
DINNER
DANCE

16 SEPTEMBER 2017

4 LANDENBUFFET

GRATIS AFTERPARTY
MET LIVE OPTREDEN
JAMESON BROTHERS
EN DJ YCE

SHOWROOM HEUSDENS

Op zaterdag 16 september organiseren we de 3e editie van Dinner 
& Dance. Vorig jaar mochten we liefst 850 eters verwelkomen en 
nog een paar honderd extra feestvierders op de afterparty. Daar-
door konden we opnieuw een heel mooi bedrag schenken aan 
Levensloop. Dit jaar ondersteunen we graag de ALS Liga als goede 
doel.

Dinner & Dance werkt ook dit keer met hetzelfde succesrecept:

18u00: deuren open 
19u00 – 22u00: 4 landenbuffet (USA, Griekenland, Italië, Indonesië) 
20u00 – 23u00: The Jameson Brothers 
23u00 - … : DJ Yce

Lekker smullen van het 4 landenbuffet kan voor 22 euro per per-
soon, 10 euro per kind. Wil je inschrijven voor het 4 landenbuffet? 
Stuur dan een mailtje naar dinneranddance@outlook.com.

Vanaf 21u is er gratis toegang voor iedereen tot onze afterparty 
met de Jameson Brothers en DJ Yce. Tot dan!

“Wees snel, want de kaarten 
voor het 4 landenbuffet zijn 

bijna uitverkocht. Vanaf 
21u00 is er onze gratis 

afterparty. Iedereen welkom!” 

burgemeester Veerle Heeren

sint-truiden.cdenv.be

Fier op Sint-Truiden#



Sint-Truiden investeert in groene energie
Plaatsing zonnepanelen op 
daken stadsgebouwen

# Sportcomplex Sint-Pieter, 
Stadswerkhuis, Brandweerka-
zerne, Sporthal Nieuw Sint-

Truiden, Woonzorgcentrum ’t Meiland, Sociaal 
huis. 
# Levert 700.000 KW/jaar = stroom voor 160 
gezinnen. 
# Vermindering van 700.000 kg CO2 per jaar. 
# Besparing van € 95.000 per jaar. 

Wagenpark stad vervan-
gen door 22 elektrisch 
aangedreven voertuigen

# CO2-reductie van 68 ton 
per jaar. 

# Geen fossiele brandstof 
meer nodig: besparing € 48.000 per jaar. 
# Geen kosten voor verzekering, zit in leasing-
contract: besparing € 17.000 per jaar. 
# Geen onderhoud meer nodig door stadsper-
soneel: € 60.000 vrijgekomen budget.

Investering in 
windmolenpark 
Greensky 

# 1 molen produceert 
stroom voor 1500 gezinnen. 
# Leverde stad Sint-Truiden in 2016 
opbrengst van 690.000 euro op.
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35KM NIEUWE VOET- EN FIETSPADEN 
IN SINT-TRUIDEN

Sint-Truiden heeft grootste 
scholenveldloop van 
Vlaanderen

Op dinsdag 26, woensdag 27 en donder-
dag 28 september ontvangt de scholen-
veldloop van Sint-Truiden in ‘t Speelhof 
liefst 4000 lopende studenten uit het 
kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs. 
Daarmee is de scholenveldloop in Sint-
Truiden de voorbije jaren uitgegroeid tot 
de grootste van Vlaanderen.

“Met het stadsbestuur nemen we heel 
wat initiatieven om onze inwoners aan 
het sporten te zetten. De scholenveldloop 
is de ideale manier om onze Truiense stu-
denten te laten proeven van een unieke 
sportieve ervaring”, zegt schepen van 
Sport Carl Nijssens. 

“Dit jaar wordt de scholenveldloop al voor 
de 28e keer georganiseerd! Een enorm 
succes, met dank ook aan alle deelnemen-
de scholen, leerlingen en begeleiders!”

Heb je jezelf al eens afgevraagd met welke 
moeilijkheden je te maken krijgt als je slecht-
ziend of blind bent? Wel, dat kan je zaterdag 
21 en zondag 22 oktober zelf op een culi-
naire manier ervaren tijdens “Dinner in the 
dark”.

 
schepen van Welzijn Jurgen Reniers

“Bedoeling is om mensen zelf te laten ervaren 
hoe het is om te leven met een beperking. Wij 

serveren je dan ook een heerlijk driegangen-
diner in een bijzonder kader: een volledig ver-
duisterde zaal”, zegt schepen van Welzijn Jurgen 
Reniers. “Laat je zintuigen de vrije loop en geniet 
met volle teugen van de gerechten! Die worden 
opgediend door 8 blinde of slechtziende obers. 
Achteraf raad je samen wat er op je bord kwam.”

Het leuke concept wordt opgeluisterd met een 
muzikaal intermezzo. Deze unieke avond is een 
samenwerking van de stedelijke adviesraad voor 
personen met een handicap, Xinix, ’t Veilinghuis 
en de dienst Welzijn van de stad Sint-Truiden.

Ben je vegetariër of heb je een allergie? Geef 
het even aan bij je inschrijving, dan voorzien 
we graag een aangepast menu. Deelnemen 
kan je voor 49 euro per persoon (inclusief 
aperitief, frisdrank en wijnen, koffie met ver-
snapering) door een mailtje te sturen naar 
info.welzijn@sint-truiden.be. of te bellen op 
011 701 556.

Monumentenrun verwacht 3000 lopers!

Op zaterdag 9 september is er de 3e editie van 
de Monumentenrun. Deze avondrun leidt je 
doorheen het historische stadscentrum van 
Sint-Truiden, waar je langs en door belangrijke 
monumenten en bijzondere locaties loopt. 

Na het succes van vorig jaar met liefst 2500 
deelnemers, loopt het ook dit jaar storm bij 
de inschrijvingen. “We verwachten zeker 
3000 lopers over de verschillende afstanden 
van 1, 5 en 10km. Ook dit jaar werkten we 
weer aan een superleuk parcours met heel 
wat nieuwe locaties en verrassende ani-
maties onderweg”, zegt schepen van Sport 
Carl Nijssens.

“Met onder andere de Minderbroederskerk, 
het Cultureel Centrum en de tekenacade-
mie en heel wat leuke thema’s onderweg 
hebben we weer een topeditie in petto! 
Stayen en het stedelijk zwembad zijn blij-
vende toppers van vorig jaar.”
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Laat je culinair verwennen met  EEN 3-gangenmenu, volledig in het donker en 
ervaar zo met je vrienden wat het betekent om blind of slechtziende te zijn.

Za 21 OKT 2017|18u30 
Zo 22 OKT 2017|12u00

UITNODIGING

Kris Marguillier
Brustem

Zen-O-Feet
Biedt je innerlijke rust

schepen van Sport Carl Nijssens

Sinds 2012 werden er op grondgebied Sint-Truiden al 19km aan voetpaden en 16km 
aan fietspaden vernieuwd of aangelegd. Op die manier wordt er extra aandacht ge-
schonken aan het comfort en de veiligheid van de Truienaars.

Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw voetpad op de Diestersteenweg, 
tussen de Rummenweg en de Speelhoflaan (tegenover het ziekenhuis). In deze zone 
ontbrak er aan de straatzijde van de voetbalvelden een aparte stoep, wat de verkeers-
veiligheid niet ten goede kwam.

 “Op dit deel van de Diestersteenweg passeren er heel wat voetgangers, zoals de be-
zoekers van het ziekenhuis en de jongeren van de nabijgelegen school. Zij waren tot nu 
toe genoodzaakt op de fietsstrook te wandelen. Tegen de start van het nieuwe school-
jaar is dat verleden tijd, en beschikken ze over een ruime en comfortabele stoep”, zegt 
schepen van Openbare werken Bert Stippelmans.

“Met de hele beleidsploeg zetten wij resoluut in op verkeersveiligheid. Dat zie je zowel 
aan grootschalige vernieuwingsprojecten, zoals de herinrichting van de Stationsstraat 
tot groene fiets- en wandelboulevard, als aan kleinere infrastructuurwerken, zoals de 
uitbreiding van het voetpad op de Diestersteenweg.”

19km
nieuwe voetpaden

nieuwe fietspaden

16km

schepen van Openbare werken Bert Stippelmans
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1e TRUIENSE KERK KRIJGT 
NIEUWE BESTEMMING!
Het kerkje Onze-Lieve-Vrouw van Fatima in de Halmaalwijk krijgt als eerste Truiense kerk 
een nieuwe bestemming en wordt omgevormd tot een ontmoetingscentrum. Zo kun-
nen er in de toekomst vergaderingen, kleine feestjes, tentoonstellingen en ontmoetingen 
plaatsvinden van zowel verenigingen als particulieren.

Toekomstvisie voor Truiense kerken

De herbestemming van de kerk past binnen een groter kerkenplan waar de stad Sint-
Truiden aan werkt. Sint-Truiden is een klooster- en kerkenstad die samen met de dorpen 
ruim 22 parochiekerken telt. Een derde ervan is bovendien beschermd als monument. 
“Door de maatschappelijke ontwikkelingen dringt een toekomstvisie zich op: hoe blijft 
dit patrimonium beheersbaar en betaalbaar?”, zegt schepen van Financiën Ingrid Kem-
peneers. “De kerkfabrieken werden ondersteund door de overname van hun lopende 
leningen. Ook de verzekeringsdossiers worden geoptimaliseerd en door raamovereen-
komsten voor energie en studiewerk wordt het schaalvoordeel uitgespeeld.”

Een screening door de Universiteit Hasselt van de niet-prioritaire kerken leverde re-
alistische ideeën voor neven- en herbestemming op. De premieverlening vanuit de 
Vlaamse Overheid is veilig gesteld door de ondersteuning van het Centraal Kerkbe-
stuur bij de heropmaak van het Kerkenbeleidsplan Sint-Truiden 2017.

Dat plan is intussen door het Agentschap Onroe-
rend Erfgoed aanvaard. Als testcase voerde het 

Projectbureau van de Vlaamse Bouwmeester 
in opdracht van het stadsbestuur een her-
bestemmingsonderzoek uit van het kerkje 
uit 1997 in de Halmaalwijk uit. De plannen 
voor aanpassing tot ontmoetingscentrum 
zijn klaar! In de loop van 2018 komen ook 
de kerken van Kerkom, Halmaal en Wilde-

ren aan de beurt voor een haalbaarheids-
studie naar een nieuwe toekomst.

schepen van Financiën Ingrid Kempeneers 
 

 

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

et
er

 B
or

gs
, Z

ou
tle

eu
w

se
st

ee
nw

eg
 1

46
, 3

80
3 

St
 T

ru
id

en
 

Voorzitter gemeenteraad 
Marc Bels

Gemeenteraadsleden 
Jef Cleeren, Erik Carlier, Raymonde Spiritus, Christophe Elen

OCMW-raadsleden 
Christophe Elen, Gerda Vanderstukken, Eddy Leclère, Liesbet Leemans

Heb je een vraag? 
Neem gerust contact met ons op!

kabinet.cd&v@sint-truiden.be 
011 701 444

Onze gemeente- en OCMW-raadsleden


