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Alle foto's zijn genomen volgens de op dat
moment geldende coronamaatregelen.

Inhoud

Sint-Truiden, dat proef je!
Ontdek wat er deze zomer allemaal te
beleven valt in onze eigen stad.

Zorg mee voor duurzame
evenementen

Onroerenderfgoeddepot GAZO

Nu we, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, terug evenementen mogen
organiseren, willen we iedereen aansporen om dit zo duurzaam mogelijk te
doen.
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De Vlaamse overheid heeft het GAZO-depot sinds begin juni officieel erkend als
eerste Onroerend erfgoeddepot in Limburg.
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Kastkunst zorgt voor kleur
Enkele centrumstraten van Sint-Truiden
kregen extra kleur. Een elftal elektriciteitskasten zijn omgetoverd tot heuse
kunstwerken.

Woonenergieloket Stebo helpt je
bij het aanvragen van premies
Ook in 2021 kunnen er premies voor
renovatiewerken en energiebesparende
maatregelen aangevraagd worden.

Geniet iedere dinsdag in een andere deelgemeente of wijk en iedere donderdag
rond de Grote Markt van livemuziek op
de terrassen.
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Voorwoord

Een fijne zomer… ook voor
mensen met een klein budget
Wil jij graag een daguitstap maken of eens enkele dagen
erop uit trekken met je gezin? Wil je op kamp gaan met de
jeugdbeweging? Wil je naar de nieuwste film of theatervoorstelling gaan bij cinema Cameo of theater De Roxy?
...maar dit lukt niet met je beperkt budget?
Beste Truienaar
Ga dan zeker langs in het Sociaal Huis. Samen met een maatschappelijk werker kan je bekijken wat de vrije tijdsmogelijkheden zijn en of een financiële tussenkomst mogelijk is.
Voor daguitstappen en vakanties heeft Rap op Stap een
mooi aanbod. Zij hebben elke dinsdagnamiddag van 13u15
tot 18u een zitdag op afspraak in het Sociaal Huis. Een
afspraak maak je via 011 23 24 95.

U heeft het wellicht al in het straatbeeld gezien: het zomert in
Sint-Truiden. Kleurrijke lampionnen, vrolijke banners en de warme
zonnestralen kondigen het zomerseizoen aan in onze stad. Er valt de
komende maanden dan ook altijd iets te beleven in onze hoofdstad
van Haspengouw.

De coronacijfers gaan de goede kant uit,
driekwart van de Truienaars is ondertussen
gevaccineerd en de versoepelingen
worden stilaan groter.

Ook via UiTPAS Haspengouw kan je heel wat activiteiten
doen in de stad. Als je een UiTPAS hebt met kansentarief
krijg je automatisch 80% korting op de toegangsprijs van
alle activiteiten die georganiseerd worden door UiTPASpartners. Voor deze activiteiten is een tussenkomst via het
Sociaal Huis niet mogelijk.

Als we allemaal ons gezond verstand blijven gebruiken is het spreekwoordelijke rijk der vrijheid wellicht terug in zicht.

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

Wie zomer zegt, denkt ook meteen aan vakantie. Plan je een buitenlandse reis, check dan goed de coronamaatregelen in het land van
bestemming. Op pagina 27 vind je nuttige contactgegevens voor
meer informatie.

Voor de thuisblijvers en onze toeristen
hebben we alvast heel wat in petto.
Voor de cultuurliefhebbers organiseren we dit jaar van 10 tot 15
augustus ‘Zomeravonden’ op het plein aan de voet van onze historische abdijtoren. Met onder andere Astrid Stockmans, Warre Borgmans, Delphine Lecompte en Mauro Pawlowski hebben we alvast
een programma om U tegen te zeggen. Reserveer snel je tickets via
het cultuurcentrum.
Verder zorgt de stad, samen met Shop & The City elke ‘Deistag en
Donnestag’ voor live muziek en gezelligheid op de horecaterrassen
in het centrum en in de deelgemeenten. Kijk op pagina 31 voor de
concrete agenda. Er zit ongetwijfeld iets tussen wat je niet wil missen.
Hou het veilig en zorg voor elkaar!
Tot op een terrasje.
Jelle Engelbosch
burgemeester wd.
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Op vakantie in eigen stad

Kom genieten in het LAGO
Sint-Truiden Bloesembad
Wat de weergoden ook voorspellen, in LAGO Sint-Truiden Bloesembad beleef je elke
dag een subtropische vakantie. Zowel op een zonovergoten als op een druilerige dag
is het nieuwe zwemparadijs de ideale staycation bestemming en kan je dus altijd
rekenen op 30°C. Wie houdt nu niet van een zorgeloos dagje vakantie? Lekkerlang
luieren, uren spetteren en samen met de kinderen de tijd van je leven beleven, daar
hebben we toch allemaal naar uitgekeken?

Kinderbad en waterspeeltuin
In het kinderbad dromen baby's en
peuters weg in een fantasierijke waterwereld. Dankzij de warme water- en
omgevingstemperatuur kan je hier uren
vertoeven met je bengel. Oudere kinderen leven zich samen uit onder de fonteinen in de waterspeeltuin en beleven
er eindeloze waterpret met verschillende
waterspelletjes en -attracties. De kinderbaden zijn toegankelijk voor baby’s vanaf
3 maanden.

meedrijven met een wilde rivier? Dan
is dit je kans! Kolkend water brengt je
doorheen een parcours vol bochten van
wel 100 meter lang.

Glijbanen
Hou een spannende race in de rode glijbaan of zoef alleen of met twee door
de groene bandenglijbaan en laat je verrassen! Een topbeleving met fake outs,
verrassingseffecten en muziek.

Wellnesszone
Buiten zwemmen
In het all-weather verwarmd buitenbad kan je heel het jaar door genieten
van een zwembeurt in open lucht. Ook
de zwemvijver is dagelijks geopend. De
kinderen kunnen zich buiten uitleven
in de waterspeeltuin of op één van de
extra, spectaculaire attracties. Wil je wat
ontspannen en genieten van het zonnetje? Op de ligweide en het dakterras zijn
er voldoende ligbedjes beschikbaar.

Wildwaterbaan
Geniet van eindeloos veel plezier in deze
topattractie. Heb je je ooit al eens laten

Liever wat genieten in een oase van rust,
terwijl de kinderen zich onderdompelen
in de waterpret? Droom dan weg in de
wellnesszone met het eerste zoutbad van
Limburg, een sauna en hamam.

Sportbad
Of je nu een beginnend zwemmer of
een ervaren sporter bent, dankzij de
beweegbare bodem kan iedere zwemmer terecht in het sportbad (28°C) met
10 zwembanen of 8 competitiebanen.
Om je sportprestaties aan te scherpen,
is het sportbad voor jou 7 dagen op 7
geopend.

Het nieuwe zwemparadijs biedt een
veilige omgeving voor een zorgeloze
uitstap. Denk maar aan maximale buitenluchtventilatie, chloor in het water,
effectieve poetsprocedures... Verder
kunnen bezoekers vertrouwen op de
doeltreffende corona-aanpak van LAGO
zwemparadijzen waardoor social distancing op elk moment nageleefd kan
worden. Reserveer tijdig je ticket via
lagosint-truiden.recreatex.be. Er wordt
gewerkt met een maximumcapaciteit per
tijdslot en dus een lagere bezetting in
de baden.

LAGO Sint-Truiden Bloesembad
Olympialaan 10
T 011 19 99 00
bloesembad@lago.be
lago.be/sint-truiden
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Sint-Truiden,
dat proef je!
Vakantie in eigen land is nog steeds hot! Nu de coronamaatregelen versoepelen, staan we allemaal te popelen om leuke
uitstapjes te plannen en onze familie en vrienden wat meer te
kunnen ontmoeten.

Dat kan deze zomer op een veilige manier in
Sint-Truiden.
Reisreporter Ben Roelants bezocht opnieuw onze streek. Hij
kwam het zomeraanbod ontdekken en proeven van Sint-Truiden.
Wij hebben alvast een mooi aanbod klaargestoomd om jouw
zomerdagen op te vullen. Kom met je vrienden kamperen in
een boomgaard, ontdek de fruitige activiteiten en zoektochten
met de kids, maak heerlijke wandelingen en fietstochten, bestel
een all-in picknick en ga op ontdekking. Uiteraard hebben we
ook tips om te relaxen met een heerlijk streekbiertje op de vele
zomerse terrassen.

Visit Sint-Truiden wandelgids
De succesvolle stadswandeling die je via klinknagels door de stad
leidt, heeft een nieuwe look and feel gekregen. De wandelgids
met leuke teksten en weetjes begeleidt je tijdens je wandeling
van 6 km langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden van
het stadscentrum.

Schattenzoektocht
De stadsqueeste steekt in een nieuw jasje. Ga op zoek naar
de geheime code van Trudo, enkel voor échte speurneuzen!
Trudo, de stichter van Sint-Truiden, heeft een geheime schat
verstopt in de stad. Alleen goede speurneuzen komen erachter wat de geheime code is en waar de schat verstopt ligt.
Haal je schatkaart bij Toerisme Sint-Truiden. Volg de aanwijzingen op de schatkaart, kraak de geheime code, en
zorg ervoor dat je alle doe-opdrachten correct uitvoert.
Schat gevonden? Dan is ze van jou!
Schatkaart: 1 euro per kind
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Prijs: 5 euro
Koop je een Trudopas om alle monumenten te bezoeken, betaal
je 4 euro voor de wandelgids.
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Schatten van Vlieg
Speelhof
Kom mee speuren in domein ‘t Speelhof. Zoek aanwijzingen
tussen de hoogstamboomgaarden, het dierenparkje, het bos,
de poelen, de speeltuin en de rozentuin… en vind uiteindelijk
de schatkist.
De speurtocht is ongeveer 2,5 km. De zoektocht is dagelijks
mogelijk. Je volgt aan de ingang van het domein de bewegwijzering met de rode pijl. Haal je gratis speurkaart bij Toerisme
Sint-Truiden of download de kaart op www.visitsinttruiden.be.

Museum DE MINDERE
Vlieg neemt je deze grote vakantie mee met het thema ‘zien’.
Hou je ogen dus goed open! Pater Toon wil heel graag delen
met z'n vrienden. Maar… hij is zijn bril verloren en kan zijn kist
niet zelf openen. Help jij hem? Doe de verschillende opdrachten: kijk goed rond in het museum, maak een portret van
Franciscus van Assisi of beeld een schilderij uit. Zoek intussen
de juiste kleuren en cijfers en vind de code van het slot. De
schat ligt weer op een andere plaats, dus kom zeker schatten
jagen, samen met vlieg!
Voor kleuters en kinderen van 3 tot 12 jaar in gezinsverband.
www.schattenvanvlieg.be

Ravotten in de fruitvallei
Kom uit je kot en ren je rot!
Heb jij zin in een superleuke speelnamiddag met fruitige animatie en supertoffe mini-workshops? Kom dan in de zomervakantie
naar de leukste vallei van Haspengouw.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Woensdag 7 juli en 4 augustus
Prijs: 5 euro per kind
Fruitvallei, kruising Fabriekstraat en Volmolenweg

Stadswandeling3800
Breng een leuke zondagnamiddag door in Sint-Truiden.
Laat je meevoeren door een gids die je bij de monumenten
leuke verhalen vertelt over straffe madammen of vrome
heiligen. Je ontdekt de leukste plekjes en het verborgen
moois van de stad. In het stadhuis krijg je een zoet cadeau
om mee naar huis te nemen.
Zondag 18 juli en 15 augustus van 14u tot 16u
Prijs: 5 euro per persoon (maximum 9 personen)
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Zomerse wijnterrassen en
-rondleidingen
Jaarlijks zetten een aantal wijndomeinen hun deuren open voor
bezoekers. Je krijgt een rondleiding in het domein. Achteraf kan
je degusteren op hun gezellig wijnterras.
Wanneer

Locatie

Terras
doorlopend
open

Rondleidingen
inschrijven vereist

Iedere zondag in juli en
augustus

Wijndomein Marsnil
Batsheersstraat 35, Heers

12u-18u

Toegang + rondleiding gratis om 15u
Inschrijven via info@domeinmarsnil.be

Zondag 18, dinsdag 20 en Wijndomein Gloire de Duras 13u-20u
woensdag 21 juli
Galgestraat 126, Wilderen

Gratis toegang
Rondleiding om 13u30, 15u30 en 17u30 -5 euro
Inschrijven via 0475 83 30 68 of info@gloirededuras.be

Zaterdag 14 augustus

Gratis toegang
Rondleiding om 14u, 15u en 16u - 5 euro
Inschrijven via 0477 24 46 98 of info@kitsberg.be

Zondag 15 augustus
Maandag 16 augustus

Wijndomein Kitsberg
Klein-Gelmenstraat 18,
Heers
Wijndomein Kitsberg
Klein-Gelmenstraat 18,
Heers

13u-21u
11u-20u
12u30 en 17u
14u30 en 19u

Kom aardappelen rapen in domein
Tombos

Bezoek het stadhuis

Jo en Kim Biets zijn gespecialiseerd in het kweken van allerlei
tafelaardappelen. Papa Jo weet met zijn jarenlange expertise
en knowhow de beste aardappelen van het veld te oogsten en
zoon Kim zet in op de nieuwste landbouw- en bewaartechnieken. Het resultaat: lekkere verse aardappelen uit Haspengouw.
Je kan hier elke dag van 9u tot 21u terecht voor aardappelen,
recht van het veld.

Eén van de 3 torens die je ziet op de Grote Markt is het
18de-eeuwse stadhuis, zeker een bezoekje waard! Een
gids leidt je rond door de prachtige vertrekken en vertelt
je alles over het rijke verleden van deze eye-catcher.

Tijdens de bezoekdagen op zaterdag 3 en zondag 4 juli kan je
om 14u en 16u zelf je aardappelen rapen en word je verrast met
een aardappelhapje en drankje.

Deelname is gratis.

Prijs: 3 euro per persoon, de geraapte aardappelen koop je aan
1 euro/kg.
Domein Tombos
Oude Katsei 67B, Niel-bij-Sint-Truiden
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Rondleiding met 4 proevertjes: 15 euro
Masterclass met Daniel: 20 euro
Inschrijven via 0477 24 46 98 of info@kitsberg.be

Iedere eerste zondag van de maand om 14u: zondag 4 juli
en 1 augustus
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Kamperen in de boomgaard

Sfeervol kampvuur in de stad

Al ooit in een boomgaard geslapen?
Gezellig keuvelen en meezingen aan het knetterend kampvuur,
heerlijk ontwaken en genieten van plaatselijke lekkernijen als
ontbijt. Hier word je één met de natuur en haar schoonheid.

Hou jij ook zo van die zomeravonden… lekker lang buiten zitten,
relaxen en genieten van een glaasje bij een knetterend kampvuur? Beleef een authentiek kampvuurmoment op een verrassende locatie met boeiende verhalen en gezellige meezingers.
Een fruitige borrel en hartelijke versnapering zijn inbegrepen.

Zaterdag 3 en zondag 4 juli
Kamperen bij Heirbaan66,
Helshovenstraat 18, Borgloon
Zaterdag om 14u tot zondag 11u
40 euro (kind 3-12j: 30 euro)

Zaterdag 17 juli van 20u-23u
Begijnhof
8 euro (kind -12j: 4 euro)

Zaterdag 21 en zondag 22 augustus
Kamperen in de fruitvallei bij Fruit Valley
Zaterdag om 14u tot zondag 11u
40 euro (kind 3-12j: 30 euro)

Ontbijtwandelingen
Kijk hoe de zon opkomt over de bloeiende boomgaarden en
beleef een echt ‘kippenvelmoment’. Na de deugddoende ochtendwandeling kan je genieten van een heerlijk ontbijt boordevol streekproducten.
Zondag 11 juli
Brouwerij Kerkom - Cicindria
Vertrek wandeling tussen 7u30 en 8u30. Ontbijt mogelijk tot 11u.
15 euro (kind -12j: 7,5 euro)
Zondag 8 augustus
Kasteel van Ordingen
Vertrek wandeling tussen 7u30 en 8u30. Ontbijt mogelijk tot 11u.
20 euro (kind -12j: 10 euro)

Inschrijven voor al deze activiteiten is verplicht en kan via www.visitsinttruiden.be of aan de balie van Toerisme Sint-Truiden.
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Ontdek de mooiste
picknickparels		
Plan je een leuke fiets- of wandeltocht in
de streek? Of heb je een vrijetijdsvoertuig gehuurd? Zorg er dan voor dat ook
je rustpauze onvergetelijk wordt.

Wil je je picknick wat meer
karakter geven?
Trakteer jezelf op een picknickmand,
rijkelijk gevuld met lekkers uit de
streek. Je kan op verschillende plaatsen een all-in picknick bestellen. Kijk
op www.visitsinttruiden.be voor een
overzicht van alle horecazaken die een
complete picknick aanbieden.

Waar vind ik picknickbanken?
Op 20 mooie locaties in Sint-Truiden zijn
er picknickbanken geplaatst. Je vindt ze
op www.visitsinttruiden.be/picknicken of
je kan de folder gratis afhalen bij Toerisme Sint-Truiden.

Pop-up zomerbars
Maak je fietstocht of vesparit net iets
leuker met een tussenstop op een gezellig pop-up terrasje. Plan je route, maar
ook je stopplaats tijdens je rit door het
fruitige Haspengouw.

• Fruit Valley Lounge (Fruitvallei Stayen)
• Jardin Du Commandeur
Kasteel van Ordingen
Kasteel van Rijkel
• Terrazza Wimbledon (Wilderen)
• TUCÁN Café-Bar - Taverne Haspengouw
(Zepperen)
• Heirbaan66 (Hoepertingen)
• BarZ (Hoepertingen/Zepperen)
• Jorishoeve (Boekhout)
Alle info en openingsuren vind je terug
op www.visitsinttruiden.be
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Laat je niet beetnemen door
een teek
Check zeker altijd na een wandeling
op teken. Best verwijder je meteen
de teek met een tekenpincet of ga
langs bij de huisdokter.
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Plezier in de speelstraat
Ben jij lid van een erkend buurtcomité en wil jij graag in juli en
augustus je straat omtoveren tot een speelstraat? Dan kan je
een speelkoffer ontlenen via de uitleendienst. In deze speelkoffer zitten onder andere een springkasteel, verschillende
volksspelen en sport- en spelmaterialen.
Je straat of een deel van je straat wordt tijdelijk omgetoverd
tot een speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Zo kunnen de kinderen veilig op straat spelen en ravotten met hun
leeftijdsgenoten.

Als buurtcomité zorgen jullie zelf voor het plaatsen en tijdig
weghalen van de signalisatie, jullie halen de signalisatie en
materialen op, zorgen voor het algemeen toezicht en voeren
promotie bij de andere buurtbewoners.
Een speelstraat aanvragen doe je best een maand vooraf via
het e-loket:
reservering.sint-truiden.be/evenementenfuifloket.aspx.

11

Hoofdstad van Haspengouw

Haal de toeristische gids nu in huis
Heb jij nog geen toeristische gids? Haal snel een exemplaar af bij Toerisme Sint-Truiden,
Grote Markt en bezorg hem ook aan je familie en vrienden.

12

Hoofdstad van Haspengouw

Trots op Sint-Truiden:

Huis Nagels
In de Stationsstraat in Sint-Truiden is je oog ongetwijfeld al gevallen op de prachtige
notariswoning uit 1892. Het huis werd de afgelopen jaren tot in de kleinste details
afgewerkt. Erfgoed Vlaanderen catalogeert het pand als ‘stadskasteel’, dit wil zeggen
ingericht als een kasteel, maar gelegen tussen de huizenrij.
Ingrid Grobben en Herman Collignon
hebben er hun hart en ziel ingestoken
en organiseren hier sinds 2012 historisch-architecturale rondleidingen voor
geïnteresseerde bezoekers.

Ingrid, Herman hoe zijn jullie hier
terecht gekomen?
Wij kochten het pand in 2002. Na onze
terugkeer uit Groot-Brittannië waren
wij op zoek naar een eigen huis met een
uitgesproken karakter. Het stationskwartier van Sint-Truiden was voor ons op dat
ogenblik quasi onbekend. Tot Ingrid op
bezoek ging bij de oogarts in de Koningin
Astridstraat en hier passeerde. Een klein
papiertje op het raam met ‘Te koop’ zette
alles in gang.

Vertel eens wat meer over de
restauratie en de rondleidingen
Ingrid en ikzelf hebben het geluk dat
wij soulmates zijn op het gebied van
geschiedenis en architectuur. Na 10 jaar
restaureren van enkele étages - en in het
bijzonder de bel-étage - beslisten wij om
de liefhebbers van al dit ambachtelijk
moois te laten meegenieten.

Het openstellen van het huis geeft ons
de mogelijkheid om het broodnodige
onderhoud en verdere restauratie voor
een deeltje te financieren. Huis Nagels
is een niet-beschermd pand waardoor
wij alles zelf moeten financieren. Onze
uiteindelijke bedoeling is om dit stukje
erfgoed in stand te houden voor de volgende generaties.

Wat is er binnen allemaal te zien?
Zowel de voorgevel als het interieur van
deze 19de-eeuwse notariswoning geven
de bezoeker een unieke kijk op het
eclectische spel van bouwstijlen en hun
stijlelementen. Je wordt rondgeleid in de
geest van de belle époque met als apotheose een verrassende visite aan enkele
privévertrekken, gelegen op de bel-étage.
Naast de Gotische-en Louis XV-interieurs
maakt vooral het 'Salon de Musique' in
Egyptische decorstijl deze ervaring uniek.

Jullie spreken van ‘upstairs/
downstairs beleving’. Wat bedoel
je hier juist mee?
Huis Nagels is een perfect voorbeeld van
het gescheiden leven in de Belle-Épo-

que tussen de familie en het personeel.
Het achterhuis en de kelders waren het
domein van de bedienden, terwijl het
hoofdhuis de exclusieve leefomgeving
was van de familie. Tijdens de rondleiding
wordt dit beslist duidelijk.

Wanneer kan je Huis Nagels
bezoeken?
Individuele rondleidingen zijn er elk
volledig weekend van april tot oktober
op zaterdag en zondag om 13u. Groepsrondleidingen kunnen het ganse jaar na
afspraak.
Op regelmatige basis richt de vzw Huis
Nagels 1892 evenementen in. Hiervoor
nodigen wij sprekers uit zoals schrijvers,
universitaire studie-medewerkers, enz.
Ook muziek, cabaret en comedy (denk
aan: Dinner for One) kunnen niet ontbreken.
Huis Nagels
Stationsstraat 33
011 48 24 94
info@huisnagels.be
www.huisnagels.be

13

Hoofdstad van Haspengouw

iense
u
r
T
MOOIMAKERS
HET PERFECTE PLAATJE

MOOIMAKERS
HET PERFECTE PLAATJE

MOOIMAKERS
HET PERFECTE PLAATSJE

Zorg mee voor
duurzame evenementen
Nu we, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, terug evenementen mogen organiseren, willen we iedereen aansporen om dit zo duurzaam mogelijk te doen. Ook
de stad Sint-Truiden heeft op dat vlak niet stil gezeten. Samen met diverse partners
uit de evenementensector werd er op een ronde tafel over het aspect duurzaamheid
gesproken. De tips hierlangs werden opgenomen in het politiereglement evenementen en worden zoveel mogelijk toegepast op eigen stadsevenementen.
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Maar ook jullie kunnen het milieu een
handje helpen. Volgende tips kan je zonder veel moeite toepassen op je straatfeest of zomerevenement.

Vermijd afval
Gebruik bij activiteiten met minder dan
1 000 bezoekers glazen (of bij risicovolle
evenementen herbruikbare bekers) in
plaats van wegwerpbekers. De meeste
drankenleveranciers kunnen je helpen
met de materialen (spoelbak, glazen…).
Vraag zeker ook je dranken in glazen
flessen te leveren.
Gebruik bij eetfestijnen en barbecues
gewoon bestek en borden. Er zijn zeker
andere verenigingen die deze materialen
uitlenen of firma’s die zelfs na je activi-
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Vraag van de maand:

Moet ik mijn bezoek
aan het containerpark
reserveren?
teit de vuile borden en het bestek terug
meenemen.

mogelijk vegetarische of seizoensgebonden producten te gebruiken.

Ban plastiek

Water is kostbaar

Wist je dat er ondertussen veel alternatieven bestaan voor plastiek cateringmaterialen? Kartonnen rietjes, borden,
frietbakjes… en zelfs houten of bamboe
eetkommetjes met bijhorend bestek.
Deze materialen zijn makkelijker te recycleren en zijn minder schadelijk voor het
milieu dan plastiek.

Spaarzaam zijn met drinkwater is vrij vanzelfsprekend. Maar als je extra toiletten
gebruikt op je evenement, probeer dan
toch te werken met stromend water in
plaats van chemische producten. Sluit
daarenboven je afvalwater (ook van
togen en spoelbakken) aan op de riolering.

Zorg ervoor dat tijdens je activiteit alle
afvalfracties gesorteerd worden in een
herkenbaar afvalpunt.

Denk ook aan de mobiliteit

Koop lokaal
Werk met lokaal geproduceerde of
fairtrade producten en probeer zoveel

Kies zorgvuldig je evenementenlocatie en
stimuleer bezoekers en medewerkers om
te voet of met de fiets te komen (afsluitbare fietsenstalling, oplaadpalen…). Ook
carpoolen of het openbaar vervoer is
natuurlijk een optie.

Op woensdag van 12u30 tot 19u en
op zaterdag van 9u tot 11u45 en van
12u30 tot 16u kan je in het containerpark terecht zonder afspraak.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag moet je inderdaad reserveren
via afspraken.sint-truiden.be of
bellen naar het Contactcenter via
011 70 14 14.
Tot 11 september kan je je bordeaux/
grijze huisvuilzakken van Limburg.
net naar het containerpark brengen.
Dit is handig als je met vakantie vertrekt of beperkte stockageruimte
hebt.
www.sint-truiden.be/containerpark
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Denk mee na over lokale
voedselproductie
(H)eerlijk Haspengouw
Wie Haspengouw zegt, zegt fruit ‘in alle maten en vormen’, maar
ook voor een mals stukje hoevevlees, overheerlijke asperges, hartelijke kazen en kwaliteitswijnen moet je bij ons zijn. Dagelijks
zetten landbouwers zich in om producten van topkwaliteit te
kunnen produceren. De smaak, authenticiteit en versheid van deze
producten kennen geen gelijke. Ook qua verwerking hebben we
tal van kwalitatieve streekproducten die gevraagd en gesmaakt
worden door een steeds meer bewuste consument. Hoe gaan we
die sterktes bundelen in een toekomstgericht beleid?
We wonen in één van de meest vruchtbare gebieden van Europa.
Toch verdween sinds 1980 al 68% van de Belgische landbouwbedrijven. Ook alsmaar minder jongeren ambiëren een carrière in
de landbouw, in België is amper 4% van de landbouwers jonger
dan 35 jaar.
De coronacrisis maakt nog meer dan voordien duidelijk dat ons
systeem op haar grenzen botst. Maar ook de droogte van de afgelopen jaren en geopolitieke problemen waardoor consumerende
landen wegvielen, maken dit pijnlijk duidelijk.
Voedsel gaat niet alleen over landbouw(ers), maar ook over klimaat, economie, gezondheid, welzijn, voedselverspilling, enz. We
moeten en kunnen een lokaal voedselsysteem op poten zetten
dat veerkrachtig, gezond en duurzaam is voor iedereen, vandaag
en morgen.

We willen in onze landbouwstreek graag een
gedragen visie op een duurzame toekomst uitwerken.
Het uitwerken van een voedselstrategie is een proces waarbij wordt
nagedacht over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en
wat er kan gedaan worden om die verandering te realiseren. Het
zet ‘voedselproductie en -consumptie’ op de agenda, denkt na
over de connectie tussen de stad en het platteland, bouwt verder
op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende
groepen bij elkaar te brengen. We houden daarbij rekening met de
culturele, historische en sociaal-economische eigenheid van de regio.

Hoe gaan we dat aanpakken?
Het is belangrijk dat elke Truienaar kan deelnemen, want eten
doen we allemaal. In Sint-Truiden gaan we de samenwerking aan
met Rikolto, Let Us en Levuur om dit te organiseren.
We nodigen iedereen uit op de stakeholdersvergadering die
coronaproof plaatsvindt op donderdag 22 juli van 19u tot 22u
aan de Academiezaal, Plankstraat 18.
We zoeken landbouwers, onderzoekscentra, verwerkers, consumenten, lokale horeca en handelaren, burgerinitiatieven die rond
voeding werken, middenveldorganisaties, het stadsbestuur, innovatieve ondernemers, retailers… Tijdens deze bijeenkomst geven
we collectief input op de voedselstrategie. Je kunt je verwachten
aan een inspirerende, connecterende en fijne avond.
Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht via
info.mondiaal@sint-truiden.be.
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Bioboerderij de Kleinaart
Bioboerderij De Kleinaart is een gediversifieerd tuinbouwbedrijf in Ulbeek met
sterke agro-ecologische principes. Zij werken met aandacht voor biodiversiteit, bodem,
het sluiten van kringlopen en lokale verankering.
Jon droomt van een divers en gemengd
landbouwbedrijf met voornamelijk (pit)
fruit, maar ook pluimvee en bewaargroenten. Om Jon te ondersteunen in
zijn plannen, neemt De Landgenoten de
gronden van een voormalig fruitteeltbedrijf over. De Kleinaart en De Landgenoten nodigen iedereen uit om kennis
te maken met de boerderij tijdens de
‘Zomer van de Kleinaart’.

Waarom wilde je boer worden?
Ik werkte al een tijd als controleur voor de
biologische landbouw, tot ik zelf de roep
van het land niet langer kon weerstaan.
Ik heb een opleiding boomverzorger op
zak en ik werd teeltverantwoordelijke op
een biologisch tuinbouwbedrijf. Toen ik
hoorde dat De Landgenoten een kandidaat-teler zocht in mijn geboortestreek,
aarzelde ik geen seconde.

Wat is De Landgenoten?
De Landgenoten is een coöperatie en
een stichting die landbouwgrond koopt
met het geld van aandeelhouders en
schenkers. Zij verhuren die grond aan

bioboeren zoals ik. In Ulbeek kopen zij
voor mij 8,5 hectare grond die ik loopbaanlang mag huren. Bewerken van het
land moet op zo’n manier gebeuren dat
alle komende generaties nog op een verantwoordelijke en productieve manier
verder kunnen boeren.

Welke plannen heb je met de
boerderij?
De komende jaren wil ik de bestaande
aanplant deels vervangen en vitaliseren.
Ik mik op diverse appelrassen. Sommige
daarvan zal ik kweken voor ciderproductie, andere rassen zijn voor consumptie.
Ik zal enkele nieuwe teelten introduceren en ook pluimvee houden voor
plaagbestrijding en bemesting. Samenwerken met gelijkgezinde collega’s zal
een belangrijk aspect worden van mijn
bedrijf.

Waarom kies je resoluut voor
biologisch?
Omdat biologische landbouw hand in
hand gaat met natuurbeheer. Als boer
heb je het privilege om deel uit te maken

van het kleine ecosysteem op en rond je
veld. Ik wil dat ecosysteem nauwlettend
observeren en zoveel mogelijk inspelen
op natuurlijke processen. Door biologisch
te telen, word je een deel van de oplossing tegen de klimaatopwarming en het
biodiversiteitsverlies, in plaats van één
van de oorzaken.

Hoe kunnen mensen producten
van de boerderij ontdekken?
In de hoevewinkel kan iedereen terecht
voor de aankoop van biologische seizoensgroenten en -fruit én kippenvlees.
Ons eigen aanbod vullen we aan met
groenten en eitjes van andere lokale
bioboeren. Op zaterdag 31 juli nodig ik
iedereen voor een natuurwandeling op
de boerderij. Op 28 augustus is iedereen
welkom op ons oogstfeest.
Bioboerderij De Kleinaart
Kleinaartstraat 32
3832 Ulbeek
www.delandgenoten.be/kleinaart
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DORP IN DE KIJKER:

Kerkom
Kerkom-bij-Sint-Truiden
ligt
in
Droog-Haspengouw, in een kastelenlandschap en in de vallei van de Cicindria,
dat beschikt over een mooi wandelgebied.

Bovendien is het een paradijs voor liefhebbers van zalige streekproducten. Zo
is de brouwershoeve in Kerkom, met
het bekende ‘Bink’ bier, één van de vele
troeven die je hier kan terugvinden. Het
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is meer dan een brouwerij of hoeve: het
is het gedroomde oord voor levensgenieters.
Wil je meer weten over de fruitteelt in
Haspengouw? Bezoek dan zeker PC Fruit
en fruitbedrijf Pipo Appelsappen.
Als inwoner of toerist kan je dus veel
voldoening halen uit alles wat Kerkom
te bieden heeft.

Hoofdstad van Haspengouw

Augustuskermis

AUGUSTUS

Vrijdag 27 augustus (17u) tot en met maandag 6 september,
elke dag van 14u tot 23u
Na lange tijd kunnen we eindelijk terug genieten van sfeervolle
kramen, bonte draaimolens, sensationele attracties en lekkere versnaperingen. Het centrum van Sint-Truiden verandert eind augustus
in een groots kermisspektakel.

S I N T - T RU I D E N
van 27/8 t.e.m. 6/9

• vrijdag 27 augustus om 17u: opening
• donderdag 2 september van 14u tot 17u: dag voor personen
met een beperking
• vrijdag 3 september om 21u30: vuurwerk
• maandag 6 september: 2 euro-dag (kortingen)

centrum Sint-Truiden

Vrijdag 27 augustus
17u: opening kermis

Donderdag 2 september

Meer info
M 0494 57 56 96
info.economie@sint-truiden.be

14u-17u: dag voor personen met een beperking

Vrijdag 3 september
21u30: vuurwerk

Maandag 6 september
14u: 2 euro-dag (met kortingen)

V.U.: Johan Mas, schepen van kermissen, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Wijkkermissen
Gelinden
Schurhoven
Sint-Pieter
Brustem
Kerkom

zondag 11 juli
zondag 25 juli
zondag 25 juli
zondag 8 augustus
zondag 15 augustus

Organisatie: stadsbestuur en foorkramers Sint-Truiden

06-2021_Stad ST_Augustuskermis_Affiche_A3.indd 1

14/06/2021 14:15

Shop&Go-parkeren: hoe werkt het?
Van maandag tot en met zaterdag kan je tussen 6u en 18u
een half uur gratis parkeren op een Shop&Go-parkeerplaats.
Een ticket, sms of parkeerschijf is niet nodig: een ondergrondse sensor registreert de parkeertijd. Tussen 6u en 10u30
mogen vergunninghouders de Shop&Go-parkeerplaatsen
gebruiken om te laden en te lossen.

En wat na 18u en op zon- en feestdagen? Dan mag je er
gratis parkeren.
Opgelet: de parkeerkaart voor personen met een handicap
is hier niet geldig. Personen die in het bezit zijn van een
parkeerkaart voor personen met een handicap mogen hier
dus ook niet langer dan een half uur parkeren.
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ik doe het

2x per week

www.academiehaspengouw.be
creatieve opleidingen beeld, dans, muziek en theater
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Onroerenderfgoeddepot GAZO
Sint-Truiden is dé monumentenstad van de regio en beschikt
over een enorme rijkdom aan onroerend erfgoed. Om deze
waardevolle schatten deskundig te bewaren en te ontsluiten
heeft de stad in het GAZO-complex een ruimte speciaal uitgerust voor het correct stockeren van archeologische vondsten.
De Vlaamse overheid heeft het GAZO-depot sinds begin juni
ook officieel erkend als eerste onroerenderfgoeddepot in Limburg. Een primeur!

Sint-Truiden heeft een schat aan erfgoed dat op een correcte en
gecontroleerde manier moet worden bewaard. In het onroerenderfgoeddepot GAZO worden erfgoedobjecten kwalitatief en duurzaam
bewaard volgens de Code van Goede Praktijk voor archeologie.

Wat is een onroerenderfgoeddepot?
In een onroerenderfgoeddepot is er de mogelijkheid om interessante objecten in bewaring te geven, en dit zowel tijdelijk
(bijvoorbeeld door verbouwingswerken of rampen) als langdurig
(bijvoorbeeld vondsten uit een opgraving waarbij de originele
context werd vernietigd).

Hoe gaan we te werk?
De depotruimte in de GAZO is aangepast voor langdurige opslag.
In de ruimte wordt gewerkt volgens de principes van gescheiden
opslag (per materiaalcategorie zoals metaal, aardewerk, glas, beendermateriaal…) en met gecontroleerde bewaaromstandigheden.
Hierbij worden zowel in de ruimte (geklimatiseerde opslagruimte)
als in de opslagmethode (aangepaste verpakking) strenge normen
gehanteerd. Op deze manier wordt er preventieve conservatie
toegepast om de toestand van de erfgoedobjecten te stabiliseren
en ze voor de toekomstige generaties te bewaren.

Waarvoor kan je terecht in het onroerenderfgoeddepot
GAZO?
In het onroerenderfgoeddepot GAZO worden waardevolle archeologische artefacten uit Sint-Truiden bewaard, zoals de vondsten
van de Groenmarkt. Daarnaast staat het GAZO-depot ook open
voor onroerend erfgoedobjecten uit Alken, Borgloon, Gingelom en
Heers. Met deze gemeenten hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het GAZO-depot stelt ook collectiestukken
ter beschikking voor tentoonstellingen en wetenschappelijk onderzoek. Studenten en vrijwilligers kunnen er terecht voor begeleiding
binnen de depotwerking.
Voor meer info of het maken van een afspraak voor een individueel of
groepsbezoek, kan je mailen naar info.gazodepot@sint-truiden.be.
Onroerenderfgoeddepot GAZO
Gazometerstraat 3
info.gazodepot@sint-truiden.be

BEWAREN
VOOR DE
TOEKOMST
ONROERENDERFGOEDDEPOT
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Kastkunst zorgt voor kleur

VOEL JIJ DE ARTISTIEKE
KRIEBELS OOK?

Enkele centrumstraten van Sint-Truiden kregen extra kleur. Een elftal elektriciteitskasten
zijn omgetoverd tot heuse kunstwerken. Cultuurcentrum de Bogaard bundelde samen
met lokale professionele kunstenaars en leerlingen van de Academie Haspengouw Beeld
de krachten om van saaie en lelijke elektriciteitscabines kunst te maken. De creaties
kan je ontdekken tijdens een gloednieuwe stadswandeling.

Ben jij op zoek naar een atelierruimte
voor augustus? Ben jij tussen de 15 en
26 jaar? Stel je dan kandidaat voor een
tijdelijke residentie in cultuurcentrum de
Bogaard. In september kan je je resultaten exposeren in de kunstgalerij.

Elektriciteitscabines zien er doorgaans onaantrekkelijk uit. Vaak staan ze in schril
contrast met de omgeving of de gebouwen waar ze tegen zijn geplaatst. Voor een
aantal van deze cabines in het stadscentrum van Sint-Truiden is dat nu verleden tijd.
Artiesten hebben er kleurrijke en creatieve kunstwerken van gemaakt. Van schilderwerken met tropische vogels tot creaties met glittertape of stencilart. De aangepakte
cabines liggen allemaal in de Stationsstraat, de Stapelstraat en de Luikerstraat. Je kan
alle werken ook in één wandeling bekijken.

Geïnteresseerd? Mail
samen met wat uitleg
graag aan zou willen
uitbalie@sint-truiden.be.
15 juli.

je portfolio
over waar je
werken naar
De deadline is

Iedere elektriciteitscabine is voorzien van een QR-code die doorverwijst naar meer info
over het werk en de betrokken artiest. Je vindt de wandelroute op www.debogaard.be.
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De beste buren vind je in Sint-Truiden
Naar aanleiding van de Dag van de Buren op 28 mei lanceerden
we een oproep bij onze inwoners om hun buren nog beter te
leren kennen. Met een strip, stickeractie en een oproep waarbij je
je beste buur kon nomineren, wilden we vertellen dat er niet veel
nodig is om een goede buur te zijn. We ontvingen heel wat ontroerende verhalen en nominaties voor ‘dé beste buur’. De 7 winnaars
van deze actie ontvingen een exclusief ‘beste buur’-T-shirt en elke
maand brengen we hun verhaal in het infoblad.
Irène Dewaelheyns en Mariette Meys leerden elkaar kennen
bij Triamant in Velm waar ze een serviceflat huren. Voor Irène
Dewaelheyns is Mariette Meys dé beste buur van Sint-Truiden.

Irène, waarom heb jij Mariette genomineerd?
Mariette is op 87-jarige leeftijd nog zo kwiek als een veulentje.
Ik heb heel wat tegenslagen gekend en bij elke tegenslag stond
en staat Mariette voor mij klaar. Daardoor zijn wij onafscheidelijk
geworden. Elke dag komt ze langs om te kijken of alles goed is met
mij én dat al 7 jaar!

Mariette, wat vind je ervan dat Irène jou nomineerde?

Nieuw in de bib
Afdaling - Bernard Minier (boek volwassenen)
Hoofdinspecteur Martin Servaz, gevierd rechercheur, is geschorst
vanwege zijn optreden in een groot onderzoek het jaar ervoor.
Als hij midden in de nacht een telefoontje krijgt van zijn verloren gewaande geliefde, die zegt dat ze ontsnapt is aan haar
ontvoerder, vertrekt hij halsoverkop om haar te vinden. Zijn
zoektocht leidt hem naar een mysterieus bos in een vallei in
de Pyreneeën. Als de vallei door een explosie wordt afgesloten
van de buitenwereld en 3 mannen worden gevonden die op
gruwelijke wijze zijn vermoord, kan Servaz het niet laten zich
te bemoeien met het onderzoek.

Ik vind dit heel fijn. Maar het is toch de normaalste zaak dat we
mekaar helpen als het wat minder gaat? Ik doe dat allemaal met
heel veel plezier en ik ben ervan overtuigd dat Irène voor mij hetzelfde zou doen.

Irène, wat betekent dat voor jou dat jouw buur er voor
je is?
Dankzij haar voel ik mij hier echt thuis. Mariette heeft mij altijd
opgevangen. Ze kwam mij bezoeken in het ziekenhuis, ging met
de hond wandelen… Van in het begin deden we samen vrijwilligerswerk hier. We voelen ons hier allebei helemaal niet in een
rusthuis, maar thuis.

Wat is het geheim van een goede buur te zijn?
Af en toe al eens goed ‘stichelen’, zoals echte Truienaren!

Hidden stories - Hooverphonic (cd)
Hooverphonic is terug met Geike Arnaert en een nieuwe cd met
onder andere de Songfestivalsingle The wrong place.

Felix zoekt geluk
zingen - helpen - zoeken - Leo Bormans (jeugdboek)
Felix zoekt geluk is een 'knusselboek': bij elk verhaal hoort een
knuffelmoment en een knutselopdracht. Je vindt vragen om
met je peuter in gesprek te gaan en praktische tips om samen
te knutselen bij elk thema.

40 Vlaamse klassiekers (dvd’s)
Deze prachtige boxset verzamelt een aantal van Vlaanderens
belangrijkste en opvallendste films in de geschiedenis van de
Vlaamse film. In de box zitten maar liefst 40 dvd schijfjes.
Elke dvd kan apart uitgeleend worden.
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Woonenergieloket Stebo
helpt je bij het aanvragen
van premies
Ook in 2021 kunnen er premies voor renovatiewerken en energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Voor wie
energiezuinig renoveert, zijn er zelfs een aantal bijkomende
steunmaatregelen ingevoerd. Waar kan je de premies aanvragen? We vroegen het aan Silke, loketmedewerker van het
woonenergieloket van Stebo.

Wat is het woonenergieloket?
In de gemeenten van ons werkingsgebied,
dus ook hier in Sint-Truiden, houden we
op vaste dagen een woonenergieloket.
We geven verbouwers advies op maat. Zo
weet je precies welke premies voor jou van
toepassing kunnen zijn en waar je extra
aandacht voor moet hebben tijdens de
verbouwingswerken. Als adviseurs zijn we
op de hoogte van alle voorwaarden en
begeleiden we je bij de procedures voor
een correcte premie-aanvraag.
Niet alleen verbouwers kunnen bij ons
terecht. Verhuurders die vragen hebben
over kwaliteitsvol verhuren trachten we
eveneens goed te informeren. Net zoals
huurders die vragen hebben over de huurpremie of in een slechte woonsituatie zitten.

Op welke manier kan jij de
bewoners van Sint-Truiden helpen?
Ik heb enkele jaren geleden zelf mijn
woning gerenoveerd. Doordat je als verbouwer zoveel aan je hoofd hebt, is het
vaak de administratie die blijft liggen.
Voor de premies moet je de nodige documenten in orde maken voor het verlopen

van de facturen en het is niet altijd evident
om op de hoogte te blijven van de laatste
regelgeving. Het wordt ook niet voor niets
‘het premiedoolhof’ genoemd. Vanuit mijn
eigen ervaring weet ik waar verbouwers op
moeten letten en welk advies ik hen dan
best kan geven. Het geeft zeker voldoening
als de verbouwer uiteindelijk zijn weg in
dat doolhof gevonden heeft.
Op stebo.be/particulieren/wonen leggen
we de premies en andere thema’s ook nog
eens in korte filmpjes uit.

Heb je nog tips voor verbouwers
die de premies willen aanvragen?
Spreek de aannemer vooraf aan en maak
goede afspraken over de facturen. Wil je
in aanmerking komen voor de premies,
dan moeten de facturen gedetailleerd
zijn. De werken of de materialen moeten
duidelijk omschreven zijn, met de nodige
detailprijzen.
Let er ook zeker op dat indien je nog niet
woont in het huis waar de renovatie of verbouwing uitgevoerd wordt, het werfadres
op de factuur vermeld staat.

Waar en wanneer kunnen de
bewoners van Sint- Truiden
terecht?
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen,
werken we enkel op afspraak.
Je kan zelf een afspraak inplannen of contact opnemen met de lokale medewerker
van Stebo. Breng zeker je aanslagbiljet
(inkomen 2019), duidelijke detailfacturen
of offertes mee.
Stadskantoor (Kazernestraat 13)
Maak je afspraak via
afspraken.sint-truiden.be
Elke dinsdag van 14 u tot 16 u en elke
donderdag van 9u30 tot 11u30
Sociaal Huis (Clement Cartuyvelsstraat 12)
Maak je afspraak via woonenergieloket.
stebo.be/sint-truiden-sociaal-huis
Elke 3de dinsdag van 9u tot 11u30
Woonenergieloket Stebo
T 089 39 16 44
silke.valy@stebo.be
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WIST JE DIT AL?
Kom jij naar de zomerschool? Dat
is leren en plezier maken!
Learncation via de zomerscholen

Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
ook voor mensen met verhoogde
tegemoetkoming

Om de leerachterstand van kinderen van 6 tot 12 jaar weg te
werken, worden er van maandag 9 tot en met vrijdag 21 augustus telkens van 9u tot 16u zomerscholen georganiseerd in de
volgende scholen:
• BS De Zonnebloem (Zoutleeuwsesteenweg 135,
carolien.vandenbosch@bswilderen.be)
• BS De Letterfant (Driewilgenstraat 23,
germaine.plevoets@deletterfant.be)
• BS Momentum (Grevensmolenweg 21,
kris.selis@momentumsinttruiden.be)

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd
tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat wordt de 'sociale maximumprijs' of het 'sociaal tarief' genoemd.

Deelname is gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven
via mail.

Wat wordt er gedaan tijdens de learncation?
De eerste dag wordt het niveau van je kind bepaald en elke dag is
er een evaluatie. In de voormiddag worden er lessen Nederlands
en wiskunde gegeven. Namiddag zijn er activiteiten en educatieve uitstappen, zoals workshops rond cultuur, sport, lego…).

Verhuis je binnen Sint-Truiden?
Geef je adreswijziging online door
Als je in Sint-Truiden komt wonen of verhuist naar een ander adres
in de stad, moet je je adreswijziging doorgeven aan de dienst Burgerzaken. Je kon dit al doen per e-mail, per brief, na afspraak aan
het loket en online via Mijn Dossier (my.belgium.be).
Nu kan je ook rechtstreeks via onze website je adreswijziging doorgeven. Ga naar sint-truiden.be/adreswijziging-bij-verhuis, log in via
je kaartlezer of itsme en geef je nieuwe adres door. Ook de leden
van jouw gezin kan je in één klik mee selecteren.
De procedure na de aangifte is dezelfde als wanneer je je adreswijziging doorgeeft aan het loket. De dienst Burgerzaken verwittigt de
wijkagent die komt vaststellen of je effectief woont op je nieuwe
adres. Bij een positieve controle wordt de adreswijziging bevestigd
aan de dienst Burgerzaken. Je hoeft dan enkel nog langs te komen
in het stadskantoor om jouw nieuwe adres op je identiteitskaart te
laten zetten. Dit kan na afspraak, via afspraken.sint-truiden.be (kies
voor ‘adreswijzigingen’) of via ons contactcenter op 011 70 14 14.
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Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die
bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. In heel België
is bij alle energieleveranciers het sociaal tarief hetzelfde. Het heeft
dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief
te kunnen krijgen.
Om de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de meest kwetsbare
mensen te verlichten, hebben mensen met verhoogde tegemoetkoming tijdelijk recht op het sociaal tarief van 1 februari tot 31
december 2021. Je ziet de korting van het sociaal tarief pas op je
factuur vanaf mei. Het sociaal tarief wordt wel met terugwerkende
kracht vanaf 1 februari 2021 toegepast.
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be

Levenskwaliteit

Plan je een vakantie
in het buitenland?
Elke inwoner van België boven de 6 jaar die een buitenlandse reis wil maken binnen
Europa, kan met het COVID-certificaat bewijzen dat hij/zij ‘covid safe’ is. Opgelet:
check ook steeds de regels van het land van je reisbestemming.

Reis veilig met het
COVID-certificaat

Maak tijdig je afspraak voor een
COVID-screening!

Wil je meer weten over het COVID-certificaat? www.vlaanderen.be/covid-certificaat

Bewoners uit de regio kunnen terecht bij:
• Sint-Trudo Ziekenhuis
- Maak je afspraak via nexuzhealth.com
of via de app op jouw smartphone.
- Meer info? sint-trudo.be
- Moeilijkheden met de activatie van
My Nexuz Health? Dan kan je contact
opnemen via mijndossier@stzh.be.
Dit mailadres kan dus niet gebruikt
worden om te reserveren!
• LKO-LMC Medisch labo in Sint-Truiden
Afspraak & meer info:
www.lkolmc.be
• CMA Medische analysen in Hasselt
Afspraak & meer info:
www.cma.be

Wil je jouw certificaat downloaden? Het
is beschikbaar via de app CovidsafeBE en
de website mijngezondheid.be.
Problemen of vragen over je certificaat?
Stel ze via dit nummer van de Vlaamse
overheid: 078 78 78 50 (9u-19u op weekdagen)

Heb ik recht op een gratis
COVID-19 test en wat is de
procedure?
Voor de codes voor een gratis PCR-test kan je
terecht op www.mijngezondheid.belgie.be.
Je dient in te loggen via ItsMe of met
je ID-lezer. Via deze website heb je de
mogelijkheid om de aanvraag te doen.
Het systeem van de overheid controleert
of je recht hebt op de 2 gratis testen. Je
zal automatisch de CTP-code (Corona Test
Prescription Code) ontvangen. Met deze
activatiecode kan je jouw test reserveren.
Opgelet: een CTP-code heeft een
beperkte geldigheid van 10 dagen.
Indien jouw code niet geldig meer is op
de datum van jouw test, dan wordt de
test niet meer terugbetaald.
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Levenskwaliteit

GEEF INBREKERS
GEEN KANS!
Ga jij binnenkort met vakantie? Hou dan
zeker rekening met volgende tips, zodat
inbrekers geen kans krijgen.

• Sluit alle deuren, ramen (ook die van de kelder), koepels en dakvensters. Vergeet
ook je tuinhuis en garage niet.
• Laat geen ladders, klein tuingereedschap, enz. binnen handbereik achter.
• Geef je huis een bewoonde indruk: vraag iemand om je brievenbus regelmatig leeg
te maken, de rolluiken of gordijnen te openen/sluiten en een auto op je oprit te
parkeren. Maak eventueel gebruik van tijdschakelaars op enkele lampen en de radio.
• Laat aantrekkelijke voorwerpen niet in het zicht liggen.
• Vraag de buren of ze je huis in het oog willen houden. Zo kunnen ze verdachte
situaties opmerken. Je kan ook afwezigheidstoezicht aanvragen via de lokale politie.
• Wees uiterst voorzichtig met wat je op sociale netwerksites schrijft met betrekking
tot je afwezigheid.

28

Events in de kijker


  
 
       
  


    
     






Zomeravonden van cultuurcentrum
de Bogaard
Het team van cultuurcentrum de Bogaard kan niet wachten om je terug te zien. Letterlijk!
Daarom wachten ze, zoals gebruikelijk,
niet tot eind september om het seizoen
te starten, maar trekken ze naar buiten
met een bont aanbod in een zomerse
sfeer. Van 10 tot 15 augustus kun je onder
de abdijtoren op het kerkveld genieten
van intieme concerten en voorstellingen.
Denk aan een gezellig tuinfeest met stemmige opluistering, geheel coronaproof.

Op de affiche ronkende namen als Astrid
Stockman, Meskerem Mees, Delphine
Lecompte, Naima Joris en vele anderen.
Van klassiek over pop en jazz tot familie,
theater en comedy. Het aanbod is breed
en divers.
Info en tickets:
debogaard.be/programma/zomeravonden

29

in Sint-Truiden

Events in de kijker

Donnestag
Donderdag 1 juli
Grote Markt

Grand Place/Sportwereld

Tom& KO

Grote Markt

De Markt

L&M Band

Groenmarkt

Cosmocafé

Totally Soul

Heilig
Hartplein

Twenty Two/Sacre Coeur/
Roasties

CC ‘92

Donderdag 8 juli
Grote Markt

Kleine Bacchus/Sweet
Coffee

Easyline

Grote Markt

Old Tom

The Splendids

Grote Markt

Pacific/’t Hert/Ons Huis

L&M Band

Geniet iedere dinsdag in een andere deelgemeente of wijk en
iedere donderdag rond de Grote Markt van livemuziek op de
terrassen. Telkens vanaf 19u30.

Plankstraat

Bistroke/El Bocado

Yoeri Mellaerts

Grote Markt

Grand Place/Sportwereld

The Jameson Brothers

Deistag

Grote Markt

Pacific/’t Hert/Ons Huis

Duo Classic Illustration

Groenmarkt

Cosmocafé

Dj Erwin & Luc

Deistag en Donnestag

Dinsdag 6 juli
Brustem

Aalst

Donderdag 22 juli
De Drie Gezusters

Tom & KO

Grote Markt

Kleine Bachus/Sweet
Coffee

The Jameson Brothers

’t Veilinghuis

L&M Band

Grote Markt

De Markt

De Knotsgekke Bende

Winston

Time Travellers

Plankstraat

Bistroke/El Bocado

Phil Hunter en Wouter
Survani

Heilig
Hartplein

Twenty Two/Sacre Coeur/
Roasties

L&M Band

Kunst- en fietscafé den
The Beagles
Hof

Dinsdag 13 juli
Melveren

Donderdag 15 juli

Donderdag 29 juli

De Melver

Duo Classic Illustration

Grote Markt

Grand Place/Sportwereld

The Splendids

Brass27

L&M Band

Grote Markt

Pacific/’t Hert/Ons Huis

The Beagles

De Born

The Jameson Brothers

Heilig
Hartplein

Le Greco, Os, Den Artist, La
Tasse, Le Bouquet Garni,
Den Ambacht, Bistro Zutt

De Knotsgekke Bende

Dinsdag 20 juli
Kortenbos

Panderosa

Time Travellers

Donderdag 5 augustus

Schurhoven

Hemingway’s

L&M Band

Grote Markt

Kleine Bachus/Sweet
Coffee

The Splendids

Café Schurhoven

The Jameson Brothers

Grote Markt

Old Tom

Big Cash Beats

Café Houtmarkt

Knotsgekke bende

Groenmarkt

Cosmocafé

Time Travellers

Heilig
Hartplein

Twenty Two/Sacre Coeur/
Roasties

The Beagles

Dinsdag 27 juli
Zepperen

Elfde gebod

Knotsgekke bende

Donderdag 12 augustus

Haspengouw

Tom & KO

Grote Markt

Grand Place/Sportwereld

Totally Soul

Grote Markt

De Markt

The Beagles

Plankstraat

Bistroke/El Bocado

Big Cash Beats

Heilig
Hartplein

Twenty Two/Sacre Coeur/
Roasties

Time Travellers

Dinsdag 3 augustus
Velm

De Smis

Tom & KO

Dinsdag 10 augustus
Wilderen

Wimbledon

Aahja

De statie

Jonas van Esch

Dinsdag 24 augustus
Sint-Pieter

De Bron

Aahja

’t Café

Knotsgekke bende

Donderdag 19 augustus
Grote Markt

Pacific/’t Hert/Ons Huis

Time Travellers

Groenmarkt

Hof’lyk

Jonas van Esch

Groenmarkt

Cosmocafé

Tom & KO

Heilig
Hartplein

Le Greco, Os, Den Artist, La
Tasse, Le Bouquet Garni,
Den Ambacht, Bistro Zutt

L&M Band
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Zin in Zomer festivaldag
Donderdag 26 augustus op de festivalsite op het kerkveld, Plankstraat
18 of bij slecht weer in de Academiezaal, Plankstraat 18.
Geniet van een drankje in de zomerbar terwijl dichters en auteurs je mee
op sleeptouw nemen.

Poëtische stadswandeling met
Maarten Inghels
14u30-16u30 of 17u-19u
Vertrek Plankstraat 18
Sint-Truiden ontstond aan de oevers van
de Cicindria. Waardoorheen loopt deze
rivier in onze pittoreske stad? Vanuit het
mooie kerkveld aan de abdijsite volgen
we dichter Maarten Inghels en stadsgids
Peter Bruyneel naar andere mooie plekken in de stad.

Prijsuitreiking winnaar Het
Zonnelied Verbeeld
19u15-19u25
Wie is de winnaar van de eerste ‘Zonnelied Verbeeld’ wedstrijd? We zetten de
artiest in de bloemetjes en overhandigen
de prijs. Het werk van de laureaten kan
je gratis bezichtigen in DE MINDERE van
23 augustus tot 23 november.
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Cabaretvoorstelling - Ni Tjeu
ni Maître met Max Greyson en
Mathieu Engels

Workshops in museum DE MINDERE

19u30-20u30
Mathieu Engels een chansonnier zonder
scrupules en Max Greyson een volbloed
podiumdichter. Ze vormen het gelegenheidsduo Ni Tjeu ni Maître en brengen
poëzie en lyriek in een kleinkunstig muzikaal kleedje.

Slam Poetry (10-16 jaar)

Lezing door Saskia de Coster
Met muziek door Chantal Acda
solo
20u45-21u45u
Welke rol speelt de natuur in het werk
van Saskia de Coster?
Haar laatste boek Nachtouders (2019, Das
Mag, shortlist Libris literatuur prijs) speelt
zich af op een Canadees eiland waarin
ze haar rol als niet-biologische moeder
steeds bevraagt. Hoe moet ze zich verhouden tot haar zoon, haar partner, en
de biologische vader van haar kind?
Muzikante Chantal Acda brengt enkele
van haar nummers in een akoestische
solo sessie.

Capucienessenstraat 3

14u30-16u30u
Tijdens deze workshop draait alles om
woorden en krachtig performen. Daarna
creëren we op basis van verschillende
schrijfoefeningen een slamgedicht.
Op het einde van de workshop staan we
stil hoe een slamdichter gebruik maakt
van intonatie, ritme, volume en lichaamstaal. Tenslotte brengen we ons gedicht
tot leven in een korte performance.

Zon en Maan (4-10 jaar)
14u30-16u30
Met waterverf, krijtjes en stiften verkennen we koude en warme kleuren.
Zo maakt iedereen een schilderijtje
waarbij Zon en Maan broederlijk naast
elkaar mogen staan en kan jij een eigen
uitbeelding van het Zonnelied mee naar
huis nemen. Per kindje mag er gratis een
ouder of begeleider mee.

Events in de kijker

Zin in Zomer,
een hele zomer lang
Naast de festivaldag kan je de hele zomer genieten van poëzie en andere soort kunsten.

Poëtische
natuurwandelingen
Poëzie in Nieuwenhoven met
Stijn Vranken
Zondag 22 augustus van 13u30 tot 15u30
en van 16u tot 18u
Start aan het bezoekerscentrum in Nieuwenhoven
Ga op pad met dichter Stijn Vranken en
stadsgids Peter Bruyneel en kom een 1000
jaar oud kasteel tegen.

Poëzie in Helshoven met Hind
Eljadid
Zondag 29 augustus van 13u30 tot 15u30
en van 16u tot 18u
Start aan de Kapel in Helshoven, Helshovenstraat
Vanuit de eeuwenoude kapel wandelen
we langs het prachtige kunstwerk ‘Hels
h(ea)ven’ en genieten we verder van het
Haspengouwse landschap met artieste
Hind Eljadid en stadsgids Peter Bruyneel.

Expositie Het Zonnelied Verbeeld
Museum DE MINDERE,
Capucienessenstraat 3
Van 23 augustus tot 23 november
Laat je overdonderen door de laureaten
van de nieuwe kunstwedstrijd ‘Het Zonnelied Verbeeld’. Hoe vertalen artiesten
onze complexe relatie met de natuur?
Deze beeldende kunstenaars geven hun
kijk erop weer.

Kinderprogramma
Workshop Dieren van dichtbij (4
tot 12 jaar)
Museum DE MINDERE,
Capucienessenstraat 3
Woensdag 7 juli van 14u tot 16u
Inschrijven via info@demindere.be
Ga jij wel eens op tocht in het bos of langs
de velden? Zijn alle dieren in de natuur
zomaar te zien? Hebben we hiervoor
hulpmiddelen nodig en welke zijn dat
dan? Kom de antwoorden spelenderwijs
te weten in deze creatieve workshop.
Je maakt een leuke verrekijker. Zo kunnen we samen op safari doorheen het
museum.
Per kindje mag er gratis een ouder of
begeleider mee.

Zin in Zomer 2021 is een organisatie
van Villa Verbeelding in Hasselt met de
bibliotheken van Bilzen, Genk, Hasselt en
Sint-Truiden, cultuurcentrum de Bogaard
in Sint-Truiden en cultuurcentrum De
Kimpel in Bilzen. In samenwerking met
C-mine cultuurcentrum en het Emile Van
Dorenmuseum in Genk, museum DE MINDERE in Sint-Truiden en cultuurcentrum
Hasselt.
Met de steun van Literatuur Vlaanderen,
stad Bilzen, stad Genk, stad Hasselt en
stad Sint-Truiden.
Tickets via www.zininzomer.be of aan de
UiTbalie , Capucienessenstraat 8.

Pak-ket-mee-pakket (+ 6 jaar)
Reserveren kan rechtstreeks aan de UITbalie of online via www.debogaard.be.
Af te halen aan de UITbalie tijdens de
openingsuren.
Een creatief knutselpakket met hartverwarmende opdrachten.
Alles is in groep en in de openbare ruimte
uitvoerbaar. Per bubbel heb je slechts 1
pakketje nodig. In de stad of in je dorp met tiental urban interventions - ben je
verzekerd van een goed gevulde namiddag.
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Ook in

Sint-Truiden!
VLAAMSE FEESTDAG
zondag 11 juli 2021 | Vanaf 11u
Klein stadspark | GRATIS TOEGANG
live optredens | Vlaamse kermis | foodtrucks
kinderanimatie | gezellige picknickplaatsen
Meer info
info.evenementen@sint-truiden.be | www.sint-truiden.be |

Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.

Platina bruilof

70

60

Diamanten bruiloften

Marcel Van Dessel en Florentine Leclere

Lydie Spaas en André Gilot

Maria Leclere en Josef Haesen

Emile Vandendwije en Marie Engelbosch

René Vandevorst en Madeleine Delbrouck

Irma Mignolet en Hubert Vandenborne

Gouden bruiloften

50

Joseph Boeyen en Bertha Menten

Marcel Lamens en Francine Vanmuysen

Lucien Wagner en Bernice Desmet

Benjamin Berwaers en Jenny Schevenels

Gerard Herbots en Godelieve Fosse

Hugo Langenaken en Maryse Gressens
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Info

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn:
ook live op www.sint-truiden.be
Goedkeuring opdracht verlening
Trupark tot exploitatie van de
ondergrondse parking Gazometer
en de bovengrondse Shop&Goparkeerplaatsen
Tijdens de gemeenteraad van 18 december
2017 werd een strategisch beleid goedgekeurd inzake parkeren waar vijf principes
werden aangenomen. AGB Trupark krijgt
de concrete opdracht tot het exploiteren
van de ondergrondse parking Gazometer
en het bovengronds Shop&Go-parkeren.
De Shop&Go-parkeerplaatsen zijn uit de
concessie met indigo geheven waardoor
de werking van deze specifieke parkings
kan uitgevoerd worden door Trupark. De
benodigde retributiereglementen zijn door
de raad reeds beslist.

Kennisneming van de nota van
het camerabeleid van de stad SintTruiden
De voorbije jaren werden op het grondgebied van stad Sint-Truiden diverse types
camera's geplaatst, waaronder vaste bewakingscamera's en camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Dit
dossier behelst diverse aspecten van het
cameradossier van de stad Sint-Truiden
waarbij onder meer de wettelijke basis,
de actuele locaties van de camera's en de
verdere uitrol van het cameranetwerk in
de huidige legislatuur worden beschreven.

Goedkeuring aanstellen ontwerper
voor onderhoud, herstel, renovatie
en restauratie van diverse
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bouwdelen van de Sint-Trudo abdij
Gedurende zijn geschiedenis als abdij,
bedevaartplaats en later klein seminarie is
de Sint-Trudo abdij geëvolueerd en veelvuldig verbouwd. De site is eigendom van het
Bestuurscollege van het Seminarie Hasselt
en werd gedeeltelijk in erfpacht gegeven
aan de stad Sint-Truiden die een grote verantwoordelijkheid heeft in het onderhoud
en beheer van dit erfgoed. Daarom is het
noodzakelijk een ontwerper aan te stellen
voor de opmaak van dossiers voor onderhoud, herstel, renovatie en restauratie voor
verschillende beschermde bouwdelen op
deze site. In het kader van deze opdracht
werd een bestek opgesteld, waarin de
uitgave wordt geraamd op 300.000 euro,
exclusief btw of 363.000 euro inclusief 21%
btw. Deze ontwerpkosten zijn niet subsidieerbaar, de eigenlijke restauratiewerken
achteraf wel. De opdracht wordt gegund
bij wijze van de openbare procedure.

Goedkeuring steunmaatregelen
voor bedrijven
De gemeenteraad keurde in zitting van juni
2020 het reglement houdende goedkeuringen steunmaatregelen aan de bedrijven
goed. De realiteit na een klein jaar leert
ons dat heel wat bedrijven steun zoeken
bij hun financiële instelling. Deze financiële
instellingen hebben, gebruik makend van
de federale en Vlaamse wetgeving (2de en
3de charter), tal van instrumenten gecreëerd die hun cliënteel kunnen bijstaan in de
overbrugging van deze moeilijke periode.
Het stadsbestuur wenst nu ook deze instru-

menten in aanmerking te nemen om aan
de bedrijven steun te verlenen.

Bekendmaking verkoop onroerend
goed
De gemeenteraad beslist dat bij de verkoop
van een ontroerend goed de startpagina
van de website een link vermeld die verwijst naar de pagina met meer informatie
op de website, alsook dat deze informatie
minstens één maand voor het openen van
de offertes in het stadsinfoblad of in 1 krant
wordt gepubliceerd.
Dit is een beknopt overzicht van de
belangrijkste agendapunten van de
gemeenteraadsvergadering van maandag
31 mei 2021. 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.
De volgende gemeenteraadsvergadering
vindt plaats op maandag 30 augustus. 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.

Info

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.

De diensten in het stadskantoor werken momenteel enkel op afspraak.

Hieronder vind je de resultaten van de snelheidscontroles van de maand mei.
Maximum
toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Galgestraat

50

Naamsevest

30

Runkelen-Dorp

Aantal
overtredingen

%

123

45

37%

520

115

22%

50

179

19

11%

Hasseltsesteenweg

70

218

16

7%

Luikersteenweg

70

378

89

24%

Rellestraat

70

267

22

8%

Zepperen-Dorp

50

634

28

4%

Luikersteenweg

70

612

146

24%

Hasseltsesteenweg

70

259

13

5%

Galgestraat

50

102

30

29%

N80

70

703

55

8%

Herestraat

50

138

47

34%

Terbiest

50

122

36

30%

Borgwormsesteenweg

50

212

36

17%

Lichtenberglaan

50

90

18

20%

Luikersteenweg

70

358

101

28%

Stippelstraat

50

176

48

27%

Zoutleeuwsesteenweg

50

309

35

11%

N80

70

427

55

13%

Herestraat

50

56

12

21%

Luikersteenweg

50

307

18

6%

Luikersteenweg

70

458

73

16%

Speelhoflaan

30

519

137

26%

Hasseltsesteenweg

70

198

14

7%

Herestraat

50

83

16

19%

N80

70

525

93

18%

Zepperen-Dorp

50

343

110

32%

Rellestraat

70

279

29

10%

Borgwormsesteenweg

50

181

11

6%

Ordingen-Dorp

70

329

44

13%

9105

1511

17%

Locatie

Moet je in het
stadskantoor zijn?
Denk er dan aan een
afspraak te maken!

Je kan voor heel wat dingen zelf
een afspraak maken via afspraken.
sint-truiden.be. Lukt het je niet? Of
weet je niet goed welk item je moet
aanklikken voor datgene wat jij nodig
hebt? Bel dan naar het contactcenter
op 011 70 14 14 en onze medewerkers
helpen je verder.
We vragen om het tijdstip van de
afspraak te respecteren. Meld je aan
bij het onthaal. Zij verwijzen je graag
door naar het juiste loket.
Kan je toch niet aanwezig zijn op het
moment van je afspraak, annuleer ze
dan. Dit kan via de link in de bevestigingsmail die je ontving of via het
contactcenter. Op die manier komt
jouw afspraak terug vrij voor iemand
anders.

Sluitingsdagen in de
zomervakantie
Op woensdag 21 juli (nationale feestdag)
en maandag 30 augustus (kermismaandag) 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 Veerle Heeren is tijdelijk afwezig.
Eerste schepen Jelle Engelbosch zal tijdens deze
periode het burgemeesterschap waarnemen.

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

ruimtelijke ordening en wonen, monumentenbeheer en onroerend erfgoed, stads- en
dorpskernvernieuwing, inrichting publieke ruimte
en stadsverfraaiing, toegankelijkheid, sociale
huisvesting, autonoom gemeentebedrijf agost,
algemene coördinatie, integrale veiligheid,
veiligheidsdiensten, strategische beleidsplanning,
interne en externe relaties, communicatie en
informatie, mobiliteit, digitalisering - smart city,
burgerlijke stand

landbouw en fruitteelt, jeugdbeleid, flankerend
onderwijsbeleid, kinderopvang en opvoedingswinkel, toerisme, diversiteit en gelijke kansen,
feestelijkheden en carnaval, personeelsbeleid en
organisatieontwikkeling, bevolking, citymarketing

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,
armoedebestrijding

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 juli
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Zaterdag 10 en zondag 11 juli
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91

Zaterdag 14 en zondag 15 augustus
(OLV-Hemelvaart)
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
T 011 67 17 00

Zaterdag 17 en zondag 18 juli
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32

Zaterdag 21 en zondag 22 augustus
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91

Woensdag 21 juli (nationale feestdag)
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09

Zaterdag 28 en zondag 29 augustus
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37

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 24 en zondag 25 juli
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37
Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42

Zaterdag 7 en zondag 8 augustus
Dierenarts Beckers
Tongersesteenweg 28, 3800 Sint-Truiden
M 0474 75 83 34

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

✃

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 wd. Jelle Engelbosch
Stadskantoor
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Samenstelling en redactie
Dienst Communicatie
Vormgeving
Dienst Communicatie
Fotografie
Tijs Posen
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
Mylena Dewil
jobstudent horeca
Wat was ik blij toen eindelijk de horeca terug open ging! Ik doe deze job heel graag en hou van het contact met de
klanten. Ook zij kwamen met veel plezier terug genieten samen met familie en vrienden. Het is dikwijls hard werken,
maar ik haal veel voldoening uit mijn werk in mijn eigen stad. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met al mijn collega’s de inwoners en toeristen tijdens de zomermaanden te verwennen op één van de vele mooie terrassen in het centrum en de deelgemeenten.

www.sint-truiden.be

