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Voorwoord

OPENBARE TOILETTEN
TRUDOPLEIN
De nieuwe openbare toiletten op het Trudoplein aan de
Abdijtoren zijn in gebruik.
Ze zijn zeven dagen op zeven en 24u per dag voor iedereen beschikbaar. Er is een zelfreinigend toilet met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid voor andersvaliden
en er zijn twee urinoirs. Het toilet is ook uitgerust met
een verzorgingstafel voor baby’s.

Beste Truienaar
De dagen worden langer, het wordt warmer en de narcissen staan
overal te bloeien: het is lente!

De vaccinatiecampagne draait goed, en we
zijn ondertussen gestart met de inwoners
boven de 65 jaar te vaccineren.
Waar je moet zijn en hoe alles in zijn werk gaat, lees je vanaf pagina
5. Elke inwoner zal volgens het schema van de overheid uitgenodigd
worden om een vaccin tegen het coronavirus in ons vaccinatiecentrum te komen halen.

April is traditioneel de maand van de
bloesems in Sint-Truiden. Met onze nieuwe,
gebruiksvriendelijke toeristische gids
wandel en fiets je langs de mooiste plekjes
van Haspengouw.
Vanaf pagina 18 lees je alles over de nieuwe gids én het bloesemseizoen.
Een jaar geleden in april gingen we door een zware storm. Op dit
moment moeten we waakzaam blijven en de coronaregels blijven
respecteren, ook al besef ik dat iedereen terug hunkert naar zijn
vrijheid. Maar we blijven hoopvol! Elke dag krijgen er inwoners een
vaccin in ons vaccinatiecentrum. Dat is ons beste wapen tegen het
coronavirus, en onze beste kans om onszelf en de mensen die we
graag zien te beschermen.
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VACCINATIECENTRUM SINT-TRUIDEN GINGELOM - NIEUWERKERKEN
Stand van zaken vaccinaties
In de vaccinatiestrategie is men ondertussen gestart met het toedienen van vaccins
aan mensen van 65 jaar of ouder. Ook
mensen met meer risico door bepaalde
gezondheidsproblemen zullen een uitnodiging ontvangen. Dit gebeurt standaard
per brief. Daarnaast kan het zijn dat je
ook een sms en/of e-mail ontvangt als
herinnering. Je moet je dan met je gegevens registreren. Dat kan je digitaal doen
of telefonisch. Wie graag hulp heeft, kan
rekenen op het team van het callcenter
op 011 49 49 07 voor ondersteuning. Het
callcenter is bereikbaar tussen 9u en 18u.
Het beste tijdstip om te bellen is na 11u.

“Ook als je COVID-19
gehad hebt, is het
belangrijk om je te
laten vaccineren”
Omdat de bescherming na het doormaken van COVID-19 enkele maanden duurt
en er ondertussen al is vastgesteld dat je
opnieuw kan worden besmet, zal vaccinatie ook worden aangeboden aan mensen
die COVID-19 hebben doorgemaakt. Men
verwacht dat de bescherming na vaccina-

tie langer zal duren dan na het doormaken van de ziekte. Dit wordt momenteel
nog verder onderzocht. Bovendien bieden de vaccins een bredere bescherming
aan tegen bepaalde varianten, dan de
oorspronkelijke infectie.
Wil je weten hoeveel mensen al een
vaccin kregen? Volg de actuele cijfers
via www.laatjevaccineren.be/wie-waaren-wanneer/vaccinatieteller
Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken,
Heers, Borgloon, Wellen en Kortessem
behoren samen tot de Eerstelijnszone
Haspengouw.

Kom op tijd, niet te vroeg, niet
te laat
Nogal wat mensen zijn te vroeg. Dat is
helemaal niet nodig. De afspraken zijn
zo gepland dat iedereen op zijn of haar
tijdstip vlot geholpen kan worden. We
roepen iedereen op om zich exact op het
moment van zijn of haar afspraak, niet te
vroeg en niet te laat, aan te melden. Ben
je te vroeg, wacht dan even in de wagen.

“Wacht even in de
wagen tot het tijdstip
van je afspraak”

Taxiritten voor minder mobiele
bewoners
Minder mobiele inwoners van Sint-Truiden kunnen een beroep doen op een
taxibedrijf voor hun vervoer van en naar
het vaccinatiecentrum. Hiervoor sloten
de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en
Nieuwerkerken een samenwerkingsovereenkomst af met verschillende taxibedrijven. De aanvraag van de rit zal steeds via
het callcenter van het vaccinatiecentrum
gebeuren op het nummer 011 49 49 07.
Wie rekent op een taxidienst, vraagt de
rit minstens twee dagen op voorhand
aan op 011 49 49 07.
Een medewerker van het callcenter controleert je vaccinatieafspraak en boekt
een rit bij een taxibedrijf.
Minder mobiele inwoners van Sint-Truiden betalen een vast tarief van 5 euro
voor hun rit heen en terug naar het vaccinatiecentrum. Dit tarief is van toepassing
ongeacht of er één of twee personen
vervoerd worden.
Het forfaitair bedrag van 5 euro volstaat
echter niet om de kosten van het taxivervoer te dekken, de lokale overheid zal
het bijkomende bedrag aan de taxibedrijven overmaken.
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Wanneer krijg
ik een vaccin?
2021
01

Januari:
✔ de bewoners en het personeel van de
woonzorgcentra
✔ het zorgpersoneel (dokters, verplegers, …) uit de
ziekenhuizen.

02

Februari:
✔ het personeel uit de eerstelijnszorg (huisdokters,
apothekers, …)
✔ collectieve zorgvoorzieningen (gehandicaptenzorg,
…) en ander ziekenhuispersoneel

03

Maart:
✔ 65 jaar of ouder
✔ mensen met meer risico door hun gezondheid

04

April:
✔ mensen met een essentiële functie

06

Vanaf juni:
✔ iedereen ouder dan 18 jaar

Deze timing kan nog veranderen.
Voor de meest recente planning kijk je best op
www.info-coronavirus.be
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Kan ik last hebben na
de vaccinatie?
Misschien krijg je
• een beetje roodheid, pijn of zwelling
in je bovenarm
• vermoeidheid
• hoofdpijn
• een beetje hogere temperatuur
Dit is normaal en niet erg. Je kan hiervoor
paracetamol nemen. Neem als volwassene 1 tot 2 pilletjes (500 mg tot 1000
mg) om de 4 à 6 uur, als het nodig is. Je
mag maximum 3 gram per dag nemen.

Heb je twijfels of heb je klachten
die blijven duren?
Contacteer best je huisarts.

Blijf wel de regels respecteren tot er
genoeg mensen zijn gevaccineerd.
Hou 1,5 meter afstand, draag een
mondmasker en was vaak je handen.

de vaccinatie
“ Na
kan ik eindelijk

mijn kinderen en
kleinkinderen weer
knuffelen, ik heb ze
zo gemist.

”
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In de schijnwerpers

Aanpassing
GAS-reglement
De gemeenteraad keurde de aanpassing van het reglement rond de
Gemeentelijke Administratieve Sancties, het GAS-reglement, goed. Vanaf
1 april 2021 gelden er nieuwe afspraken in de hele politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
GAS-bemiddelaar Sofie Lamens vertelt er meer over.

Wat is GAS?
GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het
GAS-beleid van de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom
en Nieuwerkerken wil een antwoord bieden aan kleine vormen
van overlast zoals sluikstort, hondenpoep, vandalisme en geluidsoverlast. GAS-boetes zijn geen pestbelasting, maar wel een manier
om overlast veroorzaakt door een klein deel van de bevolking snel
aan te pakken en het samenleven voor iedereen zo aangenaam
mogelijk te maken.

Waarvoor kan je een GAS krijgen?
Alle inbreuken op het GAS-reglement zijn strafbaar. Daarnaast
zijn er aparte politiereglementen, zoals bijvoorbeeld de regels
met betrekking tot woonwagenterrein, de uitbating van nachtwinkels. Al deze reglementen kunnen worden gehandhaafd met
Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Wie kan een GAS krijgen?
Iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Waarom werd het GAS-reglement aangepast?
Het GAS-reglement dateerde van 2014. Onze samenleving evolueert en verandert snel. Het nieuwe GAS-reglement komt tegemoet
aan een aantal nieuwe fenomenen die de kop opsteken. Anderzijds zijn een aantal regels verouderd en niet meer van toepassing.

Kan je ons iets meer vertellen over deze nieuwe
regels?
Verouderde elementen zoals een telefooncel werden geschrapt.
Verder werden een aantal artikels uitgebreid. Zo kreeg het artikel

8

Hoofdstad van Haspengouw

over sluikstorten een toevoeging in verband met glasbollen en
kledingcontainers en werd het artikel over afvalverbranding
verduidelijkt. Verder komt er een algemeen verbod op vuurwerk, een verbod op lachgas en een captatieverbod op bepaalde
momenten naar aanleiding van de droge zomers.
Ook de landbouwsector had nood aan bijkomende afspraken.
Het gaat onder meer over enkele versoepelingen.

“Zo zullen land- en tuinbouwers in uitzonderlijke
omstandigheden en mits voorafgaande schriftelijke
toestemming van de burgemeester materiaal mogen
verbranden om vorstschade te voorkomen. Verder
zullen landbouwers vanaf 1 april 2021 noodwendige
veldwerkzaamheden bij nacht kunnen doen.”
Het geluid dat zij hierdoor produceren zal als niet-hinderlijk
beschouwd worden en kan geen aanleiding geven tot een
gerechtvaardigde klacht.

Er wordt ook gesproken van gemengde inbreuken.
Wat houdt dit in?

Zijn er vaak GAS-inbreuken in onze politiezone?
In 2019 werden in de hele politiezone 350 GAS-inbreuken
vastgesteld, in 2020 waren dit er 184. Deze daling is vooral te
wijten aan de maatregelen in verband met Covid-19. De meest
voorkomende inbreuken zijn openbare ordeverstoring, afval en
sluikstorten, afvalverbranding en geluidsoverlast.

Moet je de GAS-boete onmiddellijk betalen als je
een overtreding begaan hebt?
Neen, je hebt altijd eerst de mogelijkheid om je te verweren.
Tevens kan de provinciaal sanctionerend ambtenaar (PSA) beslissen of er een bemiddelingsvoorstel (verplicht voor jongeren
tussen 16 en 18 jaar), een gemeenschapsdienst of een GAS-boete
komt. Een GAS-boete is de laatste stap.

Wie is die provinciaal sanctionerend ambtenaar
(PSA)?
De PSA is degene die alle GAS-vaststellingen van de vaststellers
ontvangt en oordeelt welk gevolg hieraan gegeven wordt (bijvoorbeeld of er bemiddeling wordt aangeboden of direct een
boete wordt opgelegd).

Er worden ook een aantal vormen van ‘kleine’ criminaliteit toegevoegd, zoals vernielingen van monumenten, beledigingen,
nachtlawaai en graffiti. Dit zijn de zogenaamde gemengde
inbreuken. Voorheen werden deze op het niveau van het parket
afgehandeld, maar om korter op de bal te spelen, werden deze
inbreuken opgenomen in het GAS-reglement.

Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

Zijn de aanpassingen en de afspraken dezelfde
in elke gemeente (Sint-Truiden, Gingelom,
Nieuwerkerken)?

Er kan dus ook bemiddeld worden bij GAS?

Ja, net zoals bij het vorige GAS-reglement is er gekozen voor een
uniform GAS-reglement dat identiek is voor de hele politiezone.

Wie kan een GAS-inbreuk vaststellen?
Politieambtenaren en gemachtigd ambtenaren (zoals bijvoorbeeld gemeenschapswacht-vaststellers, enkele gemeentelijke
ambtenaren, …) zijn bevoegd om overtredingen op het politiereglement vast te stellen. De politie kan alle inbreuken vaststellen.
De gemeenschapswacht-vaststellers en een aantal gemeentelijke
vaststellers kunnen ook vaststellingen doen, maar niet voor
gemengde inbreuken.

GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders. Voor overtreders tussen 16 en 18 jaar kan
de boete oplopen tot maximum 175 euro op voorwaarde dat
men niet ingaat op bemiddelingsaanbod, dat voor die leeftijdscategorie altijd verplicht gegeven wordt.

Ja, als minderjarige overtreder krijg je altijd een bemiddelingsaanbod na de vaststelling. Bij een meerderjarige overtreder
beslist de provinciaal sanctionerend ambtenaar of er een bemiddeling wordt aangeboden of niet. Hiervoor worden een aantal
criteria gehanteerd. Als er een bemiddeling wordt aangeboden,
komen deze dossiers altijd bij mij als GAS-bemiddelaar terecht.
Tijdens de bemiddeling wordt gezocht naar een alternatief voor
de geldboete, wordt eventuele aangerichte schade hersteld en
wordt het conflict bedaard.

Zijn de GAS het enige middel tegen overlast?
Neen, zeker niet. Verdraagzaamheid, communicatie en bemiddeling zijn nog belangrijker!
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DE STAD DOOR DE OGEN VAN EEN

MAATSCHAPPELIJK WERKER
De maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis staan elke dag paraat om je te helpen.
Waarmee kunnen zij nu juist helpen en hoe kan je hen bereiken? Wat zijn de uitdagingen van hun job en welke impact heeft corona op hun werk? We vroegen het hen.

Silke, Marijke en Sabien
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Waarvoor kunnen burgers bij jou
terecht in het Sociaal Huis?
Silke (maatschappelijk werkster Sociaal
Huis): “Elke Truienaar kan bij ons terecht
met zijn sociaal gerelateerde vragen. We
ondersteunen mensen in hun administratie, vertalen officiële brieven in mensentaal, onderzoeken hun rechten en doen
aanvragen voor hun pensioen of mantelzorgtoelage. Wanneer we de vraag niet in
eigen huis kunnen beantwoorden, verwijzen we hen door naar de juiste instantie.”
Marijke (maatschappelijk werkster Trajectwerking): “Indien burgers ondersteuning nodig hebben op verschillende
levensdomeinen en dit niet opgelost kan
worden op korte termijn, dan komen ze bij
ons op de dienst Traject terecht. De vragen
in de dossiers zijn zeer uiteenlopend. Van
een gezin dat ondersteuning nodig heeft
op verschillende levensdomeinen tot een
student met een aanvraag leefloon.”
Sabien (maatschappelijk werkster Schuldhulpverlening): “Burgers kunnen na
een eerste contact met het Sociaal Huis
doorverwezen worden naar de dienst
Schuldhulpverlening. Wij helpen hen met
problemen rond overmatige schuldenlast,
begeleiden hen met budgetbeheer en
ondersteunen hen met het brengen van
structuur in hun maandelijkse uitgaven.”

Marijke: “Ik heb heel bewust gekozen
voor een job als maatschappelijk werker
bij het OCMW. Hierdoor kom ik dagelijks
in contact met maatschappelijk kwetsbare
mensen. Hen helpen, geeft mij enorm veel
voldoening.”
Sabien: “Omdat trajecten schuldhulpverlening meestal over een langere periode
lopen, groeit er een vertrouwensband. Als
je met mensen hun ‘portemonnee’ werkt,
dan word je automatisch betrokken in alle
aspecten van hun leven. Hierdoor krijg je
sneller zicht op oorzaken van problemen
en kan je ondersteuning bieden op allerlei
levensdomeinen.”

Welk effect heeft corona op jouw
werk?
Silke: “Ik mis vooral het sociale contact. Het
is voor onze cliënten ook niet altijd mogelijk om communicatie enkel via digitale
wegen te laten lopen. Ik ben daarom ook
altijd blij om even terug op de werkvloer te
zijn, zodat we mensen kunnen informeren
en begeleiden.”
Marijke: “Corona zet heel de wereld op
zijn kop, maar zeker ook het werk van een
maatschappelijk werker. Net op het ogenblik dat de burger ons het meest nodig
heeft, komen er een heel aantal beperkingen op ons af. De cliëntcontacten en huis-

“De gesprekken met deze bevolkingsgroep
waren voor mij soms echt een lichtpuntje in
donkere dagen.”
Waarom koos je een job als maatschappelijk werker?
Silke: “Je kan echt iets betekenen voor de
Truienaar. Het is fijn als mensen met een
goed gevoel het Sociaal Huis verlaten.“

bezoeken worden beperkt tot een absoluut
minimum. Overlegmomenten gaan online
door. Ik mis de wekelijkse persoonlijke
gesprekken. Een telefoontje of een mail is
niet hetzelfde als een gesprek waarbij we
elkaar in de ogen kunnen kijken en kunnen

inspelen op het gevoel van de burger. Ik
merk ook dat de mensen maar al te vaak
zeggen dat het goed gaat met hen, maar
uiteindelijk diep in de problemen zitten.”
Sabien: “Voor cliënten in budgetbeheer
of budgetbegeleiding is persoonlijk contact met de maatschappelijk werker erg
belangrijk. Tijdens de eerste lockdown was
dit enkel telefonisch of via mail mogelijk.
Ik heb toen opgemerkt dat er toch nog
mensen zijn zonder laptop, smartphone
of computer. Voor deze groep van mensen
hebben wij naar oplossingen gezocht om
hen toch zo goed mogelijk verder te helpen. Vaak werden mensen ook echt van
het kastje naar de muur gestuurd en was
het OCMW nog de enige instantie waar ze
terecht konden. Dat deze coronaperiode zo
lang blijft aanslepen, heeft ook een grote
impact op de geestelijke gezondheid van
mensen. Crisissituaties met cliënten met
een psychische kwetsbaarheid zijn soms
heftig. Jammer genoeg kunnen ook wij nu
niet via persoonlijk contact met de collega’s
ventileren.
Er waren ook wel fijne momenten. Zo
kreeg ik de kans om de 80-plussers van
onze stad op te bellen. De gesprekken met
deze bevolkingsgroep waren voor mij soms
echt een lichtpuntje in donkere dagen.
Wat ik uit deze periode zeker meeneem is
het belang van sociaal contact. Ook voor
mij is het hoog tijd om opnieuw een terrasje te kunnen doen.”

Wil jij een beroep doen op een maatschappelijk werker? Neem contact op
met het Sociaal Huis,
Clement Cartuyvelsstraat 12,
011 69 70 30,
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be,
www.sociaalhuissinttruiden.be.
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Vraag van de maand

WAAROM REGISTREER JE
BEST JE KINDEREN OOK
AL ZIJN ZE NIET BIJ JOU
GEDOMICILIEERD?
Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de
vraag naar boven op welk adres de minderjarige kinderen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als
de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van
de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres
waar het de meeste tijd doorbrengt (domicilieadres).

Het is mogelijk om in de bevolkingsregisters op te laten nemen
dat het kind regelmatig verblijft bij de andere ouder, bij wie het
kind niet gedomicilieerd is. Door de registratie van het gedeeld
verblijf heeft het kind dus een wettelijk domicilieadres bij de
ene ouder en een verblijfsadres bij de andere ouder. Dit is ook
mogelijk voor kinderen die hun hoofdverblijfplaats in een
andere gemeente hebben en een verblijfsadres in Sint-Truiden.

Wat moet je doen?
De ouder, waarbij het kind niet gedomicilieerd is, maakt een
afspraak bij de dienst Bevolking en dient er een verzoek in
op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk
schriftelijk akkoord tussen de ouders.
Een afspraak maken kan via afspraken.sint-truiden.be, selecteer
‘gedeeld verblijf’ of via het ContactCenter op 011 70 14 14.

Wat meebrengen?
• Identiteitskaart ouder.
• Recente gerechtelijke beslissing over de verblijfsregeling van het
kind of een gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders
(met een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder).

Wat krijg je mee?
• Attest gedeeld verblijf.
Opgelet! Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op identiteitsdocumenten of op andere attesten uit het bevolkingsregister.

Voordelen?
• De gemeente is op de hoogte dat het kind gedurende een
bepaalde tijd effectief op het grondgebied verblijft.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het nuttig voor hulpdiensten
om te weten dat op het adres van de andere ouder ook een
minderjarig kind zou kunnen aanwezig zijn.
• Eventueel toekennen van bepaalde kortingen voor activiteiten. Zo kan iemand met een gedeeld verblijf een UiTpas
Haspengouw kopen met korting indien je als ouder voldoet
aan bepaalde voorwaarden (zie www.uitpashaspengouw.be).
Opgelet! Er zijn geen fiscale en/of socio-economische rechten
(bijvoorbeeld belastingen of kinderbijslag) verbonden aan het
gedeeld verblijf.

Beëindiging?
Het gedeeld verblijf eindigt wanneer het minderjarig kind de
volwassen leeftijd van 18 jaar bereikt.
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TROTS OP SINT-TRUIDEN

Jonapress
De meeste Truienaren kennen ongetwijfeld de heerlijke appelsappen met de naam
‘Jonapress’, die al jaren op de planken staan tussen de streekproducten in de Streekproductenwinkel bij Toerisme.
Jonapress is een gepasteuriseerd
appelsap dat op artisanale wijze door
de eerste koude persing van Jonagold
appelen wordt bekomen. En jawel, dit
gebeurt allemaal in Sint-Truiden, namelijk in Zepperen bij Marc Schleck. Wij
waren nieuwsgierig en wilden hier graag
wat meer over weten.

Sinds wanneer bestaat
Jonapress?
Jonapress bestaat sinds 1996 en is dus
25 jaar jong.

Wat maakt Jonapress zo
bijzonder?

Hebben jullie nog andere
producten in jullie gamma?

De appels worden met de hand geplukt
in de familieplantages rond de productiegebouwen. In de samenstelling van het
product worden alleen appels gebruikt
die vers geplukt worden. De keten is zeer
kort tussen het fruit dat wordt geplukt en
het vullen van de fles met het heerlijke
sap.
Jonapress is een helder appelsap, heel
aromatisch en vegan.

Naast natuurlijke sappen vervaardigen
wij ook suikersiropen, aperitieven, cocktails, (fruit)jenevers en bottelen wij ook
wijnen.

Gebeurt alles in eigen beheer?
Zijn jullie een familiebedrijf?
Inderdaad, wij zijn een familiebedrijf
actief in de drankenwereld sinds 1924.
Sinds 2018 komen wij naar buiten onder
de benaming BELJUS.

Wij doen inderdaad alles in eigen beheer:
van teelt over persen, bottelen tot de
logistiek en douane.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Wij willen ons vooral verder focussen op
natuurlijke dranken en onze ecologische
voetafdruk zo klein mogelijk houden.
Bovendien blijft kwaliteit voor ons heel
belangrijk. Ik vergeet nooit wat mijn
grootvader altijd zei: “De klant vergeet
de prijs, maar nooit de kwaliteit!”
Meer info
www.beljus.com
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Dorp in de kijker:
ZEPPEREN
Zepperen is één van de oudste
kerkdorpen van Sint-Truiden. De
kern van de nederzetting Zepperen
groeide bij de Melsterbeek. De eerste
vermelding van het dorp dateert uit het
einde van de 8ste eeuw.
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© Tijs Posen

Het dorp is gelegen in Vochtig Haspengouw. Een ondoordringbare kleilaag
zorgt voor veel water in de bodem dat op
sommige plaatsen uit bronnen opwelde en
is dus ideaal voor de fruitteelt.
In Zepperen kom je dan ook overal boomgaarden tegen. Voornamelijk perenboomgaarden. De perenboomgaardwandeling,
een pittoreske wandelroute, loodst je door
de kasteelomgeving van de kerkdorpjes
Hoepertingen en Zepperen en haar boomgaarden. Starten doe je aan de kerk op het
Genovevaplein 1.

De huidige veldweg die Sint-Truiden/Brustem verbond met Wellen/Borgloon via
de hoger gelegen ‘Honsberg’ ten zuiden
van de dorpskom is van middeleeuwse,
mogelijk Romeinse oorsprong. Vanop deze
Honsberg of Hongarenberg (Hongaren vestigden zich hier) kan je met een verrekijker
het dorp overzien voor een unieke ‘Kijk
op Haspengouw’. Met panoramaborden
en -kijkers krijg je hier meer uitleg over de
streek: de Sint-Genovevakerk, de beemden
van d’Oye en aan de horizon de toren van
de basiliek van Kortenbos. De verlaten
spoorwegbedding van de vroegere fruitlijn
Tienen-Sint-Truiden-Tongeren (1879) snijdt
de helling diep in.

Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.
We blikken ook terug op enkele feestelijke momenten.

65

Diamanten bruiloft

60

100 jaar

Briljanten bruiloft

Martha Suelze

Judith Clermont en
Josephus Vandevoordt

Zaouit Nait en Ali Idmansour

Yvette Swijsen en Roger Clerinx

Romain Coelmont en Monique Mommen

Irène Claes en Jean Moers

Jef Boven en Lou Meynen

Valère Vanmechelen en
Jeannine Mathijs

Jacques Heeren en Marie Roosen

Gilberte Celis en Willy Claes

Gouden bruiloften

50
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ERFGOEDDAG
Nachtelijke kloosterverhalen /
tentoonstelling
Museum DE MINDERE

Museum DE MINDERE hult zich in een nachtelijke sluier in het weekend van Erfgoeddag. Laat je op zaterdag meevoeren door
het verhaal van de laatste nacht van Broeder Gabriël in het minderbroedersklooster.
Ontdek daarnaast ook het thema van de
nacht in de vaste tentoonstelling van DE
MINDERE. Ook de kinderen zijn welkom! Op
hen wacht een nachtelijke opdracht.
Locatie: museum DE MINDERE, Capucienessenstraat 1
Wanneer:
• zaterdag: 19u tot 23u; online vertelling om 20u
• zondag: 10u tot 18u: opdrachtjes
voor kinderen rond de nacht en ook
het thema van de nacht in de vaste
tentoonstelling van DE MINDERE
Inschrijven: is verplicht zowel voor
de tentoonstelling als voor de online
vertelling via info@demindere.be
Info: 011 67 29 71, www.demindere.be

Zaterdag 24 april en zondag 25 april
Dit jaar viert Erfgoeddag zijn 20ste verjaardag met als thema ‘De Nacht’. Door de
coronapandemie kan deze feesteditie helaas niet op een normale manier verlopen.
Het overlegcomité besliste immers recent dat culturele binnenactiviteiten - met uitzondering van musea - vóór 1 mei nog steeds niet zijn toegestaan. De voorbije weken
werden dan ook tal van geplande activiteiten geschrapt. We hopen die in het najaar
te laten doorgaan. We bedanken alle verenigingen langs deze weg voor de geleverde
inspanningen.

Op www.erfgoud.be kan je bovendien ook dag en nacht
terecht om alle voorbije edities van Hallo Micro te bewonderen. Dit staat garant voor urenlang kijk- en luisterplezier met
interessante levensverhalen van oude Truienaren. Laat je met
andere woorden meevoeren in de tijd van toen!

Meer info
Cultuur, Erfgoed en Archief
T 011 70 18 35, info.erfgoed@sint-truiden.be
www.erfgoud.be
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100 jaar straatverlichting op
het Begijnhof en in de stad:
foto's uit de oude doos
van Achille Thijs
en Willy Ilsbroekx /
wandeltentoonstelling

Daarnaast bieden we ook een
online alternatief aan.

Begijnhof Buurtcomité

Via www.sint-truiden.be/erfgoeddag kan
je onder meer op zoektocht gaan naar
activiteiten die het daglicht schuwen.

Locatie: Begijnhof
Wanneer: doorlopend van 24 april tot
24 juni
Info: 011 68 07 48
begijnhof.buurtcomite@gmail.com

Ook hebben we enkele tentoonstellingen van de voorbije Erfgoeddagedities
van onder het stof gehaald en digitaal
beschikbaar gesteld via
www.sint-truiden.be/erfgoeddag.

Feestelijke beiaardklanken
op de historische markt /
avondconcert

Dienst Cultuur, Erfgoed en
Archief in samenwerking met
de stadsbeiaardier
Van Twee ogen zo blauw tot De lichtjes
van de Schelde. De stadsbeiaardier neemt
je mee op ontdekkingstocht door het
muzikaal Vlaams Erfgoed.
Locatie: stadhuis - Belfort, Grote Markt
Wanneer: zaterdag: om het half uur
tussen 19u en 22u
Info: 011 70 17 13
info.erfgoed@sint-truiden.be

Haspengouw TV vzw brengt dan weer
een luisterspel dat een mix is van sagen,
sprookjes en legenden die in vroegere
tijden in Haspengouw de ronde deden.
De Volksverhalenbank van het Limburgs
Volkskundig Genootschap en een bundel
met verhalen die tijdens de mobilisatie
aan het begin van WOII gepubliceerd
werden in een Loons soldatenblaadje
werden daarbij als bron gebruikt. Die
oorspronkelijke verhalen werden herwerkt tot een luisterspel van ongeveer
70 minuten. Beleef De smid en het alvervrouwtje, De bokkenrijders en tal van
andere verhalen.

De Truiense verzamelaar Willy Motmans
is wijd en zijd bekend om zijn verzameling van meer dan 6 600 merkplaatjes
van fietsen en een verzameling van alle
Belgische fietstaksplaten. Minder bekend
is zijn verzameling oude fietslampen,
zowel carbuurlampen als elektrische
verlichting. Omwille van coronamaatregelen kan het kleine, overvolle fietsmuseum van Willy niet bezocht worden.
In de plaats daarvan kan je in een
kortfilm van Ciné-videoclub Renovat via
www.sint-truiden.be/erfgoeddag kennismaken met de volledige fietslampencollectie van Willy.

Voor de realisatie kreeg Haspengouw TV
vzw ondersteuning op Vlaams niveau,
binnen het kader van het noodfonds
cultuur.

Organisatie: FietsErfgoed Zuid-Limburg
Meer info op de Facebookpagina van
FietsErfgoed Zuid-Limburg.

Wanneer: zondag: 14u,15u30 en 17u via
facebook.com/tv.haspengouw/ of
www.haspengouw.tv
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Stadswandeling3800
Vanaf deze maand kan je opnieuw aansluiten bij een gezellige stadswandeling
door de straten van Sint-Truiden. Een gids
neemt je mee en vertelt onderweg enkele
leuke weetjes en anekdotes over de stad.
Wanneer: zondag 18 april
(elke 3de zondag van de maand)
Vertrek: Toerisme, stadhuis, Grote Markt
Prijs: 5 euro per persoon
Vooraf inschrijven via
www.visitsinttruiden.be of 011 70 18 18.

Onder voorbehoud van de verdere evolutie en eventuele aangepaste maatregelen
in het kader van de bestrijding Covid-19.

Reisreporter Ben Roelants
op ontdekking in Sint-Truiden
De toeristische gids is er! Hij heeft een nieuwe lay-out waardoor hij nog gebruiksvriendelijker is. De compacte gids leidt je door het gezinsvriendelijke toeristische aanbod
dat helemaal in het teken staat van beleving, rijkdom in erfgoed én fruit. Verschillende QR-codes, die leuke weetjes en filmpjes onthullen, prikkelen zowel toeristen
als inwoners om op pad te gaan in en rond de prachtige hoofdstad van Haspengouw.
Uiteraard behouden onze toeristische
sterkhouders zoals de bloesems en het
rijke erfgoed hun plaats in de toeristische gids. Als zesde monumentenstad
van Vlaanderen heeft Sint-Truiden heel
wat moois om te ontdekken én er is nog
zoveel meer. Reisreporter Ben Roelants
roept Haspengouw zelfs uit tot vakantieregio van het jaar!
Hij ging op verkenning in en rond onze
stad en maakte dé film van het jaar. Hij
proefde van de smakelijkste streekproducten, ontdekte de weidse vergezichten
en genoot van de gezelligheid in onze
logies. Het reisverslag is een eerbetoon
aan onze stad en aan de trotse, hardwerkende mensen achter al dat moois.
Bekijk zelf de prachtige reis van Ben
Roelants doorheen de hoofdstad van
Haspengouw op
www.visitsinttruiden.be.
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Haal zeker jouw exemplaar van
de nieuwe toeristische gids af bij
Toerisme, Grote Markt.
Je vindt er alles over de bezienswaardigheden in Sint-Truiden, het
volledige aanbod van bloesem tot
oogst, wandelplannen, fietsroutes,
handige tips en leuke filmpjes,
kortom alles om toerist in eigen
streek te worden.

IN DE BAN
VAN BLOESEMS

visitsinttruiden.be
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Sint-Truiden in de ban van bloesems

BLOESEMMETER
Kijk op www.visitsinttruiden.be om de
voortgang van de bloei van de bloesems
te volgen. Hou zeker de bloesemmeter
in de gaten om het hoogtepunt van de
bloesemperiode niet te missen.

BLOESEMPLEZIER
April is traditioneel de maand waarin de
fruitstreek weer ontwaakt. Het is het uitgelezen moment om eropuit te trekken
en je te laten verleiden door een schouwspel van betoverende bloesems.
Ontdek de bloesempracht en verken de
fruitstreek al wandelend of op wielen.
De bloesems moet je gewoon beleven!

OP ONTDEKKING
Fietskaart
'Kijk op Haspengouw'
Droom weg vanop de mooiste uitzichtpunten van Sint-Truiden en omgeving.
Met de fietskaart 'Kijk op Sint-Truiden
en Haspengouw' kan je een blik werpen
op de prachtige streek die verder gaat
dan de horizon. Spring op je fiets en
ontdek 5 betoverende locaties op het
fietsroutenetwerk waar je met panoramakijkers letterlijk kan “'inzoomen' op
de bloesems.
Je kan de kaart hier downloaden:
www.visitsinttruiden.be/aanbod/fietskaart-kijk-op-haspengouw/

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de verdere evolutie en eventuele aangepaste maatregelen
in het kader van de bestrijding Covid-19.
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Nieuw fietspunt Fruitvalley
Hof van Stayen
Naast het huidige fietspunt aan het
station kan je nu ook terecht op de
2de locatie van Fietsparadijs Limburg
in Sint-Truiden. Het nieuwe fietspunt
‘Fruitvalley Hof van Stayen’ bevindt zich
vlak naast de Fruitvallei, tegenover het
Stayencomplex (Tiensesteenweg 229).
Beide locaties zijn centraal gelegen en
makkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer of met de wagen.
Je hebt de keuze uit gewone of elektrische fietsen, fietsen met kinderzitje,
kinderfietsen, mountainbikes of tandems. Ook fietsen voor mindervaliden
zijn verkrijgbaar.

© Erik Jamar

Met de voetjes
De sfeer van de bloesems opsnuiven kan
je het best tijdens een ontspannende wandeling.
Kies één van de natuurwandelingen van
Toerisme SInt-Truiden en trek erop uit. Alle
wandelplannen zijn bewegwijzerd en tonen
leuke stopplaatsen,
picknickplaatsen en
bezienswaardigheden. Je kan ze hier
gratis downloaden.

Op wielen
Mag het iets sneller gaan? Kies dan voor
een fiets of vrijetijdsvoertuig. In Sint-Truiden zijn er verschillende manieren om te
toeren. Je kan kiezen uit gewone en elektrische fietsen, een step, een vespa, e-scooter
of zelfs een authentiek 2pk’tje. Wat kies jij?
Ontdek het volledige
aanbod.

Bloesemwandelingen waar
je wat kan leren
Boerenbond en Landelijke Gilden organiseren samen met lokale fruittelers
wandelingen in heel Vlaanderen. Ook in
Limburg vind je een 5-tal bewegwijzerde
routes van 3 tot 8 km waar je heerlijk kan
genieten van de bloesempracht én ondertussen wat bijleert over de fruitteelt via
de online quiz. Zowel tijdens de bloei
als in de rest van het jaar kan je immers
genieten van het harde werk van onze
Belgische/Limburgse fruittelers. Meer
info over de wandelingen en de quiz op
www.boerenbond.be/bloesemactie.

BLOESEMFEEST

Op zondag 25 april is er de jaarlijkse
zegening van de bloesempracht. Waarschijnlijk ga je dit moment digitaal kunnen meebeleven.

Op bezoek in Sint-Truiden of
toerist in eigen stad?
Breng jouw favoriete plek in beeld!
Tag @toerisme.sint.truiden &
#toerismesinttruiden
Wie weet verschijnt jouw foto wel
op #repostwoensdag
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BLOESEMBARS EN
-TERRASSEN
Op een gezellig bloesemterras vertoeven
zit er dit jaar jammer genoeg niet in.
Maar we hebben hoop! Want niet alleen
tijdens de bloesemperiode kan je heerlijk
genieten van openluchtcafés in Sint-Truiden, ook tijdens de zomermaanden zijn
er verschillende pop-up zomerbars. Hou
zeker onze website in de gaten.

Fruitvallei
Breng een bezoek aan de leukste vallei van Sint-Truiden. Net buiten het centrum vind
je deze verborgen natuurparel met oude hoogstam kersenbomen, vijvers en poelen.
Kinderen kunnen onderweg ravotten in de speel- en picknickweide.
Kies je lus van 2,7 km, 7 km of 11,3 km. Een aanrader tijdens de bloesemperiode.
Start: Volmolenweg, kruising Fabriekstraat

Afhaalgerechten

Kampeerterrein

In Sint-Truiden blijf je niet op je honger zitten. Hoewel de horeca
gesloten is, zijn er heel wat horecazaken die take-away gerechten
aanbieden. Zowel voor ontbijt, lunch als culinair avondmaal kan je
beroep doen op www.3800online.be.

Vanaf april worden de deuren van het kampeerterrein weer
opengezet. Je kan gratis kamperen vlak buiten het centrum, in
een oase van rust. Een kampeervergunning is wel verplicht en
dient aangevraagd te worden via www.visitsinttruiden.be/
aanbod/kampeerautoterreinen of telefonisch op 011 70 18 18.

Meer info: Toerisme Sint-Truiden, T 011 70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be, WWW.VISITSINTTRUIDEN.BE

HARTELIJK HASPENGOUW
Samen met 12 andere Haspengouwse gemeenten lanceert Toerisme Sint-Truiden het
E-zine ‘Hartelijk Haspengouw’.
Samen met Alken, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Heers, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Tongeren
en Wellen zorgen zij voor een inspirerend
e-zine om toeristen warm te maken voor
een onvergetelijke totaalbeleving.
Als er behalve gastvrijheid iets is wat de
steden en gemeenten in Haspengouw
delen, dan zijn het de prachtige bloe-
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sems. In de hele regio vallen er in het
ontluikende voorjaar tal van activiteiten te beleven, van wandelingen tot
speurtochten en bloesemterrassen. Alles
in een wondermooi bloemendecor. Dit
totaalaanbod staat nu gebundeld in een
gloednieuw digitaal magazine ‘Hartelijk
Haspengouw’.
Kijk op www.visithaspengouw.be.

Levenskwaliteit

“ Bedankt om mee te helpen
aan een proper Sint-Truiden”
Hondenpoep in het straatbeeld is een grote ergernis voor velen. De kans is groot dat je
hondenpoep terugvindt op je wandelroute, onder je schoenzool, op speelpleinen en sportterreinen, in het park, … Het schaadt niet enkel de netheid van onze stad, maar zorgt ook
voor geuroverlast en kan zelfs ernstige infectieziekten veroorzaken.
Honden zijn heel erg welkom in Sint-Truiden, voor vele hondeneigenaars is hun
gezelschapsdier namelijk hun beste vriend.
Honden zelf kunnen we niets verwijten,
het zijn de hondeneigenaars die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van
de hondenpoep. Helaas gebeurt dit niet
altijd. Toch is iedere hondeneigenaar op
basis van het GAS-reglement verplicht om
de hondenpoep netjes te verwijderen én
om een middel bij zich te hebben om de
hondenpoep te kunnen opruimen, zoals
bijvoorbeeld een hondenpoepzakje.
Onze stad investeert reeds lange tijd in
sensibilisering en toezicht: de gemeen-

schapswachten controleren regelmatig
of hondeneigenaars in het bezit zijn van
hondenpoepzakjes, er wordt gewerkt
met verplaatsbare hondenpoepborden, …
Ondanks diverse acties blijft er veel hondenpoep liggen. Daarnaast worden nu
ook hondenpoepzakjes achtergelaten op
wandelroutes, in rioleringen (wat leidt tot
verstopping), …
De stad Sint-Truiden wil zich nog meer
inspannen om deze ergernis te verhelpen,
maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig.
We willen jullie vragen om gedurende de
maand april zoveel mogelijk meldingen
door te geven inzake hondenpoep: waar

is er veel overlast van hondenpoep? Wat is
net het probleem: achtergelaten hondenpoep of achtergelaten hondenpoepzakjes?
Waar is er een gebrek aan vuilnisbakken? …
Je kan dit melden via de stadsapp op
je smartphone, via het formulier op
www.sint-truiden.be, via mail naar meldpunt@sint-truiden.be of via de meldingskaart die je achteraan in dit infoblad vindt
door deze te deponeren in de brievenbus
aan het stadskantoor.
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OP ATELIERBEZOEK
BIJ MRDONKA
Talloze verftubes en overvolle canvassen… Hoe ziet een werkplek van een kunstenaar er nog uit? Wij gingen een kijkje nemen
in Brussel bij MrDonka, de artiest die momenteel tentoonstelt
in cultuurcentrum de Bogaard.

Wie zachte pastelkleuren en figuren met grote
ogen zegt, zegt MrDonka.
MrDonka is zoals hij zelf
aangeeft een manusje-van-alles. Hij houdt zich
niet enkel bezig met schilderen. Beeldhouwen en
poëzie in de breedste zin
van het woord horen daar
ook bij.
De stijl van de werken kan je beschrijven als een samenraapsel van alles wat hij tegenkomt in het dagelijkse leven. Dat
mag letterlijk genomen worden. Onze kunstenaar vindt iets
op straat zoals houten panelen, tinnen blikjes, ijzeren platen,
kleine ‘prutselkes’ van bij het grof huisvuil en gaat ermee aan
de slag. Vervolgens kruipt hij in zijn penseel en tovert hij magie
op zijn doeken.

Hierin laat MrDonka zich inspireren door het geel van zonnestralen. Zonnestralen komen namelijk van achter de wolken.
En laat wolken nu één van de grootste inspiratiebronnen van
Anthony Mary zijn.
Wolken staan voor hem gelijk aan vrijheid. Exact datgene
wat elke kunstenaar uniek maakt. De wolk als symbool in zijn
werken, onderging een echte apotheose. Om deze symboliek
op punt te zetten, nam hij een kijkje bij de werken van Roy
Lichtenstein.
Andere vormen die herhaaldelijk terug komen, zijn de grote
ogen, deze zijn typerend voor MrDonka’s androgene wezentjes.
Ook al zijn de figuren noch man noch vrouw, achter al zijn
werken schuilt een semi-biografisch liefdesverhaal. Verhalen
waar iedereen zich in kan vinden. Zo brengt hij kunst naar jou,
naar de lezer, naar het publiek. Want Anthony gelooft niet in
de taal, wel in het beeld.

De fantasieën van MrDonka
Als toeschouwer word je geprikkeld door het rijkelijk gebruik
van kleuren en vormen door en naast elkaar. Het kleurenpalet
wordt samengesteld van donker naar licht, nooit omgekeerd.

Nog tot 28 april in de Bogaard
Van maandag tot vrijdag van 12u tot 18u
Op zaterdag van 10u tot 16u
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Voorkom
fietsdiefstal
Fietsen is leuk, zeker nu het weer lente is. Zorg er echter voor
dat je fiets altijd goed op slot is, want jammer genoeg is fietsdiefstal geen zeldzaam fenomeen.
Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Daarom houden de
lokale politie en de gemeenschapswachten regelmatig toezicht
op diefstalgevoelige locaties. Maar, wat kan je zelf doen om te
voorkomen dat je het slachtoffer wordt van fietsdiefstal? Wij vroegen het aan Chris Lejeune, hoofdinspecteur bij de Lokale politie
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Chris, vinden er in Sint-Truiden veel fietsdiefstallen
plaats?
Vorig jaar vonden er 131 fietsdiefstallen plaats in Sint-Truiden. De
laatste jaren schommelt dat steeds rond datzelfde getal. Toplocaties
zijn de stationsomgeving en het stadscentrum.

Wat kunnen inwoners doen om fietsdiefstal te
voorkomen?
Er zijn een aantal stappen die de burger kan ondernemen.
Stal je fiets indien mogelijk in een fietsparkeervoorziening. Indien
dit niet mogelijk is en je plaatst je fiets op openbaar domein, doe
dit dan op een goed zichtbare plaats met veel sociale controle.
Op een privéterrein (bijvoorbeeld tuin, oprit, …) plaats je je fiets
beter uit het zicht.
Voorzie je fiets van degelijke sloten en gebruik deze op de correcte manier. De veiligste optie is om 2 (verschillende) sloten te
gebruiken waarbij je zowel het wiel als het frame bevestigt aan
een vast object. Goede sloten zijn een beugelslot, een ringslot (in
combinatie met een beugelslot) en een gehard stalen kettingslot,
liefst van een erkend merk.
Laat je fiets labelen met een uniek merkteken. Je rijksregisternummer wordt op een moeilijk verwijderbare sticker gedrukt, die op het
frame van de fiets wordt bevestigd. Dit fietslabel kan je aanvragen
in het Fietspunt van Sint-Truiden, maar kan ook online aangevraagd
worden via www.sint-truiden.be/online-aanvraag-fietslabel.
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Sommige fietsen krijgen bij fabricage een unieke chip die verwerkt
zit in het frame of slot.
Registreer je fiets op www.bikebank.be. Op deze website kan je als
particulier je fiets registreren door middel van foto’s en de nodige
gegevens. In geval van diefstal kan dit je aangifte vergemakkelijken
en verhoogt het de kans om je fiets sneller terug te vinden.

Worden er veel gestolen fietsen teruggevonden?
Elk jaar wordt een klein aantal fietsen teruggevonden. Zeer sporadisch worden er gestolen fietsen teruggevonden op de rommelmarkt, maar dat is slechts een zeer klein aantal. Daarom is het zo
belangrijk om de nodige preventieve maatregelen te nemen om
fietsdiefstal te voorkomen.

Wat doe je als je toch slachtoffer bent van
fietsdiefstal?
Het is heel belangrijk om aangifte te doen bij de lokale
politie. Zorg dat je alle gegevens van de fiets (type, kleur,
bijzonderheden zoals reclamestickers, …) bij hebt en dat
je beschikt over een foto van je fiets. Indien de fiets wordt
teruggevonden en de fiets werd gemarkeerd, kunnen we de
eigenaar van de fiets gemakkelijk opsporen.
Indien je fiets niet werd gemarkeerd, check dan regelmatig
de website www.bikebank.be. Gevonden fietsen worden
door het Fietspunt op deze website geplaatst. Indien je je
fiets herkent, neem dan je aangifteformulier en/of proces-verbaalnummer mee. Heb je nog geen aangifte gedaan,
dan kan je bewijzen dat het jouw fiets is aan de hand van
foto’s, een aankoopfactuur, … Fietsen die na 3 maanden niet
zijn opgehaald, worden eigendom van de stad en worden
vervolgens geschonken aan het Fietspunt.

LEREN FIETSEN VOOR
VOLWASSENEN
Sommige mensen hebben nooit leren fietsen, anderen zijn onzeker geworden na jaren zonder fiets. Leren fietsen is een manier
om mensen uit hun isolement te halen en maatschappelijk te
integreren.
Wanneer: van 26 april tot 3 juni op maandag en donderdag
van 13u tot 15u
Waar: polyvalent terrein sportcomplex Nieuw Sint-Truiden,
Sportlaan
Prijs: 8 euro
Inschrijven kan bij de dienst Integratie, Clement Cartuyvelsstraat 12,
011 70 15 37, riet.leurs@sint-truiden.be.

Leren fietsen voor volwassenen is een initiatief van dienst Sport
en vzw Gastvrij Sint-Truiden (Masala), in samenwerking met de
dienst Integratie, Fedasil en Paxx Global Cycling.
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DE NIEUWE
BLAUWE ZAK IS ER
Laat je afval niet achter
Gooi na gebruik je mondmasker, je blikje
of eender wat altijd in de vuilnisbak.
Niemand wordt er vrolijk van om afval in
de berm, in het veld of op straat tegen
te komen.
Het kost bovendien handenvol geld om
het op te ruimen door de dienst reiniging
en de vele mooimakers. Je weet toch dat
mooimakers vrijwilligers zijn die in hun
vrije tijd deze rommel opruimen?
Een welgemene dank voor hun inzet en
een dankjewel aan de vervuilers om hun
afval niet meer achter te laten.

Zelfs 1 batterij maakt
het verschil
Batterijen recycleren begint thuis. Maak
er een goede gewoonte van om gebruikte
batterijen op geregelde tijdstippen bij
een Bebat inzamelpunt binnen te brengen. Het is gratis, én goed voor de natuur.
Wist je dat in het stadskantoor ook een
verzameldoos staat? Wanneer het stadskantoor opnieuw toegankelijk is, kom
dan zeker langs.

Vanaf nu mag er meer afval in de PMD-zak. Naast de vertrouwde plastic flessen en
flacons, metalen drankverpakkingen en drankverpakkingen mag ook zacht verpakkingsplastic in de blauwe zak.

Wat is de nieuwe sorteerregel?
Er mag vanaf nu dus ook een plastic
botervlootje, yoghurtpotje, folie, chipszakje of vleesschaaltje in de PMD-zak.

Mag ik de oude PMD-zakken nog
gebruiken?
De oude zakken kun je nog blijven
gebruiken tot 31 december 2021. Geen
probleem dus als je nog een voorraad
liggen hebt of als er in je verkooppunt
nog geen nieuwe beschikbaar zijn. Je
mag ze voor ophaling aanbieden mét
de extra plastic verpakkingen.

Wat is het verschil tussen de
nieuwe en oude PMD-zakken?
Aan de sluiting van de zakken wijzigt
niets. Dit blijft het trekbandsysteem. De
kleur van het sluitlint wordt wit in plaats
van zwart. De inhoud van de zak blijft
ongewijzigd: 60 liter. De zak zal dikker
aanvoelen.

Hoeveel kost de nieuwe blauwe
zak?

Kan ik de zachte plastics nog
naar het recyclagepark brengen?

De prijs van een nieuwe blauwe zak is
dezelfde als die van de vorige: 0,15 euro
per stuk of 3 euro per rol.

Vanaf 1 april 2021 staat er geen container
meer op het recyclagepark om zachte
plastics in te deponeren. Het plastic
huishoudelijk verpakkingsafval hoort
nu thuis in de nieuwe blauwe zak. Als je
deze afvalstroom naar het park brengt,
hoort het in de blauwe zak te zitten.

Van wanneer kan ik een
rol nieuwe blauwe zakken
aankopen?
Normaal zijn de nieuwe PMD-zakken
vanaf 12 april in de verkooppunten. Tot dan kan je een rol oude
zakken aankopen. Zij blijven
bruikbaar tot en met 31 december
2021.

Kan ik een volledige
rol oude PMD-zakken
omruilen tegen een
nieuwe rol?
Het is niet mogelijk om een
volledige rol oude PMD-zakken om te ruilen tegen een
nieuwe rol. Je hebt tot en
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met 31 december 2021 de tijd om je oude
zakken buiten te zetten. Je gaat ook
meer zakken gebruiken dan nu omdat
er meer plastic verpakkingsafval in de
PMD-zak mag.

Ik heb een plastic
verpakkingsitem
(grote folie) dat
niet in de zak
past? Wat moet
ik hiermee doen?
Net zoals je bij het oud
papier en karton eens een
doos moet platduwen en
opplooien, kan het zijn dat
je misschien ook een grote
folie dient op te plooien of
kleiner maken vooraleer
deze in de PMD-zak past.
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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN
JONGEREN IN DE PAASVAKANTIE
Coronaproof familietheater
Anna's Steen

De Vos in het bos

Cultuurcentrum de Bogaard neemt je mee op sleeptouw met De
Vos in het bos, een theaterwandeling voor het hele gezin vanaf
4 jaar langs de route van de Fruitvallei.
Volg de wegwijzers en ontdek via QR-codes de zes verhalen. Over
een hongerige vos die zin heeft in een malse eend, over een kip
die heerlijke stenensoep maakt en over een haas die niet ten
onder wil gaan. Over een slim varken, een gewiekste raaf en
natuurlijk ook over… een wolf! De Vos in het bos is gebaseerd
op bekende en minder bekende fabels.

Praktisch
• Startpunt: aan de achterkant van het station. Stevige buggy's
kunnen de lus volgen.  
• De wandeling is een kleine 3 kilometer en duurt inclusief de
verhalen ± 1,5 uur.
• De theaterwandeling is gratis, maar je hebt wel een mobiele
dataverbinding nodig om de filmpjes te downloaden.
• De route is aangeduid met een blauwe ruit, maar ook de
hongerige vos zal je de juiste weg tonen.
• De theaterwandeling is beschikbaar vanaf 3 april.

Knutselwedstrijd museum DE MINDERE
Ben je jonger dan 10 jaar? Knutsel dan een eiermandje, versier het kleurrijk, deel een foto van jou met je knutselwerkje
met #demindere op sociale media en stuur deze foto ook naar
info@demindere.be. Gebruik afval op een creatieve manier en
knutsel zo milieuvriendelijk.
Op www.demindere.be vind je een aantal ideeën. De vijf mooiste, origineelste, meest grappige, meest milieuvriendelijke, meest
kunstzinnige werkjes worden beloond. Wie z'n kunstwerkje voor
10 april naar het museum brengt, maakt in de tweede week
van de paasvakantie ook nog eens kans om chocolade van de
paashaas in het eiermandje te vinden.

www.demindere.be
30

Levenskwaliteit

Pak-ket-mee-pakket
Zoek je nog een leuke bezigheid met je familiebubbel? Boek een
Pak-ket-mee-pakket en voer 10 creatieve en hartverwarmende
opdrachten uit.
Maak een vouwwens of neem een warmtebad. Kijk met een andere
blik tijdens het gerepareer en bouw wat winterkost of een beetje
krijtblijheid. Stuur een onbekende verwarmende post en zorg voor
de bijen dankzij de zaadbom. Bedenk iets voor het leukgescheur of
knoopwatkleur naar je buur.
Alles is in groep en in de openbare ruimte uitvoerbaar. In de stad
of in je dorp, met een tiental urban interventions ben je verzekerd
van een goed gevulde namiddag.
Vanaf 7 jaar.
Prijs: 5 euro per pakket - 1 pakket per familiebubbel
Je kan een pakket bestellen via www.debogaard.be en afhalen aan
de UiTbalie, Capucienessenstraat 8, van maandag tot vrijdag van
12u tot 18u en op zaterdag van 10u tot 16u.
Is het moeilijk om langs te komen? Neem dan na je bestelling contact
op via uitbalie@sint-truiden.be of 011 70 17 01. Leveringen zijn enkel
mogelijk op woensdag.

Tekeningenspeurtocht ‘Opkikkertje’
Hou jij van tekenen en doe je graag zoektochten? Dan is onze
tekeningenspeurtocht zeker iets voor jou! Ga naar www.
ahbeeld.be om jouw favoriete tekenblad en de speurkaart te
downloaden en af te drukken. Werk de tekening of slogan af
in een techniek naar keuze en hang ze voor je raam. Moedig je
buren/klasgenoten/vrienden/familie aan hetzelfde te doen. Ga
op wandel en probeer zoveel mogelijk tekeningen te spotten. Op
je speurkaart kan je icoontjes afstrepen per gevonden tekening.
Wie maakt het mooiste werkje en wie vindt de meeste tekeningen? Om je op weg te helpen, hebben wij alvast wat kikkers
verstopt in het stadscentrum, dat plannetje vind je eveneens op
www.ahbeeld.be. Veel plezier!

HASPENGOUW MARKT
OP ZATERDAG 1 MEI

Ook op zaterdag 1 mei (Dag van de Arbeid) kan je voor je
aankopen terecht op de gezellige Haspengouw Markt.
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Aanraders

Nieuw in de bib
Reizen Waes Vlaanderen
(boek volwassenen)
Gemiddeld is hij 150 dagen per jaar op
reis. In het historische jaar 2020 was
Tom Waes vooral thuis, in Vlaanderen. Maar hij kon het niet laten: ook
nu ging hij op zoek naar markante
mensen met al even markante verhalen. En zo belandde Tom Waes ook
in Sint-Truiden waar hij onder andere
kennis maakte met vier kaartende
zussen en met open armen ontvangen
werd in de tempel van de sikhs.

Het mysterie van het
Winterhuis Hotel - Ben
Guterson (jeugdboek)
Winterhuis Hotel schudt op zijn
grondvesten. Het hotel trilt en beeft,
een geheimzinnig boek verdwijnt uit
een afgesloten kamer en Elizabeth en
Freddy vinden verborgen boodschappen in de schilderijen aan de muren.
Het lijkt erop dat iemand probeert de
kwaadaardige Gracella Winters, die
ergens in de geheime gangen onder
het hotel begraven ligt, weer tot leven
te wekken. Elizabeth en Freddy moeten de raadsels oplossen om
Winterhuis Hotel te redden van Gracella's duistere magie, voordat
het te laat is...

The singing club (dvd)
Geïnspireerd door het wereldwijde
fenomeen van militaire vrouwenkoren, volgt the singing club een groep
vrouwen die afgezonderd op een militaire basis leven terwijl hun mannen
op missie in Afghanistan zijn. Om hun
angst voor hun geliefden te overwinnen, vormen ze een koor waardoor
onverwachte vriendschapsbanden
ontstaan en de muziek hun dagelijkse
leven grondig zal veranderen.
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WIST JE DIT AL?
Heb jij recht op een integratietegemoetkoming en
wil je gaan samenwonen? Dan wordt er vanaf nu
geen rekening meer gehouden met de inkomsten
van de partner.
De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
is in de volksmond beter gekend als 'de premie van
de Zwart-Lieve-Vrouwstraat'. Deze dienst behandelt
alle dossiers van mensen die een aanvraag doen
voor een erkenning als persoon met een handicap,
zoals inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming en parkeerkaart.
Om personen met een partner niet te ontmoedigen
samen te gaan wonen, wordt sinds 1 januari 2021
geen rekening meer gehouden met de inkomsten
van de partner bij de berekening van de integratietegemoetkoming (IT). Er bestonden al vrijstellingen
op de inkomsten van de partner, maar nu wordt de
‘prijs van de liefde’ dus volledig afgeschaft. Sommige personen met een handicap zullen door deze
maatregel nu wel in aanmerking kunnen komen
voor een integratietegemoetkoming of een hogere
integratietegemoetkoming krijgen.
Als je al een integratietegemoetkoming hebt, wordt
deze automatisch herberekend en met terugwerkende kracht (vanaf januari 2021) toegekend.

Meer info
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be

Innovatie

DENK JE OOK MEE?
De stad Sint-Truiden organiseert een grootschalige burgerbevraging rond mobiliteit. Tot en met zondag 4 april 2021 kunnen
alle inwoners van Sint-Truiden gedurende 3 weken een enquête
invullen en reageren op stellingen via het burgerparticipatieplatform: www.sint-truiden.be/denkmee.
Leefbaarheid en mobiliteit gaan hand in hand. Een goede planning van verkeersstromen en -maatregelen is, in combinatie met
effectieve communicatie en een goede uitvoering, essentieel
voor de kwaliteit van mobiliteit.
Mobiliteit is bovendien een evoluerend begrip. De veranderende
samenleving met nieuwe vervoersmiddelen zoals de elektrische
step, de elektrische fiets, deelwagens of deelfietsen maakt het
noodzakelijk om mobiliteit te evalueren en hieraan aan te passen. Investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk om het
mobiliteitsprobleem aan te pakken. Maar voor een duurzame
mobiliteit is ook een mentaliteitswijziging nodig. De komende
maanden werkt de stad Sint-Truiden dan ook aan een toekomstige mobiliteitsvisie.
De mening van burgers rond mobiliteitsvraagstukken is vaak
heel uiteenlopend. Toch is het belangrijk om samen met de
bevolking nieuwe oplossingen te bedenken, te testen, te evalueren en bij te sturen. Hoe gaan we om met onze ruimte? Welke
plaats neemt de fiets of de wagen in de straat? Waar zullen we
parkeren en zijn de regels dezelfde voor bezoekers, bewoners
of leveranciers? Wat zal de invloed zijn van de toename van het

aantal elektrische wagens op dat parkeerbeleid? Betekent dit
dat er meer parkeerzones met laadpaal moeten bijkomen en is
het wenselijk dat dit betaald parkeren wordt om misbruik tegen
te gaan? Enzoverder. Heel wat vragen en heel wat meningen.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden wenst dan ook een brede consultatie te doen van de bevolking om zo tot een breed gedragen
mobiliteitsvisie te komen.
Het participatietraject is opgebouwd uit drie fases. In de eerste
fase vragen we de burgers om hun mening in een enquête en
via stellingen. Daarna gaan we in dialoog. Tot slot zal er in
mei een mobiliteitsvisie uitwerkt zijn. Alle Truienaren zullen
via verschillende stadskanalen geïnformeerd worden over het
project. We roepen ook iedereen op om mee te denken rond
de mobiliteitsvraagstukken van onze stad.

Denk mee en verbeter de
mobiliteit in onze stad.
Geef jouw mening via
sint-truiden.be/denk-mee
BURGERPARTICIPATIE
MOBILITEIT
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Red de
hoogstamboomgaarden
De hoogstamboomgaarden in Sint-Truiden zijn van een unieke waarde voor
onze stad. Vroeger waren ze waardevol
voor de fruitproductie, ondertussen zijn
de hoogstamboomgaarden een unieke
toeristische troef. Voor het behoud en
het voortbestaan van de boomgaarden
is het belangrijk om ons hoogstamareaal
te koesteren als waardevolle streekeigen landschapselementen door samen
en geïntegreerd te werken aan een duurzame verankering in een dynamisch landschap.
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Wat maakt
hoogstamboomgaarden zo
bijzonder?

de streek. Ze liggen aan de grondslag van
de bloei van de fruitsector.

In de hoogstamboomgaarden staan vaak
bijzondere (oude en zeldzame) rassen
met een grote variatie in uiterlijk en
smaak van de vruchten. Deze genetische
diversiteit is op zichzelf al het behouden
waard en kan daarnaast van belang
zijn als bron voor het ontwikkelen van
nieuwe rassen.

Hoogstamboomgaarden bepalen in
belangrijke mate de
• Streekidentiteit in het landschap. In het
landbouwlandschap zijn het juist deze
karakteristieke landschapselementen
die zorgen voor afwisseling en een
aangenaam verblijfsklimaat voor de
streekbewoner, recreant en toerist. De
hoogstamboomgaard heeft doorheen
de seizoenen een gevarieerde belevingswaarde. Veel mensen genieten van de
karakteristieke hoogstamboomgaard in
de lente in volle bloei én in de zomer
en in de herfst tijdens de oogst. Vooral
het beeld van de weides waaronder vee
graast en die omzoomd zijn door (bacterievuurresistente) meidoornhagen maakt
de boomgaard landschappelijk uniek.

De hoogstamboomgaarden vertegenwoordigen een belangrijke periode
uit de agrarische geschiedenis. De vele
historische rassen zijn het resultaat van
kruising en selectie door vooral boeren
en notabelen op zoek naar de gewenste
vruchten voor lokaal gebruik. Hoogstamboomgaarden zijn onlosmakelijk
verbonden met de fruitgeschiedenis van
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• Ook de ecologische functie van
hoogstamboomgaarden mag je niet
onderschatten. Deze bieden een aantrekkelijke leefomgeving voor heel wat
planten- en diersoorten. Een hoogstamboomgaard vormt een stapsteen en een
ecotoop, een gebied dat specifieke
leefomstandigheden biedt en waarin
planten en dieren in samenhang en
onderlinge afhankelijkheid van elkaar
leven.

Red de hoogstamboomgaarden
Ondanks bovenbeschreven belangrijke
maatschappelijke meerwaarde blijft het
aantal hoogstamboomgaarden toch
afnemen en kampen velen met (beheers)
problemen: het onderhoud is intensief
en de kost hiervan staat vaak niet in
verhouding tot de opbrengst. Sommige
soorten zijn ook gevoelig voor ziekte(n)
en plagen, zoals het Little Cherry Virus
(LCV). Daarom zijn ondersteunende
maatregelen noodzakelijk om verwaarlozing van en uitval in heel wat hoogstamboomgaarden te voorkomen.

zonderingen toegevoegd:
• de verbranding om vorstschade in de
landbouw te voorkomen;
• de verbranding van (snoei)afval besmet
met bacterievuur mits een voorafgaande schriftelijke toestemming van
de burgemeester bekomen werd.
In het artikel 113 met betrekking tot de
verplichte kapping van besmette bomen
met het Little Cherry Virus is een bijkomende bepaling opgenomen, namelijk
dat deze bomen binnen een straal van
50 meter van een ander perceel met kersenbomen dienen te staan.

of rooi van planten met bacterievuur buiten bepaalde bufferzones, met name elke
eigenaar, houder van een zakelijk recht,
huurder of bezitter van een of meerdere
waardplanten van bacterievuur, waarin
de aanwezigheid van de plantenbacterie
die deze ziekte veroorzaakt (Erwinia amylovora) vastgesteld wordt, én waarvan de
grond is gelegen buiten de door de FAVV
jaarlijks vastgestelde bufferzones, is ertoe
gehouden om deze planten (en dit ongeacht de aanplantingsvorm: solitair, haag,
percelen, …) binnen 1 maand nadat hij
kennis heeft gekregen van de besmetting
te snoeien of te rooien conform de richtlijnen van de lokale overheid.

Er is een volledig nieuw artikel (artikel
114) opgenomen met de verplichte snoei

“Als we de hoogstamboomgaarden koesteren,
kunnen wij blijven inzetten op onze unieke
markttroeven: fruit- en bloesemtoerisme.”

Op sint-truiden.be/hoogstamboomgaarden
vind je alle subsidies en nodige ondersteuning.

Nieuw GAS-reglement met
enkele belangrijke accenten voor
land- en tuinbouw
Vanaf 1 april 2021 is ons nieuw
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)-reglement van toepassing.
Hierbij werden enkele wijzigingen
goedgekeurd die invloed hebben op
de lokale landbouw.
In artikel 17 werden bij het verbod om
materiaal of substanties te verbranden,
zowel in openlucht als binnenshuis in
stookinstallaties of kachels en hierbij
geuroverlast of overlast door rookvorming te veroorzaken de volgende uit-
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STAD INVESTEERT IN SLIMME,
DIGITALE INFORMATIEBORDEN
De digitale informatieborden zijn een nieuw communicatiemiddel om bewoners en bezoekers te informeren. Voor de realisatie van dit project sloot de stad Sint-Truiden een samenwerkingsovereenkomst af met S-LIM, de Limburgse coöperatieve
vennootschap voor het uitrollen van slimme en digitale toepassingen.
Sint-Truiden wil op een innovatieve en kostenefficiënte manier
communiceren met haar inwoners en bezoekers. Daarom werden digitale informatieborden op diverse locaties in de stad
en in verschillende stadsgebouwen geplaatst die de huidige
spandoeken en andere minder duurzame communicatiedragers
in de toekomst kunnen vervangen.
Op elk moment van de dag geven de schermen waardevolle
informatie aan burgers, toeristen en voorbijgangers. Sensibiliseringscampagnes, vacatures, evenementen, crisiscommunicatie
in noodsituaties ,… allemaal wordt het snel en duurzaam via de
digitale schermen gecommuniceerd.
We communiceren al met onze burgers en bezoekers via onze
website, onze stadsapp, ons stedelijk informatieblad dat elke
maand in de bus valt, sociale media, … maar met deze schermen in het straatbeeld kunnen wij als stad écht overal en op
elk moment inspelen op bepaalde situaties of belangrijke en
correcte boodschappen uitdragen. We willen ervoor zorgen
dat iedereen maximaal toegang heeft tot recente, juiste informatie in een tijdperk waarin er vaak verwarring of miscommunicatie optreedt. Hier hebben we een heldere, duidelijke en
rechtstreekse stadslink die elke voorbijganger het beste van
Sint-Truiden laat zien.

Gebruik jouw Shop & The City kaart nu ook digitaal
De Shop & The City kaart is dé klantenkaart van Sint-Truiden. Maandelijks
vallen er via de Shop & The City kaart
25 cadeaucheques te winnen met
een waarde tussen de 50 en 250 euro.
Bovendien kan je ook iedere maand een
superprijs winnen. Verder koppelen ook
veel handelaars, horecaondernemers en
marktkramers hun eigen klantenkaart
aan de Shop & The City kaart.
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Ben je iemand die al eens gemakkelijk
een kaart vergeet of het liever allemaal
digitaal op je smartphone hebt? Dan
kan je vanaf nu jouw Shop & The City
kaart toevoegen in de app van de stad
Sint-Truiden. Via deze weg kan je ook
jouw punten raadplegen en verschillende
Shop & The City kaarten toevoegen.
Zo wordt shoppen in Sint-Truiden nog
gemakkelijker.

Info

Vacature
Stadsbestuur Sint-Truiden organiseert een aanwervingsexamen voor
de functie:

Bibliothecaris / Manager
Informatiebeheer
A1a-A2a - contractueel - voltijdse
betrekking (38u op weekbasis)

Resultaten snelheidscontroles
Snelheid is nog altijd een belangrijke oorzaak bij verkeersongevallen. Niet alleen de
bestuurders van het voertuig worden getroffen. Veel slachtoffers vallen ook onder
de passagiers van het voertuig, inzittenden van een aangereden voertuig en de aangereden personen. Overdreven en onaangepaste snelheid zijn ook bekommernissen
van de buurtbewoners, zoals blijkt uit hun meldingen aan de lokale overheid en de
lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. De lokale politie Sint-Truiden
- Gingelom - Nieuwerkerken houdt daarom op regelmatige tijdstippen preventieve
(met het bord ‘U rijdt te snel’) en repressieve snelheidscontroles.
Hieronder vind je de resultaten van de snelheidscontroles van de maand februari.
Maximum
toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

%

Luikersteenweg

70

380

70

18%

Halmaalweg

50

80

21

26%

Hasseltsesteenweg

70

212

0

0%

Speelhoflaan

30

587

236

40%

Herestraat

50

118

41

35%

Zoutleeuwsesteenweg

50

234

47

20%

Naamsesteenweg

50

417

17

4%

Luikersteenweg

70

254

22

9%

Hasseltsesteenweg

70

171

4

2%

Naamsevest

30

306

107

35%

Attenhovenstraat

50

80

10

13%

Herestraat

50

66

19

29%

Ordingen-Dorp

70

304

31

10%

Tiensesteenweg

70

497

52

10%

Hasseltsesteenweg

70

164

10

6%

Hasseltsesteenweg

70

62

2

3%

Herestraat

50

109

43

39%

Zepperen-Dorp

50

296

22

7%

Halmaalweg

50

87

30

34%

Borgwormsesteenweg

50

119

13

11%

Luikersteenweg

70

730

100

14%

N3

70

1131

382

34%

N80

70

678

188

28%

Hasseltsesteenweg

70

194

13

7%

Halmaalweg

50

99

40

40%

Lichtenberglaan

50

121

24

20%

Stippelstraat

50

182

84

46%

Luikersteenweg

70

138

26

19%

Hasseltsesteenweg

70

276

18

7%

Herestraat

50

89

36

40%

8181

1708

21%

Locatie

Stad Sint-Truiden werkt aan de bibliotheek van de 21ste eeuw. Om deze
nieuwe bibliotheek mee vorm te geven
en het innoverende bibliotheektraject
en het project rond informatiemanagement uit te rollen zijn we op zoek naar
een creatieve bibliothecaris / informatiemanager.
Hoe deze functie eruit ziet, waaraan je
moet voldoen, wat we je hiervoor te
bieden hebben en hoe je kan solliciteren, lees je op
www.sint-truiden.be/vacatures.
Solliciteren kan tot en met 18 april 2021.

Gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn: ook live
op www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering
vindt plaats op maandag 3 mei. Om 20u
start de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn en aansluitend
de gemeenteraadsvergadering. De week
vóór de vergadering wordt de agenda
bekendgemaakt
via www.sint-truiden.be.
Opgelet! Het zou kunnen dat de gemeenteraad enkel online gestreamd wordt. Zo vermijden we dat er veel mensen samenkomen.
De notulen van de gemeenteraadsvergaderingen kan je tijdens de kantooruren
inkijken in het stadskantoor (secretariaat).
Je kan de vergaderingen ook opnieuw bekijken via www.sint-truiden.be/gemeenteraad.

Stads- en OCMW-diensten gesloten
Op zondag 4 april (Pasen), maandag 5
april (paasmaandag) en zaterdag 1 mei
(Dag van de Arbeid) zijn alle stads- en
OCMW-diensten gesloten, behalve Toerisme Sint-Truiden.
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College van burgemeester en schepenen

Veerle Heeren (CD&V)
burgemeester
burgemeester@sint-truiden.be

Jelle Engelbosch (N-VA)
eerste schepen
jelle.engelbosch@sint-truiden.be

Hilde Vautmans (Open VLD)
tweede schepen
hilde.vautmans@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Algemene coördinatie, Integrale veiligheid,
Veiligheidsdiensten, Strategische beleidsplanning, Interne en externe relaties, Communicatie
en informatie, Mobiliteit, Digitalisering - Smart
city, Burgerlijke stand

Ruimtelijke ordening en wonen, Monumentenbeheer en onroerend erfgoed, Stads- en
dorpskernvernieuwing, Inrichting publieke
ruimte en stadsverfraaiing, Toegankelijkheid,
Sociale huisvesting, Autonoom Gemeentebedrijf
AGOST

Landbouw en fruitteelt, Jeugdbeleid, Flankerend onderwijsbeleid, Kinderopvang en
opvoedingswinkel, Toerisme, Diversiteit en
gelijke kansen, Feestelijkheden en carnaval,
Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling,
Bevolking, Citymarketing

Ingrid Kempeneers (CD&V)
derde schepen
ingrid.kempeneers@sint-truiden.be

Jo François (N-VA)
vierde schepen
jo.francois@sint-truiden.be

Johan Mas (Open VLD)
vijfde schepen
johan.mas@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Openbare werken, nutsleidingen en riolering,
Facility management, Leefmilieu en natuur,
Duurzaamheid en energie, Huisvuil, Intercommunales, Begraafplaatsen, Militaire zaken en
vaderlandslievende verenigingen, Dierenwelzijn

Lokale economie, Infrastructurele ontwikkeling
terreinen, Tewerkstelling, Juridische zaken en
verzekeringen, Overheidsopdrachten, Kerkraden, Financiën

Middenstand en handel, Vzw Trud’Or, Evenementenbeleid, Administratieve vereenvoudiging, Gebouweninfrastructuur, Internationale
samenwerking en jumelages, Markten

Jurgen Reniers (CD&V)
zesde schepen
jurgen.reniers@sint-truiden.be

Pascy Monette (Open VLD)
zevende schepen
pascal.monette@sint-truiden.be

Kathleen Bergoets
algemeen directeur
stad Sint-Truiden
algemeendirecteur@sint-truiden.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Sport en recreatieve planning, Lokaal gezondheidsbeleid, Bibliotheek, Kunstonderwijs,
Cultuur, Roerend erfgoed en archief, Musea,
Wijk- en dorpszaken, Senioren

Zorgbedrijf, Sociaal Huis, Maatschappelijke
dienstverlening, Lokaal sociaal beleidsplan,
Sociale tewerkstelling, Ouderenzorgbeleid,
Armoede

Wil je een afspraak maken met de burgemeester of één van de schepenen?
Neem dan contact op met hun respectievelijke kabinetten:
• CD&V: 011 70 14 43, kabinet.cd&v@sint-truiden.be

38

• Open VLD: 011 70 14 47, kabinet.openvld@sint-truiden.be
• N-VA: 011 70 14 05, kabinet.n-va@sint-truiden.be

Wachtdiensten

Huisartsenwachtpost Sint-Truiden,
Nieuwerkerken, Gingelom, Heers
en Borgloon
Diestersteenweg 106
T 089 59 00 59

Dierenartsen
Zaterdag 3 en zondag 4 april
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Paasmaandag 5 april
Dierenarts Beckers
Tongersesteenweg 28, 3800 Sint-Truiden
M 0474 75 83 34

Om de apotheker van wacht te kennen:
• kan je tussen 9u en 22u terecht op
www.apotheeklimburg.be
• ’s avonds en ’s nachts (tussen 22u en
9u) kan je bellen naar het nummer
078 05 17 33 (zonaal tarief)
Opgelet! Om na 22u bij de apotheek van
wacht langs te gaan, moet je je eerst aanmelden bij de lokale politie Sint-Truiden
- Gingelom - Nieuwerkerken, Sluisberg 1.
Tandartsen
Centraal oproepnummer: 0903 399 69
De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9u tot 18u.

Zaterdag 10 en zondag 11 april
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
T 011 67 17 00

Zaterdag 1 en zondag 2 mei
Dierenarts Bergen
Zepperen-Dorp 33, 3800 Sint-Truiden
T 011 76 77 27
Zaterdag 8 en zondag 9 mei
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80

Nuttige telefoonnummers
Stadskantoor
011 70 14 14
Politie
011 70 19 11
Brandweer
011 24 88 88
OCMW
011 69 70 30

Zaterdag 17 en zondag 18 april
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42
Zaterdag 24 en zondag 25 april
Dierenarts Vandersmissen
Windmolenstraat 1, 3800 Sint-Truiden
M 0496 86 46 39

✃

Je kan deze meldingskaart mailen naar meldpunt@sint-truiden.be, bezorgen bij één van de stadsdiensten of deponeren in de
brievenbus aan het stadskantoor, Kazernestraat 13, of geef je melding door op www.sint-truiden.be of maak een DigiMelding op
de Sint-Truiden app.

Hierbij meld ik:

Datum

Voornaam en naam
Adres
Tel. & E-mail

dat in de volgende straat, ter hoogte van huisnummer:
de openbare verlichting defect is
overhangende takken moeten gesnoeid worden
het wegdek beschadigd is
de signalisatie (verkeersbord, straatnaambord,
zebrapad) moet hersteld worden
het ruimen van sloten gewenst is
onderhoud van plantsoenen gewenst is
vuilnisbakken moeten geledigd worden

onderhoud zijbermen nodig is
de trottoirs moeten hersteld worden
het bushokje beschadigd is
de riolering verstopt is
er hindernissen zijn voor personen
met een vorm van beperking
andere:

Allerhande suggesties, reacties, klachten en meldingen, in verband met het milieu, verkeer, sport, jeugd, cultuur, ...
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Verantwoordelijke uitgever
burgemeester Veerle Heeren
Stadskantoor
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Samenstelling en redactie
Dienst Communicatie
Vormgeving
Dienst Communicatie
Verspreiding
MyShopi

Opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot dit
stedelijk infomatieblad zijn welkom bij de dienst Communicatie
T 011 70 15 50 of 011 70 15 51

I love Sint-Truiden
Ben Roelants
“This is where the magic happens”
Vorige maand filmden we een show voor Toerisme Sint-Truiden en de aftrap van het nieuwe toeristische seizoen met
een gloednieuwe gids. Voor ons een geweldige ontdekking. Ik had al vaker in Sint-Truiden gefilmd, maar ook deze
keer viel ik van de ene verbazing in de andere. Unieke plekken die we graag aan jullie tonen. En dan toch... elke keer
die twijfel over wat zal mogelijk zijn en wat niet. Tegelijk voel ik dat de goesting van de regio immens is!

www.sint-truiden.be

