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Slim afvalbeleid strijdt tegen
zwerfvuil en sluikstorten

Nieuw: sportieve senioren actief
met Nordic Walking

Sint-Truiden vormt dagelijks een prachtig
decor voor heel wat inwoners en bezoekers. De stad en de dorpen hebben zoveel
moois te bieden. En dat willen we graag
zo houden!

Vanaf maandag 7 juni breidt de dienst
Sport het seniorenaanbod uit met Nordic
Walking: de ideale manier om je conditie
te verbeteren en toch de gewrichten van
je onderste ledematen te sparen.
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Braderie en avondmarkt
Zaterdag 26 juni van 10u tot 18u, zondag 27 juni van 14u
tot 18u en maandag 28 juni van 10u tot 21u
Meng een ontspannen sfeer met leuke muziek en voeg
daar nog een vleugje zon aan toe. Het resultaat? De
Zomerbraderie van Shop & The City staat garant voor op
en top zomerse gezelligheid in de hoofdstad van Haspengouw. De handelaars stallen op zaterdag, zondag en
maandag hun braderiestandjes uit in de Truiense winkelstraten. Op maandag zijn de winkels extra laat open en is
er een speciale avondeditie van de Haspengouw Markt.
Tussendoor is er allerlei animatie volgens de geldende
coronamaatregelen.
Meer info vind je op de sociale media en website van
Shop & The City.

Beste Truienaar

We kijken allemaal uit naar een zonovergoten zomer en gezellige
zomeravonden. Sint-Truiden biedt dan ook een waaier aan activiteiten waarbij je ten volle kan genieten van een écht vakantiegevoel.
Sint-Truiden prikkelt graag al je zintuigen en is dan ook dé vakantieplek bij uitstek deze zomer.

Tijdens de maand juni kan je proeven van
fruitige activiteiten tussen de boom- en
wijngaarden bij onze fruittelers.
Wegens het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar de
zomervakantiewerking Bubbelpret. Je kinderen kunnen zich naar
hartenlust uitleven tijdens diverse sportieve en creatieve activiteiten.
Dit verloopt volledig coronaproof in 19 veilige contactbubbels. Ook
tieners kunnen deelnemen aan keitoffe activiteiten in de lokalen
van Habbekrats.

Schrijf je kind(eren) vanaf 5 juni in voor de
zomeractiviteiten via www.bubbelpret.be.
Naar het buitenland?
Wil je toch graag andere oorden verkennen deze zomer? Check
zeker je vaccinatiedatum op www.laatjevaccineren.be alvorens je
vakantie te boeken!
Ik kijk alvast samen met jullie uit naar een ‘normale’ zomer.
Jelle Engelbosch
burgemeester wd.
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Fruitige activiteiten
Het hele jaar door ademen we in Sint-Truiden fruit, veel fruit. En daar zijn we fier op!
Jaarlijks zorgen de Haspengouwse fruittelers ervoor dat we op elk gewenst moment
kunnen genieten van al dat fruitig lekkers.

Enkele bedrijven, die je hierna kan terugvinden, maken tussendoor nog even de
tijd om hun deuren open te zetten voor
het publiek. Kom zeker eens luisteren
naar hun enthousiast verhaal of schrijf
je in voor een deugddoende ontbijt- of
avondwandeling tussen de boom- en
wijngaarden.

Fruitnocturne

Voor alle activiteiten inschrijven via
www.visitsinttruiden.be.

Fruitbedrijf Jorishoeve
Boekhoutstraat 35, Gingelom (Boekhout)
Vrijdag 25 juni en zaterdag 26 juni

Tijdens deze avondwandeling van 3,5 km
leiden vuurpotten je de weg. Je maakt
kennis met het fruitig landschap van
Haspengouw, luistert naar een sappig
verhaal, proeft van heerlijke streekproducten en geniet ten volle van de muzikale animatie onderweg.

Prijs: 18 euro per persoon |
kind <12j: 12 euro, <6j: gratis
Je kan kiezen uit 3 tijdsloten waarop
je wenst te starten: 19u-19u20, 19u3019u50, 20u-20u20. Per tijdslot mogen er
maximum 25 personen vertrekken.

Ontbijtwandelingen

Fruitige bezoekjes
Een sappig stukje fruit heeft 3 belangrijke ingrediënten: veel werk, liefde en
toewijding. Wil jij alles weten over het
proces van bloesem tot fruit of ben je
benieuwd hoe een wijnteler te werk
gaat? Op onderstaande data kan je hiervoor terecht bij verschillende bedrijven.

Prijs: 15 euro per persoon |
kind <12j: 8 euro, <6j: gratis
Je kan kiezen uit 4 tijdsloten waarop
je wenst te starten: 18u30-18u50, 19u19u20, 19u30-19u50, 20u-20u20. Per
tijdslot mogen er maximum 25 personen
vertrekken.

Prijs: 5 euro per persoon

Fruitige wijnnocturne
• Gezond van bij Ons
Heide 97, Kortenbos
Iedere zondag in juni om 14u en 15u
• Regalys Asperges
Kamerijckstraat 11, Gingelom
Vrijdag 4, 11 en 18 juni om 14u en 15u
• Wijndomein Kitsberg
Klein Gelmenstraat 18, Heers
Zondag 6 en 27 juni om 15u
• Wijndomein Gloire de Duras
Galgestraat 126, Wilderen
Zondag 13 juni om 15u

Ontdek het wijnverhaal tijdens een
avondwandeling tussen de boomgaarden en wijnranken van Gloire de Duras.
Tijdens de geanimeerde wandeling kom
je meer te weten over de wijnbouw in
Haspengouw. Onderweg word je verrast
met een leuk verhaal in een muzikale
sfeer. Als afsluiter kan je genieten van
een hapje en enkele wijnproevertjes.
Gloire de Duras
Galgestraat 126, Wilderen
Vrijdag 11 juni en zaterdag 12 juni

Kijk hoe de zon opkomt over de boomgaarden en beleef een echt ‘kippenvelmoment’. Geniet van de rust en stilte en
word één met de natuur. Na de ontspannende ochtendwandeling van ± 4 km
kan je genieten van een heerlijk ontbijt
boordevol streekproducten.
Iedere maand wordt er een ontbijtwandeling georganiseerd op een unieke
locatie in onze fruitstreek.
Zondag 13 juni: Bottenwandeling Gelinden
Start: Natuurhuis, Kleinveldstraat 54,
Gelinden
Prijs: 15 euro per persoon |
kind <12j: 7,50 euro (maximum
30 personen)
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud
van de verdere evolutie en eventuele
aangepaste maatregelen in het kader
van de bestrijding van COVID-19.
Toerisme Sint-Truiden
T 011 70 18 18
www.visitsinttruiden.be
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Stad Sint-Truiden presenteert
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Deistag

Iedere dinsdag
livemuziek op de terrassen

Van 29 juni tot 24 augustus
Vanaf 19u30

Iedere week in een andere deelgemeente & wijk
29/06 Stayen & Runkelen - 6/07 Brustem & Aalst - 13/07 Melveren & Nieuw Sint-Truiden
20/07 Kortenbos - 27/07 Zepperen & Schurhoven - 3/08 Velm & Kerkom - 10/08 Wilderen &
Stationskwartier - 17/08 Groot-Gelmen - 24/08 Sint-Pieter

Tip: Ook iedere Donnestag in het stadscentrum!
8
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TROTS OP SINT-TRUIDEN:

WIJNDOMEIN KITSBERG
Evi en Daniel droomden ervan hun eigen wijn te produceren. In 2008 ging hun wens in
vervulling en startten ze hun eigen wijndomein, Kitsberg. Hun wijngaarden bevinden zich
op de grens van Heers en Sint-Truiden, in het hart van vruchtbaar Haspengouw.

Hoe kwamen jullie bij het idee om
wijn te maken?

Hoeveel wijnranken hebben jullie
momenteel?

Het idee is stilaan gegroeid omdat we
beroepsmatig veel met wijn bezig waren.
We verkochten wijn en gaven er les over,
dus waarom ook niet zelf wijn maken?

Op dit ogenblik verbouwen wij wijn op 1.3
ha. Er staan 6.000 stokken die ongeveer een
fles per stok voortbrengen.

De regio waar jullie wijnranken
staan, is zeer gunstig voor
wijnteelt. Hoe komt dat?
Onze wijngaard ligt op de uitlopers van
de Geliniaanse mergelgrotten in Gelinden
en is dus zeer rijk aan kalk. Dat zorgt voor
een geweldige mineraliteit en finesse in
de wijn.

Jullie wonnen al tal van prijzen.
Wat maakt jullie wijn zo succesvol?
De sleutel van ons succes heeft alles te
maken met passie en gedrevenheid. De wil
om steeds te verbeteren, om extra kennis te
verwerven, is noodzakelijk. Zodra we weer
in een normale coronaveilige wereld leven,
gaan we onmiddellijk weer studiereizen
maken om zo onze kwaliteit proberen te
bevorderen.

Vanwaar komt de naam Kitsberg?
De naam Kitsberg komt van de heuvel waar
wij wonen in Klein-Gelmen. In de volksmond kent iedereen dat als de Kitsberg.
Kits is dialect voor stenen, keien.

Welke soorten wijn worden
verbouwd?
Wij verbouwen wijn van 4 druivensoorten:
Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay en
Muller-Thurgau.

Onlangs hebben jullie ook een
eigen gin ontwikkeld. Kan je hier
iets meer over vertellen?
Op mijn 50ste verjaardag wou ik een experimentje doen met het stoken van een gin.
Ook hier zijn we zeer gedreven op zoek
gegaan naar een exclusieve samenstelling
waar Evi en ikzelf onze gading in konden
vinden. Typisch aan onze gin is dat er een
gedeelte van onze perskoek van de druiven
in verwerkt is.

Kitsberg is een gerenommeerd
wijndomein in de streek. Dat blijkt
uit de vele bezoekers en toeristen
die jaarlijks langskomen. Staan
er nog meer activiteiten op het
programma?
We gaan dit jaar opnieuw tal van rondleidingen organiseren. Het weekend van 15
augustus organiseren we ons jaarlijks wijnterras en we denken eraan om, als corona
het toelaat, samen met Toerisme Sint-Truiden een leuk evenement te organiseren.

Waar zijn jullie het meest trots op?
Onze grootste trots is dat we alles zelf
doen: van oogst tot afgewerkt product in
de fles. We zijn nog één van de schaarse
wijndomeinen waar het volledige proces
in eigen handen gehouden wordt. Dit zal
trouwens altijd zo blijven. Het is ons handelsmerk en daar zijn we trots op!
Kitsberg wijnen kunnen verkregen worden
bij de lokale handelaars van Sint-Truiden en
in de streekproductenwinkel van Toerisme.
Kitsberg Stone Mountain gin is enkel in het
wijndomein zelf verkrijgbaar.
www.kitsberg.be
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overwinnen,
“ Corona
dat lukt alleen als we
samenwerken.
”

laatjevaccineren.be
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Vaccinatie en vakantie
We doen er in Vlaanderen alles aan om iedereen zo snel mogelijk een eerste
vaccin te geven. Ook het tweede vaccin is belangrijk. Zo kunnen we een volledige en langdurige bescherming bieden.
Hou daarom bij het plannen van
een vakantie of een reis naar het
buitenland rekening met jouw
afspraak voor het tweede vaccin.
Deze afspraak kan namelijk niet
worden uitgesteld.
Kan je toch niet wachten om
vakantieplannen te maken? Dan
kan je via www.laatjevaccineren.
be/wanneer-word-ik-gevaccineerdtegen-corona inschatten wanneer

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

je wordt gevaccineerd. Zo komt de
vaccinatie niet in de weg van jouw
vakantie, of omgekeerd.

Goed en volledig gevaccineerd zijn
voor je vakantie is dus belangrijk.
Zo bescherm je jezelf, maar ook
jouw omgeving.
www.laatjevaccineren.be/
vaccinatie-en-vakantie

Hoe werkt het vaccin?
Het vaccin stimuleert je
immuunsysteem, waardoor je
lichaam antistoffen aanmaakt
om de virusdeeltjes te
bestrijden. Als je nadien met
het virus in contact komt,
beschermen de antistoffen
je. Vergelijk het met een veilig
en comfortabel harnas dat je
beschermt tegen schadelijke
indringers van buitenaf.

Bewezen effect
Studies waarbij 40.000
vrijwilligers gevaccineerd
werden, wijzen uit dat de
vaccins voor meer dan 90%
beschermen. En ook veilig zijn.
Coronamaatregelen
blijven volgen
Het is belangrijk dat je de
coronamaatregelen blijft volgen,

ook nadat je gevaccineerd
bent. Want we kunnen niet
iedereen tegelijk vaccineren.
Pas wanneer er genoeg mensen
gevaccineerd en beschermd
zijn tegen het virus, kunnen
we de coronamaatregelen
versoepelen en onze vrijheid
herwinnen.
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Academie Haspengouw in gesprek met
oud-leerlingen Koen Vanmechelen en
Jan Swerts

Corona, kunst
en cultuur:
wat doet dat
met elkaar?
We vroegen het aan twee artistieke
zonen van Sint-Truiden: Koen Vanmechelen en Jan Swerts. Twee gelijkgestemden met toch elk hun eigenheid.
Koen Vanmechelen, beeldend kunstenaar en kosmopoliet met een hart voor
de vrijgevochten Sint-Truidense mentaliteit. Jan Swerts, muzikant en honkvaste romanticus die inspiratie haalt uit
de stilte van de Haspengouwse dorpen.
Twee oud-leerlingen van onze eigen Academie Haspengouw. Een plek waar beiden op geheel eigen wijze vonden wie
ze diep vanbinnen zijn.
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"Een kunstenaar is meestal op zijn tijd
vooruit." Dat kan je van Koen Vanmechelen echt letterlijk nemen. Twintig
jaar geleden gaf hij al aan dat de manier
waarop we omgaan met de natuur tot
problemen zou leiden.

"Er komt een moment dat
we met z'n allen opgehokt
zullen worden.”
Deze nu blijkbaar profetische woorden
doen je toch even stilstaan bij de rol van
de kunstenaar en het kunstonderwijs in
het midden van een wereldwijde pandemie.
De kunstenaar is een spiegel van wat
gebeurt in de maatschappij. Dat geldt
ook tijdens corona. Jan Swerts merkt
op dat mensen ‘de weldaad van het
contrapunt’ voelden. Deze poëtische
woorden beschrijven een herkenbaar
gevoel voor de introverten onder ons.
Corona bracht ons terug naar de basics,
de traagheid, de tegenbeweging. In Jan
zijn geval: de stilte. "De eerste nachten
van de lockdown trok ik de velden in om
van de stilte te genieten. Als neo-klassiek
muzikant inspireerde me dat enorm. In
mijn muziek neemt stilte en verstilling
een belangrijke plaats in."
Bij Koen blijft het begrensde gevoel
overeind: "Dit virus is niet gemaakt voor
een kosmopoliet. Ik beweeg me in de
wereld. Ik heb gevoeld hoe het voelt
om gekortwiekt te zijn. Zoals een vogel
die een vleugel verliest en enkel nog
op de grond kan lopen. Vanuit die crisis
ontstaat kunst. Maar niet enkel de kunstenaar moest reageren. Deze pandemie
heeft ons natuurlijk allemaal gedwongen
om outside the box te denken."
"Corona leerde ons dat het ondenkbare
soms realiteit wordt: een luchthaven slui-

ten? Scholen sluiten? Er werden ons problemen voorgeschoteld die we niet voor
mogelijk achtten. En dat is het moment
dat het creatieve brein in actie schiet."
Koen Vanmechelen: "Dat zullen we in de
toekomst nog nodig hebben. Iedereen zal
in zijn vakgebied creatief moeten kunnen
denken. In de jobs van de toekomst zal
niets nog zeker zijn. Probleemoplossend
denken zal meer dan ooit een noodzaak
zijn. We zullen de jeugd moeten leren
creatief te zijn en hen tegelijk een degelijke algemene vorming geven. Zodat ze
vanuit een visie tot spitsvondige oplossingen komen. Hun creatieve brein moet
aangewakkerd worden." Een kunst- of
podiumacademie kan de plek zijn waar
dat gebeurt.
Jan Swerts beschrijft hoe zijn tijd in de
Academie Haspengouw verliep.

“De academie was de plek
waar ik de vrijheid kreeg
om me als persoon te
ontwikkelen.”
“Tegelijk werd er ook culturele bagage
aangeboden die ik nodig had om te
kunnen groeien. Richting en ruimte dus.
Pianojuf Magda Jossa was een bewaker
van het proces. Ze voorzag een rijk aanbod waaruit ik kon kiezen. Ze was een
begeesterende figuur. Zowel als pianiste
maar ook als een piano-mama. Ja, als
jonge knaap was ik gewoon een beetje
verliefd… ik geef het toe. Ze wisselde
een vrolijk, vrij liedje af met een ernstige
Bach. Op die manier werd ik geprikkeld
én kreeg ik de nodige technieken en
bagage mee. Als jonge gast wil je je eigen
stem vinden. Maar niemand heeft die zo
maar. Je staat op de schouders van reuzen. Je bent een resonantie van alles wat
voor je kwam: geworteld in veel tradities

en erfgoed. In de academie leerde ik wat
dat was en zo vond ik mijn eigen stem.”
“Laat kinderen naar de academie gaan
om te snuffelen aan alles. Laat hen
nieuwe hoekjes en kantjes exploreren. En
zo ontdekken wat in hen zit." Koen vult
aan: "De academie was de plek waar ik de
vrijheid beleefde en leerde van anderen
- met zeer veel kunde! Dat triggerde mij
om los te breken en zelf ergens te komen.
De keramieklessen destijds van Ida De Roy
zinderen nu nog na in mijn werk."
De kracht van je opvoeding en je roots
is bij beide kunstenaars een thema en
inspiratiebron.
Jan: "Sint-Truiden is een stad met dorpsallures… of omgekeerd? Zo uniek! Ik voel
me hier omzwachteld door de velden. Als
ik in de dorpen rond de stad ronddwaal,
waan ik me vaak in een 19de-eeuwse
setting. Dat is al vaak de inspiratie voor
mijn muziek geweest." Koen heeft een
hart voor de mentaliteit van de Truienaar:
vrijgevochten, niemand nodig en niet
snel van de wijs gebracht.
Deze kinderen van Sint-Truiden dragen
de stad duidelijk dicht bij hun creatieve
hart. De plek waar ze in de Academie Haspengouw hun creatieve traject startten.

Heb jij ook creatieve kriebels? En
zoek je kunstige schouders om op
te staan? Onze reuzen staan klaar
om je te leiden.
Schrijf je in voor een artistieke
podium- of beeldopleiding:
www.mijnacadmie.be/ahbeeld of
www.mijnacademie.be/ahpodium
Info en uurroosters:
www.ahpodium.be
www.ahbeeld.be
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DORP IN DE KIJKER:

Duras
Duras, één van de kleinste en jongste dorpjes van Sint-Truiden, maar toch oh zo bekend!
Met het prachtig kasteel van Duras vormt dit dorpje een enorme trekpleister voor
vele toeristen. Het kasteeldomein zorgt tevens voor een historische basis, want Duras
behoorde in eerste instantie tot de graven van Loon en daarna tot de graven van Duras.
Het kasteel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd, maar is nu volledig
gerestaureerd. Zelfs een overnachting of trouwfeest is hier mogelijk.
Nog een reden om naar Duras te trekken, is het fantastische Wijndomein Gloire de
Duras. Hier kan je terecht in het rasechte familiebedrijf voor verschillende lekkere witte
wijnen, maar ook voor rondleidingen en wijnproeverijen, want na een bezoek ben je
getuige van iets groots op wijngebied.
Een dorpje dat zeker de moeite waard is.

14
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Ontdek de nieuwe
fietsroute 'Biodivers
van Akker tot Bakker'
Op zaterdag 19 juni wordt de nieuwe fietsroute ‘Biodivers van
Akker tot Bakker’ officieel ingereden.
De fietsroute neemt je mee op de akkerplateaus in het zuiden
van onze stad. Onderweg kom je heel wat te weten over de weg
die graan aflegt van akker tot bakker, maar ook over allerlei
dieren die leven op de akkers. Bij Toerisme Sint-Truiden zijn
vanaf nu fietsrouteboekjes beschikbaar die je langsheen deze
fietsroute gidsen.
Tijdens de officiële opening op 19 juni valt er heel wat te beleven. Onderweg zijn er allerlei standjes. Je kan bijvoorbeeld zelf
graan proberen malen, luisteren naar het verhaal van Laura de
veldleeuwerik of een struikje adopteren om een nieuwe heg
aan te planten.
Wegens corona wordt er gewerkt in bubbels. Elke bubbel vertrekt op een afgesproken tijdstip.
Wil je erbij zijn? Schrijf je dan in via info@rlhv.be of 011 31 38
98. De plaatsen zijn beperkt. De fietstocht vertrekt vanuit Aalst.
Nadat je ingeschreven bent, ontvang je de exacte gegevens.
Dit project wordt gerealiseerd met de steun van ELFPO.
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Bubbelpret
De stad Sint-Truiden organiseert opnieuw
de zomervakantiewerking Bubbelpret.
De traditionele zomeractiviteiten, zoals
de sportkampen, Jeugd, Sport en Spel en
de kinderopvang via Tutti Frutti werden
vorig jaar voor het eerst geïntegreerd in
deze nieuwe vakantiewerking.
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Bubbelpret wordt helemaal coronaproof
georganiseerd voor kinderen van 2,5 tot
en met 12 jaar. We zorgen natuurlijk niet
alleen voor een veilige opvang van kinderen, maar organiseren ook elke weekdag
in juli en augustus heel wat toffe activiteiten: van knutselen tot toneel spelen,
spelletjes, uitstappen en avontuurlijke
sportactiviteiten. Dat allemaal in 19 veilige contactbubbels, verspreid over het
grondgebied van Sint-Truiden.

werking van Bubbelpret. In de lokalen
van Habbekrats (Trudobron 20) kunnen
zij terecht voor een avontuurlijk en uitdagend programma met heel wat leuke
workshops en initiaties.

Ook 12- tot 15- jarigen kunnen een fantastische zomer beleven via de tiener-

www.bubbelpret.be

Vanaf zaterdag 5 juni kan je inschrijven
via www.bubbelpret.be. Op die dag
wordt er ook een fysiek inschrijvingsmoment georganiseerd in de Gazo Lounge
(9u tot 12u).
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Vraag van de maand

Wanneer en hoe doe ik een aanvraag
voor inname openbaar domein?
In deze gevallen moet je een aanvraag
indienen voor het innemen van het openbaar domein:
• voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's…)
• voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen...)
• voor de uitvoering van werken (renovatiewerken in en aan de woning,
stockeren van bouwmaterialen zoals
paletten, big bags, gedumpt puin of
zand, laden en lossen van materialen…)
• voor een werfinrichting (werfkeet,
container, kraan, werfvoertuigen,
werftoiletten en voertuigen die tot de
werf/werken behoren, reclameborden
firma’s... ) voor grotere werken
Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen (enkele
parkeerplaatsen of een gedeelte van
de straat) die voor het verkeer weinig
of geen hinder opleveren, dan moet
je minstens 2 weken vooraf een aanvraag
indienen. Voor inname van het openbaar
domein waarbij een afsluiting van de rijbaan noodzakelijk is, moet je je aanvraag
minstens 3 weken voor datum indienen.
Een inname via een spoedprocedure is
eveneens mogelijk. Hiervoor contacteer
je de dienst Mobiliteit.

Indien de inname op privé-domein
gebeurt, moet je geen aanvraag doen.

Hoe aanvragen?
1. Je vraagt de vergunning minstens
10 werkdagen op voorhand aan via
www.sint-truiden.be/
inname-openbaar-domein.
2. Je ontvangt een mail met uitnodiging
tot betaling na behandeling en goedkeuring van je aanvraag.
3. Je voert de betalingen van de inname
online uit.
Opgelet! Indien je niet betaalt of niet
tijdig betaalt (minimum 2 werkdagen
voor de datum van de inname) heb je
geen vergunning voor een inname
van het openbaar domein.
4. Je ontvangt jouw vergunning en de
factuur automatisch na de online
betaling.
5. De medewerkers van het stadswerkhuis brengen de nodige signalisatieborden minstens 2 werkdagen voor
de datum van de inname zelf ter
plaatse.
6. Jijzelf zet de aangeleverde signalisatieborden minimum 24 uur voor de
start van de inname uit.
7. Na de inname plaats je de signalisatie
aan de kant.

8. De medewerkers van het stadswerkhuis halen de signalisatieborden de
eerstvolgende werkdag na het einde
van de goedgekeurde inname weer
op.
9. Indien je je aanvraag wenst te verlengen, doe je dit minstens 2 werkdagen
voor de einddatum van de goedgekeurde inname.
De stad heeft iemand in dienst die controleert of de innames zijn aangevraagd
en correct worden uitgevoerd.
Het openbaar domein valt in de meeste
gevallen onder het beheer van de stad,
maar in bepaalde gevallen ook van het
provinciebestuur of de Vlaamse Overheid. Voor het innemen van het openbaar domein op gewestwegen, moet je
een aanvraag doen bij het Agentschap
Wegen en Verkeer via
wegen.limburg.districtzuid@
mow.vlaanderen.be of 012 39 82 60.
Mobiliteit
T 011 70 15 85
info.mobiliteit@sint-truiden.be
www.sint-truiden.be/innameopenbaar-domein

17

Levenskwaliteit

DOSSIER:

SLIM AFVALBELEID STRIJDT
TEGEN ZWERFVUIL EN
SLUIKSTORTEN
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Samen gaan we voor
het perfecte plaatsje.
Doe jij mee?
Sint-Truiden vormt dagelijks een prachtig decor voor heel wat bewoners en bezoekers. Wandelen langs onze talrijke monumenten, een blik vanuit je raam op de stad
of een landschap, een foto van je kinderen die spelen in de fonteinen of beelden van
je trouw in een bloesemweide, de stad en de dorpen hebben zo veel moois te bieden.
En dat willen we graag zo houden!

Samen met jou willen we werken
aan een schone stad, mooi &
proper.
De stad Sint-Truiden stapte in 2020 in een
coachingtraject met Vlaanderen Mooi.
Een gedreven team van medewerkers uit
verschillende stadsdiensten werkt met
Vlaanderen Mooi een slim en efficiënt
afvalbeleid uit. Ook jij kan mee het verschil maken.

Van melding tot actie
Wekelijks, soms dagelijks, krijgen we
meldingen binnen van burgers, gemeenschapswachten, stadspersoneel en Mooimakers over zwerfvuil en sluikstorten.
Onze dienst reiniging haalt het vuil op en
daarnaast verzamelen we alle meldingen
op een kaart. Hierdoor kunnen we ons
beleid hierop sturen en de te nemen
maatregelen gericht inzetten.

Betrapt? Dat kost je tot 350 euro!
Het merendeel van de inwoners doet
beroep op de huisvuilophaling of maakt
gebruik van het containerpark. Een
kleine minderheid laat gewoon hun
afval zomaar op straat achter of dumpt
het op afgelegen locaties. Dat zorgt voor
veel ergernis bij de inwoners die het wel
goed doen.
Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis
wordt achtergelaten op een plaats

Betrapt?
Dat kost je tot 350 euro!

waar dat niet hoort. Dat kan bewust of
onbewust zijn. Voorbeelden genoeg:
sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, blikjes, flesjes, mondmaskers…
Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil. Het gaat bijvoorbeeld
om zakjes huishoudelijk afval die in
straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en
het achterlaten van huishoudelijk afval
bij vuilnisbakken, textielcontainers…
Onze politiemensen en GAS-ambtenaren
zijn het jaar rond alert voor sluikstorten
en zwerfvuil. Op plaatsen waar regelmatig gesluikstort wordt, houden we extra
toezicht.
In het vernieuwde GAS-reglement wordt
een volledig hoofdstuk besteed aan
‘Openbare orde en netheid’. Artikels 89
tot en met 93 gaan specifiek over afval
en sluikstorten.
Heb je zelf gedumpt afval gezien? Meld
het via de stadsapp, bel het Contactcenter via 011 70 14 14 of geef de melding
door aan de politie via
pz.poltrudo@police.belgium.eu.
www.sint-truiden.be/gas

=
x 280
(Met 350 euro, kan je
280 vuilniszakken kopen!)
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OPERATIE PROPER
Operatie Proper is een beloningssysteem om scholen en verenigingen een duwtje in de rug te geven om zwerfvuil duurzaam
aan te pakken. Hoe? Door een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (ter beschikking stellen van opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de
volgehouden inspanningen met een mooie financiële beloning.
Annelies Gennez en Mariet Goovaerts, leerkrachten Mens &
Samenleving in Hasp-O Zepperen, geven ons wat meer uitleg.

Waarom nemen jullie deel aan Operatie Proper?
Met deze actie willen we onze leerlingen bewust maken van het
zwerfvuil dat overal rondslingert. Door samen met hen zwerfvuil
op te halen, beseffen ze wat en hoeveel er overal langs de wegen
ligt. Sommige leerlingen waren zo gemotiveerd dat ze zelfs met
hun ouders zwerfvuil gingen oprapen.
Door deel te nemen aan Operatie Proper moedigen we onze
leerlingen aan om ook zelf Mooimaker te worden en zich zo in
te zetten voor het milieu.

WAT BETEKENT DE QR-CODE OP
DE OPENBARE VUILNISBAKKEN?
Zag jij de QR-codes al op de vuilnisbakken in de stad? Via de
QR-code verzamelen we data over het afval, de vullingsgraad,
eventuele sluikstort rond de vuilnisbak. Een jaar lang zullen
medewerkers van de reinigingsdienst deze data ingeven. Nadien
kunnen er op basis van die data slimme keuzes gemaakt worden. Misschien wordt de vuilnisbak te weinig gebruikt en zou
hij beter naar een andere locatie verhuizen?
Staat er veel sluikstort in de buurt van de vuilnisbak? Zo kan het
zijn dat er meer ophalingen bij bepaalde vuilnisbakken moeten
gebeuren, misschien zelf specifiek op bepaalde dagen.
- bij terugkerende problemen kan er bijvoorbeeld een gerichte
sensibilisering rond dit probleem opgestart worden;
- er kunnen bijkomende locaties voor nieuwe vuilnisbakken
bepaald worden;
- als een vuilnisbak heel weinig gebruikt wordt, kan deze eventueel verwijderd worden.
Kortom, de afvalmonitor helpt de stad met het uitstippelen van
het beleid met betrekking tot afval en meer bepaald vuilnisbakken op openbaar domein.
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Welk zwerfvuil komen jullie zoal tegen?
We zijn allerlei soorten zwerfvuil tegen gekomen. Dit gaat van
blikjes tot snoep- en koekpapiertjes, sigarettenpeuken, maar
ook autobanden, vuilzakken, autozetels… Je kan het zo gek
niet bedenken wat je tegenkomt. Op dit moment liggen er ook
vooral mondmaskers langs de wegen.

Is er een verschil tussen het zwerfvuil op veldwegen
en in het dorp of in het centrum?
Zeker. In het dorp of centrum kom je vooral mondmaskers,
blikjes, snoep- en koekpapiertjes en sigarettenpeuken tegen.
Langs de veldwegen zijn we zelfs autobanden en -zetels tegen
gekomen. Hier kan je al niet meer spreken van zwerfvuil.

Hebben jullie nog een boodschap of een oproep
voor de toekomst?
Neem je afval na een wandeling mee naar huis en sorteer het
daar op de juiste manier. Bezoek regelmatig het containerpark
en zet jezelf in als Mooimaker. Zo houden we allemaal samen
de natuur en onze mooie stad en dorpen proper.

Wil jij ook met jouw school of vereniging deelnemen aan
Operatie Proper? Alle info vind je op
mooimakers.be/educatie/operatie-proper.
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© Natuurhulpcentrum

ZWERFVUIL EN DIEREN
Zwerfvuil en sluikstorten ontsieren de natuur en zijn
bovendien ook gevaarlijk. Dieren kunnen verstrikt
raken in het afval, stikken of erin vast komen te zitten.
Een sigarettenpeuk, blikje, plastic of ander zwerfvuil
vormen dus een bedreiging voor dieren én soms kan
het leiden tot bodem- en waterverontreiniging.
Draag jij ook je steentje bij? Gooi geen afval in de
natuur en als je afval vindt, neem het mee!
www.natuurhulpcentrum.be

© Natuurhulpcentrum
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SPRING ‘IN DE BRES
VOOR WATER’
Onderzoek de beek in
jouw buurt
De afgelopen zomers waren droog. De waterbeschikbaarheid in
Vlaanderen is één van de laagste in Europa. Maar hoe erg lijden
de Haspengouwse beken en het leven dat ze huisvesten onder de
droogte? Het burgeronderzoeksproject ‘In de BRES voor water’
van de provincie Limburg wil samen met jou de waterstand én de
ecologische kwaliteit van beken in Haspengouw in kaart brengen.

In een eerste fase namen al 60 vrijwilligers deel. Voor deze nieuwe
fase zijn de projectpartners op zoek naar extra vrijwilligers. Ben
jij geïnteresseerd in de natuur in jouw buurt en wil je wel wat
tijd vrijmaken? Laat dan van je horen. Je kiest zelf één van de
meetpunten in jouw buurt en vult op regelmatige basis enkele
gemakkelijke vragen in. Bovendien maak je kans op een leuke prijs.
www.indebresvoorwater.be

UNIFORME CONTAINERS VOOR INZAMELING
VAN TEXTIEL
Uniforme containers voor meer herkenbaarheid
Tot op heden gebruikte elke textielinzamelaar zijn eigen container met zijn eigen
specifieke kleur. Door de jaren heen doken er naast de officiële textielcontainers ook
heel wat illegale inzamelcontainers op. Dat maakte het voor de burger vaak moeilijk
om te weten welke nu de officiële textielcontainers waren. Om die reden worden dit
jaar alle officiële textielcontainers vervangen door witte containers met een logo van
Limburg.net.
Voorkom sluikstorten en gooi geen vuilniszakken langs de container. Merk je een sluikstorting op? Meld het via de stadsapp of bel het Contactcenter via 011 70 14 14.
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Communicatie
Samen gaan we voor het perfecte plaatsje. Een selfie, een
groepsfoto, een trouwfoto of een communiefoto: die neem je
natuurlijk het liefst voor een mooie achtergrond.
Liever dus geen zwerfvuil, afval of hondendrol in het beeld.
In onze communicatiecampagne tonen we de mooie straten,
prachtige pleinen, adembenemende vergezichten en hoogstamboomgaarden.

MOOIMAKERS
HET PERFECTE PLAATSJE
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Laat je kat identificeren
en registreren
Net zoals bij honden moeten alle katten voor de leeftijd van
12 weken geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden
in de centrale databank CatID. De identificatie en registratie is
verplicht wanneer de katten weggegeven of verkocht worden.
Wanneer ze weggegeven of verkocht worden, moeten ze trouwens ook gesteriliseerd of gecastreerd zijn.
Loopt je kat verloren, dan kan ze sneller herenigd worden met
jou. De identificatie en registratie gebeurt door de dierenarts.

Ben je op zoek naar een katje? Breng zeker een bezoek
aan het dierenasiel (Bedrijvenstraat 11) of neem een kijkje
op www.dierenasielsinttruiden.be.

www.huisdierinfo.be

VRAAG DE VLAAMSE
HUISDIERENSTICKER AAN
Het is belangrijk dat, als je woning bijvoorbeeld in brand
zou staan, de hulpverleningsdiensten op de hoogte zijn
dat er huisdieren aanwezig zijn.
Daarom heeft de overheid de huisdierensticker enkele
jaren geleden in het leven geroepen. Op de sticker vermeld je, met een watervaste stift, welke huisdieren je
hebt. Deze kleef je daarna best goed zichtbaar aan de
voordeur of op een raam aan de straatkant.
Je kan de sticker aanvragen door een mail met je adresgegevens te sturen naar info.milieu@sint-truiden.be.
De sticker(s) word(t)(en) met de post verzonden naar
jouw thuisadres. De huisdierensticker is gratis, zolang
de voorraad strekt.
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Nieuw in de bib
Basisgids grassen - Arie van den
Bremer (boek volwassenen)

De juiste boom voor elke tuin Martin Hermy (boek volwassenen)

Een toegankelijke basisgids voor beginners.
Herken snel en betrouwbaar 150 algemene
soorten grassen, cypergrassen en russen
aan de hand van fraaie kleurenfoto's en
unieke detailfoto's. Van riet tot straatgras,
van zandzegge tot wollegras en van pitrus
tot ruige veldbies.

Je maakt kennis met ruim 570 boomsoorten die perfect kunnen groeien in onze
streken: van minibomen tot zuilbomen,
van groenblijvende tot droogte-tolerante
bomen, van bomen met opvallende bloemen, herfstkleuren of schors tot bomen
met eetbare vruchten en als toetje, een
heus rariteitenkabinet. Er is weinig plaats
voor de aanplant van nieuwe bossen, maar
wel voor miljoenen bomen in tuinen.

Met handige informatie over vindplaats,
vorm en de verschillende plantdelen, zoals
bloeiwijze, zaden, stengels en wortelstokken. Voor iedereen die eens met andere
ogen naar grasachtigen wil leren kijken.

Het dikke boek van onze
bijzondere natuur - Ben Hoare
(jeugdboek)
Een indrukwekkend boek vol ongelooflijke feiten en boeiende verhalen over de

fascinerende natuur. Ontdek alles over de
verschillende edelstenen en mineralen,
maar lees ook over de reusachtige mammoetboom en de gestreepte nautilus.

De tuin om de hoek (kinderboek)
Hoe helpen regenwormen de planten in
de tuin? Hoe heet de zoete vloeistof in
bloemen waar bijen en vlinders dol op zijn?
En welke tuinbewoners eindigen vaak als
hapje voor een roodborstje?
De serie Habitats om de hoek geeft kinderen een kijkje in het bos, de tuin en de
vijver. Ze ontdekken hoe dieren en planten
elkaar en hun habitat nodig hebben om
te overleven.
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NIEUW:

SPORTIEVE SENIOREN ACTIEF
MET NORDIC WALKING
Vanaf maandag 7 juni breidt de dienst
Sport het seniorenaanbod uit met Nordic
Walking: de ideale manier om je conditie
te verbeteren en toch de gewrichten van
je onderste ledematen te sparen. Bij Nordic Walking maak je tijdens het wandelen
gebruik van stokken en dat heeft heel
wat voordelen:
• je spaart de gewrichten van je onderste
ledematen door het versterken van je
spieren
• je verbetert je conditie, kracht, soepelheid, houding en coördinatie
• je versterkt je immuunsysteem
Belangrijk is dat je de juiste techniek bij
het gebruik van de stokken aanleert.
Daarom word je tijdens de wandelingen
begeleid door onze super gedreven Nordic Walk instructor en kinesiste Kathleen
Smolders.

Wanneer: vanaf maandag 7 juni, elke
maandag van 13u30 tot 14u30
Waar: vertrek Trudo Sporthal, Sint-Jansstraat 26
Voor wie: senioren die sneller willen wandelen en de conditie willen verbeteren
Prijs: initiatieles op 7 juni is gratis, nadien
30 euro voor een 10-beurtenkaart
Inschrijven: Kathleen Smolders, 0478 36
87 07, smolders.k@skynet.be
Wie geen eigen stokken heeft, krijgt er
in bruikleen.

UITGEBREID SPORTIEF
AANBOD VOOR
SENIOREN
Nu we stilaan naar betere tijden gaan en
we hopelijk snel opnieuw in groep mogen
sporten, staan ook de senioren te popelen om er terug in te vliegen. Dienst Sport
Sint-Truiden werkte samen met Senior
Actief en enkele privé-partners een gevarieerd sportaanbod voor senioren uit.

Wekelijks aanbod
• Maandag om 13u: Fitness (Concourse)
en om 13u30: Nordic Walking
• Dinsdag om 9u30: Dru-yoga (Evenaar),
om 9u30: Yoga-relax (Centrum voor
Dans en Beweging), om 9u30 en 10u30:
Spinning (Concourse), om 10u: Figuurtraining (Trudo Sporthal)
• Woensdag om 9u30 en 10u30: Seniorobics (Trudo Sporthal) en om 13u: Fitness
(Concourse)
• Donderdag om 9u30 en 10u30: Spinning (Concourse) en om 14u45: Yoga,
ik beweeg weer (Trudo Sporthal)
• Vrijdag om13u: Fitness (Concourse)

Maandelijks aanbod
• 1ste donderdag (vanaf juli) om 13u:
Begeleid wandelen 5 of 10 km (Trudo
Sporthal)
• 2de donderdag (vanaf juli) om 14u:
Bowling (Beta bowling)
• 3de donderdag om 13u30: Begeleide
fietstocht 25 km (vertrek parkeerterrein
Veemarkt)
Sport
T 011 70 17 64
info.sport@sint-truiden.be
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WIST JE DIT AL?

Tegemoetkoming in
huurprijs voor gezinnen met
bescheiden inkomen
Wonen neemt een grote hap uit het gezinsbudget, zeker voor gezinnen met een bescheiden inkomen. De Vlaamse overheid voorziet
twee tegemoetkomingen in de huurprijs.

Huursubsidie
Personen met een laag inkomen die verhuizen naar een woning van
een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking voor de Vlaamse
huursubsidie. Ook personen die van een slechte of onaangepaste
woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private
huurmarkt verhuizen of daklozen die een huurwoning betrekken,
kunnen in aanmerking komen. Personen die verhuizen naar een
sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij komen
niet in aanmerking.
Om in aanmerking te komen moet je aan enkele voorwaarden
voldoen:
- Je mag geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
Een volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal wordt
evenmin toegelaten.
- Je inkomen is beperkt (25.557 euro voor alleenstaanden zonder
personen ten laste; 27.698 euro voor alleenstaande personen met
een handicap; 38.335 euro plus 2.143 euro per persoon ten laste
voor alle andere gevallen).
- Je nieuwe woning ligt in Vlaanderen en mag geen ernstige
gebreken hebben, overbewoond zijn en ze moet voldoen aan
de rookmeldersverplichting.
- Als je minimum 65 jaar bent of een ernstige handicap hebt, moet
de woning aangepast zijn aan je fysieke toestand.

Huurpremie
Ben je ingeschreven voor een sociale woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij en sta je minstens 4 jaar ononderbroken op de
wachtlijst? Dan heb je misschien recht op een Vlaamse huurpremie.
Het bedrag hangt af van je inkomen, de grootte van je gezin en de
huurprijs van je woning.
Je hoeft hiervoor niets te doen. Je krijgt automatisch een aanvraagformulier opgestuurd per post. Krijg je een enveloppe met een
ronde, gele sticker? Gooi hem niet weg en doe hem zeker open.
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Om in aanmerking te komen moet je aan enkele voorwaarden
voldoen:
- Je huurt een private woning die voldoet aan de nodige kwaliteits
normen.
- Je inkomen is beperkt (25.557 euro voor alleenstaanden zonder
personen ten laste; 27.698 euro voor alleenstaande personen met
een handicap; 38.335 euro plus 2.143 euro per persoon ten laste
voor alle andere gevallen).
- De huurprijs van je woning mag niet hoger liggen dan 618,25 euro
voor een zelfstandige woning en 494,60 euro voor een kamer.
Per persoon ten laste is er een verhoging van 20% tot maximaal
50%.
Denk je in aanmerking te komen voor één van deze tegemoetkomingen of heb je nog vragen? Een maatschappelijk werker in het
Sociaal Huis beantwoordt jouw vragen, helpt met het invullen van de
nodige aanvraagformulieren en neemt indien nodig contact op met
Wonen Vlaanderen over jouw recht op deze tegemoetkomingen.
Meer info
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
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Sociaal Huis bedankt mantelzorgers
met mantelzorgtoelage
Mantelzorgers zijn onmisbaar voor veel
mensen en zijn van onschatbare waarde.
Hun doorzettingsvermogen en inzet om
anderen bij te staan is opmerkelijk. Het
Sociaal Huis wil deze mantelzorgers
erkenning geven met een mantelzorgtoelage. Deze toelage is een blijk van
waardering voor al hetgeen dat deze
mensen doen.

Help je een zorgbehoevende ouder, familielid, buur…? Maak dan een afspraak in
het Sociaal Huis en vraag de mantelzorgtoelage aan.
Om in aanmerking te komen voor deze
mantelzorgtoelage moet de zorgbehoevende aan volgende voorwaarden
voldoen:
- is inwoner van Sint-Truiden en woont
nog thuis;
- is minstens 65 jaar;
- heeft een beperking van zelfredzaamheid van minstens 12 punten, toegekend door de FOD Sociale Zekerheid
(de vroegere premie van de Zwarte-Lieve-Vrouwstraat);
- heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

De toelage bedraagt 200 euro per jaar.
De mantelzorger ontvangt dit bedrag
eind december.
De mantelzorgtoelage wordt aangepast
indien de zorgbehoevende in de loop
van het jaar opgenomen wordt in een
woonzorgcentrum of overlijdt.
OCMW – Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
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Doe mee aan de kunstwedstrijd

'Het Zonnelied verbeeld'
De natuur is sinds jaar en dag een inspiratiebron voor mensen.
Zo’n 800 jaar geleden bijvoorbeeld schreef Franciscus van Assisi
zijn Zonnelied. Het is een gedicht waarin hij de natuur bezingt.
Voor Zin in Zomer, een festival met literatuur en illustratie in Bilzen, Genk, Hasselt en Sint-Truiden, daagt museum DE MINDERE
je uit om je eigen Zonnelied te creëren. Hoe voel jij je verbonden
met de natuur? Hoe zou jij je liefde en respect voor de natuur
visueel uiten?

Verras ons met een beeldend kunstwerk waarin jij jouw verbondenheid met de natuur weergeeft. Dat kan als illustratie, met een
schilderij, door grafische kunst, met een foto, met videokunst of als
een gemengde kunstvorm. Ook bestaande kunstwerken kunnen
ingediend worden. De laureaten worden tentoongesteld vanaf
de start van Zin in Zomer, op donderdag 26 augustus, in en rond
museum DE MINDERE en krijgen ook online de nodige aandacht.
De deadline om in te dienen is 15 juni. De winnaar krijgt 300 euro.
www.demindere.be
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BOEK EEN
KLIMAATTUINCOACH
Wist je dat de manier waarop je een tuin aanlegt en onderhoudt,
een impact heeft op de droogte en warmte in je tuin? De Limburgse
Klimaattuincoaches geven graag advies op maat. Je kan een
Klimaattuincoach boeken via www.limburgseklimaattuinen.be.
Jouw bijdrage bedraagt 50 euro, de provincie Limburg betaalt
de rest van de kostprijs. Het gaat om een proefproject in 3
gemeenten, waarin telkens 30 tuineigenaars kunnen instappen.
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Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.

Diamanten bruiloften

Maurice Debien en Julienne Diels

60

Ernest Spiritus en Maria Bottu

Jean Pletsers en Ghislaine Claes

Maria Sampermans en Joseph Dunon

Eugène Ernens en Monique Dodemont

Germaine Gilen en Paul Breesch

Marie Vanaken en Jozef Gilissen

Gouden bruiloften

50

Julien Strauwen en Sonea Henry
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Truiense Portretten

Alphonse Rollé en Josiane Deckers

Maria Wiame en Emile Mievis

Silveer Vermeersch en Maria Gillet

Godelieve Vandersteegen en
Albert Vandevelde

Marie De Peuter en Vincent Nolens

Marguerite Nickmans en
Albert Vanbrabant
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Events in de kijker

Wat moet je doen als
je een evenement wil
organiseren?
Bij de organisatie van een evenement komt veel meer kijken
dan je op het eerste zicht denkt. Het is dus belangrijk goed na
te denken wat je wil doen en of het haalbaar is. Zo zijn er nog
altijd coronaregels die je moet volgen.

1/ Wat, op welke manier en voor
hoeveel personen mag ik iets
organiseren?
Evenementen binnen en buiten moeten
nog steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand.
Het aantal personen dat toegestaan is op
een evenement zal gradueel stijgen per
versoepeling. Voor de regelgeving in detail
wachten we op het Ministerieel Besluit
(MB). Zo kunnen er in de aanvangsfase
nog strenge randvoorwaarden zijn. Van
zodra deze voorwaarden bekend zijn kan
je deze samen met de huidige regelgeving terugvinden op www.sint-truiden.
be/vergunning-voor-het-organiserenvan-een-fuif-evenement.
Het aanvragen of melden van alle
evenementen bij de stad Sint-Truiden
is verplicht. Bij je aanvraag of melding is ook het invullen van een CERM
(covideventriskmodel.be) verplicht.
Enkel events met een groen CERM-label
kunnen ingediend worden.

2/ Wanneer moet ik een
vergunning aanvragen voor mijn
evenement?
Alle openbare evenementen moeten
altijd gemeld of aangevraagd worden.
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In ons loket kan je een aantal parameters terugvinden die bepalen of je een
aanvraag of melding moet doen.
Een melding heeft geen goedkeuring
nodig van het college van burgemeester
en schepenen. Je kan tot 48 uur vooraf
een melding doen.
Een aanvraag voor een evenementenvergunning heeft wel een goedkeuring
nodig van het college van burgemeester
en schepenen. Doe je aanvraag minstens
15 werkdagen voor je activiteit (bij grote
events enkele maanden vooraf).

3/ Hoe kan ik een aanvraag of
melding van een evenement
doen?
Via www.sint-truiden.be/vergunningvoor-het-organiseren-van-een-fuifevenement. Hou er rekening mee dat de
stad Sint-Truiden het advies van het Covid
Event Risk Model gebruikt om wel of niet
een vergunning af te leveren. Je moet dus
eerst daar je evenement in aanmelden
om het CERM-advies te bekomen. Zonder

dit CERM-advies kan je geen vergunning
krijgen. Bij wijziging van de protocollen
kan het zijn dat het CERM je vraagt om de
eventscan opnieuw uit te voeren. Als je een
ander kleuradvies krijgt dan bij je eerdere
aanvraag, moet je de stad Sint-Truiden hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

4/ Buiten de COVID-protocollen,
aan welke andere regelgeving
moet mijn evenement voldoen?
De stad Sint-Truiden heeft een politiereglement voor fuiven en evenementen
(www.sint-truiden.be/politiereglementfuiven-en-evenementen). Hierin kan je
de regelgeving terugvinden over onder
andere geluid, security, brandveiligheid,
tenten, podia, drank, promotie…
Evenementen
T 011 70 15 75
info.evenementen@sint-truiden.be
www.sint-truiden.be/vergunning-voorhet-organiseren-van-een-fuif-evenement

Buurtactiviteiten
Wil jij graag, rekening houdend met de geldige coronamaatregelen, een gezellig
buurtfeest organiseren? Contacteer dan coördinator Buurtwerking Dirk Benaets,
0492 15 68 87, dirk.benaets@sint-truiden.be.

Shop & The City en Stad Sint-Truiden presenteren

Donnestag

Iedere donderdag
livemuziek op de terrassen

Van 24 juni tot 19 augustus

Vanaf 19u30 rond de Grote Markt

Iedere donderdag kan je in het stadscentrum van Sint-Truiden terecht
voor gratis live muziek op de terrassen van de Truiense
horecaondernemers. Zomerse sfeer verzekerd!

www.sint-truiden.be/donnestag

Events in de kijker

100 JAAR STRAATVERLICHTING
OP HET BEGIJNHOF
WANDELFOTOTENTOONSTELLING NOG TOT MIDZOMERNACHT 21 JUNI
Uit de oudste foto’s van het Torenhuis op het Begijnhof blijkt
dat de eerste straatlampen hier zoals elders in de stad nog
op gas brandden. Eigenlijk was dit meer een sfeerverlichting
dan een veilige straatverlichting. Overigens waren op het hele
begijnhof slechts twee gaslampen. Deze fraaie ‘latzjaan’ stond
op draagarmen tegen de gevel.
In 1934 werd elektriciteit ingelegd in de woningen. Wellicht
werd toen ook de eerste elektrische straatverlichting aangelegd.
Het waren in totaal 3 kleine lantaarns die aan een draagarm
hingen.
In 1958 werd het Begijnhof volledig verlicht met een vijftiental nieuwe elektrische lampen. Deze waren in de smederij van
de vakschool gemaakt naar een vereenvoudigd model van de
gaslampen.

Rond 2004 verschenen de eerste moderne halogeenlampen.
Deze werden in 2019, bij de heraanleg van de straten op het
Begijnhof, vervangen door ledverlichting. Het is de bedoeling
dat deze ledlampen in de toekomst automatisch dimmen wanneer er geen volk op straat is.
Deze boeiende fototentoonstelling is fraai opgesteld langs
het wandelpad rond de begijnhofkerk. Aan de ramen van de
Festraetsstudio hangen tevens historische foto’s van de gasverlichting in de binnenstad, van de gazometer en van het
lampkensfabriek.
De tentoongestelde foto’s komen uit het stadsarchief en de
archieven van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed,
van Achille Thijs, Willy Ilsbroeck en Rita Arits.
begijnhof.buurcomite@gmail.com
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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.
Hieronder vind je de resultaten van de snelheidscontroles van de maand april.
Maximum
toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

%

Herestraat

50

97

21

22%

Lichtenberglaan

50

85

18

21%

Zepperen-Dorp

50

273

45

16%

Hasseltsesteenweg

70

178

18

10%

Borgwormsesteenweg

50

99

14

14%

Naamsesteenweg

50

551

38

7%

N80

70

289

57

20%

Fabrieksstraat

50

111

16

14%

Borgwormsesteenweg

50

206

40

19%

Naamsesteenweg

50

471

37

8%

Ordingen-Dorp

70

329

32

10%

Hasseltsesteenweg

70

156

8

5%

Tongersesteenweg

70

536

29

5%

Luikersteenweg

70

371

96

26%

Luikersteenweg

70

357

56

16%

Hasseltsesteenweg

70

201

18

9%

Halmaalweg

50

76

12

16%

N80

70

378

29

8%

Lichtenberglaan

50

98

9

9%

Galgestraat

50

146

0

0%

Zepperen-Dorp

50

309

45

15%

Naamsesteenweg

50

361

6

2%

Speelhoflaan

30

645

101

16%

Vliegveldlaan

50

335

61

18%

Haspengouwlaan N3

70

1342

689

51%

Hasseltsesteenweg

70

201

16

8%

Luikersteenweg

70

505

82

16%

8706

1593

18%

Locatie

Gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn: ook live
op www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering
vindt plaats op dinsdag 29 juni. 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.
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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,
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
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• 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 5 en zondag 6 juni
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Zaterdag 12 en zondag 13 juni
Dierenarts Bergen
Zepperen-Dorp 33, 3800 Sint-Truiden
T 011 76 77 27

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.

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

Zaterdag 19 en zondag 20 juni
Dierenarts Beckers
Tongersesteenweg 28, 3800 Sint-Truiden
M 0474 75 83 34
Zaterdag 26 en zondag 27 juni
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37
Zaterdag 3 en zondag 4 juli
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80

✃

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
Johan Stippelmans
Mooimaker/wandelpeter
Als fervente wandelaar doe ik regelmatig controle op de bewegwijzerde wandelingen om ervoor te zorgen dat deze
mooi, proper en toegankelijk zijn voor de toeristen en voor de inwoners die willen genieten van de natuur. Tijdens
deze controles stoor ik me aan het steeds terugkomende zwerfvuil. Ik doe hierbij graag een oproep aan alle inwoners
om hun afval niet in de natuur te dumpen. Wil jij je ook engageren om van Sint-Truiden een mooie stad te maken?
Sluit je dan zeker aan bij onze groep Mooimakers.

www.sint-truiden.be

