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Trots op Sint-Truiden: fruitbedrijf
Porreye en PIPO Appelsappen

Info- en ontmoetingsavond voor
buurtcomités

Eind jaren ’70 besloot Piet Porreye om
fruitteler te worden. Vandaag runt hij
samen met zijn vrouw en zonen een succesvol familiebedrijf.

Leden van bestaande buurtcomités
kunnen hier nieuwe ideeën opdoen en
mensen die zelf een activiteit willen
organiseren, komen te weten hoe ze dit
best aanpakken.
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Pietenfestival
Dans, zing, spring en lach mee met dit
fantastisch spektakel van Sinterklaas en
zijn roetpieten!
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Dossier: Wonen in Sint-Truiden

Laat je niet beduvelen

Kunstendag voor Kinderen (4+)

Tijdens de zoektocht naar een goede,
betaalbare woning moet je met veel
factoren rekening houden en moet je
een aantal keuzes maken. Wij helpen je
graag op weg.

Diefstalpreventieadviseur Kristien Vanderhoeven van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken geeft
meer uitleg over diefstal met list.

Op zondag 21 november wordt de
Bogaard volledig gekaapt door de jongste bezoekers. We maken er een groot
familiefeest van en ontdekken verschillende soorten kunstvormen.
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Voorwoord

BE-Alert

Beste Truienaar

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid,
het lokaal bestuur, bewoners of mensen aanwezig in een
bepaalde zone kan verwittigen in een noodsituatie.

De herfst is nu goed en wel in het land. Tijd om het binnen
gezellig te maken en af en toe eens flink uit te waaien met een
stevige wandeling.

Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert
om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zij ontvangen rechtstreeks informatie
via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of
e-mail. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige
aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld ramen en deuren te
sluiten bij brand.

Wij hebben heel wat mooie, feeërieke
wandelingen in ons aanbod!

Wij roepen daarom iedereen op om zich te registreren via
www.be-alert.be.

Sint-Truiden by Lights is aan een nieuwe editie gestart met heel
wat nieuwigheden, en verder op bladzijde 4 en 5 lichten we
nog een paar mooie Haspengouwse routes uit. Trek je wandelschoenen maar aan!
Heb jij nog geen buurtcomité bij jou op straat, en ben je
benieuwd of dit iets voor jou is? Kom dan zeker op 18 november naar de GAZO-site. We laten onze buurtcomités aan het
woord over hoe zij aan buurtwerking doen, wisselen onderling
ideeën uit en staan nieuwe buurtcomités bij met raad en daad.
Nieuwsgierig? Lees er alles over op pagina 12.
Nu de winter voor de deur staat, brengen we weer meer tijd door
in onze woning. Ben jij huurder, koper, bouwer of verbouwer?
Je moet met veel factoren rekening houden. Vanaf pagina 18
zetten wij alles voor je op een rij.

Wij helpen je graag op weg en geven
onder andere een overzicht van een aantal
subsidies en premies.
November is traditioneel een maand waarin we herdenken, even
stilstaan bij wat geweest is en ons stilaan voorbereiden op de
winter. Geniet van al het mooie dat Sint-Truiden in het najaar
te bieden heeft, tot gauw!
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Uittips
Maak je de wandeling van
Sint-Truiden by Lights met
kinderen? Doe de Wenstocht!
Iedere vrijdag, zaterdag en zondag vanaf zonsondergang en in
de herfstvakantie (van vrijdag 29/10 tot en met zondag 7/11)
iedere dag.
Op de wandelroute van Sint-Truiden by Lights is een spannende
zoektocht uitgestippeld. Wensboom Tilia heeft een speciaal
voorwerp verstopt in de stad. Leg de wandelroute af en los alle
vragen op om het voorwerp te vinden.
Kaart verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Truiden.

Spektakel tijdens
Sint-Truiden by Lights & Music
Zaterdag 20 november van 19u tot 22u
Op unieke locaties langs de wandelroute verrassen muzikale artiesten in verschillende genres jou. Er is voor ieder
wat wils: van rock tot pop, van kamermuziek tot techno.
Extra lichtbeleving op je route maakt de muzikale beleving
compleet.
De toegang is gratis.
Iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond na zonsondergang kan je de wandeling afleggen met het wandelplan.
Het wandelplan verkrijg je gratis bij Toerisme Sint-Truiden,
stadhuis, Grote Markt of download het plan op
sinttruidenbylights.be.
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Ontbijten in het parkbos
Kom genieten van een deugddoende ochtendwandeling door
het prachtige parkbos van het Provinciaal Domein Nieuwenhoven, gevolgd door een heerlijk ontbijt met streekproducten.

Brasserie ‘t Kelshof
Zondag 14 november
Vertrek tussen 7u30 en 8u30. Ontbijten mogelijk tot 11u.
Prijs: 15 euro per persoon | kind <12j: 7,50 euro (maximum 40
personen)
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.

Ontdekt de stad en haar
geheimen: Stadswandeling3800
Zondag 21 november van 14u tot 16u
Laat je meevoeren door een gids die je bij de monumenten leuke
verhalen vertelt over straffe madammen of vrome heiligen. Je
ontdekt de leukste plekjes en het verborgen moois van de stad.
In het stadshuis krijg je een zoet cadeau om mee naar huis te
nemen.
Prijs: 5 euro per persoon (maximum 9 personen)
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.

Kasteelverhalen:
bezoek huis Nagels
Breng een exclusief bezoek aan één van de vele kastelen in Sint-Truiden.
In november kan je een bezoek brengen aan een kasteel in het centrum van Sint-Truiden: Huis Nagels. Deze woning uit 1892 werd destijds vernoemd als stadskasteel en is
een parel vol architecturale en historische stijlelementen. Eigenaars Herman en Ingrid
ontvangen je gastvrij en leiden je rond in dit meesterwerk.
Huis Nagels
Zondag 28 november van 14u tot 16u
Prijs: 20 euro per persoon inclusief drankje en amuse
Stationsstraat 33
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.
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ORGANISEER EEN
SPETTEREND
VERJAARDAGSFEESTJE
IN LAGO SINT-TRUIDEN
BLOESEMBAD!
Geniet van een middagje plezier met je
vrienden en test alle attracties uit van het
nieuwe zwemparadijs. Met z’n allen
kunnen jullie dan smullen van een feestmenu op het zwemmersterras.
Boek vandaag nog het origineelste
verjaardagsfeestje boordevol sensatie en
plezierige wateravonturen.
Nodig je
TIP: 10 vrienden uit?
Dan feest je als
jarige helemaal gratis!

WWW.LAGOSINT-TRUIDEN.BE

Vanaf 20 genodigden
kan je zelfs 2
vriendjes gratis
uitnodigen!

Volg ons op facebook en instagram
#Meerwatermeerplezier

Happy, healthy & fit?

Ook jij kan het!
Scan je code en
ontvang je gratis
kennismakingspas voor
de LAGO CLUB fitness.

KENNISMAKINGSPAS*

BON

* Ontdek LAGO CLUB en maak kennis met onze coaches. Tijdens
deze eerste kennismaking worden je fitnessprofiel, fitnessdoelstellingen en lichaamssamenstelling in kaart gebracht.
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Eind jaren '70 besloot Piet Porreye om fruitteler te worden. In die
periode teelde hij voornamelijk peren en appelen. In 2006 besloten
Piet en zijn echtgenote Veerle het fruit een bijkomende bestemming
te geven en richtten zij PIPO appelsappen op. Samen met zoon
Dries gingen ze op prospectie om PIPO aan zoveel mogelijk mensen
voor te stellen. In 2011 stapte ook zoon Brecht in het bedrijf en
samen runnen zij vandaag een succesvol familiebedrijf in het hart
van Haspengouw.
Wij spraken met Veerle Van Hoof.

Pipo is vers geperst en zonder
bewaarmiddelen. Hoe kan dit?

Vanwaar de naam PIPO?

Door een juiste pasteurisatie van het sap
(korte verhitting) is het mogelijk om het
appelsap 18 maanden te bewaren in een
gesloten verpakking en dit zonder enige
toevoeging van bewaarmiddelen.

PIPO verwijst naar de naam van mijn man:
Piet Porreye.

Jullie zijn gestart als fruitbedrijf.
Hoe kwam de idee om ook
vruchtensap en confituren op de
markt te brengen?
Als fruitbedrijf zijn wij ook gepassioneerd
door de verwerking van het fruit. Wij telen
appelen, peren en kersen. Onze appelen
worden volledig geteeld voor PIPO. Door
ons ook op de verwerking van het fruit te
concentreren, creëren wij bovendien ook
werk voor onze kinderen.

Welke producten bieden jullie nog
aan?
Wij hebben 8 smaken appelsap, 8 smaken suikerarme confituur, vliersiropen, 2
soorten honing en 4 smaken stroop. In
de winterperiode, als het zacht fruit niet
meer aangeboden wordt in onze automaat,
maken we ook speculoos met een appeltouch. Binnenkort beginnen we weer te
bakken!

Doen jullie alles zelf?
Wat we zelf kunnen doen, doen we uiteraard zelf. Daarnaast hebben we een super
team van ongelooflijk gemotiveerde medewerkers. Heel belangrijk in de productie bij
een kleinschalig bedrijf is dat iedereen alles
kan. Onze medewerkers kunnen persen,
afvullen, maar ook confituur en siropen
maken. Als iemand eens uitvalt, is dit geen
onoverkomelijk probleem.

De oogstperiode is ondertussen
afgelopen. Men kan eigen appels
laten persen bij jullie. Wordt dit
veel gedaan?
Het loonpersen voor fruittelers doen we al
sinds 2011. We merken dat fruitbedrijven
trots zijn op hun eigen sap en vaak deze
sappen op hun bedrijf verkopen.

Het loonpersen voor particulieren zien
we elk jaar enorm toenemen. Vele mensen die één of enkele bomen in hun tuin
hebben staan, vinden het een geweldige
meerwaarde om het hele jaar door van hun
eigen appelsap te kunnen drinken. Terwijl
wij hun appelen persen, kunnen zij een
babbeltje slaan met hun ‘collega’s’ en dit
met een koffie en een stukje huisbereide
PIPO appelcake. Echt een hele drukke, maar
ook een fantastische periode.

Zijn er toekomstplannen voor
nieuwe producten of andere
afzetmarkten?
We zouden de naam onderneming niet
waardig zijn als we geen plannen hadden
voor de toekomst. Toch is ons basisuitgangspunt: niet streven naar kwantiteit,
maar wel naar kwaliteit. Als de kwaliteit
hoog blijft, volgt de rest.
Met vers fruit kan je vele wegen uit en met
klein fruit kan je vele lekkernijen maken.
Blijf ons daarom zeker volgen. Suggesties
zijn trouwens altijd van harte welkom!
www.pipoappelsappen.be
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HELP JE EEN ZORGBEHOEVENDE?

VRAAG DE MANTELZORGTOELAGE AAN
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Maryse Vande Gaer is al 9 jaar mantelzorger voor haar moeder.
Wij stelden haar een paar vragen.

Maryse, ben je al lang mantelzorger en wat houdt
die zorg zoal in?
Na het overlijden van mijn vader stond mijn moeder er plots
alleen voor. Al snel bleek dat zij hulp nodig had bij een aantal
zaken, zoals financiële en administratieve zaken, hulp bij het
boodschappen doen, mee naar de dokter gaan…

Kan je de zorg combineren met andere taken of
bezigheden?
Van de 9 jaar dat ik mantelzorger ben, heb ik 7 jaar fulltime
gewerkt. Sinds ik met pensioen ben, heb ik natuurlijk meer tijd
en is het wat gemakkelijker geworden.

Kan je op de hulp van iemand anders rekenen als je
bijvoorbeeld met vakantie bent?
Ik kan rekenen op de hulp van de thuisverpleging en de diensten
van het Zorgbedrijf. Zij houden een oogje in het zeil. Maar een
lange vakantie lukt niet.

Zou je het ook andere mensen aanraden om
mantelzorger te worden?
Zeker. Mijn ouders hebben ook altijd voor mij gezorgd. Het geeft
mij veel voldoening om voor mijn moeder te zorgen. Hierdoor
kan mijn moeder ook langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Maryse ontvangt de mantelzorgtoelage van de stad. Hiermee
kunnen enkele kosten vergoed worden.

Help jij ook een zorgbehoevende
ouder, familielid, buur…? Vraag
dan de mantelzorgtoelage aan in
het Sociaal Huis.
De zorgbehoevende
• is inwoner van Sint-Truiden en
verblijft in zijn thuissituatie
• is minstens 65 jaar
• heeft een beperking van zelfredzaamheid van minstens 12
punten, toegekend door de FOD
Sociale Zaken
• is gerechtigd 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
www.sociaalhuissinttruiden.be
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Dorp in de kijker:

Kortenbos en Melveren
Elke maand fotograferen we een typisch dorpszicht en
vertellen jou over enkele bezienswaardigheden.
De 17de-eeuwse Basiliek van Kortenbos maakt van dit
dorpje een bekend bedevaartsoord in Limburg.
Het provinciaal domein Nieuwenhoven, een bosrijk natuurdomein van 164 ha groot, wordt beheerd door het provinciaal Natuurcentrum. Het is een interessant vogelgebied met
een rijke flora, wandelpaden, een visvijver, een speeltuin
met brasserie, een hondenweide en een leuk speelbos waar
kinderen kunnen ravotten.
Het kasteel van Nieuwenhoven, gelegen aan de rand van
het provinciaal domein Nieuwenhoven, staat sinds de 13de
eeuw in de kronieken vermeld als zomerverblijf van de
abdij van Sint-Truiden. Geniet van de rust in het fietscafé
Bistro-Bar Nieuwenhoven.
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SINTRUIN ALAAF!
Op donderdag 11 november wordt traditioneel de start gegeven van het nieuwe carnavalsseizoen met de aanstelling van
de nieuwe stadsprinsen.

Programma
13u11: samenkomst café Hemingway’s voor een kroegentocht
doorheen het stadscentrum
18u11: gebedsviering in het Sintruins dialect in de OnzeLieve-Vrouwekerk
19u11: ontsteken van de Elf Latsjanen, abdicatie Stadsprinselijke
Hoogheden 2020/21 en intronisatie Stadsprinselijke Hoogheden
2022 op de Groenmarkt
20u11: acadekomische zitting in de Academiezaal
22u11: prinsenbal in de Foyer van de Academiezaal
info@raadvanelf.be
www.raadvanelf.be/elfdevandenelfde
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Levenskwaliteit

WIL JIJ EEN LEUKE
BUURTACTIVITEIT
ORGANISEREN?
Kom naar de info- en
ontmoetingsavond voor
buurtcomités
In Sint-Truiden zijn er 67 erkende buurtcomités en een 15-tal
losse initiatiefnemers die in hun straten, buurten en dorpen
activiteiten organiseren. Zij kunnen hierbij rekenen op de
nodige aandacht en ondersteuning vanuit de stad. Dat doen
we onder meer door onze jaarlijkse info- en ontmoetingsavond
rond buurtwerking.
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Deze vindt plaats op donderdag 18
november om 19u in de GAZO. Leden
van bestaande buurtcomités kunnen er
nieuwe ideeën opdoen en mensen die
zelf in hun buurt een activiteit willen
organiseren komen er te weten hoe ze
dit best aanpakken.
We laten een aantal buurtcomités aan
het woord over hoe zij aan buurtwerking
doen. Zij zullen vertellen hoe zij nieuwe
inwoners in hun buurt welkom heten,
hoe zij trachten om zoveel mogelijk
buurtbewoners bij hun activiteiten te
betrekken, waarvoor ze hun subsidies
gebruiken, welke originele activiteiten
er georganiseerd werden tijdens de
afgelopen periode, hoe zij sociale media
gebruiken in hun buurtwerking, hoe zij
hun buurt netjes houden…
De erkende buurtcomités die aan de
voorwaarden voldoen, ontvangen hun
basissubsidie van 250 euro.

De feestdagen komen eraan
Tijdens de infoavond maken we ook praktische afspraken voor het creëren van
gezelligheid in elke buurt. Buurtcomités
kunnen namelijk bij het stadsbestuur
gratis kerstbomen aanvragen voor het
creëren van een gezellige winterse sfeer
in hun straat of buurt of kunnen onder
bepaalde voorwaarden een premie krijgen indien ze hun buurt op een creatieve
en/of duurzame manier versieren zónder
gebruik te maken van echte kerstbomen.
Mensen die niet aanwezig kunnen zijn en
vragen hebben over buurtwerking kunnen
contact opnemen met coördinator Buurtwerking Dirk Benaets via 0492 15 68 87 of
via dirk.benaets@sint-truiden.be.

Vooraf inschrijven via
www.sint-truiden.be/buurtwerking.

BEDANKT VRIJWILLIGER

Stuur ook een e-card op 5 december
Op zondag 5 december is het de Internationale Dag van de Vrijwilliger met als
thema ‘Samen blijven schitteren’.
Dit jaar schitterden vrijwilligers nog meer
dan ooit. In de coronaperiode deden ze
boodschappen voor wie in quarantaine
was. Ze bleven actief in hun verenigingen ondanks de coronamaatregelen en
beperkingen. Ze omarmden veranderingen, zoals digitale communicatiekanalen.

Wil jij een vrijwilliger persoonlijk bedanken? Surf naar
www.internationaledagvrijwilligerswerk.be/
downloads/e-card en verstuur op 5 december een e-card.
Deel je vrijwilligersfoto op sociale media
met #dagvandevrijwilliger
#vrijwilligerswerksinttruiden.
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Kalender

Wil jij dat de activiteit van jouw vereniging ook in de kalender opgenomen wordt?
Voer je activiteit dan in in de UiTdatabank via www.uitdatabank.be. Gelieve alle gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.
Hulp nodig? Contacteer de UiTbalie via 011 70 17 00 of UiTbalie@sint-truiden.be.
Wekelijks terugkerende activiteiten worden 1x per jaar opgenomen.

Cultuur

Wapenstilstand
Donderdag 11 november
Centrum
9u30: eredienst in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
10u15: hulde en bloemlegging aan het
herdenkingsmonument in de Stapelstraat
Zepperen
10u: eredienst in de Sint-Genovakerk
10u45: hulde en bloemlegging aan het
herdenkingsmonument op het kerkhof
Brustem
11u: eredienst in de Sint-Laurentiuskerk
11u45: hulde en bloemlegging aan het
herdenkingsmonument op de Singel

Lezing over de Rechten van de
Mens door prof. Paul Lemmens
Willemsfonds Sint-Truiden
Paul Lemmens is emeritus hoogleraar
aan de KUL, oprichter van het Institute
for Human Rights aan de faculteit van de
rechtsgeleerdheid, en thans de Belgische
rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Wanneer: vrijdag 12 november • 20u
Waar: Abdijsite - Academiezaal,
Plankstraat 18
Prijs: 7 (niet-leden) / 5 euro
Info: 011 70 74 85

Koningsdag
Maandag 15 november
11u: Te Deum in de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Tentoonstelling Portretten in de
abdij
Vzw Abdij, Stad en Regio
De vzw Abdij, Stad en Regio liet onlangs 4
schilderijen van abten van de Trudoabdij
restaureren. Op welke manier wil je jezelf
tonen en vereeuwigen? Deze tentoonstelling confronteert historische en meer
hedendaagse voorbeelden van portretten
met elkaar rond de vraag: hoe toon ik
mezelf?
14

Wanneer: zondag 7 november
14u-16u30
Waar: bezoekerscentrum Provinciaal
Domein Nieuwenhoven, Hasseltsesteenweg
Info: 0473 81 19 62,
diederik.de.leernijder@gmail.com,
www.natuurpunt.be/agenda/
paddenstoelen-nieuwenhoven-50269

De spoorwegzate in Ordingen
Natuurpunt Aulenteer
Recent werd een flink stuk van de spoorwegzate in Ordingen onder handen genomen.
Gids Lucia vertelt het verhaal en toont de
mooiste plekjes.

Groepen en scholen kunnen reserveren
voor andere tijdstippen via
info@abdijstadenregio of 0476 01 69 94.
Wanneer: zaterdag 20 en 27 november en
4 december en zondag 21 en 28 november en 5 december • 11u-17u
Waar: Abdij, Diesterstraat 1
Prijs: gratis

Tentoonstelling ‘Punt’
Koninklijke Kunstkring
De Koninklijke Kunstkring bestaat 90
jaar. Dat vieren ze met een jaar lang elke
maand een thematentoonstelling.
Wanneer: vrijdag 3 december • 19u30
(vernissage), zaterdag 4, 11 en 18
december • 14u-18u, zondag 5, 12 en
19 december • 10u-12u en van 14u-18u
Waar: Zoutkist, Tiensevest25
Prijs: gratis
Info: 011 72 64 20,
magina_sioulants@hotmail.com

Natuur en leefmilieu

Paddenstoelen in Nieuwenhoven
Natuurpunt Aulenteer
Het bos van Nieuwenhoven bevat een
schat aan soorten paddenstoelen. Samen
met Johan en Koenraad Vanmeerbeek ga
je op speurtocht om er zoveel mogelijk te
determineren.

Wanneer: zondag 5 december • 14u-16u30
Waar: ter hoogte van het aanwijzingsbord
op kruising N718 met Ordingen-Dorp
Info: 0496 11 50 09,
lucia.wastiels@telenet.be,
www.natuurpunt.be/agenda/despoorwegzate-te-ordingen-50270

Ontspanning

Tweedehandsboekenbeurs
Kiwanis Sint-Truiden Haspengouw
Maak je keuze uit zo'n 50.000 exemplaren.
Wanneer: donderdag 4 en vrijdag 5
november • 15u-20u, zaterdag 6 november • 10u-18u en zondag 7 november
10u-17u
Waar: sportzaal Hasp-O Centrum,
Plankstraat
Prijs: gratis toegang
Info: norbert.stas@telenet.be

Toneel: De Doorlichting
Toneelgroep Halfjassen
Een doorlichting brengt altijd wat stress
met zich mee. Voor Carla, de directrice van
basisschool De Boomgaard, is het vandaag
de grote dag. Geen wonder dat ze er wat
zenuwachtig bijloopt. Maar is dat wel nodig?

Kalender

Wanneer: zaterdag 27 november • 17u22u30, zondag 28 november • 15u-17u30,
vrijdag 3 december • 18u-22u30, zaterdag
4 en 11 december • 20u-22u30, vrijdag 10
december • 19u-22u30
Waar: parochiezaal Sint-Martinus, Beekstraat 12
Prijs: 8 euro
Info: 0494 83 83 96

Gezellige spelavond voor iedereen
Spellenclub Sint-Truiden
Keuze van de spellen uit de collectie of breng
gerust zelf iets mee dat je wilt voorstellen.
Wanneer: vrijdag 5 november • 19u30
Waar: parochiezaal Bevingen, Bevingen-Centrum
Prijs: 2 euro
Info: 0473 79 04 13,
spellenclub.st@gmail.com,

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Brustem/Aalst/
Ordingen
Jaarlijkse tweedehandsbeurs voor speelgoed en kinderartikelen.
Wanneer: donderdag 11 november
13u-16u
Waar: sporthal KCST, Plankstraat 11
Prijs: 1 euro
Info: fransbernadette@gmail.com

Knutselen voor de feestdagen
Femma Nieuw Sint-Truiden
Wanneer: woensdag 17 november
19u-22u
Waar: De Kajaan, Grevensmolenweg 34
Info: 0474 98 85 90,
nathalie.heusdens@telenet.be

Najaarstocht
W.C. Aviat Sint-Truiden vzw
Start 18-21 km tot 13u, 13 km tot 14u. Langs
verkavelingswegen en holle wegen in een
kleurig Haspengouw.
Wanneer: maandag 22 november
7u-15u
Waar: zaal Lindenhof, Gelinden-Dorp
Prijs: 2 / 1,50 (inschrijfgeld leden) euro
Info: info@aviatsinttruiden.be,
0495 20 34 63

Critical Mass
Fietsersbond Sint-Truiden
Hecht jij belang aan een veilige fietsomgeving in onze stad? Haal je bak-, koers-,
plooi- of stadsfiets dan van stal (al dan niet
elektrisch ) en neem samen met vrienden,
buren en/of familie deel aan de maandelijkse Critical Mass.
Wanneer: zaterdag 27 november • 15u16u, woensdag 29 december • 17u-18u
Waar: station Sint-Truiden, Stationsplein 65
Prijs: gratis
Info: sinttruiden@fietsersbond.be

Kerstsfeer in Sint-Truiden
W.C. Aviat Sint-Truiden vzw
Wanneer: zondag 12 december • 7u-15u
(start 20 km tot 13u, 10-13 km tot 14u)
Waar: parochiezaal De Kajaan, Grevensmolenweg 34
Prijs: 2 / 1,50 (inschrijfgeld leden) euro
Info: 0495 20 34 63,
info@aviatsinttruiden.be

Op naar 2022
De Boerebloos
Hapjes - 4 gangen diner verzorgd door
Benoit's Catering - alle dranken inclusief party met DJ Sven tot in de vroege uurtjes.
Lichtshow CLS.
Wanneer: vrijdag 31 december • 18u
Waar: Gazometersite, Gazometerstraat
Prijs: 99 euro
Info: 0496 75 75 87,
boerebloos@gmail.com

60+

Senior Actief: wandelen 60+
Dienst Sport
Maandelijkse wandeltochten van Senior
Actief. 5 of 10 kilometer. Vertrek om 13u
aan de Trudo Sporthal of om 13u30 op de
betrokken locatie.
Wanneer: donderdag 4 november
13u30 vroegere parochiekerk Attenhoven, donderdag 2 december • 13u30
Sint-Pieterskerk Gingelom
Waar: Trudo Sporthal, Sint-Jansstraat 26
Prijs: gratis
Info: 011 70 17 70,
info.sport@sint-truiden.be,
www.sint-truiden.be/sport

Welzijn

Lotgenotengroep Sint-Truiden 2021
CCV, partner in christelijk
vormingswerk
Naast inzicht in het rouwproces, een luisterend oor en ondersteuning bij het opnemen
van de draad van het leven, vind je er een
veilige sfeer met lotgenoten.
Wanneer: dinsdag 16 november, dinsdag 7
en 21 december • 14u30-17u30
Waar: Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo,
Diestersteenweg 100
Prijs: 60 euro
Info: 016 38 98 91, info@ccv.be, www.ccv.be

Sherborne voor ouder & kleuter/
lagere schoolkind
Huis van het Kind Haspengouw
In deze gratis workshop ga je met je kind
op ontdekkingsreis. Een bewegingstripje
waar jij en je kind elkaar kunnen uitdagen
door samen te spelen met behulp van de
Sherborne Bewegingsmethodiek.
Wanneer: zondag 28 november • 9u3010u30 (kleuters) • 10u30-11u30 (lagere
schoolkinderen)
Waar: sporthal Sint-Ritaschool,
Gazometerstraat 1-3
Prijs: gratis
Info: 0492 27 72 91,
www.huisvanhetkindhaspengouw.be/nl/
agenda/item/234
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Jeugd
acropiet

Pietenfestival
zangpiet

Dans, zing, spring en lach mee
circuspiet
met
dit fantastisch spektakel van
Sinterklaas en zijn roetpieten!

Goochel-, acrobaten-, ballon-, zang- en
circuspiet halen samen met nog vele andere
pieten hun leukste kunstjes tevoorschijn. Ze
trakteren je op een knotsgek spektakel.
goochelpiet

En iedereen die braaf is, ontvangt van de Sint
natuurlijk ook iets lekkers.

Zondag 21 november 2021 | 14u – 17u
Groenmarkt
GRATIS
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Jeugd
Kleur deze tekening mooi in en geeft ze op het Pietenfestival aan één van de roetpieten.
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Dossier

WONEN IN SINT-TRUIDEN
Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Maar de zoektocht naar een goede,
betaalbare woning is niet altijd gemakkelijk. Tijdens deze zoektocht moet je met veel
factoren rekening houden en moet je een aantal keuzes maken. Belangrijk hierbij is
dat je je vooraf goed informeert. Wij helpen je graag op weg.
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Dossier

Kwaliteitsnormen
Elke woning (eengezinswoning, appartement, studio, kamer…) moet voldoen
aan een aantal minimumnormen. Deze
woningkwaliteitsnormen stellen eisen op
het vlak van veiligheid, gezondheid en
woningkwaliteit zoals omschreven in de
Vlaamse Codex Wonen van 2021.
De belangrijkste vereisten zijn:
• structurele stabiliteit en vrije toegankelijkheid;
• voldoende en veilige verlichtings- en
verluchtingsmogelijkheden;
• veilige elektriciteits- en stookolie- of
gasinstallaties;
• elementaire sanitaire voorzieningen;
• brandveilig zijn.
Een woning die niet aan minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan ongeschikt of
onbewoonbaar verklaard worden.
Heb je vragen over woonkwaliteit?
Maak dan een afspraak met de dienst
Wonen: info.huisvesting@sint-truiden.be
of 011 70 14 85.

Ongezonde woning
Woon je in een slechte of ongezonde
woning en reageert de verhuurder niet op
jouw klachten? Of weigert de verhuurder
de nodige werken uit te voeren om de
woning veilig te maken, dan kan je dit melden bij de stad. De stad zal dan proberen te
bemiddelen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel
van de gebreken te komen. Indien nodig
worden de verdere procedures opgestart.

Je kan de kwaliteitsproblemen melden via
de dienst Wonen:
info.huisvesting@sint-truiden.be of
011 70 14 85.

Ongeschikt of onbewoonbaar
verklaren
Bij een officiële woningcontrole worden
er aan de hand van een technisch verslag
categorieën toegekend aan de gebreken
in de woning. Afhankelijk van de ernst en
het aantal gebreken wordt een woning
ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Dit
heeft een aantal gevolgen voor de eigenaar
en voor de huurder.
Van de verhuurder wordt verwacht dat hij
de woning zo snel mogelijk weer in orde
brengt. Na een nieuw woningonderzoek
kan de gemeente dan een conformiteitsattest afleveren.
Voor de huurder betekent een ongeschikt- of onbewoonbaarheid echter niet
dat het huurcontract is ontbonden of dat
je automatisch recht hebt op een schadevergoeding. Je mag ook niet zomaar
stoppen met het betalen van de huur. Bij
onbewoonbaarheid kan de burgemeester
beslissen dat je de woning moet verlaten,
dit gebeurt echter niet altijd.
De verhuurder mag een ongeschikt of
onbewoonbare woning niet meer verhuren. Hij zal het nodige moeten doen om de
bewoning stop te zetten. Als de woning die
je huurt ongeschikt en/of onbewoonbaar
wordt verklaard, krijg je niet automatisch
voorrang bij de toewijzing van een sociale
huurwoning. Ook maak je niet automatisch
aanspraak op een huursubsidie.
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Dossier

Huursubsidie
Als je woning overbewoond of onbewoonbaar is verklaard én je verhuist naar
een goede, gezonde woning, kan je in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie).
Je moet dan wel voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarde.
Als je woning enkel ongeschikt wordt
verklaard, dan is het recht op de huursubsidie afhankelijk van de vastgestelde
gebreken.
Voor bijkomende informatie over de
kwaliteitsnormen, de procedures of de
huursubsidie kan je terecht bij het woonenergieloket.

Huren
Heb je een huurwoning op het oog?
Maak dan een afspraak met de verhuurder of de makelaar. Check samen of alles
in orde is. Controleer of er nog eerst herstellingen dienen te gebeuren en maak
een plaatsbeschrijving op. Vergeet niet
te vragen naar de huurprijs en eventuele kosten voor de gemeenschappelijke
delen.
Je kan ook bekijken of je recht hebt op:
• een Vlaamse tegemoetkoming in de
huurprijs (huursubsidie);
• de Vlaamse huurpremie (indien je
al meerdere jaren op de wachtlijst
staat voor een sociale huurwoning);
• een tussenkomst in de huurwaarborg.

Huurwaarborglening
Wil je een appartement of huis huren,
maar heb je het moeilijk om de huurwaarborg in één keer te betalen? Dan
kan je navragen of je in aanmerking
komt voor een renteloze lening voor de
financiering van de huurwaarborg via het
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Vlaams Woningfonds (met uitzondering
van een sociale woning).
De huurwaarborglening moet terugbetaald worden in 24 maanden. Het
maximaal bedrag wordt onder andere
vastgelegd in functie van het aantal
personen ten laste en de ligging van de
woning of het appartement. De huurwaarborglening kan kosteloos worden
aangevraagd.
Bij de beoordeling van je aanvraag moet
je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Je inkomen mag de vastgestelde
grenzen niet overschrijden en je moet
voldoen aan de voorwaarden betreffende eigendomsbezit (je mag geen
eigenaar zijn). De ondertekening van
de huurovereenkomst mag maximaal 3
maanden geleden zijn en je mag geen
betalingsachterstand hebben naar aanleiding van het aangaan van een krediet.
Alle informatie over de overige voorwaarden vind je op
www.vlaamswoningfonds.be/
huurwaarborglening.
Je kan terecht bij een maatschappelijk
werker in het Sociaal Huis om samen de
aanvraag van deze huurwaarborglening
in orde te maken.

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

Dossier

Kopen
Vooraleer je een woning koopt, is het
belangrijk om te weten of de woning
vergund is. Deze info kan je verkrijgen
via de dienst Omgeving:
info.omgevingsvergunningen@
sint-truiden.be of 011 70 14 90.
Voor de aankoop van een woning of
bouwgrond voorziet de Vlaamse overheid, onder bepaalde voorwaarden, ook
verschillende steunmaatregelen:
• een sociale lening om een woning
te kopen of te renoveren;
• Verzekering Gewaarborgd Wonen:
een gratis verzekering die jouw
hypotheek helpt aflossen wanneer
je je inkomen verliest;
• premies voor het renoveren of aanpassen van een woning.

Verzekering Gewaarborgd
Wonen
Als je bij het bouwen, kopen of renoveren
van een woning een hypothecaire lening
aangaat, kan je een verzekering afsluiten
die ervoor zorgt dat je jouw lening kunt
blijven afbetalen bij plotse werkloosheid
of arbeidsongeschiktheid. Deze Verzekering Gewaarborgd Wonen is een gratis
verzekering van de Vlaamse overheid.
Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden
die betrekking hebben op het leningsbedrag, de eigendom, de arbeidsgeschiktheid en de duur van je beroepsactiviteit.
Meer info hierover vind je op
www.vlaanderen.be/verzekeringgewaarborgd-wonen of bij het woonenergieloket.

Je geniet niet alleen van een uiterst lage
rentevoet, maar ook nog van volgende
voordelen:
• lenen tot 100% van de kostprijs (in
voorkomend geval inclusief btw,
registratierechten en notariskosten)
of van de waarde van de woning;
• kosteloze schatting van de woning;
• besparing van enkele honderden
euro’s dankzij lagere kredietakteen dossierkosten;
• geen reserveringskosten bij lenen
voor verbouwingen;
• lenen zonder bancaire verplichtingen.
Om met de Vlaamse woonlening een
eigen woning of appartement te kopen,
te behouden (bij echtscheiding of beëindiging van de samenwoning) en/of te
verbouwen:
• mag je geïndexeerd inkomen een
bepaald maximumbedrag niet overschrijden;
• mogen de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde niet
overschreden worden;
• moet je voldoende solvabel zijn om
de Vlaamse woonlening te kunnen
afbetalen.
Alle informatie over de Vlaamse woonlening en de contactgegevens vind je op
www.vlaamswoningfonds.be.
Het Vlaams Woningfonds houdt elke
woensdag van 9u tot 11u30 zitdag in
het Sociaal Huis, Clement Cartuyvelsstraat
12. Wel vooraf een afspraak maken via
011 22 92 20.

De Vlaamse woonlening
Betaalbaar wonen is voor veel mensen
een grote zorg. Lenen via het Vlaams
Woningfonds voor de aankoop of verbouwing van een woning of appartement biedt veel voordelen.
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Dossier

Sociaal wonen

Vlaamse renovatiepremie

Gas.be

Vind je geen geschikte, betaalbare
woning op de private woningmarkt? Dan
kan je ook bekijken of je in aanmerking
komt voor een sociale woning. Er worden
voorwaarden gesteld met betrekking tot
inkomen en eigendom.

Dit is een premie voor renovatie- of verbouwingswerken, verspreid over 4 grote categorieën. Per categorie kan je naargelang
je inkomen maximum 2.500 euro of 3.333
euro krijgen. Het maximum premiebedrag
bij de Vlaamse renovatiepremie is 10.000
euro.

Vervang je een verwarmingsketel op
aardgas die 20 jaar of ouder is door een
condenserende aardgasketel, dan maak je
aanspraak op een premie van 500 euro. Ook
voor het vervangen van een oude aardgasbadgeiser en aardgasconvectorverwarming
keert Gas.be een premie uit.

Een sociale huurwoning kan je huren via:

Vlaamse aanpassingspremie

Nieuw Sint-Truiden cvba

De Vlaamse aanpassingspremie is voor
eigenaars die hun woning aanpassen aan
de noden van een 65-plusser, zoals het
plaatsen van een traplift, inloopdouche…
De premie kan aangevraagd worden als
de eigenaar zelf 65-plusser is of voor een
inwonende 65-plusser. De premie bedraagt
50% van het aanvaarde premiebedrag met
een maximum van 1.250 euro.

Vermindering onroerende
voorheffing

Gorsemweg 53, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 33 79
info@nst.be

Sociaal Verhuurkantoor Land van
Loon vzw
Diesterstraat 61, 3800 Sint-Truiden
T 011 89 21 98
info@svklandvanloon.be

Fluvius
Voor een sociale koopwoning:

Kleine Landeigendom
Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren
T 012 23 68 68
info@kleinelandeigendom.be

Meldpunt
problematische
woonsituaties
Sinds 1 januari 2021 is elke gemeente
ook verplicht een meldpunt voor problematische woonsituaties, waaronder
discriminatie op de huurmarkt, te organiseren. Dit meldpunt is geïntegreerd in
het woonenergieloket.

Premies

Fluvius, de netwerkbeheerder, kent premies
toe voor verschillende energie- en waterbesparende maatregelen. Het premiebedrag verschilt naargelang de uitgevoerde
werken.

Nieuw!
Heeft je woning een recent EPC-attest met
quotering E of F, voor appartementen is
dit D, E of F, en ga je energiebesparende
werken uitvoeren, dan kom je mogelijk in
aanmerking voor de EPC-labelpremie. Is het
EPC na de werken verbeterd naar C, B of A
(bij appartementen B of A), dan bedraagt
de premie tot 5.000 euro voor een woning
en tot 3.750 euro voor een appartement.
Beschermde afnemers en afnemers met
uitsluitend nachttarief krijgen een hogere
premie van Fluvius.

Stad Sint-Truiden
Als je gaat verbouwen, kom je mogelijk
voor één of meerdere premies in aanmerking. In onderstaand overzicht worden alle
premies kort toegelicht. Om zeker te zijn
welke premies je kan aanvragen, maak je
best vooraf een afspraak voor het woonenergieloket.
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De stad Sint-Truiden heeft een premie van
maximum 125 euro voor inbraakbeveiligende maatregelen.
De premie kan aangevraagd worden via
www.sint-truiden.be/inbraakpremie.
Daarnaast verdubbelt de stad de premie die
je van Fluvius hebt gekregen voor waterbesparende maatregelen.

Heb je een zeer energiezuinige woning
gebouwd of is je woning na de verbouwing
serieus verbeterd op energetisch vlak, dan
krijg je gedurende 5 jaar 50% tot 100%
vermindering op je onroerende voorheffing. Deze vermindering wordt automatisch
toegekend.

Dossier

Vlaamse Energielening/Limburgse
Renovatielening
Alle Limburgers die energiebesparende
renovaties gaan uitvoeren komen in aanmerking voor een goedkope lening van
1,5% over een periode van maximum 10
jaar. Het maximum te ontlenen bedrag is
30.000 euro. Personen met een lager inkomen kunnen zelfs tot 15.000 euro lenen
aan 0%. Er zijn bij deze leningen ook geen
extra kosten.
Heb je vragen over premies? Maak een
afspraak met het woonenergieloket.

Met vragen in verband met wonen kan
je terecht bij de adviseurs van Stebo tijdens het woonenergieloket. Ze geven
advies op maat over verschillende
woonthema’s: vragen over premies
voor je verbouwingswerken, over het
huren en verhuren van een woning of
over de kwaliteit van je huurwoning.

De belangrijkste informatie over de
premies en enkele andere woonthema’s
kan je sinds kort bekijken in 10 informatieve filmpjes: stebo.be/informatie-oververschillende-woonthemas-in-beeld/.

Woonenergieloket
Iedere dinsdag van 14u tot 16u en donderdag van 9u30 tot 11u30 in het stadskantoor, Kazernestraat 13.
Iedere 3de dinsdag van de maand van
9u tot 11u30 in het Sociaal Huis, Clement
Cartuyvelsstraat 12.
Ze werken enkel op afspraak. Je kan zelf
een afspraak inplannen via
woonenergieloket.stebo.be.
Bert Van de Vijver
089 39 16 44
bert.vandevijver@stebo.be
Silke Valy
089 39 16 44
silke.valy@stebo.be
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Vraag van de maand

11.11.11-actie: investeer
mee in een betere wereld!
Koop jij ook een ontbijtpakket met fairtradeproducten voor
zondag 7 of zondag 14 november?
Zo investeren we samen in een rechtvaardige wereld. Iedere dag
knokken straffe mensen en organisaties over de hele wereld
voor verandering: voor mensenrechten, democratie, een groene
planeet, een eerlijke verdeling van macht en geld…

Hoe werken de strooidiensten?
Vriesweer, sneeuw en ijzel zijn in de winterperiode
onvermijdelijk. De strooiwagens rijden uit voor
veilige wegen.
Wie strooit waar?
De administratie Wegen en Verkeer strooit op alle gewestwegen zoals Luikersteenweg, Diestersteenweg, Hasseltsesteenweg, Tongersesteenweg, Vliegveldlaan. Zij strooien vaak
preventief en baseren zich hierbij op het voorspelde weertype.

Prijs: 12 euro (voor levering aan huis: 3 euro)
Bestellen kan via 11.11.11sinttruiden@gmail.com.
Je kan ook een bijdrage overschrijven op rekeningnr.
BE30 0000 0000 1111 van 11.11.11-Sint-Truiden met mededeling
933/0142/93959.
Wil je meedoen met de actie? Contacteer Marie-Rose Roosen
via 0472 89 38 69.
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Onze stadsdiensten strooien op de gemeentewegen langs 4
vaste strooiroutes.

Waar strooien de stadsdiensten?
Uit praktische overwegingen (materieel en personeel), maar
ook om het milieu niet te erg te belasten, strooien we niet
het volledige grondgebied.
Bij hevig vries- of sneeuwweer rijden de zoutstrooiers gelijktijdig uit. Ze vertrekken vanuit de Rellestraat langs 4 vaste
routes naar verschillende sectoren.

Vraag van de maand

Gratis strooizout
Om de bevolking te helpen met het sneeuw- en ijzelvrij houden
van het voetpad, stelt het stadsbestuur gratis 10 kg strooizout
per Truiens gezin ter beschikking.
Met deze bon kan je een zak van 10 kg strooizout gratis afhalen in het stadswerkhuis, Sint-Jorisstraat 4510, van zaterdag 20
november tot en met zaterdag 27 november (uitgezonderd op
zondag) van 9u tot 11u30 en van 13u tot 15u30.
Let op: er mag per gezin maar 1 bon ingevuld worden. Wie geen
ingevulde bon bijheeft, kan geen zout krijgen. Wil je ook het
zout afhalen voor buren, familie, enz. uit Sint-Truiden, die zich
moeilijk kunnen verplaatsen, dan kan dat, maar dan moet je
ook de door die mensen ingevulde bon meenemen.
Voor een vlotte bedeling, vragen wij om de bon op voorhand
in te vullen.
Wij vragen eveneens dat bewoners van appartementsgebouwen
de nodige afspraken maken rond het sneeuw- en ijzelvrij houden
van hun voetpad. Wij stellen voor dat er onderling een regeling
getroffen wordt en dat de nodige zakken (maximum één per
gezin) worden afgehaald.

Ze strooien:
• op de wegen met doorgaand verkeer, bijvoorbeeld Gorsemweg, Halmaalweg, Aalst-Dorp
• op de gevaarlijke punten met veel verkeer
• in de nabijheid van scholen, (grote) instellingen of winkels
• op gevaarlijke hellingen
De straten in woonwijken worden niet gestrooid. Alleen bij
blijvende sneeuwval of vorst met sneeuw strooit het stadsbestuur ook in de wijken. Eerst worden dan de 4 routes met
prioritaire wegen gestrooid en daarna de overige straten.
De strooimachines vertrekken zo snel mogelijk. In bepaalde
winterse omstandigheden heeft strooien echter maar effect
als het onmiddellijk gebeurt of als er onmiddellijk voldoende
verkeer over de bestrooide weg rijdt. Het zout moet zich
immers met de sneeuw vermengen.
De stad investeerde dit jaar in de aankoop van 2
pekel-zoutstrooiers, waardoor de dooi onmiddellijk ingezet
wordt na het strooien, en de wegen sneller berijdbaar worden.

✁
Bon strooizout
(af te halen tussen 20 en 27 november)
Voornaam en naam: .............................................................
................................................................................................
Adres:......................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Handtekening:

Datum van afhaling: ………. november 2021
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Tip

LAAT JE NIET BEDUVELEN
TIPS VAN DIEFSTALPREVENTIEADVISEUR KRISTIEN
Nog te veel mensen worden het slachtoffer van diefstal met list. Soms laat je mensen binnen omdat je ze vertrouwt, toch
heeft niet iedereen even goede bedoelingen. Een aantal eenvoudige, preventieve maatregelen kunnen het risico op
diefstal met list aanzienlijk verminderen.
Diefstalpreventieadviseur Kristien Vanderhoeven van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken geeft
meer uitleg over dit fenomeen. Laat je
dus niet beduvelen!

Kristien, wat is diefstal met list
juist?
Het is een vorm van diefstal waarbij een
persoon zich voordoet als iemand anders,
zoals bijvoorbeeld een politieagent, om
een woning binnen te dringen. In de
woning pleegt deze persoon dan een
diefstal of troggelt hij de bewoner een
som geld af.
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Wat kan je doen om diefstal met
list te vermijden?
• Controleer altijd wie aanbelt vooraleer je de deur opent: gebruik een
(video)parlofoon, kijkgaatje, deurketting…
• Laat niet zomaar onbekenden binnen die vragen om eten of drinken
of om je toilet te gebruiken.
• Vraag de dienstkaart en let op het
uniform: een politieagent of een
werknemer die zich bij je thuis
aanmeldt, beschikt steeds over een
dienstkaart.
• Een politieagent of een werknemer
zal je nooit geld of een geheime
code vragen.
• Hou nuttige nummers zoals van
de politie, de brandweer, een vertrouwenspersoon… bij de hand. Bij
twijfel of verdachte handelingen:
laat niemand binnen en bel naar
de politie.

Wie maakt het meeste kans om
hiervan slachtoffer te worden?
Er wordt vaak geprofiteerd van de
kwetsbaarheid van oudere mensen om
hun huis binnen te dringen en hun bezittingen te stelen.

Wat moet je doen als je toch
slachtoffer wordt?
Doe onmiddellijk aangifte van diefstal
bij de politie. Er wordt een proces-verbaal opgesteld en de beschrijving van
de dader(s) wordt verspreid naar andere
politiediensten. Je kan dan ook contact
opnemen met de dienst slachtofferbejegening..
www.sint-truiden.be/diefstal-met-list

Tip

WEES OP JE HOEDE VOOR
CYBERCRIMINALITEIT
2020 was het jaar dat we massaal gingen telewerken en dat online
shoppen heel gewoon werd. In 2021 is dat niet anders. Cybercriminelen maken hier dan ook nog steeds misbruik van om hun slag
te slaan en mensen op te lichten.

Leer valse mails herkennen

Te laat! Je hebt je gegevens wel doorgegeven?
• Waarschuw je vrienden dat je hen een vals bericht hebt
doorgestuurd.
• Als je een wachtwoord hebt doorgegeven, dat je ook op
andere plaatsen gebruikt, verander het dan onmiddellijk.
• Als je je creditcardgegevens hebt doorgegeven, verwittig je
onmiddellijk Cardstop (www.cardstop.be of 070 344 344).

Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Maar hoe herken je die valse e-mails? Je vindt hier een aantal
tips om te beoordelen of je een bericht kan vertrouwen.

Vind je een mail of telefoontje verdacht? Beantwoord
dan volgende vragen.
• Is het onverwacht? Krijg je zonder reden een bericht van de
afzender: je kocht niets, had lang geen contact, je deed niet
mee aan een wedstrijd… Controleer zeker verder.
• Is het dringend? Hou je hoofd koel: kreeg je echt een eerste
aanmaning tot betaling? Ken je die ‘vriend in nood’ wel?
• Ken je de afzender? Controleer het e-mailadres, ook op
spellingsfouten.
• Vind je de vraag vreemd? Een officiële instantie zal je nooit
via e-mail, sms of telefoon vragen om je wachtwoord, bankgegevens of persoonlijke gegevens door te geven.
• Naar waar leidt de link waar je op moet klikken? Zweef met
je muis over de link. Is de domeinnaam, het woord voor .be,
.com, .eu… en voor de allereerste slash (/) ook echt de naam
van de organisatie?
• Word je persoonlijk aangesproken? Berichten met algemene
en vage aanspreektitels, of je e-mailadres als aanspreking (bv.
Hallo Marc.Roosen), wantrouw je beter.
• Bevat het bericht veel taalfouten? Ook al zorgen doorgewinterde cybercriminelen voor correcte taal, taalfouten of een
vreemde taal kunnen wijzen op een verdacht bericht.
• Zit het bericht in je spam/junk folder? Indien ja, wees extra
voorzichtig.
• Probeert iemand je nieuwsgierig te maken? Iedereen zou
nieuwsgierig worden bij berichten met een link als ‘Kijk wat
ik over jou las…’

Wat doen als je een vals bericht krijgt?
• Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be.
• Klik niet op de links, maar zoek de website op via een zoekmachine.
• Stuur het bericht niet door naar je contacten.
• Vul zeker nooit persoonlijke gegevens in.
• Je kan het ook doorsturen naar de organisatie zelf.
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Tip

Zet je afval correct en goed
zichtbaar buiten
Door je afval correct aan te bieden en goed zichtbaar buiten te
zetten, help je de ophalers van Limburg.net en het personeel
van de dienst Reiniging om hun job gemakkelijker en vooral
veiliger uit te voeren.
Bind de zakken juist dicht, zet de container met het handvat
naar de straatkant, steek papier en karton in een afsluitbare
kartonnen doos, bied glas uitgespoeld en zonder deksel aan, enz.

Haal tijdig je
tegoedhuisvuilzakken af!
In ruil voor je jaarlijkse bijdrage voor de inzameling en verwerking van afval, heb je recht op een hoeveelheid huisvuilzakken,
in functie van de grootte van je gezin.
Heb jij je tegoedzakken van 2021 nog niet afgehaald? Doe dit
dan zeker voor eind december, want nadien is het onherroepelijk
te laat. Je kan hiervoor terecht bij de deelnemende handelaars
of bij het loket vrije inloop in het stadskantoor, Kazernestraat 13.
Zorg er wel voor dat je je elektronische identiteitskaart meeneemt.
Denk er ook aan om, indien je nog bordeaux huisvuilzakken
hebt, deze op te gebruiken voor eind december 2021.

GAS-reglement: gemengde inbreuken
Wist je dat in het nieuwe GAS-reglement
een aantal vormen van ‘kleine’ criminaliteit toegevoegd zijn, zoals vernielingen
van monumenten, beledigingen, nachtlawaai en graffiti? Dit zijn de zogenaamde
gemengde inbreuken. Deze inbreuken
worden onderverdeeld in 2 categorieën:
lichte gemengde inbreuken en zware
gemengde inbreuken.
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Voorheen werden deze op het niveau van
het parket afgehandeld, maar om korter
op de bal te spelen, werden deze inbreuken opgenomen in het GAS-reglement.
Politieambtenaren zijn bevoegd om deze
overtredingen op het politiereglement
vast te stellen.
www.sint-truiden.be/gas

Tip
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Neem, lees, geef
een boek
Nieuw in de bib
Soul (dvd jeugd)
Muziekleraar Joe Gardner krijgt de kans om
in de beste jazzclub van de stad te spelen,
maar door een ongelukkige val belandt hij
vanuit de straten van New York in Het Grote
Hiervoor - de plek waar nieuwe zielen hun
persoonlijkheid, eigenaardigheden en interesses krijgen voordat ze op aarde komen.
Vastbesloten om terug te keren naar zijn
leven, vormt Joe een team met 22 die niet
kan begrijpen wat er leuk zou zijn aan
het leven als mens. Terwijl Joe wanhopig
probeert om 22 duidelijk te maken wat
er zo mooi aan het leven is, vindt hij het
antwoord op een paar belangrijke levensvragen.

Game over - Hoe pak je
problematisch gamegedrag bij
jongeren aan? - Matthias Dewilde
(boek volwassenen)
Games zijn niet meer weg te denken uit
het leven van onze jongeren. Wereldwijd
brengen miljoenen jongens en meisjes
een groot deel van hun vrije tijd gamend

door. Meestal blijft het een hobby, maar
sommige gamers blijven gekluisterd aan
hun scherm - met zware gevolgen voor
hun studies, gezondheid en sociale leven.
Matthias Dewilde behoorde tot die laatste
categorie. Intussen heeft hij zijn verslaving
overwonnen en begeleidt hij ouders en
hun kinderen die worstelen met overmatig gamen naar een gebalanceerd on- en
offlineleven.

Jij mag alles zijn - Griet Op De
Beeck - met tekeningen van Linde
Faas (kinderboek)
Jij mag alles zijn is een verhaal voor jonge
lezers en voor mensen die wel eens in het
hoofd van een 9-jarige willen wonen. Het
is een ontroerend boek over een meisje
dat dapper doet wat ze denkt dat van haar
verwacht wordt, zelfs als dat ingewikkelde
dingen zijn. Een verhaal over ouders en
kinderen, over verdriet dat maar niet lijkt
te willen overgaan, over de zoektocht naar
alle soorten beter. En over liefde, en wat
dat eigenlijk echt is, of zou moeten zijn.

Voorlezen is plezant
Tijdens de voorleesweek van 20 tot 28 november zet Iedereen Leest het belang
én plezier van voorlezen in de kijker.
De bib roept iedereen op om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen. Want
dat maakt écht een verschil! In de bib vind je een grote keuze aan voorleesboeken.
Op de website en de Facebook van de bib ontdek je extra leestips.
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Een dagelijkse treinrit kan soms saai
worden, maar daar heeft de NMBS
in samenwerking met bibliotheek
Toni Coppers iets op gevonden: ze
voorzien pendelaars van een portie
leesvoer via de boekendeelkast.
Je kiest een boek in de deelkast aan
het station, leest het rustig op de
trein en plaatst het terug in de kast
als het uit is. Of je laat het boek
achter in een boekendeelkast in
een ander station.
Je kan ook een eigen boek achterlaten in de boekendeelkast en het
zo laten rondreizen.
Wist je trouwens dat de bib ook
over een boekenruilkast beschikt?
Je vindt ze in de foyer van de bib
en het cultuurcentrum.

Beleving

Kunstendag voor Kinderen (4+)

Ontdek je eigen tekentalent bij de expo van
Hugo en Kim Duchateau
Vader en zoon maakten samen een speelse tentoonstelling.
Beeldend kunstenaar Hugo werkt in potlood op papier, helemaal
in de stijl die we van hem gewoon zijn. Cartoonist Kim doet
daarop een ingreep, die voor hem dan weer typerend is.
Kijk je ogen uit bij de 120 tekeningen en ga zelf aan de slag. Kies
zelf een werk van de kunstenaars en vul het aan met je eigen
gekke hersenspinsels.

Maak je eigen dobberbootje in de foyer-zee
Krijg je niet genoeg van de wilde zee avonturen? Maak na
de voorstelling je eigen bootje en test hem uit op het water.
We toveren de foyer om tot een waar knutselparadijs zodat je
je helemaal kan uitleven.

Geniet van het voorleesmoment

Leeshoek in de bib van 10u30 tot 10u45 en van
14u30 tot 14u45

Elk jaar op de 3de zondag van november viert Vlaanderen de
Kunstendag voor Kinderen. Op zondag 21 november wordt de
Bogaard daarom volledig gekaapt door de jongste bezoekers.
We maken er een groot familiefeest van en ontdekken verschillende soorten kunstvormen.

Op avontuur met De Vuurtorenwachter (4+)

Kom voor de voorstelling naar de knusse leeshoek in de bib en
laat je mee op sleeptouw nemen door een enthousiaste voorlezer. In de gezellige kinderafdeling duikt je kind mee in de
fantasie van een fantastisch verhaal. Vanaf 10u15 en 14u15 ben
je al welkom in de voorleeshoek.
Inschrijven is verplicht. Aanmelden kan via UiTbalie@sint-truiden.be.
Tickets:
9 euro voor volwassenen
6 euro voor -26-jarigen
www.debogaard.be

Schouwburg van 11u tot 11u45 en van 15u
tot 15u45

Een portret voor Franciscus (4 tot 12 jaar)
Museum DE MINDERE van 14u tot 17u

Een meeslepend verhaal met muziek, woord en schaduwspel in een grote witte tent. Een warme, knusse
voorstelling met getalenteerde poppenspelers in een
intieme setting.
“Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter is en dat je
iedere dag boven in de vuurtoren mag zijn. Opa weet
alles over schepen, sterren, de zee en verre einders.
Maar dan wordt Sylke plots vuurtorenwachter en
gebeuren er wonderlijke dingen…”

zondag 21 november

In de tijd van Franciscus van Assisi waren er nog
geen fototoestellen of smartphones. Foto's van
hem bestaan er dus niet. Help jij hem een gezicht te
geven? Kom dan het portret van Franciscus maken.
We gaan aan de slag met tijdschriften, scharen en
stiften. Geen zin om te knippen of tekenen? Volg dan
de zoektocht door het museum. Een 10-tal opdrachten leiden je door de vaste collectie met als leidraad
het zintuig ‘gezicht’.
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ZOVEEL TE BELEVEN VOOR JONG EN OUD
IN CULTUURCENTRUM DE BOGAARD
Expositie Het Zonnelied
Verbeeld
Zin in Zomer

Laat je overdonderden door de laureaten
van de nieuwe kunstwedstrijd Het Zonnelied Verbeeld.
Wanneer: tot 23 november
(dinsdag t.e.m. zaterdag • 10u tot
12u30 en zondag • 14u tot 17u)
Waar: museum DE MINDERE
Prijs: gratis

Amai

Pieter Verelst
Met keihard positivisme, knotsgekke
sketches en ontroerende bespiegelingen
treedt comedian en acteur Pieter Verelst
de wereld tegemoet.
Wanneer: dinsdag 9 november • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 17 / 14 ( -26) euro

Child Focus (i.s.m. Rehema)
Heidi De Pauw

Heidi De Pauw was als criminologe van bij
de beginjaren verantwoordelijk voor de
hulp aan slachtoffers van verdwijningen
en seksuele uitbuiting en hun families.
Wanneer: woensdag 10 november
20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 9 / 6 (-26) euro
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Marktconcerten: orgelbespelingen

Zin om je

Duitse vroegbarokke werken van M.
Praetorius, J.J. Froberger, D. Buxtehude.

Na een kwarteeuw gevuld met vele
radiohits sluit Tom zijn Engelstalige verhaal voorgoed af en begint er een nieuw
avontuur in het Nederlands.

Anne Froidebise, orgel

Wanneer: zaterdag 13 november
12u-12u30
Waar: O.L.V.-kerk, Grote Markt
Prijs: gratis

Zeep

Het Wolk
Het Wolk maakt een zeepzoete en betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelen de zaal onder in een
waterwereld waar alles mogelijk is.
Wanneer: zondag 14 november • 11u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 9 / 6 (- 26) euro

Waarom? (i.s.m. Asster)

Tom Helsen

Wanneer: donderdag 18 november
20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 19 / 16 (-26) euro

Spark

The Classical Band
Het door Echo Klassik bekroonde ensemble Spark brengt 3 iconen van de westerse muziek bij elkaar: de stamvader van
de klassieke muziek Johann Sebastian
Bach, Luciano Berio als één van de toonaangevende componisten uit de 20ste
eeuw en de Beatles als de titanen van
de popmuziek.

Victor Lamme

Waarom? is voor iedereen die zich weleens afvraagt: waar zijn we eigenlijk mee
bezig? Ontdek op welke knoppen in je
brein wordt gedrukt en hoe dat bepaalt
wat je denkt en doet.
Wanneer: dinsdag 16 november • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 10 / 7 (-26) euro

Wanneer: vrijdag 19 november • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 21 / 18 (-26) euro

Beleving

Zoon

Raf Walschaerts

Try-out 15 jaar Xander De
Rycke

Wanneer: zaterdag 20 november • 19u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 12 / 9 (-26) euro

OPGELET: Dit is een try-out voor een heel
nieuwe show van Xander de Rycke en dus
niet voor Bekend en Bescheiden dat op 24
maart 2022 in de Bogaard staat.

Tentoonstelling
Hugo Duchateau en Kim
Duchateau
Beeldend kunstenaar Hugo maakt een
tekening in potlood op papier. Cartoonist Kim doet daarop een ingreep.
Op die manier ontstaat een boeiende
wisselwerking waarbij de één het werk
van de ander bewerkt, versterkt, of net
relativeert.
Wanneer: woensdag 20 november
t.e.m. woensdag 15 december
Waar: kunstgalerij de Bogaard en bib
Genk
Prijs: gratis

Water!

Haspengouwse Zondaggasten

For two to play - Quatre Mains:
muziek voor klavecimbel vierhandig
Dit is een uitzonderlijk recital dat de
liefhebber van het klavecimbel niet mag
missen.

Wanneer: woensdag 24 november
20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 22 / 19 (-26) euro

Wanneer: zaterdag 27 november • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 15 / 12 (-26) euro

Drie Griekse verhalen door drie
vrouwen in (min of meer) drie
kwartier

Theater Tieret i.s.m. Walpurgis

Het Huis Hasselt

In deze Trilogie valt het doek voor het
mannelijk perspectief in het oud-Grieks
repertoire.
Gratis inleiding door dramaturg Ruth
Mariën om 19u30.
Wanneer: donderdag 25 november
20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 12 / 9 (-26) euro

De grote reis van Meneer Beer

Tieret en Walrus bouwen opnieuw een
beestig bosfestijn met een topcast van
acteurs, muzikanten en poppenspelers
om ‘u’ tegen te zeggen… en zingen.
Wanneer: zondag 28 november • 15u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 10 / 7 (-26) euro

Drie boeiende gesprekken, vleugjes
jeugdige live muziek en een gezellige
koffiepauze met vlaai. WATER: teveel of
te weinig? Met Karel Van Daele, erosiespecialist van de Watering Sint-Truiden,
Marjolein Vannoppen, co-auteur Weg
van Water, Conrad Nuyts, piano & Mayte
Levenbach, viool.
Wanneer: zondag 21 november • 14u30
Waar: Academiezaal
Prijs: 11 / 8 (-26) euro
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Comedy@De Fwajee

Achteraf niet komen huilen

Als muziek spreekt

Zolang je bezig blijft, gaat alles vanzelf.
Je leeft in een rush en je hebt geen tijd
om je vragen te stellen. Maar wat, beste
mensen, als je daarna stil komt te staan?

Robrecht is er een tijdje uit geweest. Een
kind, pampers, slapeloze nachten, een
stukgelopen huwelijk. Vooral dat laatste
heeft er in gehakt. Maar eindelijk voelt
hij weer hoop.

Van achter de piano neemt Marc Erkens
je mee ‘achter’ de muziek. Hoe gaan
we eigenlijk met muziek om? Waarom
vinden we sommige muziek geweldig en
zegt andere muziek ons helemaal niets?
Hoe zit muziek precies in elkaar? Op
deze en andere vragen geeft Marc Erkens
vermakelijke, beklijvende, leerrijke en in
ieder geval rake antwoorden.

Nigel Williams & Nele Goossens

Wanneer: woensdag 1 december • 20u15
Waar: cultuurcafé De Fwajee
Prijs: 16 / 13 (-26) euro

Douglas Firs
Gertjan Van Hellemont keert terug naar
Sint-Truiden. Met zijn eigen band Douglas Firs brengt hij nu het prachtige album
Heart Of A Mother uit.
Wanneer: donderdag 2 december • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 19 / 16 (-26) euro

Robrecht Vanden Toren

Wanneer: zaterdag 4 december • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 17/ 14 (-26)

Concert I - Joseph Jongen
Het Ardente Kwartet

In dit concert neemt Het Ardente Kwartet
ons een eerste maal mee in de intieme,
kleurrijke wereld van de kamermuziek
voor strijkers van Joseph Jongen, waarbij
ze naast enkele kortere werken ook het
eerste strijkkwartet spelen.
Wanneer: zaterdag 4 december • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 16 / 13 (-26) euro

Marc Erkens

Wanneer: maandag 6 december • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 8 / 5 (-26)

Ook Zebracinema gaat terug van start
Elke dinsdag in november om 20u15 in
Cinema Cameo, Naamsevest 45
Prijs: 7 euro
Dinsdag 9 november: The Man Who Sold
His Skin
Dinsdag 16 november: Deux
Dinsdag 23 november: Quo vadis, Aïda?
Dinsdag 30 november: Un Triomphe

UiTbalie
T 011 70 17 00
uitbalie@sint-truiden.be
www.debogaard.be
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Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.

Briljanten bruiloften
65

Alice Willems en Urbain Bismans

Joseph Appeltans en Paula Smeets

Thérèse Courbot en Johannes Thijs

Danielle Radoux en Jean Lindekens

Julienne Sweldens en Joseph Loix

Ria Ruyloft en Eduard Cologne

Daniël Stassart en Godelieve Flemings

Marcel Sainte en Rita Lesuisse

Roger Bouvin en Magda Spelmans

Gouden bruiloften
50
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GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: OOK LIVE OP WWW.SINT-TRUIDEN.BE
Handhaving

Lokaal mondiaal beleid

Uitbreiding protocolakkoord en bijbehorend retributiereglement in het kader
van de bestuurlijke inbeslagname van
voertuigen - Goedkeuring

Toekenning Noodhulp 2021 aan Unicef
in Tigray en Caritas in de Gazastrook Goedkeuring

In het verkeer worden regelmatig onveilige verkeerssituaties vastgesteld waarbij
bestuurders al dan niet voor het plezier
de openbare weg onveilig maken. Het
protocolakkoord bestuurlijke handhaving werd uitgebreid met het thema
'onverantwoord rijgedrag waardoor
acuut gevaar wordt gecreëerd voor
andere weggebruikers en omstaanders'.
Recuperatie van de kosten voor bestuurlijke inbeslagname werden opgenomen
in een retributiereglement.

Sportpark Haspengouw
Retributiereglement parkeerterrein
Sportpark Haspengouw - Goedkeuring
De stad Sint-Truiden gaat een retributie
heffen voor het parkeren op het parkeerterrein Sportpark Haspengouw wanneer
het parkeerterrein wordt verlaten zonder
geldig parkeerrecht en dit door automatische herkenning van de nummerplaat
door een intelligente camera aan de
uitgang.

Wonen
Lokaal toewijzingsreglement voor alleenstaanden met kinderen - Goedkeuring
Het stadsbestuur wil het woonbeleid en
woonaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de behoeftes van haar inwoners.
Onderzoek toont aan dat er nood is aan
een toewijzingsreglement voor alleenstaanden met minstens 1 minderjarig kind.
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De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) bracht zijn
jaarlijks advies uit over de verdeling
van het budget van 2.500 euro voor
noodhulp. Er zal 1.250 euro noodhulp
verleend worden aan de slachtoffers van
het geweld in de opstandige regio Tigray
en 1.250 euro aan hulp voor een noodhulpprogramma om de gezondheidszorg
in de Gazastrook te ondersteunen.

Academie Haspengouw
Aanpassing van de academiereglementen
zoals voorgesteld door OVSG - Goedkeuring
De Academies Haspengouw [Beeld] en
[Podium] hebben hun respectievelijke
academiereglementen 2021-2022 aangepast zoals voorgesteld door het OVSG. Het
gaat hoofdzakelijk over kleine technische
aanpassingen en één grotere in verband
met de gewijzigde modus operandi bij
afwezigheden van leerlingen.
Dit is een beknopt overzicht van de
belangrijkste agendapunten van de
gemeenteraadsvergadering van maandag 27 september 2021. De notulen van
de gemeenteraadsvergaderingen kan je
tijdens de kantooruren inkijken in het
stadskantoor (secretariaat). Je kan de
vergaderingen ook opnieuw bekijken
via www.sint-truiden.be/gemeenteraad.

De volgende gemeenteraadsvergadering vindt plaats op maandag 29
november. Om 20u start de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en aansluitend de
gemeenteraadsvergadering.
De week vóór de vergadering wordt
de agenda bekendgemaakt via
www.sint-truiden.be.
Opgelet! Het zou kunnen dat
de gemeenteraad enkel online
gestreamd wordt. Zo vermijden we
dat er veel mensen samenkomen.

Info

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

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

Hasseltsesteenweg

70

265

18

7

Attenhovenstraat

50

91

22

24

Lichtenberglaan

50

59

24

41

Zoutleeuwsesteenweg

50

268

39

15

Rellestraat

70

183

13

7

Zepperenweg

30

87

47

54

Luikersteenweg

70

375

105

28

Hasseltsesteenweg

70

393

27

7

Halmaalweg

50

100

53

53

Stippelstraat

50

103

43

42

Hasseltsesteenweg

70

240

10

4

Langstraat

50

15

2

13

Borgwormsesteenweg

50

224

29

13

Zoutleeuwsesteenweg

50

87

53

61

N80

70

511

99

19

Attenhovenstraat

50

134

20

15

Herestraat

50

118

25

21

Rellestraat

70

281

18

6

Luikersteenweg

70

353

57

16

Borgwormsesteenweg

30

196

86

44

Hasseltsesteenweg

70

291

14

5

Galgestraat

50

82

19

23

Luikersteenweg

50

275

30

11

Zoutleeuwsesteenweg

50

242

25

10

Herestraat

50

69

14

20

Hasseltsesteenweg

70

235

19

8

Borgwormsesteenweg

70

154

15

10

Luikersteenweg

70

543

11

2

Naamsevest

30

521

120

23

Naamsesteenweg

50

599

26

4

Zoutleeuwsesteenweg

50

270

28

10

Hasseltsesteenweg

70

196

12

6

Tiensesteenweg

70

444

28

6

Borgwormsesteenweg

70

191

19

10

Luikersteenweg

50

259

28

11

Herestraat

50

70

13

19

Zoutleeuwsesteenweg

30

260

161

62

Zepperenweg

50

100

39

39

N80

70

365

110

30

9249

1521

16%

Locatie

%

Stads- en OCMWdiensten gesloten
Op donderdag 11 november
(Wapenstilstand) zijn alle stads- en
OCMW-diensten gesloten, behalve
Toerisme Sint-Truiden.
Op maandag 15 november (Feest
van de Koning) zijn alle stads- en
OCMW-diensten gesloten, behalve
Toerisme Sint-Truiden en buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti.

Gewijzigde openingsuren
Toerisme
Tot en met 31 maart 2022 wijzigen
de openingsuren van Toerisme
Sint-Truiden:
maandag tot zaterdag: van 9u tot
12u30 en van 13u tot 16u
zondag: van 10u tot 12u30 en van
13u tot 15u
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College van burgemeester en schepenen

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

algemene coördinatie, integrale veiligheid,
veiligheidsdiensten, strategische beleidsplanning, interne en externe relaties, communicatie
en informatie, mobiliteit, digitalisering - smart
city, burgerlijke stand

ruimtelijke ordening en wonen, monumentenbeheer en onroerend erfgoed, stads- en
dorpskernvernieuwing, inrichting publieke
ruimte en stadsverfraaiing, toegankelijkheid,
sociale huisvesting, autonoom gemeentebedrijf
AGOST

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

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

openbare werken, nutsleidingen en riolering,
facility management, leefmilieu en natuur,
duurzaamheid en energie, huisvuil, intercommunales, begraafplaatsen, militaire zaken en
vaderlandslievende verenigingen, dierenwelzijn

lokale economie, infrastructurele ontwikkeling
terreinen, tewerkstelling, juridische zaken en
verzekeringen, overheidsopdrachten, kerkraden, financiën

middenstand en handel, vzw trud’or, evenementenbeleid, administratieve vereenvoudiging,
gebouweninfrastructuur, internationale
samenwerking en jumelages, markten

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

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

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

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

sport en recreatieve planning, lokaal gezondheidsbeleid, bibliotheek, kunstonderwijs,
cultuur, roerend erfgoed en archief, musea,
wijk- en dorpszaken, senioren

zorgbedrijf, sociaal huis, maatschappelijke
dienstverlening, lokaal sociaal beleidsplan,
sociale tewerkstelling, ouderenzorgbeleid,
armoedebestrijding

Wil je een afspraak maken met de burgemeester of één van de schepenen?
Neem dan contact op met hun respectievelijke kabinetten:
• CD&V: 011 70 14 43, kabinet.cdv@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 6 en zondag 7 november
Dierenarts Vandersteegen
Luikersteenweg 135A, 3800 Sint-Truiden
M 0475 67 84 37

Zaterdag 4 en zondag 5 december
Dierenarts Vorstermans-Rijke
Tiensesteenweg 209, 3800 Sint-Truiden
T 011 68 24 42

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Donderdag 11 november (Wapenstilstand)
Dierenarts Van Crombruggen
Kabei 26, 3800 Sint-Truiden
T 011 67 17 00

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

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)

Zaterdag 13 en zondag 14 november
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09

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.

Zaterdag 20 en zondag 21 november
Dierenarts Geyskens
Gelinden-Dorp 7, 3800 Sint-Truiden
T 011 48 19 91

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

Zaterdag 27 en zondag 28 november
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 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
Bert Van de Vijver
Projectmedewerker Stebo
Sinds begin 2014 verzorg ik het woonenergieloket in het stadskantoor van Sint-Truiden. Inwoners kunnen bij mij
terecht met alle mogelijke woonvragen. Ik help met het aanvragen van allerlei (ver)bouwpremies, want er zijn best wel
wat premies te krijgen. Zo zorg ik ervoor dat de Truienaar datgene krijgt waar hij/zij recht op heeft. Daarnaast geef ik
ook uitleg over leningen, huur- en verhuurvragen, enz. Als mijn klant goed geïnformeerd en goed geholpen aan het
loket vertrekt, ben ik een blij man. Daar doe ik het voor!

www.sint-truiden.be

