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G-sporters beleven meer!
De stad Sint-Truiden stimuleert het
opstarten van G-sportwerkingen en zo
bleef het aantal G-sportclubs in onze
stad de voorbije jaren ook groeien. Vanaf
september 2021 komt daar ook nog G-karate bij.

Trots op Sint-Truiden: Don-Jon
bier
De vzw Burchtheem uit Brustem lanceerde in het voorjaar hun eigen bier,
Don-Jon.
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De stad Sint-Truiden wil graag bijdragen
aan het opnieuw ’leesbaar’ maken van
het unieke cultuurlandschap van Haspengouw. De restauratie en ontsluiting
van de burchtruïne van Brustem vormt
alvast een belangrijke stap in die richting.
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Terug naar school

De Veemarkt breekt uit

September betekent traditioneel ‘Terug
naar school’, maar naar school gaan en
studeren kost geld. Als je aan bepaalde
voorwaarden voldoet, kan je van de
overheid een toelage krijgen en ook
het Sociaal Huis voorziet een aantal
tegemoetkomingen.

De stad Sint-Truiden heeft de ambitie
om 13.000 m² verharde ruimte op de
Veemarkt om te zetten in groene open
ruimte, met een plaats voor elke gebruiker.
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Ken jij je favoriete sport al? Ontdek jouw sportkriebels
tijdens de ‘Maand van de sportclub’
Kleuters doen middagdutje bij Doodoo
Dorp in de kijker: Velm
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Nieuw in de bib
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Ik ga naar de academie en neem
mee…
Een nieuw schooljaar en grootse plannen! Jij gaat naar De Academie, toch?
Of je nu van plan bent te gaan tekenen,
dansen, schilderen, acteren, muziek spelen. Je wil je goed voorbereiden.
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Voorwoord

Veiligheidsmonitor
Geef jij ons waardevolle informatie?
Woon jij graag in Sint-Truiden en voel je je veilig? Via de
veiligheidsmonitor willen we weten wat jouw mening is
over verschillende veiligheidsthema’s, zoals je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de
kwaliteit van het politieoptreden.

Beste Truienaar

Daarom ontvangen 400.000 personen in Vlaanderen vanaf
half september een vragenlijst. Deze mensen werden willekeurig geselecteerd. Ben jij erbij? Neem dan zeker deel!
De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De
verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor
de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de stad. De
resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

September is de start van een nieuw seizoen, een nieuw schooljaar,
en misschien ook wel van een nieuwe hobby. Wij geven je alvast
graag wat tips om er een fijne maand van te maken.

De veiligheidsmonitor is een initiatief van de politie in
samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD)
Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Nina’s uitzonderlijke Olympische prestatie heeft heel onze stad fier
gemaakt en vele jongeren sportief geïnspireerd. We hebben haar
een warm welkom gegeven!

Samen met Sport Vlaanderen organiseren
we in september de ‘Maand van de
Sportclub’.
De hele maand kan je gratis kennismaken met het aanbod van
onze sportclubs. Dat is hét moment om een nieuwe sport op jouw
maat te vinden. Meer informatie vind je op bladzijde 9. En heeft
jouw zoon of dochter zin om naar de Academie te gaan? Blader
dan snel naar pagina 26.

Op Open Monumentendag valt er
heel wat te beleven aan de burcht van
Brustem.
Onze stad en dorpen ademen geschiedenis, en dat cultuurhistorisch
erfgoed willen we graag bewaren voor de volgende generaties.
Op 12 september - Open Monumentendag - starten we met de
restauratiewerken aan de burcht van Brustem. Er valt die dag heel
wat te beleven voor jong en oud, en we laten je graag al een glimp
van het eindresultaat zien. Vanaf pagina 12 lees je er alles over.
De zon was ons deze zomer een beetje vergeten, maar ook zonder
zomerse temperaturen maken we het gezellig in Haspengouw. Een
mooie wandeling maken, bijpraten op een terrasje of snuisteren in
onze fijne winkels: het kan allemaal. Tot gauw!
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“Wist je dat liefst 1 op 5 Vlamingen
een beperking heeft waarmee ze
in aanmerking komen om deel te
nemen aan G-sport?”

G-sporters beleven meer!
G-Sport is de verzamelnaam voor alle sporten die door mensen met een beperking
beoefend kunnen worden. Die beperking kan fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief
of visueel zijn. De stad Sint-Truiden stimuleert het opstarten van G-sportwerkingen en
zo bleef het aantal G-sportclubs in onze stad de voorbije jaren ook groeien: van G-dans,
G-fitness, G-handbal en G-judo tot G-tennis. Vanaf september 2021 komt daar ook
nog G-karate bij. Lesgever Eric Bortels geeft ons een inkijk in zijn manier van werken.
“Ik geef onder andere les in BuSO-scholen, dagopvang- en revalidatiecentra en
dan zie je hoeveel personen beperkingen
hebben en hoeveel nood ze hebben om
te bewegen”, begint Eric. “En iedereen
moet de kans krijgen om te sporten.
Natuurlijk vragen G-sporters een specifieke begeleiding op maat. Het is belangrijk om je lessen af te stemmen op hun
niveau. Zo begrijpen ze wat er van hen
gevraagd wordt, hebben ze plezier in
wat ze doen en blijf je ze ook op lange
termijn triggeren.”
“Daarvoor werk ik met de ICP-move
methodiek, die ik zelf heb ontwikkeld”,
legt Eric uit. “Het is een basisbewegingsmethodiek die kan gebruikt worden binnen verschillende sporten. We werken
met kleuren, cijfers en pictogrammen en
aan de hand van duidelijke eenvoudige
richtlijnen brengen we personen op een
leuke manier aan het bewegen en sporten. Bijvoorbeeld: bots met de bal op het
rode pictogram. Zo kan je de G-sporter
makkelijker laten begrijpen welke han-

deling hij moet uitvoeren. Dankzij deze
methodiek kan je een persoon met een
beperking gemakkelijker voorbereiden
om later te integreren in een G-sportclub of gewone sportclub. De methodiek
laat ook toe om in te schatten op welk
niveau je de sporter uiteindelijk kan laten
toetreden.”
“Je ziet de G-sporters ook effectief
vooruitgang boeken op motorisch en
cognitief vlak. Dat is het mooiste aan
mijn werk. G-sporters zijn enorm dankbaar en ook de ouders tonen heel veel
respect voor je werk. Zeker kinderen met
autisme spectrum stoornis hebben heel
veel potentieel. Zij hebben de capaciteiten om later het verschil te maken in de
bedrijfswereld, maar je moet ze uit hun
kot kunnen halen. Dat kan alleen als je
weet hoe je ze moet benaderen, als je
op de juiste manier met hen omgaat en
vertrouwen weet te geven.”
eric.bortels@i-k-f.net

Wil je zelf gaan sporten? Ontdek het aanbod G-sport via onze website. Ook alle
informatie rond G-karate en de ICP-move methodiek van Eric Bortels vind je hier:
www.sint-truiden.be/jeugdsportgids.

Een van de G-sporters waar Eric
mee werkt is Lukas Maes. Hij werd
al verschillende keren Belgisch en
Europees kampioen in het G-karate.
In 2016 vierde hij zelfs de wereldtitel
in Straatsburg. “Ik maakte in 2013
voor het eerst kennis met G-karate
op school en daar ben ik superblij
mee. Het was sensei Eric Bortels die
toen de lessen leidde. Sindsdien train
ik ook wekelijks bij de club van Eric,
IKF Global”, vertelt Lukas enthousiast.
“Eindelijk komt er nu ook een afdeling in Sint-Truiden. Ik kijk er enorm
naar uit om de trainingen te kunnen
bijwonen in mijn eigen stad. Ik kan
het iedereen aanraden om te proberen. De lessen zijn uitgewerkt volgens een laagdrempelige methode
om personen van alle leeftijden met
een mentale en/of fysieke beperking
karate aan te leren.”
“Op 25 april neem ik trouwens nog
deel aan het eerste online G-karate
wereldkampioenschap. De voorbije
winter won ik ook een zilveren
medaille tijdens het online EK.
Naast het G-karate ben ik ook aangesloten bij G-zwemclub Avali. Sinds
2012 haalde ik telkens een gouden
medaille binnen mijn categorie op
de 25 m rugslag tijdens de Special
Olympics Belgium. En ik train ook
elk jaar samen met mijn ouders en
broer om deel te nemen aan de 10
km van de Monumentenrun”, besluit
een sportieve Lukas.
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Nina Derwael

Op 1 augustus 2021 behaalde de Truiense Nina Derwael goud op de brug met ongelijke
leggers. Daarmee schreef ze geschiedenis en zal Nina Derwael en haar ongelofelijke
prestatie op de Olympische Spelen van Tokio 2020 voor altijd een speciale plaats
innemen in de harten van de Truienaren.
Op 4 augustus hebben meer dan 3000 Truienaren Nina Derwael gehuldigd.
Een fotoverslag.
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Nina sporthal
doelgroepenbad
sportbad

sauna & hammam

LAGO CLUB fitness
warme lagune

zoutbad
glijbanen

zwemmersterras
golfslagbad

Rest-eau-café

wildwaterbaan

all-weather buitenbad

terras

Afslanken,
conditie verbeteren,
spieren opbouwen, fit
en gezond blijven of
sporten om te ontspannen?
In de LAGO CLUB-fitness
wordt dit een plezier
voor iedereen!

speelbad

speeltuin

Ontdek het volledige aanbod:
Wildwaterbaan • glijbanen • golfslagbad •
kinderbaden • warme lagune • zoutbad •
sauna • hammam • buitenbaden •
zwemvijver • sportbad
Olympialaan 10 - 3800 Sint-Truiden
T. 011 19 99 00 - bloesembad@lago.be

www.lagosint-truiden.be
Volg ons op
facebook en instagram
#Meerwatermeerplezier

Eerste
VR-glijbaan
in België!

kinderbaden

speelzone

ligweide

Reserveer
je tickets in
zwemvijver
de webshop
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KEN JIJ JE FAVORIETE SPORT AL?
Ontdek jouw sportkriebels tijdens de
‘Maand van de sportclub’
De stad Sint-Truiden organiseert in samenwerking met Sport Vlaanderen en de lokale
sportclubs de ‘Maand van de sportclub’. Heel de maand september kan je bij de organiserende sportclubs uit Sint-Truiden gratis kennismaken met hun sportaanbod. Waarschijnlijk krijg je de sportmicrobe dan helemaal te pakken!

Herfstwandeling
in Ham
Wandel jij op donderdag 28 oktober mee met de Herfstwandeling
van Senior Actief in Ham? Er is een
wandelprogramma zowel voor de
voormiddag als de namiddag.

Programma
Op www.sint-truiden.be/jeugdsportgids kan je de jeugdsportgids downloaden. Je vindt
er per sport alle clubs terug die in onze stad een jeugdwerking hebben. Per club wordt
ook aangegeven of ze deelnemen aan de ‘Maand van de sportclub’.

Vertrek om 7u30 aan de Trudo
Sporthal.

Bewegen op verwijzing

Leren fietsen voor volwassenen

Voormiddag: wandelen door de Gerheserheide: een gebied met zandgronden, dennenbossen en begroeide
duinen. Keuze uit 6 km of 8 km.

Hebben de sportkriebels jou nog niet te
pakken? Coach Stijn Coekelberghs werkt
een persoonlijk schema uit en helpt je op
weg naar een fitter lang leven.

Van maandag 20 september tot donderdag 21 oktober start er een nieuwe reeks
‘Leren fietsen voor volwassenen’. Dit elke
maandag en donderdag van 13u tot 15u
in het sportcomplex Tuinwijk Nieuw
Sint-Truiden.

Namiddag: wandelen door natuurdomein ‘De Rammelaars’, een typisch
stukje Kempennatuur met veel groen,
bloemen en dieren. De afstand
bedraagt 3 km of 4 km.

Noteer zeker in je agenda

M 0496 34 38 35
sint-truiden@bewegenopverwijzing.be
www.sint-truiden.be/bewegen-opverwijzing

T 011 70 15 37
www.sint-truiden.be/lerenfietsen

Inschrijven vanaf dinsdag 14 september 2021 vanaf 8u via reservering.
sint-truiden.be of bij de dienst Sport,
Gazometerstraat 1.
www.sint-truiden.be/seniorensport

9

Unieke avondrun door en
langs verlichte monumenten
Animatie op diverse locaties
Stadsloop by night & by lights

19.00 uur • 300

m • SprookjesRun
19.30 uur • 1 km • KidsRun
20.00 - 21.30 uur • 5 & 10 km
(verschillende tijdssloten)

INFO & INSCHRIJVEN
MONUMENTENRUNSINTTRUIDEN.BE

10
v.u.: Jurgen Reniers, schepen van Sport, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

atletiek club sint-truiden
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Trots op Sint-Truiden:

Don-Jon bier

De vzw Burchtheem uit Brustem, waarbij (bijna) alle verenigingen uit Brustem zijn aangesloten, lanceerde in het voorjaar hun eigen bier, Don-Jon. Don-Jon is genoemd naar
de burchtruïne van de Graven van Loon, gebouwd om Brustem en Loon te beschermen
tegen de buren van Duras en Sint-Truiden.
We spraken met de voorzitter van de vzw,
Jo Hendricx.

Hoe is het idee ontstaan om een
bier te brouwen?
In 2020 was het 850 jaar geleden dat de
burchttoren werd opgericht. Patrick Brans
van onze vzw en Jan Withofs van Brustem
Bruist suggereerden om een bier te brouwen om onze kas te spijzen. We hebben
toen dat bier aan de verjaardag van de
burcht gekoppeld.

Vanwaar komt de naam?
Donjon is een andere benaming voor een
motte of verdedigingstoren, meer bepaald
een toren op een kunstmatige heuvel. We
hebben een koppelteken tussen de twee
lettergrepen geplaatst, omdat er in Frankrijk al een Donjon bier gebrouwen wordt.
We wilden geen rechtszaak aan ons broek
door dezelfde naam te gebruiken.

Wat is er specifiek aan het Don-Jon
bier?
De Don-Jon is een blond bier, van 6,9
graden alcoholpercentage, met hergis-

ting op de fles. Er worden drie soorten
hop gebruikt. Het resultaat is een verfrissend bier, dat zowel door hem, haar als
hun geapprecieerd wordt. Onze slogan
met een knipoog luidt: Geniet van deze
Brustemse blonde. Ons bier drink je met
mate(n).

Waar is Don-Jon te koop?
Geïnteresseerden kunnen hun Don-Jon
aankopen in de Carrefour (Vliegveldlaan), bij Ad Fundum (Zepperenweg), in
de streekproductenwinkel van Toerisme
Sint-Truiden en ook bij mezelf (0491 73
04 32) of bij Patrick Brans (0484 06 47 29).
Deze lijst kan nog uitbreiden. Speciale vermelding verdient Aveve (Vliegveldlaan) die
ons product aanbiedt, zonder er winst op
te nemen.

Blijkbaar valt hij in de smaak, want binnen
de maand na de voorstelling was onze eerste (voorzichtige) bestelling van 1000 liter
al de deur uit. Ons tweede brouwsel van
2000 (!) liter kregen we net op tijd geleverd
voor de Burchtfeesten van begin augustus.

Jullie zijn een vzw, wat gebeurt er
met de opbrengst van het Don-Jon
project?
Onze vzw beheert de gemeenschapszaal
Burchtheem. Dit kost handen vol geld. Om
alles te kunnen betalen, verhuren we de
zaal ook aan derden aan ‘normale’ tarieven
en moeten we winstgevende activiteiten
organiseren. Zo zijn we in 2019 gestart
met een Burchtloop. Ook de winst van de
Don-Jon helpt de kosten te beperken en
de huurvoorwaarden voor de aangesloten
verenigingen interessant te houden.

Zijn er al horecazaken die de DonJon op de kaart hebben staan?
Je kan van een Don-Jon genieten in De
drie Gezusters (Brustem-Dorp), in de
Winston (Luikersteenweg), de tennisclubs
Wimbledon en Leopold en café Hooch
(Grote Markt).
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1170
Oprichting
torenburcht
in 1170 door
Lodewijk I,
Graaf van Loon.

1178
De burcht wordt
ingenomen door
Sint-Truiden
en gedeeltelijk
vernield.

De Truienaren
legden, in
opstand tegen
het prinsbisdom
Luik, Brustem
wéér in de as.

1346

Tijdens de
slag van Brustem (1467)
verschansten
de verenigde
Loonse en Luikse
troepen zich
in de burcht,
maar werden ze
alsnog verpletterd door het
Bourgondische
leger van Karel
de Stoute.

De burcht werd
tijdens de vete
van de familie
van der Marck en
Jan van Hoorn
ingenomen
en definitief
ontmanteld. De
toren werd ook
een tijd lang
als duiventil
gebruikt.

1467
1489
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DE BURCHTRUÏNE
UIT DE STEIGERS
Haspengouw is enorm rijk aan cultuurhistorisch erfgoed, uit
verschillende periodes van de geschiedenis. Het gaat om motteheuvels over kloosters en hoeven, tot kerken en kastelen.
Het landschap van vandaag is het resultaat van een lange ontwikkeling. De vruchtbare grond en de talrijke beekjes leenden
zich perfect voor akkerbouw en fruitteelt.
Het heuvelachtige landschap was bovendien vanuit militair-strategisch oogpunt interessant, omdat het voor een natuurlijke
verdediging zorgde.
Al die sporen van het verleden zijn in Haspengouw nog goed te
zien, al zijn ze soms door onwetendheid uitgewist of is de betekenis ervan niet meer gekend. Daar ligt voor cultuurtoerisme,
maar ook voor de bewoners en al wie geïnteresseerd is in het
regionale erfgoed, een grote uitdaging.
De stad Sint-Truiden wil graag bijdragen aan het opnieuw ’leesbaar’ maken van het unieke cultuurlandschap van Haspengouw.
De restauratie en ontsluiting van de burchtruïne van Brustem
vormt alvast een belangrijke stap in die richting.

De torenhelft
van de burcht
naar de kerk toe
stort in. De volgende eeuwen
wordt de ruïne
gebruikt als
groeve (bouwmaterialen).

Het beheersplan
onroerend
erfgoed ‘Oude
slottoren en
omgeving’ wordt
goedgekeurd.

2017
1840

Wat bleef bewaard?
De bewaarde ruïne geeft tot op vandaag nog een goed idee van
het strak militair karakter waarvoor de torenburcht destijds werd
opgericht. De ruïne van de achtkantige toren op een kunstmatige heuvel, omgeven door een slotgracht, bleef bewaard tussen
de loofbomen en hoogstamboomgaarden.
Een groot gedeelte van de burchtgracht is nog aanwezig, samen
met de funderingen van de eerste vierkante toren op de voorburcht. De huidige kerk ligt binnen de wallen en vervangt de
vroegere burchtkapel, die samen met de voorburcht in 1171
werd aangelegd.
Van belang voor Brustem is het feit dat de oprichting van deze
motteburcht de start betekende van een stedelijke ontwikkeling
op deze plaats. Brustem kreeg reeds in 1175 een vrijheidskeure
en de graaf van Loon begon met de aanleg van een heuse stadsversterking.

Een kantelpunt. Sint-Truiden ontvangt
een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure bij het agentschap
Onroerend Erfgoed. Het dossier kreeg
voorrang omwille van de hoogdringendheid van de werken, waardoor
dit jaar al de werken aan de toren van
start kunnen gaan.

2020
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CONSOLIDATIE EN ONTSLUITING
VAN BURCHTRUÏNE
VANAF SEPTEMBER 2021
De torenruïne is beschermd als monument en de stad Sint-Truiden gaat het gebouw
restaureren. De nadruk ligt hierbij op het stoppen van de verdere aftakeling na stabiliseren van de huidige, ruïneuze toestand. De motteheuvel en het tallud op de voormotte zijn beschermd als cultuurhistorisch landschap. Hier ligt de nadruk op het herstel
van de opperhof- en neerhofstructuur, waarbij we zoveel mogelijk teruggrijpen naar
de historische aanleg, zonder storende elementen.
Om de bezoeker dichter bij de ruïne van
de burcht te brengen, worden er trappen
en een brug gebouwd. De trappen en de
brug vormen samen de vaste verbinding
over de walgracht, als barrière tussen
de voormotte en de motte, tussen het
opperhof en het neerhof. De trappen
leiden uiteindelijk naar de voet van de
ruïne waar er een wandelpad gecreëerd
wordt.
Ook de andere werken die de stad
Sint-Truiden hier plant, kaderen binnen
de doelstellingen, zoals opgenomen in
het goedgekeurde beheersplan.
Zo zullen de komende jaren ook de
volgende werkzaamheden uitgevoerd
worden op en rond de site:
Ruimen en herprofileren van de gracht
De walgracht is vandaag nog nauwelijks
herkenbaar in het terrein door dichtslibbing en verlanding. Voor de gracht wordt
enkel het deel rond de motteheuvel
geruimd. Het historische profiel van de
gracht is tot op heden niet gekend. Het
principe is dat de gracht minimaal wordt
uitgegraven, zodat er zo weinig mogelijk
materiaal moet weggenomen worden,
maar er toch voldoende diepte ontstaat
om er water doorheen te laten lopen.
Aanplanten van de motteheuvel
De hellingen van de motteheuvel waren
begroeid met linde, esdoorn, eik, olm, es
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en beuk. Daartussen trof men hop, vlier,
els, meidoorn, kornoelje. De vele braamstruiken en brandnetels fungeerden als
schuilplaats voor kleine dieren en vogels.
Rooien van Japanse kerselaars en taxushagen
Het behoud en stimuleren van streekeigen beplantingen is een belangrijk
aandachtspunt voor de onroerend erfgoedzorg, maar ook voor het beheer van
de natuur en de landschappen.
Inrichten van speel- en picknickweide in
de hoogstamboomgaard
De verdere ontwikkeling en inrichting
van de site
Dit zal eveneens gebeuren met respect
voor de erfgoedwaarden. De basis voor
het groenontwerp is de site herinrichten
als ecologisch waardevol gebied met een
beplanting die door de keuze van planten en het beheer rekening houdt met
de historische betekenis van de ruïne en
het cultuurhistorisch landschap.
Heraanleg van het kerkplein
Het verharde plein voor de kerk is
opgevat als een ontmoetingsplaats en
een plek voor ceremonies. Er komt een
ovaalvormig plein met stapstenen naar
de brug en de trappen.
Verlichten van de burchtruïne

Open
Monumentendag
op zondag 12 september

De stad Sint-Truiden neemt traditiegetrouw jaarlijks deel aan Open Monumentendag. Dit jaar zetten we deze
hoogdag van onroerend erfgoed in als
officieel startpunt van de werken aan de
burchtruïne in Brustem. Deze site herbergt immers alle pijlers van onroerend
erfgoed: een beschermd monument, een
beschermd cultuurhistorisch landschap
en waardevolle archeologische relicten.

Programma
Op vrijdag 10 september ontvangen we
de buurtbewoners van Brustem voor een
exclusieve preview. Vanaf 19u zijn er toelichtingen over de restauratiewerken en toekomstplannen voor de site in de Sint-Laurentiuskerk in Brustem. Enkele stadsgidsen
vertellen uitgebreid over de geschiedenis
van het monument en het belang van de ligging ervan in het Haspengouwse landschap.
Zondag 12 september
13u-18u:
• doorlopend begeleide gidsbeurten op
de site van Brustem over de geschiedenis
van het monument en het belang van
de ligging ervan in het Haspengouwse
landschap;
• doorlopend mogelijkheid tot vrije wandelingen en fietstochten met als uitvalsbasis
de burchtsite;
• 13u en 15u40: begeleide wandeling in
Brustem op zoek naar kleine en grote
monumenten, natuurpracht en archeologische relicten (vooraf inschrijven);
• 13u, 14u20 en 16u00: toelichting over de
restauratiewerken en toekomstplannen
voor de burchtruïne in de Sint-Laurentiuskerk in Brustem (vooraf inschrijven);
• 14u en 16u: gezinswandeling: ouders en
kinderen keren terug naar het leven in
de middeleeuwse stad en ontdekken de
ambachten van weleer (vooraf inschrijven).
Info en inschrijven
www.sint-truiden.be/omd

DE BURCHT
VAN BRUSTEM
UIT DE STEIGERS
Zondag 12 september
13u tot 18u

www.sint-truiden.be/omd

Open
Monumentendag
Sint-Truiden

openmonumentendag.be

V.U. Jelle Engelbosch, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

Zondag
12 sept. 2021

Levenskwaliteit

16

Levenskwaliteit

TERUG NAAR SCHOOL
Schooltoeslag voor kleuter-,
lager- en secundair onderwijs

Centen voor studenten: wegwijs
in het studentenstatuut

Kinderen vanaf drie jaar die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs
volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen
jaarlijks een schooltoeslag krijgen als
ze aan de voorwaarden voldoen. Ook
studenten HBO5 Verpleegkunde komen
in aanmerking.

“Moeten mijn ouders mijn studies
betalen?”
“Verlies ik mijn kinderbijslag/Groeipakket als ik werk?”
“Heb ik recht op een studietoelage van
de Vlaamse overheid?”

Krijgt je kind al een Groeipakket (vroegere kinderbijslag)? Dan ontvang je de
schooltoeslag automatisch als je er recht
op hebt. Je moet geen aanvraag doen.
De schooltoeslag wordt uitbetaald tussen
september en december.

De website www.centenvoorstudenten.be
geeft aan studenten en hun ouders overzichtelijke basisinformatie over het sociaal statuut als student en de verschillende
mogelijkheden om studies te financieren.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
studietoelagen, studiefinanciering, kinderbijslag/Groeipakket, studentenarbeid,
belastingen, leefloon, onderhoudsplicht,
studeren met behoud van werkloosheidsuitkering, gevolgen van stoppen
met studeren, studeren als werknemer,
studiekosten, enzovoort.

Studietoelage voor hoger
onderwijs
De studietoelage voor het hoger onderwijs moet je zelf aanvragen en wordt
toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs. Dit
wordt dus niet automatisch uitbetaald
via het Groeipakket (vroegere kinderbijslag).
De studietoelage kan enkel digitaal
aangevraagd worden: je kan een studietoelage krijgen door een profiel aan te
maken in het digitaal loket en je dossier
daar op te volgen.
Je kan de status van je dossier van A tot Z
volgen en je voorkeuren op elk moment
aanpassen. Bijkomend voordeel? Als je
aangeeft dat er elk jaar voor jou een
dossier opgestart mag worden, hoef je,
zolang je studeert, amper nog iets te
doen om een studietoelage te krijgen
de komende jaren.
Heb je nog vragen? Dan kan je terecht:
- op www.studietoelagen.be
- bij de sociale dienst van je school
- na afspraak in het Sociaal Huis

Studeren kost geld, maar niet iedereen
beschikt over dezelfde middelen.

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht:
- op www.centenvoorstudenten.be
- bij de sociale dienst van jouw hogeschool of universiteit
- na afspraak in het Sociaal Huis

hoger onderwijs (graduaat, bachelor
en master) buiten Limburg.
Om na te gaan of je in aanmerking
komt voor de studielening worden
volgende inkomens mee in rekening
genomen: het inkomen van jezelf, het
inkomen van je ouder(s), het inkomen
van je samenwonende partner en dit
samengeteld met het kadastraal inkomen bij een eigen huis. Dit is het totaal
gezamenlijk belastbaar inkomen op
je laatste aanslagbiljet van de dienst
Financiën of een ander officieel bewijs
van inkomen.
De maximuminkomensgrens voor
een renteloze studielening ligt 25 %
boven de maximuminkomensgrens
voor de studietoelage van de Vlaamse
overheid. Krijg je al een studietoelage,
dan is de kans groot dat je ook een
renteloze studielening zal ontvangen.
Is je totale inkomen intussen gedaald,
dan kan er rekening gehouden worden
met deze daling.
Na het einde van je studies kan je starten met de terugbetaling van je lening
via een terugbetalingsplan op maat.
Je kunt elk jaar dit terugbetalingsplan
laten aanpassen.

De Limburgse studielening
Bij het Contactpunt Limburgse Studieleningen kun je als student terecht
voor een renteloze studielening. Deze
lening betaal je pas terug na je studies.
De goedgekeurde lening bedraagt per
academiejaar minimum 500 euro en
maximum 3.000 euro. Voor alle academiejaren samen kun je maximum
12.000 euro lenen.

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht:
- bij het Contactpunt Limburgse
Studieleningen, 011 30 59 43,
studielening@limburg.be
- bij de sociale dienst van je school
- na afspraak in het Sociaal Huis

Je kan in aanmerking komen voor de
studielening als je studeert voor verpleegkunde in Limburg, hoger onderwijs (graduaat, bachelor, bachelor-nabachelor en master) in Limburg en
17
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TERUG NAAR SCHOOL?

HET SOCIAAL HUIS
HELPT JE OP WEG!
September is voor velen een dure maand: naast het aankopen van schoolmateriaal
moet er dikwijls ook lidgeld voor hobby’s betaald worden, worden schooluitstappen
georganiseerd… Het Sociaal Huis zoekt voor iedereen een gepaste oplossing.

Septembertoelage
Het OCMW van Sint-Truiden ontwikkelde
de septembertoelage voor gezinnen die
een financieel steuntje kunnen gebruiken
bij het betalen van hun schoolfacturen.
De toelage wordt rechtstreeks aan de
school gestort en wordt in mindering
gebracht op de schoolfactuur voor het
kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Via de UiTPAS Haspengouw kun je ook
genieten van verschillende voordelen
en tussenkomsten. Opgelet: activiteiten/inschrijvingsgeld met korting via
de UiTPAS Haspengouw komen niet in
aanmerking voor een tussenkomst van
het fonds voor tegemoetkomingen voor
socioculturele participatie.

Digitale ondersteuning
De septembertoelage kan aangevraagd
worden voor kinderen tot en met 18
jaar. Voor het schooljaar 2021-2022 kun
je deze toelage aanvragen tot 15 december 2021.

Socioculturele participatie
Het fonds voor tegemoetkomingen voor
socioculturele participatie verleent niet
enkel een financiële tegemoetkoming
in het lidgeld voor sportieve en vrijetijdsactiviteiten, maar komt ook tussen
voor de aankoop van materialen en de
nodige kledij voor bepaalde hobby’s.
Ook daguitstappen, vakanties, bos- of
zeeklassen voor schoolgaande kinderen
kunnen in aanmerking komen.
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Het OCMW biedt aan jongeren in het
secundair onderwijs de mogelijkheid om
een laptop gratis uit te lenen. Je kan ook
digicheques aanvragen. Een medewerker
van BEEGO komt dan bij jouw thuis uitleg
geven over hoe de laptop werkt, welke
gratis programma’s je kan installeren…
Je kan deze digicheques ook aanvragen
als je een eigen computer of laptop hebt,
maar extra ondersteuning kan gebruiken.
OCMW - Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12
T 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be

Op zoek naar
kinderopvang?
Contacteer het
Kindinfopunt
De medewerkers van het Kindinfopunt
(KIP) helpen je met de zoektocht naar
kinderopvang op jouw maat. Of het nu
gaat over opvang voor baby’s, peuters,
lagere schoolkinderen of tieners, zij
helpen je graag telefonisch of via mail
op weg. Het kindinfopunt vind je op de
Gazometersite, Huis van het Kind.
M 0498 93 91 48 of 0498 93 90 02
kindinfopunt@sint-truiden.be
www.sint-truiden.be/kip
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Kleuters doen middagdutje bij Doodoo
Gaat jouw kindje al naar school, maar
heeft het nog nood aan een middagdutje?
Dan kan je gebruikmaken van Doodoo,
een project van buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti.
De begeleidsters van Tutti Frutti gaan de
kindjes rond 12u ophalen in de school en
samen gaan ze met het minibusje naar de
opvanglocatie Centrum, Gazometerstraat
7. Hier eten de kinderen hun lunchpakketje van thuis op. De begeleidsters vertellen een verhaaltje en daarna kunnen
de kleutertjes een namiddagdutje doen.
Vanaf 15u30 kan je je kindje ophalen of
kan het tot 18u30 verder spelen in de
naschoolse opvang.
Voor wie: kindjes vanaf 2,5 jaar die in
Sint-Truiden naar school gaan
Wanneer: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 12u tot 18u30
Waar: opvanglocatie Centrum,
Gazometerstraat 7
Prijs: www.sint-truiden.be/tarieven
T 011 69 11 67
info.kinderopvang@sint-truiden.be
www.sint-truiden.be/doodoo
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Vlaanderen breekt uit!
We vervangen verharding door groene ruimte. Zo zorgen
we samen voor minder wateroverlast, koelere steden, een
grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat.

DEPARTEMENT
OMGEVING
20

Ontdek er alles over op
 vlaanderenbreektuit.be
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VLAANDEREN IS ÉÉN VAN DE MEEST
VERHARDE GEBIEDEN VAN EUROPA
Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan is dat in 2050 meer dan 20%. Daardoor ontstaat onder
meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten
en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit.

De stad Sint-Truiden heeft de ambitie om 13.000m2 verharde
ruimte op de Veemarkt om te zetten in groene open ruimte,
met een plaats voor elke gebruiker.
Met het ontharden van de Veemarkt zetten we daarmee een
nieuwe stap naar een leefbare en klimaatrobuustere stad.

Vlaanderen breekt uit!
Daarom breekt Vlaanderen uit! Ontharden zorgt voor meer
ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast,
koelere steden, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een
beter klimaat.

Veemarkt als groenblauwe missing link
De ontharding van de Veemarkt vormt eveneens een belangrijke
stap in de herwaardering van de Cicindria. De waterloop zal in
de toekomst verder opengelegd worden en zichtbaar worden.
Op die manier creëert ze eenheid en identiteit in de stad.

Sint-Truiden
Met een verharding van 13% en een ruimtebeslag van 28% is de
stad Sint-Truiden vandaag een groene gemeente die beter scoort
dan het Vlaamse gemiddelde. Ook in de toekomst willen we het
groene karakter van de stad extra ontwikkelingsruimte geven.

Bovendien vormt ze een belangrijke schakel om verschillende
publieke sites (Speelhof, Veemarkt, Abdijstraat, Beekstraat,
Sportcentrum Sint-Pieter en Rochendaal ) opnieuw met elkaar
en met het omliggend landschap te verbinden.
21
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DORP IN DE KIJKER:

Velm

Een tocht langs het fietsknooppuntennetwerk brengt je bij één
van de mooiste uitkijkposten in de streek. Tussen de velden en
boomgaarden zie je in de verte de 3 torens van Sint-Truiden.
Fiets of wandel je verder door Velm, dan ontdek je ook de oudste
waterwinning in Limburg, waar natuurlijke bronnen het water
naar de oppervlakte stuwen.
‘Aan de waterkant Velm’, de oudste waterwinning in Limburg is
in juli 1897 ingehuldigd door koning Leopold II. Het unieke aan
de waterwinning was en is nu nog altijd, dat natuurlijke bronnen
het water naar boven stuwen. Alle inwoners van Velm genieten
van hun eigen water uit deze belangrijke bron.
Het neoclassicistisch kasteel Peten uit de 19de eeuw is gerestaureerd en is nu een hotel met brasserie met de naam L’O de
Vie. Het domein is getransformeerd tot een groots woon- en
leefproject ‘Triamant Haspengouw’.
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Het perfecte plaatje ...

iense
u
r
T
MOOIMAKERS

... maak je op het perfecte plaatsje.
Gooi geen fruitafval op de grond

Het klinkt misschien vreemd, maar als je fruitafval in de natuur gooit, veroorzaak
je zwerfvuil. Hoewel organisch afval minder schadelijk is dan pakweg plastic, duurt
het toch even voor het afval volledig afgebroken is. Zo doet een bananenschil er 1
jaar over om volledig af te breken (afhankelijk van de ondergrond).

HET PERFECTE PLAATJE

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat vuil vuil aantrekt. Eén klokhuis
in een bos zal de natuur niet al te veel schade toebrengen, maar als iedereen zijn
of haar klokhuis op de grond gooit, is dat natuurlijk een ander verhaal. Rottend
fruit begint namelijk te stinken, het trekt vogels en ongedierte aan en het komt
de openbare netheid uiteraard ook niet ten goede.

MOOIMAKERS

Gooi daarom je fruitafval nooit op de grond, maar
in de
openbare vuilnisbak.
HET
PERFECTE
PLAATJE
Of nóg beter, neem het mee naar huis en gooi het daar bij het gft-afval of op de
composthoop.
Kleine daad, groot resultaat!

Gooi je afval in de vuilnisbak

www.mooimakers.be

MOOIMAKERS
HET PERFECTE PLAATSJE
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P R O G R A M M A

Oogst

Kommil Foo

Proficiat met je burn-out in
samenwerking met Asster

Een piano, een gitaar, een viool en hun
2 karakter-stemmen: meer hebben de
broers Walschaerts niet nodig om hun
publiek een memorabele avond te bezorgen.

Eva Daeleman

Wanneer: donderdag 2 en vrijdag 3 september • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 28 / 25 (-26) euro

Wanneer: donderdag 23 september • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 10 / 7 (-26) euro

Marktconcert:
orgelbespelingen

Haspengouwse Zondag Gasten

Dana Hemelaer

Zij brengt werken van N. Ogden, D.
Bédard en C. Cooman.
Wanneer: zaterdag 11 september • 12u12u15
Waar: O.L.V.-kerk
Prijs: gratis

Vreemd maar waar: Eva Daeleman kijkt
dankbaar terug op haar reis in burn-outland. Ze vertelt openhartig over hoe zij het
beleefde.

Onder de kerktoren

Hoe is het gesteld met de Haspengouwse
dorpen? Overleven ze de leegstand van
winkels, scholen, kerken? Overleeft het
dorpsleven de nieuwe fusies van gemeenten? Hierover gaat Guido Wevers in gesprek
met Joris Van Loy, muziekredacteur bij Studio Brussel en Knack Focus.

Tout Petit

Wanneer: zondag 26 september • 14u30
Waar: Academiezaal
Prijs: 11 / 8 euro (koffie en taart inbegrepen)

DRRRAAI is een woordeloze dansvoorstelling over circulaire bewegingen.

Comedy

Drraaai (3-6 jaar)

Maarten Westra Hoekzema, Retep
Wanneer: zondag 19 september • 15u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 9/ 6 (-26) euro

2 totaal verschillende comedians bestijgen
het piepkleine podium in de gezellige bar/
bistro Humphrey
Wanneer: woensdag 29 september • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 16 / 13 (-26) euro
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Quartzfestival
Na een succesvol Quartzfestival in 2019
staan we te trappelen van ongeduld om
een gloednieuwe editie te presenteren. Het
curatorschap is opnieuw in handen van het
gerenommeerde Quatuor Danel. Meer nog,
zij kozen Quartz 2021 uit voor de viering
van hun 30-jarig bestaan! Ze nodigden
niemand minder dan de Russische pianist
Sergei Redkin uit die dit jaar 2de laureaat
van de Koningin Elisabethwedstrijd werd.
Ook de Finse mezzosopraan Virpi Räisänen,
die een lange geschiedenis met de Danels
heeft, mocht niet ontbreken.
Met het Sonoro Quartet lokken we maar
wat graag de sterren van morgen naar het
Quartzpodium.
Op zondag breekt de muziek uit de Academiezaal en trekken we richting stad. We
volgen een parcours doorheen 4 Truiense
erfgoedparels, bezetten de abdijtoren en
arrangeren muzikale rendez-vous.
Wanneer: vrijdag 1 t.e.m. zondag 3
oktober
Waar: Academiezaal en Sint-Truiden
centrum
Prijs:
26/10 (-26) euro (vrijdag of zaterdag)
8 euro (per concert zondag)
20 euro (4 concerten zondag)
Programma
www.debogaard.be
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Te Gek!? / Open Geest in
samenwerking met Asster

Raymond van het Groenewoud
Voor deze vijfde editie van Te Gek!?
Open Geest toert niemand minder dan
Raymond van het Groenewoud langsheen 12 centra.
Wanneer: dinsdag 5 oktober • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 23 / 20 (-26) euro

De Geopolitieke Chaos
Jan Balliauw

Jan Balliauw brengt de recente politieke
geschiedenis van het Europese continent
graag tot leven. Ook al is dit verslag niet
erg geruststellend voor onze kleine landen, het blijft in elk geval een bijzonder
boeiende ervaring.
Wanneer: woensdag 6 oktober • 20u15
Waar: Academiezaal
Prijs: 9 / 6 (-26) euro

Mentalist

Werktuig 8+
PNTheater

Werktuig 8+ is een mysterieuze en
speelse verteltheatervoorstelling over
vriendschap, fantasie, nieuwsgierigheid
en verantwoordelijkheid. Twee spelers
vertellen een verhaal, dat zij muzikaal
begeleiden met geluiden van gereedschappen.
Wanneer: zaterdag 9 oktober • 19u
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 8 / 5 (-26) euro

Onheil in Black Creek

Muziektheater De Kolonie
Een stomende en stampvoetende muziektheaterwestern starring Lucas Van den
Eynde, Bo Spaenc en Bart Van Huyck in
een oervlaams cowboyverhaal van Hugo
Matthyssen.

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

Wanneer: maandag 11 oktober • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 17 / 14 (-26) euro

Piet Kusters
Mentalist Piet Kusters neemt je met zijn
charismatisch enthousiasme en humor
mee in een verhaal vol gedachten lezen,
beïnvloeden en voorspellen.
Wanneer: donderdag 7 oktober • 20u15
Waar: cultuurcentrum de Bogaard
Prijs: 15 / 10 (-26) euro
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Ik ga naar de academie en neem mee…
Een nieuw schooljaar en grootse plannen! Jij gaat naar De Academie, toch?
Of je nu van plan bent te gaan tekenen, dansen, schilderen, acteren, muziek spelen.
Je wil je goed voorbereiden. Daarom dit leuke spelletje: "Ik ga naar de academie en
ik neem mee…"

Ik ga naar de MUZIEKACADEMIE
en ik neem mee: mijn instrument.
Een eigen instrument kan snel prijzig
uitvallen. Daarom verhuurt de academie
instrumenten aan 50 euro/schooljaar. Zo
kan je de eerste jaren aan de slag zonder grote kosten. Wij verhuren strijkinstrumenten (viool, altviool, cello en
contrabas), houtinstrumenten (klarinet,
fluit, hobo, althobo en sax) en koper
instrumenten (trompet, hoorn, kornet,
trombone).
Gitaren verhuren we niet. Een beginnersgitaar vind je in elke muziekwinkel
aan heel democratische prijzen. Ook
piano's, slagwerk en accordeon zijn niet
te huur in de academie. Je kan wel een
grote aankoop voorkomen door in een
muziekwinkel een ‘huurkoop-formule’ te
vragen. Je betaalt dan maandelijks een
bedrag en krijgt op het einde de kans om
het instrument voordelig aan te kopen of
terug te geven.

En verder? Altijd handig: een (plooi)pupiter: een chique woord voor een ‘staander’
voor je partituur. Van ons krijg je een
agenda en voor de lessen muziekatelier
werk je met een cursus. Wat schrijfgerief
en een hip tasje en je bent er klaar voor!

Ik ga naar de TONEELACADEMIE
en neem mee: mijn tekst.
Toneel spelen is lekker eenvoudig en
goedkoop. Iets aankopen hoeft eigenlijk
niet. De teksten die je gebruikt, krijg je
van de juf of meester. Wel altijd meebrengen natuurlijk. Een potlood om de
bemerkingen van de meester te noteren
en een fluostiftje om je tekst te markeren. En klaar!
Ook je stembanden zijn belangrijk. Verzorg ze goed door op tijd te slapen en
niet te veel te schreeuwen. Zo kan je nog
jaren goed gestemd op het toneel staan.

Ik ga naar de TEKENACADEMIE
en neem mee: mijn
tekenmateriaal.
Een aantal basisitems voorzie je zelf. De
rest van het materiaal wordt door de
academie gratis aangeboden. Je zorgt
voor papier (een kladblok 27x36 cm en
tekenblok (min 150 gr - 27×36 cm) en
een map. Een potlood HB, slijper, gom
en een setje kleurpotloden kunnen niet
ontbreken. Verder zit er in je pennenzak
nog een lijmstick, een schaar, een dun
zwart stiftje (fineliner) en een zwarte
alcoholstift (ronde punt). Om fijn te
kunnen kliederen, is een schort of een
oud hemd onmisbaar.
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Volg je audiovisueel atelier? Zorg dan
voor een eigen usb-stick, zo kan je je
digitale werken mee naar huis nemen.
Breng alles, iedere les, mee in een rugzak
of doos.
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Ik ga naar de DANSACADEMIE
en neem mee: mijn maillot,
balletkousen en balletschoentjes.
Ballerina's en ballerino's kunnen hun
danskledij bij de juf bestellen. Ze dragen
een maillot (balletpakje), balletkousen en
balletschoentjes (flats). De meisjes dragen
een mooie, strakke dot. Altijd handig om
wat extra dotspelden, elastiekjes en een
haarborstel op zak te hebben. Pas vanaf
graad 3 heb je ook (duurdere) pointes
nodig.
En niet vergeten: breng altijd je agenda
van de academie mee in je ballettas.

Nieuw in de bib
Orks & Goblins - Turuk - J.L. IstinSaito

Nog niet ingeschreven? Geen paniek.
Dat kan nog tot 30 september. Via
www.mijnacademie.be. Je kiest dan
voor AHPodium als je wil muziek
spelen, dansen of acteren. Of voor
AHBeeld als je wil tekenen of voor
animatie kiest.

De halfork Turuk wordt wakker. Versuft,
gewond en met geheugenverlies. Hij
dwaalt door de straten van een verlaten stad, of bijna verlaten, want een
boogschutter lijkt hem naar het leven
te staan. En er zijn schepsels die hij per
toeval tegenkomt in het duister van
een gebouw. Schepsels die hem willen
verscheuren, maar die het daglicht vrezen. Wie zijn ze? Waarom willen ze hem
doden? Wat is er gebeurd in de stad? En
wat doet hij hier? Hij wil die vervloekte
stad ontvluchten. Wanneer hij naar het
hoogste punt klimt, ziet hij pas dat hij op
een eiland zit. Geen schip in de haven,
geen draak aan de horizon... Toch kan
hij niet blijven dralen, de nacht komt en
brengt de dood met zich mee...

Alle info en uurroosters vind je op
www.academiehaspengouw.be.

Nieuwe serie binnen het universum van
Elfen en Dwergen: De Wereld van Arran.

Maar eerst: inschrijven
natuurlijk!

Hoe kun je nou een olifant
kwijtraken? - Jan Fearnley
(jeugdboek)
Oscar is een jongen die alles vergeet en
kwijtraakt. En Hugo is een olifant die alles
onthoudt. Ze zijn de allerbeste vriendjes.
Tot Oscar op een dag iets heel belangrijks
kwijtraakt: zijn goed humeur. Een verhaal
over vriendschap, ruzie maken en het
weer bijleggen.

Body brokers (dvd)
Utah en zijn vriendin Opal zijn dakloze
junkies, tot een onverwachte ontmoeting
met de mysterieuze Wood hen naar een
verslavingskliniek in Los Angeles leidt.
Met de hulp van psychiater Dr. White
en ex-verslaafde May lukt het Utah om
de eerste stappen te zetten richting
een ‘clean’ leven. Maar al snel blijkt de
behandeling een bedrieglijke cover-up,
en raakt ook Utah steeds verder verstrikt
in een netwerk van fraude binnen de
verslavingszorg.
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Levenskwaliteit

VRAAG VAN DE MAAND:

IS MIJN RIJBEWIJS NOG GELDIG?
10 jaar geleden startten een aantal gemeenten met het uitreiken van het rijbewijs
in bankkaartmodel. Deze rijbewijzen zijn 10 jaar geldig. Het zou dus kunnen dat je
rijbewijs binnen korte termijn vervalt. De FOD Mobiliteit stuurt geen oproepingen
om je rijbewijs te hernieuwen. Je moet dus zelf de vervaldatum in het oog houden.
Is je rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Maak dan een afspraak via
afspraken.sint-truiden.be om een nieuw
rijbewijs aan te vragen.
Heb je nog een papieren rijbewijs? Dat
blijft geldig en je bent niet verplicht dit
om te wisselen tot eind 2032.

In een aantal situaties is het omwisselen
naar een bankkaartmodel wel aan te
raden:
• wanneer jouw rijbewijs beschadigd is
• wanneer de foto op jouw rijbewijs niet
langer gelijkend is
• wanneer je over een rijbewijs beschikt
dat werd afgeleverd voor 1989

Prijs voor een nieuw rijbewijs in bankkaartmodel bedraagt 25 euro. Wat moet
je meebrengen? Je huidig rijbewijs, je
identiteitskaart en een pasfoto met een
witte egale achtergrond. Is de pasfoto
op je identiteitskaart nog gelijkend, dan
hoef je zelfs geen foto mee te brengen.
Rijbewijzen
T 011 70 14 14
info.burgerzaken@sint-truiden.be
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Events in de kijker

Sint-Truiden, dat proef je!
Zeker tijdens de oogstmaand september
Rondleiding in de boomgaard

Plukdagen

Gastvrouw Elfi neemt je mee naar de
appelboomgaard en vertelt meer over
de Haspengouwse fruitteelt.

Kom je eigen appels plukken tijdens de
jaarlijkse plukdag.

Iedere zaterdag in september om 15u
5 euro per persoon
Inschrijven via www.jorishoeve.be.

Jorishoeve
Zaterdag 2 oktober van 10u tot 15u
Vrije toegang
Geplukte appelen: prijs per kg
Boekhoutstraat 35, Gingelom
www.jorishoeve.be

Gezond van bij Ons
Woensdag 15 en donderdag
16 september vanaf 13u
Zaterdag 25 en zondag 26 september
vanaf 13u
Zaterdag 16 en zondag 17 oktober
vanaf 13u
Vrije toegang
Geplukte appelen: prijs per kg
Heide 97, Kortenbos
www.gezondvanbijons.be
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Events in de kijker

Kom proeven en kuieren op de
streekproductenmarkt
Zondag 26 september van 13u tot 17u kan je proeven van
het Haspengouws goud op de jaarlijkse streekproductenmarkt. De Groenmarkt en het kerkveld van de abdij worden
gezellig ingericht met verschillende kraampjes van lokale
streekproducenten.
Maak een gratis ritje met de PIPO-trein. Gedurende een rondrit van 45 minuten vertelt een gids je meer over de befaamde
fruitstreek. Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.
Daarnaast kan je genieten van sfeervolle animatie, op de foto
gaan met de diertjes, koeien en geitjes melken en kunnen de
kleintjes deelnemen aan een kookworkshop met streekfruit.

Doe mee aan de fruittaartenbak
Breng je zelfgemaakte fruittaart mee en geef ze af aan
de organisatie. De winnaar wordt verloot door de jury
van de Keizerlijke Commanderie en wint een mooie prijs.
www.visitsinttruiden.be

Sfeervol kampvuur in de stad
Gezellig keuvelen met vrienden, relaxen en genieten van een
glaasje bij een knetterend kampvuur… kom gezellig genieten
van de nazomer. Beleef een authentiek kampvuurmoment op
een verrassende locatie met boeiende verhalen en gezellige
meezingers. Een fruitige borrel en hartelijke versnapering
zijn inbegrepen.
Zaterdag 11 september van 20u tot 23u
Kerkveld abdijtoren
8 euro (kind -12j: 4 euro)
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.

Ontbijtwandeling
Elke maand kan je deelnemen aan een deugddoende ochtendwandeling in de prachtige natuur, gevolgd door een
heerlijk ontbijt met streekproducten. In de oogstperiode krijg
je een unieke kijk op het Haspengouws landschap. Dan buigen
de takken van de fruitbomen door onder het gewicht van
miljoenen appels en peren.
Zondag 12 september
Perenboomgaardwandeling Zepperen
Ontvangst en ontbijt in Taverne Haspengouw, Sint-Genovevaplein 8
Inschrijven via www.visitsinttruiden.be.
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Events in de kijker

Bubbelend shopweekend
Shop & The City organiseert op zaterdag
11 september en zondag 12 september
een shopweekend waarbij de Truiense
handelaars met een feestelijk tintje de
deuren openen om de herfst- en wintercollectie aan jullie voor te stellen. Een
weekend vol shopping, beleving & de
nodige bubbels in de Truiense winkelstraten!

Tentoonstelling Het Zonnelied Verbeeld
Tot en met 23 november in museum DE MINDERE.
Dit voorjaar lanceerde museum DE MINDERE een oproep voor beeldende kunstenaars om hun kijk op onze complexe relatie met de natuur weer te geven. Met meer
dan 200 inzendingen van zo’n 160 deelnemers bleek dat het thema 800 jaar na het
Zonnelied nog steeds betekenisvol is. De jury koos uiteindelijk zo’n 36 laureaten
die het thema in verschillende kunstvormen presenteren, van schilderkunst tot
film, van installatiekunst tot lithografie. De vraag ‘Hoe voel jij je verbonden met
de natuur?’ is de rode draad doorheen de tentoonstelling.
Openingsuren: van dinsdag tot en met zaterdag van 10u tot 12u30 en van 13u tot
17u, zon- en feestdagen van 14u tot 17u
Toegang gratis.

Het bubbelend shopweekend start op
zaterdag met een heuse Cava wedstrijd
op de Haspengouw Markt. Kom langs,
scan je Shop & The City kaart en maak
kans op een fles Cava. Het hele weekend word je in de watten gelegd door
de Truiense handelaars, met op zondag
modeshows in de Luikerstraat & de autoshow op de Grote Markt.
De Truiense winkelstraten worden voorzien van de nodige animatie voor jong en
oud & drankstandjes met bubbels.
www.shopandthecity.be
Lore Lievens (museum de
Mindere), toont werken
van de expo in opbouw.

Haspengouw Ziiingt
Gratis meezingfestival op vrijdag 17
september op de Grote Markt.
Programma
18u
Samson & Marie
19u
Bynk
20u30 DRIES
22u30 Cleymans & Van Geel
23u45 dj duo Will & Micha
www.haspengouwziiingt.be
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Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.

Briljanten bruiloften

Marie Germaine Berwaerts

Diamanten bruiloften

Leon Gregoir en Arlette Nellis

65

Pascal De Leersnyder en Yvonne
Swartenbroux

Denise Delvaux en Firmin Aerts

Urbain Jossaar en Lucienne Velaers

Annie Heulsen en Henri Gysenberghs

60

Gouden bruiloften
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50

Josephine Claes en Willy Tabruyn

Madeleine Ponsaerts en
Marcel Delandsheere

Bernard Van Eeckhout en Sonja Vanrijkel

Jenny Brughmans en Maurice Weemans

Gerda Kempeneers en Roger Renotte

Maria Houben en Jozef Truyens

Truiense Portretten

Josée Dehaese en Alfred Vanderijt

Henri Royer en Marguerite Robijns

Christiane Stippelmans en François
Lahau

Gilberte Vlekken en Jozef Schalenbourg

Joseph Vandersmissen en
Fernanda De Wever

Eddy Buto en Germaine Schoenaers

Julien Vanbrabant en Nicole Smets

Jean Thoelen en Yolande Thoelen

Marie Marguillier en Ivo Dams

Angèle Schoubben en Joseph Sweldens

Jozef De Boyser en Louise Debefve

Arlette Pire en Georges Doupagne
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Truiense Portretten

Afgelopen maanden hadden heel wat inwoners wat te vieren.
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Pierre Cops en Hilda Visser

Eli Petyt en Christiane Pallen

Aimé Smisdom en Joseline Vanbrabant

Roger Vandervelpen en Nicole Guilliams

Albert Schoofs en Magda Corthouts

Christiaan Denayer en Lydia Van Broeck

Bruno Neven en Hilda Smisdom

Ghislaine Ramakers en
Michel Wagelmans

Lutgarde De Blanger en Louis Bollen

Daniel S’heeren en Marie Beeckman

Gerda Derwael en Ludwig De Herdt

Noëlla Buntinx en Willy Missotten

Info
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: OOK LIVE OP WWW.SINT-TRUIDEN.BE
Goedkeuring wijziging retributiereglement
voor het gebruik van huwelijkslocaties
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat
we ons bewust zijn geworden van het
feit dat activiteiten met grotere groepen
mensen, veiliger kunnen plaatsvinden in
de buitenlucht. Daarom werden een aantal
buitenlocaties toegevoegd waar burgers
voor kunnen kiezen wanneer ze hun huwelijk wettelijk willen laten voltrekken. Het
reglement werd uitgebreid met het zwevende kerkje Helsheaven, Romeinseweg en
bovenop de abdijtoren.
Goedkeuring onderhoud toeristische fietspaden - lastvoorwaarden en gunningswijze
Het is noodzakelijk onze toeristische fietspaden te onderhouden. Daarom werd een
bestek opgesteld voor volgende locaties:
spoorwegbedding Hasseltsesteenweg,
Zavelkuil, Borgwormpad deel Sint-Truiden,
Borgwormpad deel Gingelom, halfverharding Kerkom. De opdracht wordt gegund bij
wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Het betreft hier een gezamenlijke
opdracht waarbij de stad Sint-Truiden de
procedure zal voeren en in naam van het
gemeentebestuur van Gingelom bij de gunning van de opdracht zal optreden.
Goedkeuring uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen in Sint-Truiden 2021 (A)
- lastvoorwaarden en gunningswijze
Het is noodzakelijk onderhoudswerken uit
te voeren aan diverse stadswegen op het
grondgebied van Sint-Truiden: Prins Albertlaan, Spoorwegstraat, Leopold II straat (deel
Toekomststraat-Stationsstraat), Hogeweg
(deel aansluiting Tongersesteenweg), Gelinden-Dorp, Driewilgenstraat, een gedeelte
van de Hazelaarweg, Tongersesteenweg en
de Luikersteenweg. Op het Sint-Martenplein
zullen de plantvakken en de mozaïekkeien
aangepast worden en op de veemarkt zal
een gedeelte aangepast worden waarbij
een nieuwe toplaag asfalt wordt geplaatst.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de
openbare procedure.
Goedkeuring aanpassing afvalreglement
betreffende het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Limburg.net heeft de stad Sint-Truiden

per brief in kennis gesteld dat de raad van
bestuur dd. 24 maart 2021 het nieuwe afvalreglement goedkeurde. Het afvalreglement
kreeg een update naar aanleiding van de
start van de nieuwe blauwe zak op 1 april
2021 en de omzendbrief van minister van
Omgeving rond inzameling van asbestcement via de recyclageparken, met onder
andere de verplichting tot het verpakt aanleveren. Het afvalreglement van Sint-Truiden
dd. 25 november 2013 en 15 december 2014
werd aangepast conform Limburg.net.
Goedkeuring opheffing belastingreglement
op drijfkracht der motoren 2020 – 2024
De belasting op drijfkracht der motoren
is een oude belasting die destijds in het
leven werd geroepen als belasting op een
productiefactor die arbeidsvernietigend
werkt. Vandaag is deze belasting een loutere
belasting die de bedrijven moeten betalen.
De complexiteit rondom het opstellen en
controleren leidt tot een belasting die niet
alleen geen beoogd effect heeft, maar ook
inefficiënt en oncontroleerbaar is op het
terrein. De jaarlijkse opbrengst bedraagt
in 2020 307.804 euro. Dit bedrag is reeds
wat ordegrootheid betreft gelijk ondanks
de economische evolutie. De minopbrengst
zal in de eerste aanpassing van het meerjarenplan in rekening worden gebracht.
Goedkeuring samenwerkingsakkoord met
POM Limburg inzake SMART NETWORK
De Limburgse automotive is een belangrijke
sector voor de Limburgse maakindustrie. Dit
potentieel wordt verder verdiept door de
stad Sint-Truiden met het Smart Network.
Bij het ondersteunen van deze sector is het
interessant om meer Limburgse maakbedrijven te versterken, om zo in co-creatie de
maakindustrie in zijn geheel te versterken.
POM Limburg wil met haar werkprogramma
maakeconomie enkele uitdagingen aangaan, zoals de industriële transitie naar
een digitale en koolstofarme economie.
Daarom moet gedacht worden in waardeketens en ecosystemen die verder gaan dan
het individuele bedrijfsniveau. Het project
behelst de organisatie van 4 masterclasses in
2021 waarbij 4 technische uitdagingen voor
verschillende sectoren in de maakindustrie
worden behandeld. POM Limburg staat in
voor de financiering ten bedrage van 17.500
euro, exclusief BTW.

Goedkeuring vaststelling derde aangeduide
lijst vervreemding onroerend patrimonium
De stad heeft samen met het OCMW tal
van onroerende goederen in eigendom
die worden gebruikt ter uitvoering van
het beleid. Indien er goederen zijn die niet
meer gebruikt worden voor de realisatie van
het beleid is het aangewezen deze te vermarkten. Artikel 293 van het decreet lokaal
bestuur stelt dat deze onroerende goederen
steeds worden vervreemd volgens de principes van mededinging en transparantie,
tenzij er een motivering wordt gegeven
van de afwijking hierop. De raad heeft in
oktober 2020 de basisprincipes goedgekeurd waarbinnen een vervreemding van
een onroerend goed kan plaatsvinden.
Een eerste lijst werd toen ook bepaald. De
raad heeft in december 2020 een tweede
lijst goedgekeurd. Een derde lijst werd nu
goedgekeurd.
De jaarrekeningen 2020 AGB PATRI, AGOST
en de geconsolideerde jaarrekening 2020
stad en OCMW werden goedgekeurd.
Dit is een beknopt overzicht van de
belangrijkste agendapunten van de
gemeenteraadsvergadering van dinsdag
29 juni 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 27
september. 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.
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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 maanden juni
en juli.
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Maximum
toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

%

N80

70

424

91

21

Naamsevest

30

462

51

11

Borgwormsesteenweg

50

194

18

9

Lichtenberglaan

50

89

21

24

Hasseltsesteenweg

70

261

17

7

Zoutleeuwsesteenweg

50

276

40

14

Luikersteenweg

70

283

42

15

Zoutleeuwsesteenweg

50

448

63

14

Luikersteenweg

70

338

35

10

N80

70

141

68

48

N80

120

347

86

25

Haspengouwlaan

70

612

323

53

Borgwormsesteenweg

70

143

18

13

Rellestraat

70

332

28

8

Luikersteenweg

70

350

11

3

Hasseltsesteenweg

70

286

19

7

Zepperen-Dorp

50

287

58

20

N80

70

466

80

17

Halmaalweg

50

71

18

25

Borgwormsesteenweg

50

252

37

15

Stippelstraat

50

174

51

29

Galgestraat

50

194

54

28

Zoutleeuwsesteenweg

50

304

39

13

N80

70

496

124

25

Speelhoflaan

30

634

92

15

Zepperenweg

50

60

12

20

Runkelen-Dorp

50

78

9

12

Rellestraat

70

267

30

11

Luikersteenweg

70

611

101

17

Hasseltsesteenweg

70

293

12

4

N80

70

421

54

13

Luikersteenweg

50

392

15

4

Galgestraat

50

118

23

19

Speelhoflaan

30

612

217

35

Herestraat

50

142

19

13

Fabriekstraat

50

266

7

3

Halmaalweg

50

85

21

25

N80

70

457

46

10

Zepperenweg

50

46

16

35

Hasseltsesteenweg

70

280

10

4

Luikersteenweg

70

447

66

15

Zoutleeuwsesteenweg

50

Locatie

295

35

12

12734

2177

17%
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Juli
Locatie

Maximum
toegelaten
snelheid

Gecontroleerde
voertuigen

Aantal
overtredingen

%

Halmaalweg

50

82

29

35

Galgestraat

50

133

55

41

Hasseltsesteenweg

70

248

16

6

Langstraat

50

60

4

7

Lichtenberglaan

50

86

21

24

Luikersteenweg

70

357

23

6

Stippelstraat

50

164

45

27

Tiensesteenweg

70

593

20

3

Zoutleeuwsesteenweg

50

346

49

14

Luikersteenweg

50

336

30

9

Attenhovenstraat

50

82

16

20

Tiensesteenweg

70

640

28

4

Tongersesteenweg

70

519

37

7

N80

70

359

62

17

Zepperenweg

50

37

13

35

Naamsesteenweg

70

488

19

4

Fabriekstraat

50

157

6

4

Hasseltsesteenweg

70

205

9

4

Luikersteenweg

70

152

49

32

Rellestraat

70

258

30

12

Herestraat

50

73

15

21

Zepperen-Dorp

50

259

56

22

Hasseltsesteenweg

70

192

11

6

Stippelstraat

50

134

38

28

Lichtenberglaan

50

68

14

21

Zoutleeuwsesteenweg

50

177

41

23

Galgestraat

50

97

29

30

Rellestraat

70

215

22

10

Hasseltsesteenweg

70

247

25

10

Tiensesteenweg

70

529

29

5

Stippelstraat

50

273

113

41

Zepperenweg

50

29

9

31

Rellestraat

70

210

13

6

N80

70

461

78

17

Luikersteenweg

50

305

26

9

Galgestraat

50

113

21

19

Hasseltsesteenweg

70

209

15

7

8893

1116

13%
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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 4 en zondag 5 september
Dierenarts Bergen
Zepperen-Dorp 33, 3800 Sint-Truiden
T 011 76 77 27

Apothekers
De wachtdienst van de apothekers wordt
dagelijks gewisseld.

Zaterdag 11 en zondag 12 september
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09

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

Zaterdag 18 en zondag 19 september
Dierenarts Jacobs
Ossenwegstraat 30, 3440 Zoutleeuw
T 011 78 09 32
Zaterdag 25 en zondag 26 september
Dierenarts Leers
Kazelstraat 29, 3800 Sint-Truiden
T 011 70 79 09
Nuttige telefoonnummers
Stadskantoor
011 70 14 14
Politie
011 70 19 11
Brandweer
011 24 88 88
OCMW
011 69 70 30

✃

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

Hierbij meld ik:

Datum

Voornaam en naam
Adres
Tel. & E-mail

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

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

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

Verspreiding
MyShopi

I love Sint-Truiden
Milan Paulus
wielrenner
Ik ben 19 Jaar en afkomstig uit Velm, maar ik woon nu al een 10-tal jaren in het centrum van Sint-Truiden (op
Sint-Gangelhof). Ik probeer van mijn passie wielrennen mijn beroep te maken. Mijn mooiste ervaring in mijn nog heel
prille carrière is een 10de plaats op het Wereldkampioenschap voor Junioren in Yorkshire in 2019. Corona heeft bij mij,
net zoals bij veel topsporters, een serieuze impact gehad op de doelen die ik voorop gesteld had. Maar al die tijd ben ik
volop blijven trainen op de mooie wegen van Haspengouw. Mijn trainingsritten sluit ik dan ook zeer vaak en graag af
op de Grote Markt met een koffiestop bij één van de vele gezellige horecazaken.

www.sint-truiden.be

