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Na de grondige aanpak van 
de Grote Markt zetten we 
in Sint-Truiden verder in op 
stadsvernieuwing. Zo krijgen 
verschillende centrumstraten 
en deelgemeenten een 
opknapbeurt.

“In onze stationsbuurt is veel bedrijvigheid en 
we bouwen er binnenkort onder andere aan een 
jongerencampus met fuifbunker, welzijnscampus en 
school. Die locatie willen wwe via de Stationsstraat en 
de Stapelstraat verbinden met onze Grote Markt”, vertelt 
schepen van Openbare Werken Bert Stippelmans.

“De vernieuwde Stapelstraat zal helemaal afgewerkt zijn 
voor de feestmaand december. Ook de Stationstraat 
krijgt nieuwe nutsvoorzieningen en een nieuw wegdek, 
met extra aandacht voor fietsers en voetgangers. 
Die kunnen dan op een comfortabele manier het 
stadscentrum bereiken. Onze Stationsstraat moet 
helemaal klaar zijn tegen juli 2017 en moet de nieuwe 
Ramblas van Europa worden.”
 
Fietspad en wegdek Melveren-Centrum vernieuwd

Ook Melveren-Centrum krijgt op dit moment een stevige 
opknapbeurt. De plantengaten tussen het fietspad en 
de rijweg werden gedicht. De fietspaden krijgen een 
nieuwe bestrijkingslaag en er komen ook elementen 
die het fietspad en de rijweg zullen scheiden. In een 
volgende fase wordt de rijweg zelf aangepakt, over de 
volledige lengte komt er een nieuwe toplaag in asfalt. Op 
bepaalde plaatsen worden er ook nieuwe watergreppels 
aangelegd.

Beste Truienaar

Op zaterdag 17 september organiseren we de 2e editie van Dinner & Dance 
in de Showroom van Heusdens in Sint-Truiden. De opbrengst van ons event 
schenken we deels aan de organisatie van Levensloop.

Met liefst 750 eters en een swingende afterparty met enkele honderden extra 
feestvierders was de 1e editie van Dinner & Dance vorig jaar trouwens een 
groot succes.

Ook dit jaar werken we volgens dezelfde succesformule:

- 18u00 : Deuren open
- 19u00 – 22u00 : 4 landenbuffet (Spanje, Duitsland, Italië en Hongarije)
- 20u00 – 23u00 : The Jameson Brothers Live
- Vanaf 23u00 : Afterparty met DJ Yce

Voor het 4 landenbuffet vragen we je om vooraf in te schrijven. Volwassenen 
genieten van het heerlijke buffet voor 22 euro, kids kunnen smullen aan 10 
euro. Kaarten voor het 4 landenbuffet kan je bekomen bij onze mandatarissen 
of je kan een mailtje sturen naar dinneranddance@outlook.com.

Iedereen is welkom en ik hoop jullie te mogen verwelkomen om samen met 
ons een frisse pint, lekker wijntje of heerlijke gin tonic te komen drinken. De 
toegang tot de afterparty is volledig gratis!

“Melveren-Centrum lag 
er slordig bij. Het was dus 
hoog tijd om de situatie 
aan te pakken”, zegt 
schepen van Openbare 
Werken Bert Stippelmans. 
“Ik ben tevreden dat we op 
die manier de veiligheid 
en het comfort van zowel 
wandelaars, fietsers als 



Nu zaterdag 10 september vindt de 2e Monumentenrun plaats. Een avondloop door het historische 
stadscentrum van Sint-Truiden. “We lopen langs en door verschillende belangrijke monumenten van onze 

stad”, vertelt schepen van Sport Carl Nijssens.

“Vorig jaar haalden we liefst 1800 deelnemers voor onze 1e editie. Dit jaar willen we de kaap 
van de 2000 overschrijden. We hebben alvast gezorgd voor een vernieuwd parcours met 

tal van nieuwe spectaculaire locaties. Zo lopen we op Stayen over het voetbalveld, 
door de Rvue, de perszaal en de spelerstunnel. In ons stedelijk zwembad lopen we 

over het water en ook een tocht door de brandweerkazerne en ’t Nieuwscafé 
staan dit jaar op het programma."

"Met het Oude Stadhuis, de Abdijtoren en de Academiezaal zijn ook 
de toppers van vorig jaar er nog bij. Het wordt een nieuwe topeditie”, 

zegt de trotse schepen Nijssens.

Alle info over de Monumentenrun vind je op
www.monumentenrun.be.
Inschrijven kan je nog op de dag zelf in de 

Trudo Sporthal op de Veemarkt.

Blijven inzetten op dienstverlening en kwaliteit Monumentenrun nog spectaculairder 

In Sint-Truiden vinden dit jaar meer dan 50 buurtfeesten plaats, die worden allemaal door de bewoners zelf 
georganiseerd. Schepen van Wijk- en Dorpszaken Jurgen Reniers wil met het aanstellen van Dirk Benaets als 
nieuwe buurtwerker dat succes nog versterken.

“Buurtfeesten zorgen voor een gezellig sociaal contact tussen buurtbewoners. Onze nieuwe buurtwerker Dirk 
Benaets zal de verschillende buurtcomités ondersteunen en op zoek gaan naar blinde vlekken om ook daar 
de buurtwerking mogelijk te maken. Een fijne buurtwerking is ook enorm belangrijk om het 
veiligheidsgevoel  te verhogen en vereenzaming en verzuring tegen te gaan."

"In het najaar komen we alvast met een groot buurtoffensief om iedereen 
voldoende te informeren”, blikt schepen Jurgen Reniers vooruit.

Contact buurtwerker Dirk Beneats
e-mail: dirk.benaets@sint-truiden.be

GSM: 0492 15 68 87

Nieuwe buurtwerker ondersteunt wijkinitiatieven Tutti Frutti vangt recordaantal kinderen op
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Deze zomer mocht de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti meer dan 600 kinderen opvangen in verschillende 
locaties. "Een groot succes" zegt schepen van Kinderopvang Jurgen Reniers.

“We openden onlangs nog 3 nieuwe locaties om nog meer kinderen voor en na school en tijdens de vakanties 
op een leuke manier te kunnen opvangen. Met Tutti Frutti gaan we voor een kwalitatieve kinderopvang in een 
huiselijke sfeer. Zo kunnen ouders met een gerust hart gaan werken. Het succes van Tutti Frutti zorgt er ook voor 

dat we extra jobs kunnen creëren. Het is een winsituatie voor iedereen!”, besluit schepen Jurgen Reniers.

"We blijven er alles aan doen om Sint-Truiden voor te bereiden op de toekomst', 
zegt schepen van Financiën en Personeelsbeleid Ingrid Kempeneers.

"We investeren in functie van de vele troeven die onze stad rijk is. Want Sint-Truiden 
wil aansluiting vinden bij de belangrijkste centrumsteden van Vlaanderen. Waar 
nodig nemen we als stadsbestuur de verantwoordelijkheid om te besparen, maar 
zonder in te boeten op kwaliteit."

De stad Sint-Truiden blijft ook inzetten op een goede dienstverlening voor haar 
inwoners. Daar hoort ook een professioneel personeelsbeleid bij. “Met de nieuwe 
personeelsformatie 2.0 die we in het najaar willen afronden, zetten we een 
organigram uit dat aangepast is aan de moderne noden van onze stadsdiensten. Het 
welzijn van het stadspersoneel is voor mij een absolute prioriteit. Daarom 
zijn we recentelijk van start gegaan met een nieuw onthaalbeleid. 
Ook wat betreft het aan- en afwezigheidsbeleid blijf ik als 

schepen de nodige aandacht schenken", aldus 
Ingrid Kempeneers.


