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Toelichtende vragen: 

 

- Tongerloplein, hoe is de ondergrondse afvalinzameling opgenomen? 

- Tongerloplein, wat gaat er gebeuren met het braakliggend terrein naast de gokhal? 

- Terrein Nieuwstraat, flexibiliteit, aansluiting met Tongerloplein, ideeen? 

- Verwerking verkeer (fiets, auto), bij drukte ingang parkeergarage Biggelaar en drukke avond fietsers 

(koopavond, voorstelling kring). Worden daar maatregelen genomen? 

- Openstelling tuin Tongerlohuys in relatie tot de Kring, Tongerloplein? 

- Bomen voor de Biggelaar in relatie tot ruimte op het plein voor evenementen? 

- Visie 2009, raadsmedeling 67-2009 (Tongerloplein eo), versus huidige aanpak? 

 
Antwoord 

Er worden twee ondergrondse afvalcontainers geplaats; één bij de Moriaan, ingang restaurant, 
in de Kerkstraat en één in het ook wel genoemde Wasservasstraatje tegenover Hotel Tongerlo 
en het appartementencomplex Tongerloplein 11- 21. (zie bijlagen) De kosten hiervan worden 
opgebracht door degenen, die hun afval hierin zullen storten (bewoners en bedrijven).  
 
Het braakliggend terrein naast de gokhal wordt door bomen afgeschermd. (zie bijlagen) 
 
Ten aanzien van het terrein Nieuwstraat, vm politiebureau, hebben zich (nog) geen 
ontwikkelaars gemeld. Het terrein is tijdelijk ingericht met parkeren voor de politie en met groene 
elementen. Nadere invulling vindt plaats in overleg met de buurt. Hierover wordt u apart 
geinformeerd. 
 
Vanuit de Nieuwstraat komende “begint” het plein halverwege het gebouw van de Kring. De 
inrichting is daarop aangepast. De auto, die naar de parkeergarage gaat nadert dan al het plein. 
Het plein zelf wordt autoluw, alleen bereikbaar met een ontheffing. Taxi’s die met invaliden naar 
De Kring, de Moriaan en Sjors ea zouden moeten gaan, kunnen met een ontheffing “de deur van 
het etablissement bereiken”.  
In het autoluwe gebied mag gefietst worden. 
 
Er is geen rekening gehouden met een eventuele gezamenlijk ingang museum Tongerlohuys en 
De Kring. In het kader van de Kadernota zal het college met nadere voorstellen komen. In het 
algemeen mag verwacht worden dat dit de werkzaamheden aan het Tongerloplein niet zal 
frustreren. 
 
De bomen op het  plein (paardenkastanjes) zijn ziek en zullen worden verwijderd. In de plaats 
daarvan komen aan de randen van het plein 9 nieuwe bomen (platanen). 6 platanen rond de 
Kring en 3 voor de Biggelaar. Verder komen er langs de kerk 6 nieuwe zuilvormige bomen en bij 



het braakliggend stuk terrein naast de speelhal 4 nieuwe leilinden. 
 
Voor dit alles zie de bijgevoegde bijlage. 
 
In 2009 is de visie Tongerloplein eo opgesteld en in de raad besproken. Deze visie is een 
inspiratiebron en schetsboek met voorbeelden voor verder ontwikkeling en zou, zo is in de 
raadsmededeling te lezen, uitgewerkt worden in een voorstel voor de herstraatimpuls voor het 
Tongerloplein. Dit is toen gebeurd en het college heeft krediet gevoteerd. Dit is met de raad 
afgestemd. 
Het huidige ontwerp past in de visie Tongerloplein eo: plein vrij maken, (nieuw) groen langs de 
randen van het plein, ook om bijvoorbeeld de Biggelaar te maskeren, en ondergrondse 
afvalcontainers noemen wij fase 1.    
 
 

 

 

 


