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Trots op Sint-Truiden:
boerderij Vlekken

De stad door de ogen van de
gemeenschapswachten

Al jaar en dag geven vader Willy en zoon
Hendrik Vlekken het beste van zichzelf
op het land. Het resultaat is een gemengd
bedrijf waar ze trots op mogen zijn.

Ze zijn ondertussen een vertrouwd
gezicht in het Truiense straatbeeld: de
gemeenschapswachten.
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Als goede buren samen de
strijd aangaan tegen water- en
modderoverlast

We hebben al een klein voorproefje gekregen van de lente, en
het zonnige weer heeft ons allemaal deugd gedaan. We moeten
nog heel even geduld hebben, maar de lente zit eraan te komen.

Na de uitvoering van werken tegen
wateroverlast dienden de families
Vereycken en Lux een subsidiedossier in.

15

En op mooie lentedagen mag onze fiets weer van stal, voor een
tochtje doorheen het Haspengouwse landschap, maar evengoed
om sportief naar het werk te gaan.

Sint-Truiden gaat hard voor
Een Hart voor Limburg
We dagen je uit om HARD te gaan en zo de Truiense
hartslag te verhogen, gewoon door mee te doen. Lopen,
fietsen, wandelen of rollen. Bewegen doet je hartslag
versnellen en geeft je een goed gevoel. Een dubbel goed
gevoel: door mee te doen aan ROND-JE Limburg steun je
bovendien ook Een Hart voor Limburg.

Inschrijvingen in het onderwijs

Route2School

In Sint-Truiden gelden al jaren dezelfde
inschrijvingsregels voor alle scholen in
het basisonderwijs en secundair onderwijs.

Het stadsbestuur werkt samen met de
scholen in Sint-Truiden aan het project
Route2School voor een grotere verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen.
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Fietsbeleidsplan 2020-2025:
Meer mensen vaker en veiliger op de fiets
Dorp in de kijker: Aalst
Internationale Vrouwendag
Duizenden amfibieën op de Engelbamp in Melveren
Vraag van de maand: Hoe geef ik een melding door?
Gratis naar het containerpark met grofvuil
van 9 tot en met 27 maart
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Ruimte voor meer groen en wat jij
kan doen
Het stadsbestuur neemt maatregelen om
lokaal de effecten van de klimaatverandering op te vangen. In maart startte een
eerste van verschillende onthardingsprojecten rond gele plooibakens.

Gratis juridisch advies
Jeugdboekenmaand
Het welzijn van jongeren is belangrijk in Sint-Truiden
Resultaten snelheidscontroles
College van burgemeester en schepenen
Wachtdiensten
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Met jouw steun helpt Een Hart voor Limburg kwetsbare
kinderen en jongeren in Limburg. De ingezamelde middelen worden integraal gebruikt voor de financiering
van kansenbevorderende projecten die tegemoet komen
aan de vele noden. Dus ook bij scholen, verenigingen en
instellingen in Sint-Truiden.
Ga naar acties.eenhartvoorlimburg.be/project/29630 en
steun de Truiense actie door op de rode knop ‘steunen’ te
drukken. Je komt op een veilige betaalpagina terecht. Elke
gift vanaf 40 euro geeft recht op een fiscaal attest.

Sint-Truiden wil een fietsvriendelijke stad
zijn, en daarom hebben we de voorbije
maanden een fietsplan uitgewerkt.
Wat dat precies inhoudt, lees je op pagina 4.

Gaan jouw kinderen soms te voet of met
de fiets naar school? Dan is jouw inzicht in
het verkeer heel waardevol!
Met het project ‘Route2School’ brengen wij de verkeersknelpunten
op de routes van scholieren in kaart, zodat we die snel kunnen
oplossen. Jij kan ons helpen om de weg naar school verkeersveilig
te maken. Je vindt er alles over terug op pagina 35.
Onderweg naar school of naar het werk zal je zeker al eens één
van onze stadswachten tegengekomen zijn. Op pagina 8 stellen
zij zichzelf en hun werk graag aan je voor.
Met de start van de vaccinatiecampagne zitten we in een nieuwe
fase van de strijd tegen het coronavirus. Het is belangrijk dat onze
aandacht nu niet verslapt, en dat we ons goed aan de geldende
maatregelen blijven houden. Als we dat doen, geven we onszelf
de beste kansen op een stralend voorjaar met elkaar.
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stellingen uit dit mobiliteitsplan vormen
mee de handvaten voor de uitwerking van
het fietsbeleidsplan.
Zo wordt er onder andere sterk ingezet
op de realisatie van een fietsring in de
binnenstad. De fietsring zal grotendeels
samenvallen met de historische vesten
rond de binnenstad en in één herkenbare
structuur worden aangelegd. De duidelijke fietsoversteekplaatsen zullen de veiligheid voor zowel fietsers als voetgangers
verhogen. Na de realisatie van de fietsring
kan het stadscentrum een fietszone worden waar de fietser voorrang heeft op het
gemotoriseerd wegverkeer.

FIETSBELEIDSPLAN 2020-2025:

Meer mensen vaker en
veiliger op de fiets
Sint-Truiden heeft de ambitie om een fietsvriendelijke stad te zijn en wil hiervoor een
sterk fietsbeleid voeren dat zich uitstrekt over verschillende beleidsdomeinen. De kern
van dit fietsbeleid is: meer mensen vaker en veiliger op de fiets. Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 werd dan ook een ambitieus fietsbeleidsplan goedgekeurd.

Met dit fietsbeleidsplan wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat het fietsgebruik in
Sint-Truiden de volgende jaren verhoogt
en dit op een duurzame manier. Om Truienaren meer op de fiets te krijgen, worden
verschillende actieplannen uitgewerkt
voor zowel de rijdende als de stilstaande
(of geparkeerde) fiets en wordt de fiets
gepromoot als snelle, veilige, gezonde en
duurzame manier van verplaatsen.

Fietsring en onderhoud
fietspaden
Het fietsbeleidsplan maakt deel uit van
het mobiliteitsplan van de stad. Uitgangspunt hierin is het creëren van een leefbaar,
autoluw centrum met daarbij veilige verbindingsmogelijkheden voor de zwakke
weggebruikers vanuit de omliggende
dorpen. De knelpunten, kansen en doel-
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Ook het structureel onderhoud van
de fietspaden en -verbindingen is een
belangrijk actiepunt in het fietsbeleidsplan. Aantrekkelijke en goed onderhouden fietspaden zorgen voor een vlotte en
veilige verplaatsing met de fiets van de
omliggende dorpen naar het stadscentrum.

Uitgebreid fietsparkeeraanbod
Mobiliteit en stadsontwikkeling gaan
hand in hand. Het parkeerbeleid is de sleutel voor de uitbouw van een duurzaam
en groen mobiliteitsbeleid. Door een
parkeerbeleid met een heldere toekomst
te voeren, krijgen fietsers en andere trage
weggebruikers ruimte om zich op een veilige manier te verplaatsen. Meer rijdende
fietsen betekent ook meer stilstaande
fietsen. Het fietsparkeeraanbod zal dan
ook worden uitgebreid en afgestemd op
de verschillende types fietser (bezoeker,
bewoner, werknemer, student of shopper)
en hun specifieke noden voor stalling.

Fietsveilige schoolomgevingen
In het fietsbeleidsplan wordt bijzondere aandacht gegeven aan fietsveilige
schoolomgevingen. Onze verplaatsingsgewoonten worden mee bepaald
door ervaringen uit de kindertijd en de
opvoeding die we hierrond meekregen.
Ouders maken zich vaak zorgen over de
veiligheid van hun kinderen bij het naar
school fietsen. Door in te zetten op fietscontroles, een autoluwe schoolweek, de
inrichting van schoolstraten, etc worden
knelpunten systematisch weggewerkt
en kunnen veilige schoolroutes worden
aangeboden. Als kinderen van jongs af
aan de gewoonte hebben om zich met
de fiets te verplaatsen en ze dit ook veilig
kunnen doen, zullen ze op latere leeftijd
ook sneller naar de fiets grijpen.

Meer ruimte voor fietsers
Met dit fietsbeleidsplan geeft het stadsbestuur meer ruimte aan fietsers in de
publieke ruimte van onze stad. Op basis
van dit beleidsplan zullen concrete actieplannen op korte, middellange en lange
termijn uitgewerkt worden. Deze actieplannen worden jaarlijks geëvalueerd.
Fietsbeleid is geen doel op zich, wel een
middel om te werken aan leefbaarheid
en bereikbaarheid van Sint-Truiden, om
klimaatdoelstellingen te halen en in te
zetten op een betere luchtkwaliteit, en
om meer gezonde en bewegende burgers
te krijgen.
Lees het volledige fietsbeleidsplan van de
stad Sint-Truiden op
www.sint-truiden.be/fietsbeleidsplan
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Trots op Sint-Truiden:

boerderij Vlekken
“1001 ideeën”
Al jaar en dag geven vader Willy en zoon Hendrik Vlekken het beste van zichzelf op
het land. Het resultaat is een gemengd bedrijf waar ze trots op mogen zijn.
Hendrik en zijn vrouw Femke wonen samen met hun 2 dochtertjes naast de ouderlijke
boerderij, waar ook een hoevewinkel aan vast hangt. Femke droomt ervan om samen
met Hendrik de boerderij te runnen. 1001 ideeën, die ze nu stilaan naar de realiteit
proberen te brengen.

Femke vertelt ons meer.

Wat zijn de uitdagingen van de
boerenstiel de dag van vandaag?

Sinds wanneer bestaat boerderij
Vlekken?

Eerst en vooral is er natuurlijk het klimaat. De steeds drogere en warmere
zomers maken het ons niet gemakkelijk
en innovaties gaan nodig zijn. Daarnaast
zijn er natuurlijk ook heel wat politieke
beslissingen die het allemaal moeilijker
en omslachtiger maken. Een afzetmarkt
die wegvalt, is natuurlijk een ramp. Ook
het behoud van onze gronden baart ons
zorgen. Er wordt meer en meer geknibbeld aan landbouwgrond.

De boerderij bestaat al verschillende
generaties. Willy nam het bedrijf 43 jaar
geleden over van zijn ouders en nu is het
stilaan onze beurt.

Waaruit bestaat jullie teelt?
Hebben jullie ook vee?
Wij zijn een gemengd landbouwbedrijf. Wij telen appels, peren, kersen,
aardappelen, voeder- en suikerbieten,
mais, tarwe en gerst. Daarnaast hebben
we ook nog koeien en enkele schapen.
En dat alles op een eerder bescheiden
oppervlakte.

Zijn er nog randactiviteiten
buiten de teelt?
De hoevewinkel is een belangrijke pilaar
in ons bedrijf. Wij geloven heel hard in
het Korte Keten principe en willen graag
het belang van lokaal voedsel extra in
de kijker zetten. Het zou leuk zijn om
nog meer met de hoevewinkel te kunnen
doen (onder andere onze eigen vleespakketten), maar dat vraagt nog wat praktische en administratieve aanpassingen.

Voelen jullie ook de invloed van
corona?
Corona heeft voor een positieve verandering gezorgd. De hoevewinkel kende
een boost. Mensen vonden de weg naar
de boer terug. Het is leuk dat mensen
stilletjes terug beseffen dat je eten niet
van de andere kant van de wereld moet
komen om lekker te zijn.

Wat zijn jullie toekomstplannen?

komstplannen. We zijn beide van mening
dat we niet in oppervlakte willen groeien.
Wij zullen wel blijven vasthouden aan
de verschillende teelten. Op die manier
doen we wat aan kringlooplandbouw.
Daarnaast denk ik dat een modernisering
van de infrastructuur hoog op de agenda
zal staan.

Jullie waren te zien in
‘Boerenjaar’ op Vier. Wat was
jullie motivatie om hieraan deel
te nemen?
Ik werk graag mee aan alles wat de landbouwsector in een positief daglicht zet.
En dat doe ik vooral voor mijn kinderen.
Ik wil dat zij trots kunnen zijn dat ze
boerendochters zijn. En tot mijn grote
verbazing waren Hendrik en Willy ook
meteen enthousiast. Het was echt een
toffe ervaring.
Femke en haar familie zijn ook te volgen
op hun blog:
https://boerderijvlekken.blogspot.com/

Door corona heb ik beslist om minder
buitenshuis te gaan werken. Ik behoud
mijn andere job nog halftijds omdat ik
heel graag met erfgoed bezig ben.
Hendrik en ik hebben duidelijke toe-

© Marco Mertens
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DE STAD DOOR DE OGEN VAN DE
GEMEENSCHAPSWACHTEN

Astrid: Het was voor ons soms ook heel
moeilijk om te kunnen volgen welke
regels nu precies van kracht waren.

Ze zijn ondertussen een vertrouwd gezicht in het Truiense straatbeeld: de gemeenschapswachten. Vriendelijk en behulpzaam staan ze elke dag paraat om je te helpen.
Maar hoe zien ze de stad zelf en wat kunnen we van hen leren? Hoe moeilijk is hun
job in coronatijd en welke anekdotes komen ze tegen?

Astrid Kindermans

"De mensen kunnen
helpen, dat maakt
mijn dag!"

Hoe zien jullie de stad SintTruiden?
Astrid: Een stad apart met veel groen en
veel rustgevende elementen.
Peter: Veel diversiteit in de bevolking.
Een boeiend centrum omringd door de
mooie natuur. Sint-Truiden verrast ons
nog elke dag, in de positieve zin van het
woord.
Geert: Het is hier zalig om te wandelen
en te fietsen. Sint-Truiden ligt mooi in
het groen.

Geert Vermeulen

Freddy: De stad is in 20 jaar tijd erg
veranderd. Toen wij begonnen als
gemeenschapswacht, waren we al het
eerste aanspreekpunt van de Truienaar.
In het straatbeeld aanwezig zijn voor
de bevolking was en is nog steeds onze
belangrijkste opdracht.

Gerry: De coronacrisis was en is geen fijne
tijd. Ze weegt zwaar op iedereen, ook op
ons. Vooral bij het begin van de crisis, nu
bijna een jaar geleden, hebben wij veel
moeten incasseren bij het sensibiliseren
en handhaven van de maatregelen zoals
mondmaskerplicht, samenscholingsverbod, niet-essentiële verplaatsingen, verplichte looprichting in de straten en op
de markt, …

kunnen helpen, dat maakt mijn dag.
Het is een evenwichtig zoeken tussen de
mensen helpen en ervoor zorgen dat de
geldende regels in Sint-Truiden worden
nageleefd.
Gerry: Ik ben nu aan mijn 7de jaar als
gemeenschapswacht-vaststeller bezig.
Voor veel mensen ben je echt het gezicht
van de stad, iemand bij wie ze altijd
terecht kunnen. Wij verrichten geen
wonderen, maar we kunnen toch een
klein verschil maken.

Eric: Sint-Truiden is een bruisende stad
met gezellige terrassen. Er is altijd wel
iets te zien en te beleven. En toen kwam
corona en alles viel stil… Naarmate de
maatregelen langer blijven duren, merken we dat sommige mensen prikkelbaarder worden.

Waarom hebben jullie voor deze
job gekozen?
Peter: Het is een boeiende job ten dienste
van de bevolking: het garanderen van
veiligheid, kinderen veilig helpen oversteken, … Je leert de stad en de mensen
kennen, elk met hun eigen karakter.
Geert: Het is zo boeiend en divers, ik heb
me nog geen dag verveeld. De mensen

Gerry: Sint-Truiden is een gezellige,
dynamische stad met een groot aanbod.
Winkelen, cultuur, natuur, sport, er is
voor ieder wat wils.

Freddy Spiritus

Maak je ook grappige dingen
mee tijdens de job?
Eric: Tijdens mijn schoolpost merkte ik
dat alle schoolkinderen een hoedje moesten aandoen in school. Ik had er al een
paar lachend gevraagd of ze hun hoedje
niet wilden wisselen met mijn pet van
gemeenschapswacht. Niemand wilde
wisselen, tot er plots wel iemand ‘ja!’ zei.
Daar sta je dan met je mond vol tanden.

Welk effect heeft corona op je
job?
Peter: We merken dat de mensen de
maatregelen beu worden, wat begrijpelijk is. Hierdoor wordt er soms wat geïrriteerd gereageerd naar ons toe. Maar er
zijn betere tijden in het vooruitzicht met
de uitrol van de vaccinatiecampagne.
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Wist je dat
gemeenschapswachten
een zeer gevarieerde job
hebben!
De gemeenschapswachten zijn het eerste
aanspreekpunt voor de burger. Ze helpen
jou graag verder.
Daarnaast zijn ze de oren en ogen van de
lokale overheid. Ze signaleren problemen
op vlak van veiligheid, milieu en wegennet aan de bevoegde instanties. Behalve
informeren, hebben ze ook een belangrijke sensibiliserende rol met betrekking
tot het bekend maken van de geldende
regels in de stad.
In de eerste plaats werken de gemeenschapswachten dus preventief en
sensibiliserend, maar ze kunnen ook
sanctionerend optreden. Enkele gemeenschapswachten (de ‘gemeenschapswacht-vaststellers’) zijn bevoegd om
inbreuken op het GAS-reglement vast
te stellen, zoals sluikstort, wildplassen,
het niet opruimen van hondenpoep, …
De meeste opdrachten van de gemeenschapswachten zijn er dus op gericht
om overlast en kleine criminaliteit te
voorkomen. Hun aanwezigheid in het
straatbeeld heeft een ontradend effect.

Gerry Vandereyken
Gemeenschapswacht Zepperen, Ordingen
en Brustem
0494 57 56 78
Geert Vermeulen
Gemeenschapswacht Groot-Gelmen,
Engelmanshoven en Gelinden
0491 62 14 25

Rohnny Mathei

Ze worden ingezet voor diverse
opdrachten, bijvoorbeeld:
• Dagelijkse patrouilles in de winkelstraten ter preventie van winkeldiefstal.
• Periodieke autocontroles waarbij ze visueel nagaan of het voertuig correct werd
afgesloten, of er waardevolle voorwerpen
in het voertuig werden achtergelaten, …
• Optreden als gemachtigd opzichter aan
de scholen.
• Wekelijks toezicht tijdens de Haspengouw Markt om gauwdiefstal te
voorkomen en de Grote Markt vrij te
houden van verkeer.
• Vakantietoezichten in samenwerking
met de wijkagent.
• Toezichthoudende taak bij stedelijke
evenementen.
• …

Eric Schroeyen
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Astrid Kindermans
Gemeenschapswacht Velm, Kerkom en
Aalst
0493 97 01 64
Freddy Spiritus
Gemeenschapswacht Halmaal en Bevingen
0493 51 25 62

Dorp in de kijker:

Aalst

Het mooie Aalst heeft heel wat te bieden. Op het geklasseerde
dorpsplein vinden we de pastorij, het voormalig gemeentehuis
en de Onze-Lieve-Vrouwkerk uit de 19de eeuw.
Het hoogste punt van Aalst is de Wayenberg. Van hier kan je zien hoe mooi Aalst
in de vallei van de Melsterbeek is ingebed.
In het voorjaar bloeien in de weiden
de wilde Narcissen of zoals ze in Aalst
genoemd worden de ‘Tijlozen’. De meisjes
van Aalst werden vroeger dan ook ‘Tijlozen’ genoemd.
De Rode Winning in de Voordstraat
behoorde toe aan de abdij van Sint-Trui-

den en is onlosmakelijk verbonden met
de legende van de ‘Duivelsteen’: de duivel
moest als straf met een zware steen op
zijn rug van Sint-Truiden naar Tongeren
vliegen, maar in zijn boosheid wou hij
de steen op de Rode Winning gooien om
zo de abdij te straffen. Hij miste en de
steen kwam in de gracht terecht, waar
hij jarenlang bleef liggen. Bij werken aan
de Voordstraat werd hij verwijderd, maar
‘oudere’ Aalstenaren herinneren zich de
steen nog levendig.

Eric Schroeyen
Gemeenschapswacht Wilderen, Duras en
Runkelen
0491 92 99 63
Peter Potters
Gemeenschapswacht Bernissem,
Bautershoven en Industriezone
0498 93 90 18
Rohnny Mathei
Gemeenschapswacht Kortenbos, Melveren
en Metsteren
0492 14 34 48
Voor algemene vragen rond de
gemeenschapswachten kan je terecht bij:
Joyce Appeltants
deskundige Preventie
T 011 70 19 85
Gerry Vandereyken

De gemeenschapswachten patrouilleren
dagelijks in het centrum van Sint-Truiden en wekelijks in de deelgemeenten.
Hiernaast vind je terug welke gemeenschapswacht verantwoordelijk is voor
jouw buurt, en het gsm-nummer waarop
je hem/haar kan contacteren.
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‘De paterskerk spreekt’
uitgesteld tot maart 2022

Fiscaal attest
kinderopvang
Onder bepaalde voorwaarden kan je als
ouder voor de kosten van kinderopvang
een fiscaal attest ontvangen. De kosten
van kinderopvang, wat ook jeugdactiviteiten, sportkampen, muzieklessen, ….
omvat, kunnen fiscaal ingebracht worden
en voor belastingvermindering zorgen.
Het moet gaan om opvangactiviteiten die
buiten de normale lesuren doorgaan (in
het weekend, tijdens de schoolvakanties,
maar ook voor en na de lessen en gedurende de middagpauze).

De expo in en over de Minderbroederskerk van Sint-Truiden
wordt een jaar uitgesteld. De Minderbroederskerk en de site
worden dit jaar gebruikt als vaccinatiecentrum.
Je zal je dus vanaf maart 2022 kunnen onderdompelen in de
rijke geschiedenis van de kerk van de Minderbroeders.

Initiatie EHBO
Wil je anderen kunnen helpen als er iets gebeurt? Het Rode
Kruis Sint-Truiden leert je hoe. Jongeren tussen 15 en 25 jaar zijn
welkom voor een gratis vorming. Inschrijven kan via reservering.
sint-truiden.be.
Meer info
Jeugd
T 011 70 18 80, info.jeugd@sint-truiden.be

EARTH HOUR
Op zaterdag 27 maart, de avond voordat de zomertijd ingaat,
doet Sint-Truiden mee met Earth Hour. Tussen 20u30 en 21u30
doven we de lichten en vermijden we het gebruik van elektrische
apparaten.

NIEUWE OPENINGSUREN
LOKETTEN NMBS
Sinds 1 maart zijn de openingsuren van het loket in het
station van Sint-Truiden gewijzigd.
Op weekdagen is het loket geopend van 6u15 tot 13u30
en op zaterdag van 7u tot 14u15. Op zondag is het
loket gesloten.
Tickets kunnen op elk moment aangekocht worden via
de website, de app of de automaat in het station.
© Roel Vinck
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Doe samen met ons om 20u30 één uur lang het licht uit.
Zo besparen we niet alleen energie, maar met deze wereldwijde
beweging laten we zien dat de natuur en het klimaat onze
blijvende aandacht verdienen en dat we een positief verschil
kunnen maken.

Eind 2020 zijn er enkele
belangrijke veranderingen
doorgevoerd:
De maximumleeftijd is verhoogd naar
14 jaar en voor kinderen met een zware
beperking tot 21 jaar. Dit geldt ook nog
voor kosten gemaakt in 2020.
Het maximumbedrag dat je kan inbrengen, is met terugwerkende kracht verhoogd naar 13 euro voor 2020 en vanaf
2021 is dit bedrag 13,70 euro per dag.
Dit bedrag wordt vanaf nu ook jaarlijks
geïndexeerd.

OPENBAAR ONDERZOEK PROVINCIAAL RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN (PRUP) ‘KLEINHANDELSZONE
RINGLAAN’
Het provinciebestuur startte een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan om een
juridisch-planologisch kader te scheppen voor de bestaande kleinhandelsconcentratie aan de N80 en N722 in Sint-Truiden.

Aanleiding Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) heeft als doel de nodige
stedenbouwkundige randvoorwaarden te scheppen voor de historisch gegroeide
kleinhandelsconcentratie langs de N80 en N722, ter hoogte van het bedrijventerrein Schurhovenveld in Sint-Truiden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan
de ruimtelijke visie van de provincie op het kleinstedelijk gebied Sint-Truiden.
Er wordt gestreefd naar een ruimtelijke (beeld)kwaliteitsverbetering, het vinden
van een oplossing voor de bestaande parkeerproblematiek en het mogelijk
maken van verweving en vermenging van functies waaronder grootschalige
kleinhandel, kantoren en diensten.
Door de huidige aanduiding van het gebied als industriezone op het gewestplan,
moeten een PRUP en een bijbehorend milieuonderzoek opgemaakt worden om
deze bestemming te kunnen realiseren.

Openbaar onderzoek
Ook uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen komen nu in
aanmerking.
Hebben jouw kinderen vorig jaar deelgenomen aan één van de vakantiewerkingen van de dienst Jeugd, Sport of buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti?
Dan ontvang je automatisch per mail een
fiscaal attest hiervoor.
Hebben je kinderen deelgenomen aan een
vakantiewerking, maar heb je eind april
nog geen attest ontvangen? Neem dan
contact op met de dienst Jeugd, Sport of
Tutti Frutti via info.jeugd@sint-truiden.be,
info.sport@sint-truiden.be of
info.kinderopvang@sint-truiden.be.

Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen de plannen en bijbehorende documenten inkijken tot en met 9 april 2021. Dit kan tijdens de kantooruren:
• bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg
(Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt)
• bij de dienst Ruimte van de stad Sint-Truiden
(Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden).
Je kunt de documenten ook online raadplegen via de website van de provincie
Limburg (www.limburg.be/ruimtelijkeordening).
Opmerkingen kun je tot en met 9 april 2021 schriftelijk bezorgen:
• ofwel per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be
• ofwel per aangetekende brief gericht aan de Procoro van de provincie
Limburg, Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
• ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Ruimte in het stadskantoor, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.
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ALS GOEDE BUREN SAMEN
DE STRIJD AANGAAN TEGEN
WATER- EN MODDEROVERLAST
Verschillende deelgemeenten van Sint-Truiden hebben al jaren te kampen met wateren modderoverlast. Bebouwing in lager gelegen gebieden krijgt bij zware regenval te
maken met water- en modderstromen van hoger gelegen velden en akkers. Daarnaast
spelen de waterlopen, riolerings- en wegeniswerken ook een rol in het verwerken
van overvloedige regenval.
Ook bij de families Vereycken en Lux uit de Langstraat in Velm stroomde het water bij
momenten door de woonkamer. Hoog tijd voor actie! Onder begeleiding van erosiecoördinator Karel Vandaele werd er een actieplan op maat uitgewerkt om een aantal
waterpreventieve maatregelen te nemen. Na de uitvoering van de werken dienden
de families het subsidiedossier in. Wij gingen een kijkje nemen.

Sinds wanneer wonen jullie hier?
Pieter Vereycken: We kochten onze
woning in 2014. Onze buren wonen hier
sinds 1984.

Wanneer kregen jullie af te
rekenen met water en modder?
Pieter Vereycken: Wij zelf kregen voor
het eerst af te rekenen met modder- en
wateroverlast twee jaar na de aankoop
van ons huis, in juni 2016. De buren
hadden al enkele keren last gehad van
water- en modderoverlast, maar nooit
zo erg als de voorbije jaren.

Hoe erg was het? Wat was de
schade?
Pieter Vereycken: Na de hevige regenval
in juni 2016 ontstond een ware modderstroom die van de achtergelegen akker
via onze tuinen de garages inliep. De
modderstroom kwam gelukkig net niet
binnen in de woning, maar het zwembad,
de filterinstallatie en de volledige inhoud
van onze garages werden vernield.
Op 21 mei 2018 kregen we opnieuw
te maken met een modderstroom en
schade na hevige regenval. Omdat het
probleem zich herhaalde en in intensiteit toenam, namen we contact op met
de stad Sint-Truiden. We vroegen het
stadsbestuur of het mogelijk was deze
problematiek onder de loep te nemen om
zo een structurele en blijvende oplossing
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te kunnen bieden in samenspraak met de
eigenaar van de hogerop gelegen akker
en de buren.
Op 24 mei kregen we al een antwoord
van de stad met de belofte dat de problematiek zou worden aangepakt. Een
hele geruststelling!
Op 10 juni 2019 kregen we helaas
opnieuw af te rekenen met modder- en
wateroverlast na een intense regenbui.

Zijn hier ondertussen al werken
tegen water- en modderoverlast
uitgevoerd?
Pieter Vereycken: De landbouwer van het
perceel achter onze tuinen heeft, mede
op vraag van de erosiecoördinator, een
bredere grasbufferstrook aangelegd.

Toch zijn jullie, samen met de
buren, nog een stap verder
gegaan?
Pieter Vereycken: De aangelegde grasstrook heeft zeker zijn nut al bewezen,
maar bleek bij hevige regen, en afhankelijk van het gewas op het veld, onvoldoende om de water/modderstromen
op te vangen. Een meer drastische en
structurele maatregel drong zich op om
de modderstroom tegen te houden en
het overtollige water gecontroleerd af
te voeren.

Wil jij ook een subsidie voor waterpreventieve maatregelen aanvragen? Stuur een mailtje naar info.
infrastructuurwerken@sint-truiden.
be of dien een schriftelijke aanvraag
in bij de stad Sint-Truiden, dienst
Infrastructuurwerken, Kazernestraat
13, 3800 Sint-Truiden.

Naar aanleiding van het subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen van de stad Sint-Truiden, besloten wij
als bewoners onze schriftelijke aanvraag
hiervoor in te dienen. Dit om beroep te
kunnen doen op enerzijds het deskundige advies van de dienst Infrastructuur
en Watering, en anderzijds op de financiële tegemoetkoming om de werken uit
te voeren.
Na tussentijds overleg met de project
coördinator, de landbouwer en de buren,
werd besloten dat het aanleggen van een
keerwand achteraan de tuinen met een
waterafvoer op de perceelgrens tussen
Langstraat 43 en Langstraat 41 de beste
oplossing was.
Op 3 juli 2020 werd de subsidieaanvraag
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en in augustus
2020 werd opdracht gegeven aan de
aannemer om de werken uit te voeren.

Hoe kijken jullie hierop terug?
Pieter Vereycken: Omdat de water- en
modderoverlast herhaaldelijk terugkwam, was er geen andere optie dan
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EEN BOODSCHAP VAN DE AMAZONES
Lotte Dodion
Vrouw
Schrik niet
Het is tijd om je een groot geheim te openbaren:

een structurele en gemeenschappelijke
oplossing te zoeken. Het nodige geduld
en overleg met alle betrokken partijen
waren belangrijke voorwaarden om deze
oplossing te verwezenlijken. De goede
communicatie en bereidheid van het
stadsbestuur om deze problematiek ter
harte te nemen, bleken doorslaggevend
om dit tot een goed einde te brengen.
Wij wensen dan ook uitdrukkelijk alle
betrokken diensten te bedanken!

Elders in Sint-Truiden
De stad Sint-Truiden pakt samen met de
Watering, Fluvius, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de provincie, de landbouwers en de buurtbewoners de overlast
aan. Enkel een gecoördineerd beleid op
verschillende sporen kan ervoor zorgen
dat wateroverlast met succes wordt aangepakt.
Zo werden op sommige plaatsen, onder
andere in Velm en Aalst, al houthakseldammen en grasbufferstroken aangelegd. In de Stoukstraat is het project ‘buf-

Welke tips hebben jullie nog
voor andere mensen?
Pieter Vereycken: Indien je woning herhaaldelijk onderhevig is aan water- of
modderoverlast zou ik niet aarzelen
beroep te doen op het subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen. De gemoedsrust achteraf is de
investering meer dan waard.

ferwerken’ momenteel in uitvoering. Er
worden terreinaanlegwerken uitgevoerd
ter bestrijding van de bodemerosie en de
water- en modderoverlast van de hogergelegen akkerpercelen. Concreet omvatten de werken de aanleg van een aarden
damconstructie (dijk), een geprofileerde
grasbufferstrook en een graszone. De
geprofileerde grasstrook leidt het modderwater naar de dam. Achter de dam
wordt de stroom opgevangen en via de
knijp gecontroleerd doorgelaten. Hierbij
krijgen de meegevoerde gronddeeltjes
tijd om te bezinken.

Jij bent een amazone.
Je moeder was een amazone.
De moeder van je moeder was een amazone.
De moeder van je moeder van je moeder ook
en elke vrouw in jouw leven: amazone.

Op 8 maart vieren
we Internationale
Vrouwendag

Hadden we dit eerder moeten zeggen?
Ja, maar het was een test en vrouw,
keer op keer heb jij bewezen
hoe waardig jij bent. Wij zijn trots
jou tot ons te rekenen.

Hoe kunnen we dit
beter vieren dan met
vrouwelijk, creatief
talent van eigen bodem?

Ben je verbaasd? Ken je dan je kracht nog niet?
Jij die elke dag een tientonner trekt met je tanden
terwijl je al je dromen in de lucht houdt?
Jij stuntvrouw, body double voor alle rollen
die je tegelijk gestalte geeft

Lotte Dodion is een polyvalent teksttalent. Sinds jongs af aan is ze dichter
en performer. Ze won verschillende
poëziewedstrijden en publiceerde een
eigen dichtbundel Kanonnenvlees .
Lotte schreef ook een gedicht over haar
geboortestad Sint-Truiden Alternatieve
Stadsmeting, dat je terug vindt aan de
ingang van de bib. In september maakte
ze ook het stilgedicht Vergeet Me Niet
voor de herdenking van de coronaslachtoffers in onze stad. Ze is dagelijks in de
weer met allerhande poëzie en performance projecten.

aanvaller, chef, cheerleader, coach, manager, meisje, orakel, speelvogel, stormram, spiegel, stuntpiloot,
styliste, taxi, teamleader, vertrouwenspersoon, vredegerecht, zakelijk leider en ga maar door
Jij met je goddelijke lijf, dat wijze lijf
dat steeds weer uit zichzelf weet te groeien.
Jouw huid is een heldenpak.
Een body suit van vlees en bloed dat
voedt en vecht, dat leven geeft.
Twijfel je? Omdat je hapert soms?
Ook stilte is een strijdlied.
Geloof ons, jij leeft
volgens de Amazone- erecode: moed, volharding
en niet voorkruipen bij de toiletten.
PS: Aan wie haar op haar paard wil krijgen: wees gewaarschuwd.
Zij is een getrainde amazone. Een geboren ruiter. Gewapend
met opgetrokken wenkbrauwboog en trefzekere blik
die peilt en altijd doorprikt.

Al sinds illustratrice Alyssa Bers een potlood kan vasthouden, is haar grootste
passie verhalen verzinnen en speelse figuren tekenen. Na al die jaren is haar liefde
daarvoor nog steeds niet weg geëbd.
Ondertussen is ze enthousiaste tekenjuf
bij Academie Haspengouw [Beeld] en
heeft ze daarnaast een eigen praktijk
als illustrator en animator.

Knip het gedicht uit en geef het aan
een vrouw die je bewondert. Of zet
je liever iemand vanop afstand in
de bloemetjes? Ga dan op 8 maart
naar de facebookpagina van cultuurcentrum de Bogaard, deel het
geïllustreerde bericht op je sociale
media en tag de vrouw aan wie je
het gedicht graag wilt opdragen.
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Vier internationale
Vrouwendag mee!

Alyssa Bers
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Hoofdstad van
Haspengouw

INSCHRIJVINGEN IN HET ONDERWIJS

Voor alle kinderen die zich
willen inschrijven in het
secundair onderwijs
Inschrijven kan tot en met vrijdag
26 maart tijdens de openingsuren
(dit geldt niet voor buitengewoon
onderwijs).
Indien je kind dan nog niet ingeschreven is, kan je het vanaf 19
april vrij inschrijven.
De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Bij de inschrijving teken
je dat je akkoord gaat met het
pedagogisch project en het schoolreglement. Je kind wordt pas dan
ingeschreven in het inschrijvingsregister. Wie eerst komt, wordt eerst
ingeschreven.

In Sint-Truiden gelden al jaren dezelfde inschrijvingsregels voor
alle scholen in het basisonderwijs en secundair onderwijs.
Alle leerlingen kunnen pas aangemeld en daarna ingeschreven
worden op een bepaalde datum. Het Lokaal Overlegplatform
(LOP) ziet er, samen met de stad, op toe dat deze afspraken
nageleefd worden.

Voor alle kinderen die geboren zijn in 2019
of van school willen veranderen in het
basisonderwijs
Aanmelden kan tot en met woensdag 31 maart, 16u bij je
thuis via de computer, in een school, bij een Truiense welzijnsdienst (bijvoorbeeld het Huis van het Kind, Masala, ...).
Dat gebeurt online via www.naarschoolinsinttruiden.be.
Zonder deze aanmelding, kan je niet inschrijven.
Ten laatste op vrijdag 16 april krijg je via e-mail een ticket
waarmee je je kind tussen maandag 19 april en vrijdag 14
mei kan inschrijven in de toegewezen school.
Indien je kind nog niet ingeschreven is, dan kan je je kind
altijd vanaf 17 mei inschrijven.
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Wim Verkammen is deskundige van het
Lokaal Overlegplatform en is verantwoordelijk voor de inschrijfprocedure
van zowel het basisonderwijs als het
secundair onderwijs en bewaker van
gelijke onderwijskansen in Sint-Truiden.
Hij vertelt ons meer.

Wat betekent Lokaal
Overlegplatform en wat doen
jullie precies?
Het Lokaal Overlegplatform tracht
alle onderwijs- en welzijnspartners in
Sint-Truiden samen te brengen met als
grootste doel gelijke (onderwijs)kansen
te garanderen voor alle kinderen en
jongeren in Sint-Truiden.

Met wie werken jullie samen in
Sint-Truiden?
Binnen Sint-Truiden werken wij samen
met alle onderwijs- en welzijnspartners. Sint-Truiden is op dat vlak uniek,
want alle partners tonen een enorm
engagement om kinderen en jongeren
te ondersteunen en vooruit te helpen.

Er wordt veel tijd en energie
gestoken in de communicatie
naar de ouders wat betreft de
inschrijvingen. Waarom is dit zo
belangrijk?
Als je je kind wil inschrijven in een
school, zijn er veel regels die moeten
opgevolgd worden. Dit is niet voor
alle ouders even makkelijk. Zowel het
inschrijvingsproces als de inschrijvingsinfo zijn voor sommige mensen moeilijk
te begrijpen. We proberen hen daar
zo goed als mogelijk in te ondersteunen. Bovendien kunnen we niet alle
ouders even gemakkelijk bereiken. Via
meerdere kanalen de boodschap naar
de ouders doorsturen en dit op een
laagdrempelige manier is daarom een
absolute noodzaak.

Heb je vragen?
Neem contact op met:
Wim Verkammen
Deskundige Lokaal Overleg
platform Gelijke Onderwijskansen
(LOP)
T 02 553 07 11
wim.verkammen@ond.vlaanderen.be
Jeroen Cops
Deskundige flankerend onderwijs
T 011 70 15 64
jeroen.cops@sint-truiden.be
Kijk voor meer handige info op
www.naarschoolinsinttruiden.be

Is er een reden waarom er
digitaal wordt gewerkt?
Sommige scholen ervaren een zekere
capaciteitsdruk. Om er voor te zorgen
dat er geen kampeerrijen ontstaan zijn
we daarom vorig schooljaar gestart met
het digitaal aanmelden. In tijden van
corona blijkt dit trouwens een noodzaak te zijn.
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Duizenden amfibieën op de
Engelbamp in Melveren.
Sint-Truiden staat boven aan
de lijst met de plaats van de
meest overgezette amfibieën
van België.
De Engelbamp zegt je niet meteen iets,
maar is toch bij iedereen beter bekend
als de fietsweg die je vanuit Melveren
neemt richting kasteel Nieuwenhoven.
Ze snijdt een groene strook van bossen
en vijvers middendoor: komende van
Sint-Truiden zie je links het Kraaienbos
en rechts het privé domein kasteel Nieuwenhoven met een aantal vijvers. Tussen deze twee plaatsen maken elke lente
honderden salamanders en duizenden
padden en kikkers hun overtocht naar
de broedvijver. Door het verkeer haalden vele diertjes het niet tijdens de oversteek, maar dankzij het werk van de vele
vrijwilligers van Aulenteer-Natuurpunt
en de stad Sint-Truiden is dat nu verleden tijd.

Maar door het drukke verkeer haalden
vele diertjes het tot enkele jaren geleden
niet tijdens de oversteek. Dankzij het
werk van de vele vrijwilligers van Aulenteer-Natuurpunt en de stad Sint-Truiden
is dat nu verleden tijd. Zo werden de
tunnels die in de jaren ‘90 werden aangelegd, recent nog vernieuwd. Elk jaar
zorgen vrijwilligers voor het onderhoud
van deze tunnels en de omgeving ervan,
zodat de dieren heel eenvoudig deze
tunnels vinden en gebruiken.

De diensten in het stadskantoor
werken enkel op afspraak
Je kan een afspraak maken via www.sint-truiden.be of via
het ContactCenter op 011 70 14 14. Respecteer het uur
van je afspraak: kom dus niet te vroeg of te laat en kom
zoveel mogelijk alleen.

"Maar we blijven waakzaam en we zetten
in deze periode van het jaar elke avond
nog tientallen diertjes, die de tunnels niet
vonden, manueel over tijdens onze paddenoverzetacties. Want vijand nummer
één in de overtocht blijft nog altijd het
gemotoriseerd verkeer. We hopen dan ook
dat mensen hier rekening mee houden en
vertragen, wanneer ze met de wagen de
Engelbamp passeren."
(Diederik De Leersnyder,
voorzitter Aulenteer-Natuurpunt)

In de paasvakantie kunnen kinderen
deelnemen aan leuke sportdagen

Ook jij kan jobstudent worden bij de
stad Sint-Truiden

Beleef je graag een sportieve vakantie? Neem dan zeker deel
aan de sportdagen in de paasvakantie. De dienst Sport zorgt
voor 9 leuke dagen vol sportpret en plezier voor kinderen. Alle
info vind je terug op www.bubbelpret.be. Online inschrijven
kan je vanaf 13 maart.

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de stad Sint-Truiden
allerlei leuke activiteiten voor kinderen. Dat is alleen mogelijk
dankzij de hulp van verschillende jobstudenten die alles in goede
banen leiden. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar dynamische
jongeren om ons team van jobstudenten te versterken.
Ben jij op zoek naar een boeiende studentjob? Neem dan zeker een
kijkje op www.sint-truiden.be/werken-als-jobstudent en schrijf je in.

Elk jaar rond Valentijn, bij iets warmere
avondtemperaturen vanaf 7°, hoge luchtvochtigheid en weinig wind, ontwaken
deze amfibieën uit hun winterslaap in het
Kraaienbos en verplaatsen zich naar de
vele vijvers in de buurt aan de overkant
van de weg om daar koppeltjes te vormen en eitjes te leggen. Deze trek duurt
meestal tot begin april.
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Vraag van de maand

HOE GEEF IK EEN
MELDING DOOR?

Losliggende straatsteen opgemerkt? Is
er een straatlamp defect? Of heb je een
ander probleem vastgesteld? Meld het
ons dan zeker. Je kan dit meteen doen
met de stadsapp op je smartphone. Een
probleem melden via de app wordt nu
nog makkelijker en als je dit doet vanop
de meldingslocatie krijgen we meteen de
juiste coördinaten. Op die manier kunnen we het probleem nog sneller voor
je oplossen.
Je wordt via de app op de hoogte gehouden van de verdere afhandeling van de
melding.
Uiteraard kan je je melding ook doorgeven
via het formulier op www.sint-truiden.be, je
kan mailen naar meldpunt@sint-truiden.be
of de meldingskaart die je achteraan in dit
infoblad vindt deponeren in de brievenbus
aan het stadskantoor.

Zo doe je een melding via de
app:
Stap 1
open de Sint-Truiden app
Stap 2
klik op ‘Digimelding’
Stap 3
maak je meldingskeuze
Stap 4
geef indien nodige de locatie in
Stap 5
verstuur, indien je wenst, een foto
van wat je wil melden
Stap 6
geef een omschrijving van het
probleem
Stap 7
vul je naam en gsm-nummer in
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KOOP DEZE MAAND JE NIEUWE
GFT-STICKER
Tot eind maart mag je de GFT-container met de sticker van 2020
buitenzetten. Vanaf april moet er op de container een sticker
van 2021 kleven.
De GFT-sticker van 2021 kan je kopen bij volgende deelnemende
handelaars en warenhuizen. Je kan er ook terecht voor het
afhalen van je tegoed huisvuilzakken. De GFT-sticker kost 40 euro
voor een grote container en 15 euro voor een kleine container.
- Aveve Brustem, Vliegveldlaan 50
- Bruno Service Station Brustem, Luikersteenweg 235
- Bruno Service Station Sint-Truiden, Naamsesteenweg 249
- Dagbladhandel Elly en Mario, Tiensesteenweg 313
- Eurospar Zepperen, Eynestraat 85
- Spar Gelinden, Engelmanshoven-Dorp 99
- Spar Express Pascy, Hasseltsesteenweg 347
- Spar Express Velm, Halingenstraat 76
- Spar Express Sint-Truiden, Grote Markt 19
- Carrefour, Grote Markt 29

Gratis naar het containerpark met
grofvuil van 9 tot en met 27 maart
Jij kan van dinsdag 9 tot en met zaterdag 27 maart gratis je
grofvuil binnenbrengen bij het containerpark. Zo krijgen
inwoners de kans om hun afgedankte spullen kosteloos
van de hand te doen.
Dat is een bewuste en duurzame keuze. De hoeveelheid
ingezameld afval nam immers almaar toe. Bovendien
bleek het in 70% van de gevallen om recycleerbaar vuilnis
te gaan, dat ook via de reguliere werking kan aangeboden
worden. In tijden van klimaatverandering is dat niet meer
te verantwoorden.
We moeten daarom op een milieubewustere manier met
vuilnis omgaan. Dat besef bestaat er trouwens ook onder
onze bevolking. Ruim 80% is bereid om minder afval te
produceren en beter te sorteren. We gaan in die zin ook
sterker inzetten op slimme sensibilisering en preventie.
Dat is ook één van de actiepunten binnen ons lokale
klimaatplan.

Vanaf 1 april worden enkel
de GFT-containers met een
sticker van 2021 geledigd.
Meer info
Milieu
T 011 70 15 30
info.milieu@sint-truiden.be

Bordeaux huisvuilzakken blijven
nog geldig tot eind 2021
In januari 2020 dook de grijze huisvuilzak voor het
eerst op in het straatbeeld. De grijze zak uit gerecycleerd materiaal vervangt de bordeaux zak die
Limburg.net in heel Limburg gebruikte. Heb jij nog
bordeaux huisvuilzakken? Dan kan je deze nog gebruiken tot eind 2021.
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Wist je dit al?

Tuinonderhoud of klusjes? Een
wijkwerker helpt je graag!
Wijk-werken Haspengouw is op
zoek naar nieuwe werkgevers
voor tuinonderhoud en klusjes.
Heel wat werkzoekenden willen
graag hun steentje blijven bijdragen aan de samenleving en
dit kan georganiseerd worden
via het systeem van Wijk-werken.
De Wijk-werkcheques kosten
7,45 euro/uur en zijn bovendien
gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar
voor particulieren.
Via www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving kunnen nieuwe
gebruikers zich online inschrijven, maar de bemiddelaars helpen je
ook graag telefonisch, via e-mail of op een persoonlijke afspraak.
Ben je particulier, een niet-commerciële organisatie, een school
of een fruitbedrijf? Dan horen we graag wat een Wijk-werker
voor jou kan doen!
Wijk-werken Haspengouw is actief in Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen.
Meer info
Marijke, 0492 42 33 94, marijke@wijk-werkenhaspengouw.be
Wim, 0493 41 52 75, info@wijk-werkenhaspengouw.be
www.wijkwerkenhaspengouw.be

OPROEP! Ben jij tussen 18 en 21 jaar
en heb jij een handicap? Dan kan jij
vanaf nu ook een aanvraag indienen
voor een inkomensvervangende
tegemoetkoming en
integratietegemoetkoming

Gratis juridisch advies
Als je twijfelt aan je rechten of plichten in een onenigheid
of je bent gewoon op zoek naar praktische inlichtingen
of juridische informatie, dan heb je recht op gratis eerstelijnsadvies. Je kan dan terecht bij een advocaat voor
een verkennend gesprek of een eerste juridisch advies.
De eerstelijnsadvocaat geeft enkel mondeling advies.
Hij luistert, adviseert en verwijst eventueel door naar de
bevoegde instantie of geschikte dienst. Deze advocaat
staat niet in voor de verdere behandeling van je zaak.
Deze consultatie is gratis en ook voor het advies dat je
krijgt, hoef je niets te betalen. Het gesprek is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim van de advocaat.
Als je weet dat je een advocaat nodig hebt die je
dossier namens jou behandelt: zoek een advocaat op
www.balielimburg.be.
Sinds 1 januari zijn de uren van de gratis juridische eerstelijnsbijstand in het Sociaal Huis uitgebreid:
- elke tweede maandag van de maand van 10u tot 12u
- elke derde dinsdag van de maand van 15u30 tot 17u30

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
is in de volksmond beter gekend als 'de premie van de
Zwart-Lieve-Vrouwstraat'. Deze dienst behandelt alle
dossiers van mensen die een aanvraag doen voor een
erkenning als persoon met een handicap, zoals inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming en parkeerkaart.
Jongeren met een handicap kunnen voortaan vanaf 18
jaar een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
en eventueel een integratietegemoetkoming (IT) krijgen.
Voorheen kon dat pas vanaf 21 jaar.
Sinds 1 januari 2021 wordt dit toegepast op nieuwe
aanvragen en worden bestaande dossiers en aanvragen
van personen die geboren zijn tussen 31 juli 1999 en 31
juli 2002 herzien om met de nieuwe leeftijdsvoorwaarde
rekening te houden vanaf augustus 2020.
Voor de wetswijziging konden personen met een handicap tot hun 21ste verjaardag enkel een bijkomende
kinderbijslag krijgen. Door de wetswijziging zullen jaarlijks zo'n 10.000 jongeren een inkomensvervangende
tegemoetkoming (IVT) en eventueel een integratietegemoetkoming (IT) kunnen krijgen van zodra ze 18 worden.
Je kan bij een maatschappelijk werker van het Sociaal
Huis terecht om je aanvraag in te dienen.

Budgetmeter gas en elektriciteit wordt
Prepaid
Vanaf februari 2021 spreekt Fluvius niet meer van een budgetmeter, maar wel van Prepaid of digitale meter met prepayment.
Fluvius is ook volop bezig om de klassieke budgetmeter (waar je
je budgetkaart moet insteken) om te bouwen tot een digitale
meter met prepayment.
Prepaid is een dienst van Fluvius waarbij je kiest om te betalen vóór
gebruik. Je betaalt eerst voor de energie die je nodig hebt, dan
pas kan je elektriciteit of gas gebruiken. Je kan gemakkelijk online
betalen voor je energie op www.mijndigitalebudgetmeter.be.
Betalingen met je bankkaart, bij OCMW's (laadpaal aan het
OCMW en stadskantoor) en klantenkantoren Fluvius zijn ook
mogelijk.
Om Prepaid te gebruiken, heb je een digitale meter nodig. Deze
wordt gratis geïnstalleerd. Prepaid kan pas geactiveerd worden
als Fluvius jouw sociale leverancier wordt.

Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Je kan telefonisch
een afspraak maken via 011 69 70 30.
Je kan ook terecht bij het vredegerecht voor gratis juridisch
advies. Dit gaat door elke 4de maandag van de maand van
11u tot 12u30 (Kazernevest 10, tel. 011 68 29 96).
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Meer info | OCMW - Sociaal Huis | Clement Cartuyvelsstraat 12 | T 011 69 70 30 | sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
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Laat je afval niet achter

LAAT JE
VACCINEREN,
HET IS VAN
LEVENSBELANG!
Vaccinatie is onze belangrijkste troef
om de COVID-19-pandemie achter ons
te laten. Met het prikje bescherm je niet
alleen jezelf maar ook je geliefden en
bouw je mee aan groepsimmuniteit om
zo controle te krijgen op dit virus en het
uit de samenleving te krijgen.

Hoop voor de toekomst is de
kracht van vandaag.

vrijwilliger van
“ Als
Vriend en Taal kijk

ik er heel erg naar
uit om weer met nietNederlandstaligen
onze taal te oefenen.

”

Zwerfafval leidt tot grote ergernis bij mensen, organisaties en gemeenten. De
strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten ook handenvol belastinggeld.
Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van het totaal volume zwerfafval. Meer
dan drie op de vier Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en blikjes
en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed, doordat
stukjes blik en plastic in het voedsel van dieren terechtkomen, zowel op het
land als in de zee.
Sint-Truiden bindt jaar na jaar de strijd aan tegen zwerfafval met diverse sensibiliserings- en opruimacties. Zo is er het mooimakersproject (coachingtraject
rond zwerfvuil), het inschakelen van fiets- en wandelpeters en de organisatie van
zwerfvuilacties, samen met burgers, scholen en verenigingen, in samenwerking
met Limburg.net. Meer dan 160 vrijwilligers zetten zich dagelijks, samen met de
dienst Reiniging van de stad, in om van Sint-Truiden een propere en leefbare
stad te maken. Toch blijft zwerfafval een hardnekkig probleem.
Om mee te ijveren voor een structurele oplossing is de stad Sint-Truiden in 2018
mee ingestapt in de Statiegeldalliantie. Op die manier ijveren we samen met
vele andere organisaties en gemeenten bij de Vlaamse regering om statiegeld
voor plastic flesjes en blikjes in te voeren.
De invoering van statiegeld zou ervoor zorgen dat het merendeel van deze
verpakkingen terug ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt.
En dat is goed nieuws voor het milieu en ook voor onze portemonnee, want de
kosten voor het opruimen van zwerfvuil nemen jaar na jaar toe.
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Aanraders

JEUGDBOEKENMAAND

De bib hoort graag wat jouw
favoriete boek is.

NIEUW IN DE BIB

Linus liet ons weten dat hij nu in het eerste studiejaar zit en al graag leest. Het
woeste boek van Wolf en Hond van Sylvia
Vanden Heede en met mooie illustraties
van Marije Tolman is één van zijn favoriete boeken.

Dit jaar geen gewone Jeugdboekenmaand. Helaas gooit corona weer roet
in het eten, maar dat wil niet zeggen
dat er online niks te beleven valt of dat
je de boeken niet gewoon kan komen
uitlenen in de bib.

Lees je graag? Kom je, net zoals Linus,
graag snuisteren tussen de boeken in de
bib?

In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand
50 jaar. Dat is niet alleen een goede
reden om het lezen te vieren. Het
is ook hét moment om dank je wel
te zeggen tegen iedereen die lezen
mogelijk maakt. Applaus dus voor alle
auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers,
boekhandelaren, bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten,
leesbevorderaars en hoera voor alle
grote en kleine lezers, voorlezers en
meelezers. We zullen hen tussen 1 en
31 maart op verschillende manieren in
de kijker zetten. 'Lezen is een feest!':
onder die noemer vieren we een maand
lang!

Heb je leuke leestips voor andere kinderen?
Geef ons dan zeker een seintje via
info.bibliotheek@sint-truiden.be of laat
het ons weten op de facebookpagina van
de bib www.facebook.com/
bibliotheeksinttruiden.

Waar de wereld in de oceaan
valt - Charles Martin (boek
volwassenen)

De bib geeft je alvast heel wat leestips rond dit thema op haar website
sint-truiden.bibliotheek.be en ook op
haar facebookpagina kan je meevolgen
met de Jeugdboekenmaand 2021, want
Lezen is een feest!

Waar de wereld in de oceaan valt gaat
over Murphy Shepherd, een man met
vele geheimen. Voor de buitenwereld
is hij priester annex kluizenaar, in werkelijkheid redt hij levens. Rouwend om
het verlies van zijn mentor stapt hij in
zijn boot om afscheid te nemen. Maar dit
plan wordt verstoord als hij een vrouw
genaamd Summer oppikt, die haar verdwenen dochter zoekt. Samen worden
Murphy en Summer de donkere wereld
van hedendaagse slavenhandel ingetrokken. Met de hulp van onverwachte
nieuwe vrienden gaan ze de strijd met de
klok aan om het meisje te vinden.

Jeugdboekenmaand is een initiatief
van Iedereen Leest

De Ickabog - J.K. Rowling
(jeugdboek)
Illustratie: Leo Timmers
Vorm: Kris Demey
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Het koninkrijk Steenrijk was ooit het
gelukkigste land ter wereld: goud in
overvloed, een koning met de fraaiste
snor die je je maar kunt voorstellen, en
slagers, bakkers en kaasmakers wiens
heerlijkheden iedereen deden huilen van
vreugde. Alles was er perfect, behalve
dan misschien de Zomphoek, de moeras-

sige, mistige streek in het noorden waar
de monsterlijke Ickabog woonde, althans
volgens de legende. Iedereen met enig
verstand wist dat de Ickabog een verzinsel was, bedoeld om kleine kinderen
bang te maken. Maar het grappige van
legendes is, dat ze een heel eigen leven
kunnen gaan leiden.

De Ickabog is een sprookje over waarheid, hoop en vriendschap. Het verhaal
is geïllustreerd met de 34 tekeningen van
de winnaars van De Ickabog Tekenwedstrijd voor 7- tot 12-jarigen.

Un divan à Tunis (dvd Tunis)
Nadat ze studeerde en haar carrière
begon in Parijs keert Selma, een 35-jarige
psychoanaliste, terug naar huis om een
praktijk te beginnen in Tunis. Vlak na
de Revolutie blijkt er een grote vraag te
zijn naar mentale gezondheidstherapie in
dit land dat gespleten zit tussen traditie
en moderniteit. Een hele rist kleurrijke
klanten passeert de revue. Alleen blijkt
het voor Selma niet eenvoudig om aan
de juiste licentie te geraken waarmee ze
haar praktijk kan verderzetten.
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ONZE VITRINE IS POPULAIR

VERLANG JIJ OOK ZO
NAAR DE LENTE?
Ieder seizoen zorgt voor unieke decors in onze streek, maar
toch kijken we ieder jaar weer uit naar die prachtige witte
bloempjes aan de fruitbomen. De eerste warme zonnestralen, de geur van versgemaaid gras en bloesems... lente,
eindelijk ben je daar!
Ook dit bloesemseizoen hebben we heel wat activiteiten
in petto waar je op een veilige manier aan kan deelnemen.
Zo zal er in april iedere dag een fruitig bezoek mogelijk zijn
bij een streekproducent. Ook de bloesemnocturne-wandelingen zijn in een nieuw jasje gestoken. Ze gaan door op
verschillende locaties.
Het infoblad van april zal je verrassen met bloesempracht én
een volledig overzicht van alle bloesemactiviteiten.
Meer info
Toerisme
T 011 70 18 18
info.toerisme@sint-truiden.be
www.visitsinttruiden.be
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Wie wandelt door de Stapelstraat heeft
zeker al eens halt gehouden aan één
van de meest opvallende en populairste
etalages van het moment: Stapelstraat
94. Hier zie je welke prachtige prijzen je
kan winnen met de nieuwste actie van
Shop & The City: de Schitterende Scanactie. Trouwe bezoekers en shoppers in
Sint-Truiden maken dagelijks kans op een
prijs. Loyaliteit wordt beloond.

The City cadeaucheque afhalen bij Toerisme Sint-Truiden en gebruiken bij een
deelnemende handelaar of horecazaak
naar keuze.

Hoe neem je deel?
Scan je Shop & The City kaart bij elke aankoop bij de deelnemende handelaars &
horecazaken. Al meteen na het scannen,
verschijnt er op de tablet of jij dé gelukkige bent van de dag.

Wat kan je dagelijks winnen?
Elke dag wordt er een Shop & The City
cadeaucheque verloot via het Shop & The
City scansysteem. Deze cadeaucheques
variëren tussen de 50 euro en 250 euro.
Heb je gewonnen? Dan kan je je Shop &

jes die in een gezamenlijke pot terecht
komen. Uit deze pot wordt er maandelijks een winnaar getrokken. Deze
winnaar wint één van de fel gegeerde
superprijzen.

Wat als je je Shop & The
City kaart scant en je geen
cadeaucheque wint?
Niet getreurd! Bij elke scan met je Shop
& The City kaart verzamel je digitale lot-

Ben jij de winnaar van de
maandelijkse superprijs?
Dan word jij persoonlijk uitgenodigd om
uit de vele superprijzen te komen kiezen.
Deze prijzen vind je terug in de schitterende prijzenetalage (Stapelstraat 94).
Ga alvast een kijkje nemen en kies voor
welke prijs jij gaat scannen.
Meer info
shopandthecity.be
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In de schijnwerpers

HET WELZIJN VAN JONGEREN IS BELANGRIJK
IN SINT-TRUIDEN
“Er is altijd iemand die naar je luistert”
Veel jongeren in Sint-Truiden maken een moeilijke tijd door.
Dat blijkt uit een enquête die de jeugdraad in december organiseerde. Ook jongeren worden immers hard getroffen door de
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
Zo geeft 53% aan dat ze in meer of mindere mate last hebben
van verveling, eenzaamheid en stress door corona en de bijhorende maatregelen. 3% van de jongeren krijgt frequent af te
rekenen met geweld binnen de gezinsbubbel en daarbuiten,
en 8% wordt hier soms mee geconfronteerd. 6% van de deelnemende jongeren heeft thuis geen plek om even tot rust te
komen. Daarnaast geeft 10% van de jongeren aan bij niemand
terecht te kunnen met zijn of haar gevoelens.

De resultaten maakten duidelijk dat er snel actie
moet worden ondernomen.
De dienst Jeugd ontwikkelde hiervoor een crisiskaart. Dit
kaartje heeft hetzelfde formaat als een bankkaart en past dus
gemakkelijk in een portemonnee. Het is de bedoeling dat jongeren dit kaartje bijhouden en te allen
tijde belangrijke noodnummers bij de hand hebben,
zoals die van de politie, de brandweer, de Druglijn, de
Zelfmoordlijn, Teleblok en Card Stop. Er worden ook
specifieke nummers van Sint-Truiden op vermeld. Zo
kunnen jongeren snel contact opnemen met de lokale
afdelingen van Habbekrats, het JAC, het OCMW of de
dokter van wacht.

werd een paneel geplaatst waarop jongeren hun emoties kwijt
kunnen. Ze kunnen hun gedachten erop uiten, een gedicht
schrijven, filosoferen of hun gevoelens omzetten in tekeningen.
Wil je graag een crisiskaart ontvangen? Stuur een mailtje met
je naam en adres naar info.jeugd@sint-truiden.be en je krijgt
een kaart thuis gestuurd.
Meer info
Jeugd
T 011 70 18 80
info.jeugd@sint-truiden.be

De jongeren deden zelf ook suggesties om hen te helpen in moeilijke periodes. Eén van die ideeën was het
creëren van een fysieke muur waar ze hun gedachten
en gevoelens op kunnen uiten. Dit idee werd meteen
uitgevoerd aan ’t Klokhuis waar de jeugdwerkorganisatie Habbekrats gehuisvest is (Trudobron 20). Er
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DOE MEE MET ROUTE2SCHOOL
EN HELP ONS DE VERKEERSVEILIGHEID VOOR
SCHOOLGAANDE KINDEREN VERDER TE VERBETEREN
Telkens opnieuw geparkeerde wagens op het voetpad langs je wandelroute naar
school? Geen zebrapad op een plek waar je kinderen de straat moeten oversteken,
een voetpad dat plots ophoudt? Laat het ons weten via de website of de app van
Route2School.
Het stadsbestuur werkt samen met de
scholen in Sint-Truiden mee aan het
project Route2School voor een grotere
verkeersveiligheid voor schoolgaande
kinderen.

Wanneer?

Via dit project willen we een grondige
analyse maken van de verkeersveiligheid
op de schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van de Truiense leerlingen. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig!

Na de dataverzameling volgt een grondige analyse van de data en vervolgens
zullen concrete actieplannen worden
opgemaakt om zoveel mogelijk knelpunten op korte, middellange en lange
termijn aan te pakken.

Met de mobiele of online applicatie van
Route2School krijgen leerlingen, ouders,
leerkrachten, directies, … de mogelijkheid om zélf mobiliteitsknelpunten op
schoolroutes te melden. Het resultaat
wordt een digitale schoolroutekaart en
acties om de verkeersveiligheid op de
route van en naar school te verbeteren.

Doe mee!
De verkeersveiligheid verbeteren voor
onze schoolgaande kinderen en jongeren
is enorm belangrijk. Daarom deze warme
oproep om jouw bevindingen te delen via
Route2School. De inbreng van leerlingen,
ouders, leerkrachten, jeugdverenigingen,
… is cruciaal!
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De verzameling van gegevens vindt
plaats van maandag 15 maart tot en met
vrijdag 30 april 2021, maar je kan je nu
al registreren.

Hoe meer data we verzamelen, hoe beter
de analyse die we kunnen maken van de
verkeersveiligheid in onze schoolomgevingen en op schoolroutes. Op die manier
kunnen we zoveel mogelijk knelpunten
proberen op te lossen zodat kinderen
zich op een veilige manier naar school
kunnen verplaatsen.
Samen werken we aan meer verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen
in onze stad!

Hoe deelnemen?
• Een duidelijk stappenplan vind je op
de website www.route2school.be
• Klik bovenaan op de website op de
knop Registreren of scan de QR-code
hiernaast.
• Na de éénmalige registratie log je in
en kan je starten.
• Geef gemakkelijk knelpunten op de
schoolroute door.
• Vergeet zeker geen foto’s mee te
sturen bij je melding(en), dit is zeer
belangrijk.
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Stadsbestuur
Sint-Truiden is op zoek
naar nieuwe collega’s
voor onze ICT-dienst via
aanwervingsexamen:
Manager ICT
A4a-A4b – contractueel – voltijdse
betrekking

Resultaten snelheidscontroles

Business Analyst

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.

B4-B5 – contractueel – voltijdse
betrekking
Hoe deze functies eruit zien, waaraan
je moet voldoen, wat we je hiervoor te
bieden hebben en hoe je kan solliciteren,
lees je op www.sint-truiden.be/vacatures.
Solliciteren kan tot en met 21 maart 2021.

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

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

Hasseltsesteenweg

70

175

18

Luikersteenweg

70

361

52

Herestraat

50

74

23

Zoutleeuwsesteenweg

50

214

45

Borgwormsesteenweg

50

125

15

Terbiest

50

102

18

Luikersteenweg

70

189

48

Lichtenberglaan

50

104

25

Hasseltsesteenweg

70

240

14

Borgwormsesteenweg

70

151

20

Naamsevest

30

324

84

Luikersteenweg

50

269

32

Zoutleeuwsesteenweg

50

334

50

Fabriekstraat

50

196

30

Galgestraat

50

89

36

Luikersteenweg

70

242

42

Halmaalweg

50

98

53

Naamsevest

30

323

132

Hasseltsesteenweg

70

244

22

Velmerlaan

50

154

17

Hasseltsesteenweg

70

206

14

Nachtegaal

70

120

14

Zepperen-Dorp

50

269

18

Herestraat

50

61

19

Tiensesteenweg

70

618

28

5282

869

Locatie

RUIMTE VOOR MEER GROEN EN
WAT JIJ KAN DOEN
De stad Sint-Truiden heeft zich geëngageerd om tegen 2030 40%
minder CO2 uit te stoten. Daarnaast neemt het stadsbestuur ook
maatregelen om lokaal de effecten van de klimaatverandering
op te vangen. In maart startte een eerste van verschillende
onthardingsprojecten rond gele plooibakens. Gele plooibakens
remmen de snelheid van het verkeer en ontmoedigen foutparkeren. Je vindt ze op verschillende locaties zowel in het centrum
van de stad als de deelgemeenten.

Door deze zones te ontharden ontstaat er ruimte voor groen
en biodiversiteit. Tegen het najaar van 2021 zullen 40 locaties
met gele plooibakens over heel Sint-Truiden plaatsmaken voor
plantvakken, al dan niet met een boom. Via de beplanting en
langs de boom kan regenwater naar de bodem sijpelen. Die
fungeert dan weer als een spons. Een eerste project, op de Binderveldseweg, is ondertussen afgerond.
Ook jij kan je ‘steentje’ bijdragen. Plant een boom, voorzie een
geveltuin of wat dacht je van waterdoorlatende grasbetontegels
als oprit, …
Samen maken we Sint-Truiden beetje bij beetje wat groener.
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Gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk
welzijn: ook live op
www.sint-truiden.be
De volgende gemeenteraadsvergadering
vindt plaats op maandag 29 maart. 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@sint-truiden.be

Wachtdiensten

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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

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

Dierenartsen
Zaterdag 6 en zondag 7 maart
Dierenarts Deracourt
Schurhoven 10, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 02 80

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Zaterdag 13 en zondag 14 maart
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91

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.

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

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

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

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

Tandartsen
Centraal oproepnummer: 0903 399 69
De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9u tot 18u.

Paasmaandag 5 april
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

Zaterdag 20 en zondag 21 maart
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32
Zaterdag 27 en zondag 28 maart
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09
Zaterdag 3 en zondag 4 april
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37

✃

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

Pascy Monette (Open VLD)
zevende schepen
pascal.monette@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

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

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

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

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

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

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

I love Sint-Truiden
Daphné Nivelles
Finaliste Miss Belgium 2021
Vinden jullie ook niet dat het tijd wordt dat we een Truiense Miss België hebben? Als finaliste voor Miss Belgium 2021
ben ik dan ook zeer fier dat ik Sint-Truiden kan vertegenwoordigen. Ik ben een echt ‘Truinoske’ en hou ervan om in
het mooie Sint-Truiden te wandelen, te winkelen en, als het weer kan, een terrasje te doen. Dus als jullie mij naar het
kroontje van Miss België willen helpen, sms dan MB12 naar 6665. (sms’en kan onbeperkt, 1 euro/sms)

www.sint-truiden.be

