon 11.118 in-

woners. De fusiegemeente zou samen 

42.341 inwoners tellen. Dit voldoet 

ruim aan de fusiecriteria van de 

Vlaamse overheid.

De nieuwe fusiegemeente wordt op 

het vlak van inwonersaantallen de 4de 

stad van de provincie. Zo blijven we 

een leidende rol spelen. Ook in de 

toekomst.

De nieuwe fusiegemeente omvat  

twee verstedelijkte kernen en 30 deel-

gemeenten die (op enkele uitzon-

deringen na) sterk vergelijkbaar zijn op 

het vlak van grootte, demografie  

en ‘eigenheid’.

Steden worden groter

De ene is een Luikse stad en de andere 
een Loonse. Dus het zijn vijanden van 
elkaar? Natuurlijk, kijk maar naar de 
burcht van Kolmont die een Loonse 
vesting was om Tongeren in de gaten te 
houden. En inderdaad, gedurende een 
korte periode in de middeleeuwen zijn er 
militaire conflicten tussen beide steden, 
maar dat is in die tijd helemaal niet 
ongewoon. Maar laten we alles 
eens kort op een rijtje zetten alvorens te 
denken dat de Tongenaren en Lonenaren 
elkaar met regelmaat de kop insloegen. 
Niets is minder waar zelfs!

ROMEINEN IN TONGEREN EN BORGLOON
Uit de voor-Romeinse periode zijn er enkele  

bewoningssporen teruggevonden, maar  

concrete bewijzen van een nederzetting in 

Borgloon of Tongeren zijn er nog niet. Met de 

komst van de Romeinen verandert dit. Tongeren 

wordt de hoofdplaats van een civitas en de regio 

ontwikkelt zich tot een belangrijke landbouw-

streek. Borgloon en Tongeren liggen beiden op 

de scheiding van droog en vochtig Haspengouw, 

met de Romeinse weg van Tongeren naar Tienen 

ongeveer als scheidingslijn. Het is ook die 

Romeinse weg die als een rode draad doorheen 

de geschiedenis van beide steden zal lopen.  

Is er dan ook sprake van Romeinen in Borgloon? 

Ja, behalve dat er verschillende villa’s in het land-

schap liggen, worden bij opgravingen aan de 

motheuvel te Borgloon ook Romeinse sporen 

gevonden. Dit is ook logisch omdat de plek een 

ideaal uitkijkpunt over de Romeinse weg is. 

Van een administratieve functie is tot dan geen 

sprake in Borgloon.

PRINSBISDOM LUIK
In de vroege middeleeuwen of post-Romeinse 

periode verandert dat echter. In eerste instan-

tie zal Borgloon ‘gekerstend’ worden vanuit 

Tongeren, maar vermoedelijk trekt de Loonse 

heuveltop al snel mensen aan. De strategische 

ligging in het landschap speelt hierbij een cru-

ciale rol. De heuveltop in Borgloon wordt >>> 

WAT HEBBEN TONGEREN EN BORGLOON GEMEEN? 
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bezet en net zoals in Tongeren zal er zich vermoedelijk 

een afgezant van de koning vestigen. Als gevolg van 

een minder sterk centraal bestuur in de negende/tiende 

eeuw zal in Borgloon een afgezant de erfelijke macht 

uitbouwen. Dit is een evolutie typisch voor West-Europa 

in deze periode. Die afgezant wordt graaf genoemd en 

zal evolueren tot de graaf van Loon in het begin van 

de elfde eeuw. Op dat moment ontstaat dan ook die 

beruchte rivaliteit tussen het Luiks bis-

schoppelijke Tongeren en het grafelijke 

Loon. Inzet van de strijd zijn de rijke 

landbouwstreek en natuurlijk controle 

over de handelsweg die uitgroeit tot de 

belangrijke verkeersas Brugge-Keulen. 

Tongeren wordt één van de meest noor-

delijke bastions van de bisschop terwijl 

Borgloon de hoofdstad wordt van het 

graafschap Loon, met als vooruit- 

geschoven post de burcht van Kolmont. 

Midden veertiende eeuw verandert 

de politieke situatie opnieuw. Het 

graafschap Loon wordt bij het prins- 

bisdom Luik getrokken. Voor beide 

steden heeft dit grote gevolgen. 

Tongeren is bijvoorbeeld niet langer het zo belangrijke 

noordelijke bastion en boet in aan politieke vertegen-

woordiging in Luik. Maar anderzijds is het ook zo dat 

Loonse vestingen en steden als Kolmont, Bilzen en 

Borgloon niet langer potentiële vijanden zijn, maar bu-

ren worden en zelfs partners tijdens de staats- 

vergaderingen in Luik. 

FRUITSPOOR
En zo kabbelt de geschiedenis verder. De Franse 

Revolutie op het einde van de achttiende eeuw leidt 

weer tot een nieuwe staatsindeling, gevolgd door een 

Hollandse periode en uiteindelijk de oprichting van 

België in 1830. In die negentiende eeuw kennen zowel 

Tongeren als Borgloon een economische heropleving 

die vooral te maken heeft met de nabijheid van de 

nieuw aangelegde spoorwegen. Vooral het fruitspoor 

zorgt voor een fysieke en economische verbinding  

tussen beide steden. Door het opdoeken van deze 

spoorlijn is dit verhaal echter in de vergetelheid  

geraakt. Maar binnenkort moet het fruitspoor, net zoals 

de Romeinse weg die al tweeduizend jaren is, terug het 

symbool worden van ons gemeenschappelijk verleden 

én toekomst.

Vandaag zijn toerisme en cultuur natuurlijk verbin-

dende factoren, maar dit is nauw geënt op het  

historische verleden van de eerste stad van België  

en de eerste stad van het graafschap Loon.

EEN BETERE EN 
MEER EFFICIËNTE 
DIENSTVERLENING 
UITBOUWEN

Luisteren naar 
de Tongenaar 

en de Lonenaar
Een fusie betekent verandering. 
En verandering roept vaak heel wat vragen op.

Het antwoord op die prangende vragen, kan jij als 

Tongenaar mee bepalen. Want laat het duidelijk zijn: we 

staan pas aan de prille start van dit fusietraject. Een fusie is 

veel meer dan een optelsom van cijfers. Het gaat ook om 

emotie en een gedeelde identiteit. 

Daarom willen we ook jouw stem de komende maanden 

en jaren horen. We geven de Tongenaar uitgebreid de 

kans om - met een open geest - de mogelijke fusie mee 

vorm te geven. Hoe dat concreet zal verlopen, daarover 

informeren we jullie nog.
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Als lokaal bestuur weten we goed wat er in 
onze steden leeft. Net daarom vertrouwen 
de hogere overheden steeds meer taken toe 
aan gemeenten. Om de uitdagingen van 
de toekomst het hoofd te kunnen bieden 
moeten we onze dienstverlening versterken.

Voor de inwoners kunnen we de bereikbaarheid 

van de dienstverlening maximaal uitbouwen. 

De organisatie wort sterker gemaakt. Dat biedt 

mogelijkheden om de stadsdiensten beter te 

bemannen. De zogenaamde ‘éénmansdiensten’ 

behoren hierdoor tot het verleden en dat zal 

de dienstverlening in beide steden ten goede 

komen. Dossiers kunnen op die manier vlotter 

afgehandeld worden. Publieksdiensten blijven in 

beide stadsgebouwen behouden.

Door samenvoeging van het personeel van de 

twee stadsbesturen zullen medewerkers zich 

verder kunnen specialiseren in bepaalde domei-

nen. Deze doorgedreven kennis komt ten goede 

van de inwoners.  

De uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Als 

grote stad zullen we daar beter voor gewapend 

zijn. Zo kunnen we de digitale communicatie 

en online dienstverlening nóg beter inlossen 

en tegelijkertijd rekening houden met mensen 

die nog niet zo vlot zijn met online toepassingen. 

Persoonlijke gesprekken en fysieke afspraken 

blijven uiteraard mogelijk. Het uitgangspunt is 

dat mensen zélf kiezen op welke manier ze in 

contact treden met de stadsdiensten. 

De fusiegemeente zal in totaal 711 personeels- 

leden tellen: 322 bij het OCMW en 389 bij de stad.
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FINANCIEEL 
STABIELE GEMEENTE
EEN FUSIE BIEDT FINANCIËLE VOORDELEN:

• De Vlaamse overheid zorgt in de nieuwe gemeente voor 

 een investeringsruimte van 21 miljoen.

• Als regionale centrumstad ontvangen Borgloon en 

 Tongeren jaarlijks 777.000 euro vanuit het 

 Gemeentefonds

• Uitgaven dalen omdat de administratie efficiënter wordt 

 en er minder gemeenteraadsleden en schepenen zullen 

 zijn. De vermindering van het aantal mandaten betekent 

 een onmiddellijke besparing van minimaal 350.000 euro 

 (ter vergelijking de politieke organen in Tongeren kosten 

 in 2020 afgerond 642.000 euro).

• De optelsom van lagere uitgaven, meer ontvangsten uit 

 het Gemeentefonds en een lagere kost van de politieke 

 organen alleen al creëert financiële ruimte op jaarbasis 

 van minimaal 2,8 miljoen euro. 

• Efficiëntiewinsten bijvoorbeeld op het vlak van ICT, 

 gezamenlijk beheer van 2 bibliotheken, 2 woonzorgcentra, 

 2 culturele centra, …). 

De schuld per inwoner bedraagt in:

• Tongeren (rekeningcijfers 2019): 2.027 euro

• Borgloon (rekeningcijfers 2019): 1.666 euro

Op basis van het meerjarenplan evolueert 

die als volgt:

• Tongeren (in 2025): 1.753,13 euro

• Borgloon (in 2025): 1.640,75 euro

Voor de fusiegemeente zal de schuld per inwoner 

in 2025 nog 1.223,76 euro bedragen. De totale 

gecumuleerde schuld zal 29 procent lager liggen dan 

hetgeen in het meerjarenplan in 2025 (na de fusie) 

voorzien was. Dit bedrag per inwoner ligt dan net 

onder het Vlaams gemiddelde.

De beschikbare budgettaire ruimte die door de fusie 

gecreëerd kan worden kan gebruikt worden om:

• De belastingen te verminderen

• Te blijven investeren in de twee verstedelijkte kernen 

 en de 30 deelgemeenten van de nieuwe fusiegemeente.

Tongeren en Borgloon beschikken samen 

over een complementair toeristisch aanbod. 

Haspengouw staat bekend omwille van zijn 

landelijk karakter.  Het is bovendien dé fruit-

streek bij uitstek.

Borgloon heeft zowat ‘alles’ in huis waarmee 

Haspengouw wordt geassocieerd: cultuur/

erfgoed, groene omgeving, wandelen fietsen, 

wijndomeinen en – niet in het minst – fruit.

Ook Tongeren beschikt over enkele troeven 

van formaat!  Het toeristisch aanbod focust 

vooral op  cultuur- en erfgoedtoerisme. Het 

Gallo-Romeins Museum en  het Teseum zijn 

beide topmusea! 

Beide steden trekken inzake stedelijke ontwik-

keling resoluut de (cultuur)toeristische kaart 

en hun aanbod is aanvullend.  Het gezamenlijk 

aanbod is gevarieerd en evenwichtig: Gallo-

Romeins Museum, Teseum, Stroopfabriek, 

Antiekmarkt, openlucht zwembad, 

Moerenpoort, Kunst met PIT in het land-

schap, wijndomeinen, begijnhof, landelijk 

karakter, belevingscentrum Graafschap 

Loon, enz.  

Het aanbod is groot en veelzijdig, hetgeen 

van Tongeren en Borgloon een ideale 

citytrip maakt. Bovendien is het een 

voordeel dat beide steden inzake toerisme 

al een hele weg hebben afgelegd. Zowel 

in Borgloon (Stroopfabriek) als in Tongeren 

(Gasthuiskapel) wordt de toerist op een 

eigentijdse en professionele wijze ontvangen.  

Wanneer beide steden de handen in mekaar 

slaan, moet het mogelijk zijn om mee te kun-

nen in een competitieve omgeving: denk  

bv. aan sociale media, toeristische logies,  

beurswerking enz.  

Beide steden zullen hun aanbod inzake fiets-, 

wandel-, cultuur- en stadstoerisme (nog beter) 

op mekaar afstemmen. De ontwikkeling van 

het ‘fruitspoor’ betekent een nieuwe oppor-

tuniteit.

De toeristische diensten van Tongeren en 

Borgloon slaan nu al de handen in elkaar en 

sturen elke donderdag een gezamenlijke  

B2B-nieuwsbrief uit. Deze digitale nieuwsbrief 

zet interessante activiteiten en toeristische  

bezienswaardigheden in de kijker. 

Daarnaast zitten beide diensten op regelma-

tige basis samen om kennis uit te wisselen en 

actief op zoek te gaan naar samenwerking op 

het vlak van productontwikkeling, promotie en 

marketing.

Toeristische diensten 
werken al samen
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Een duidelijke win-win kan de samenwerking 

tussen de twee publieke woonzorgcentra zijn.  

De keukens van beide centra werken reeds recent 

samen. De bereiding van de warme maaltijden 

voor beide woonzorgcentra gebeurt in Tongeren.

Daarnaast is er ook de vraag om tot een 

gezamenlijke directie te komen binnen de  

nieuwe organisatie. Deze hele organisatie brengt 

opportuniteiten met zich mee op het vlak van 

efficiëntie. Deze verbeterde efficiëntie draagt bij 

aan het optimaliseren van de zorg voor de  

bewoners in beide woonzorgcentra. 

SAMEN AANKOPEN 
Tongeren en Borgloon kunnen nu al bekijken  

welke aankopen ze samen in de markt zetten.  

Denk maar aan kantoormateriaal, technisch  

materiaal, ICT-materiaal enz. Als gemeenten 

samenwerken op een bepaald terrein, dan 

doen ze dat om samen sterker te staan en om 

de kosten te drukken. En als de kosten van 

een gemeente kunnen worden verlaagd, dan 

vaart uiteindelijk de burger er wel bij. 

FUSIETRAJECT

30 AUGUSTUS 
(TONGEREN) 
EN 2 SEPTEMBER 2021 
(BORGLOON)
de gemeenteraden van 

Tongeren en Borgloon hebben 

hun principiële goedkeuring 

verleend om te fuseren. Beide 

steden hebben hun intentie 

tot samenvoeging kenbaar 

gemaakt aan de Vlaamse 

Regering. 

VAN OKTOBER 2021 
TOT NOVEMBER 2023
We onderzoeken de 

samenvoeging, in nauwe 

samenwerking met de 

bewoners van beide steden. 

Een fusieteam gaat aan de slag 

om alles op te lijsten en 

praktisch uit te werken. Zo 

zullen de   dienstverlening, de 

werking van de stadsdiensten, 

de reglementen, de belastingen 

enz. van beide steden  

naast mekaar gelegd worden 

om in een latere fase op mekaar 

af te stemmen. 

Er zal een naam moeten 

gekozen worden als naam van 

de nieuwe stad. 

UITERLIJK 
DECEMBER 2023 
De gemeenteraden nemen 

een definitieve beslissing over 

de fusie. Als beide steden een 

akkoord bereiken, keurt het 

Vlaams Parlement dit voorstel 

vervolgens goed. 

OKTOBER 2024 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

De inwoners kiezen op 

gezamenlijke lijsten de ploeg 

die vanaf 1 januari 2025 de 

nieuwe stad zal besturen. 

1 JANUARI 2025
De fusie gaat van start.

De rechtspersonen Tongeren 

en Borgloon houden op te 

bestaan. De nieuwe fusiestad/

rechtspersoon neemt alle 

rechten over. De nieuw verkozen 

bestuursploeg gaat aan de slag. 
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WOONZORGCENTRA WERKEN AL SAMEN


