BEKNOPTE LIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021
OPENBARE VERGADERING
001

Notulen vergadering raad voor maatschappelijk welzijn 29 juni 2021 - Goedkeuring

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2021 werden opgesteld.
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Opheffing verbod fysieke bijeenkomst van de vergaderingen van het bijzonder comité van de sociale
dienst - digitale vergaderingen - Bekrachtiging

Bij burgemeesterbesluit van 1 februari 2021 werd de fysieke bijeenkomst van de vergaderingen van het bijzonder
comité voor de sociale dienst (BCSD) verboden. Tijdens de vergadering van het BCSD dd. 3 augustus 2021 is
voorgesteld om vanaf 14 september 2021 de vergaderingen van het BCSD terug fysiek te laten plaatsvinden.
Bijgevolg werd bij burgemeesterbesluit van 9 augustus 2021 beslist om het verbod op de fysieke bijeenkomst van de
vergaderingen van het BCSD op te heffen, op voorwaarde dat de locatie van de vergadering het mogelijk maakt om
de hygiëne- en social distancingregels na te leven.

BEKNOPTE LIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021
OPENBARE VERGADERING
001

Notulen openbare vergadering gemeenteraad 29 juni 2021 - Goedkeuring

De notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 29 juni 2021 werden opgesteld.
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Vaccinatiestrategie en aanbevelingen vaccinatiecentrum Sint-Truiden naar aanleiding van forensisch
auditrapport - Kennisneming

Audit Vlaanderen heeft de voorbije maanden een forensisch onderzoek gevoerd naar de werking van het
vaccinatiecentrum Sint-Truiden en stelde een rapport op met de resultaten van de audit. Aan de gemeenteraad
wordt gevraagd kennis te nemen van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de forensische
audit betreffende de vaccinatiestrategie en de werking van het vaccinatiecentrum Sint-Truiden.
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Standpunt ABB m.b.t. de klacht tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 3 mei 2021 inzake de
verkoop van een perceel restgrond - Kennisneming

Bij het Agentschap Binnenlands Bestuur werd op 2 juni 2021 door de fractieleider Vooruit een klacht ingediend tegen
de gemeenteraadsbeslissing van 3 mei 2021 houdende de verkoop van een perceel restgrond gekadastreerd SintTruiden, eerste afdeling, sectie G, nummer 473/02B. De gouverneur heeft de klacht onderzocht en zijn vaststellingen
meegedeeld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van de gouverneur.
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Reglement op de handcarwashes - Goedkeuring

In verschillende Limburgse steden en gemeenten wordt de sector van de handcarwashes opgevolgd omwille van
signalen van o.a. mensenhandel, zwart- en sluikwerk, inbreuken op het gebied van de milieuwetgeving, etc. Uit een
recente provinciale bestuurlijke controle werd duidelijk dat een stedelijk reglement op de handcarwashes
noodzakelijk is om de openbare orde te vrijwaren en te handhaven. Dit reglement is tot stand gekomen in
afstemming met de aan de flex-actie deelnemende steden en gemeenten om het verplaatsingseffect te voorkomen.
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Aanpassing N3 - Rotonde Stayen: Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

De gemeenteraad keurde op 16 november 2015 de samenwerkingsovereenkomst goed voor het AWV-project
“Aanpassing N3-rotonde Stayen”. De rotonde wordt omgevormd tot een turbo-rotonde waarbij de bestuurder
vooraf dient te kiezen welke richting hij wenst te volgen. Daarnaast wordt de zuidelijke tak Brussel – Luik uitgerust
met een bypass, die aanvangt ter hoogte van de inrit van de Aldi. In functie van het aanbieden van een vlotte en
veilige fietsverbindingen tussen rotonde Stayen en enerzijds rotonde Brustem Bedrijventerrein en anderzijds de
Tiensesteenweg (richting centrum) verdwijnen de bestaande fietspaden ten zuiden en oosten van de rotonde en
worden er beveiligde fietsoversteken voorzien. Bij de heraanleg worden ook de noodzakelijke nutswerkzaamheden
en werken aan de riolering uitgevoerd in samenwerking met Fluvius. De totale uitgave voor deze opdracht wordt,
inclusief btw, geraamd op 2.556.409,24 euro waarvan 1.975.996,35 euro ten laste is van AWV, 84.643,10 euro ten
laste is van Fluvius en 495.769,79 euro ten laste is van de stad Sint-Truiden. In het kader van dit dossier zal aan Fluvius
gevraagd worden om het 75% aandeel in de rioleringskosten ten laste van de stad Sint-Truiden voor een bedrag van
93.703,30 euro, inclusief btw te reserveren via het rioleringsfonds.
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Samenwerkingsovereenkomst en bestek voor uitvoering deel 1 van fase 2 N722, aanleg fietspaden en
riolering - Goedkeuring

De aanleg van fietspaden langs de Hasseltsesteenweg door AWV is een intergemeentelijk project waarvan de starten projectnota al werden opgemaakt (fase 1). Door de grote lengte van het project en de grote investeringskost
wordt de aanleg opgesplitst in verschillende delen. Bij de heraanleg wordt meteen, in samenwerking met Fluvius, de

riolering mee voorzien. Fase 2 gaat over de zone tussen de rotonde te Melveren en de brug (kruispunt met N718).
Omdat het Vlaams Gewest dit jaar niet voldoende krediet heeft om het ganse traject van fase 2 uit te voeren wordt
deze fase opgesplitst in meerdere delen waarvan nu deel 1 voorligt. De samenwerkingsovereenkomst wordt
afgesloten tussen het Vlaams Gewest, Fluvius en de stad Sint-Truiden. De totale kostprijs der werken wordt geraamd
op 1.675.247,59 euro waarvan 126.946,16 euro ten laste van de stad (inclusief btw).
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Samenwerkingsovereenkomst en bestek aanstellen ontwerper fase 3 N722, studie aanleg fietspaden en
riolering - Goedkeuring

Voor fase 3, deel vanaf de brug tot de ingang naar Nieuwenhoven, wordt de samenwerkingsoverkomst tussen het
Vlaams Gewest, Fluvius en de stad Sint-Truiden ter goedkeuring voorgelegd. Het bestek voor het aanstellen van een
ontwerper in de vorm van een minicompetitie op basis van de in de markt geplaatste raamovereenkomst
studieopdrachten voor diverse infrastructuurprojecten op gewestwegen binnen de provincie Limburg vormt de basis
van de overheidsopdracht. Specifiek handelt het over de minicompetitie voor de studieopdracht voor de aanleg van
fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel langs de N722 te Sint-Truiden – fase 3. De werken worden geraamd
op 4.700.000,00 euro, exclusief BTW waarvan 100.000 euro ten laste van de stad.
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Aanpassing besluit inzake de toekenning titel "Ereburger van de stad Sint-Truiden" - Goedkeuring

Bij besluit van de gemeenteraad van 21 september 1998 werd de titel van "Ereburger van de stad Sint-Truiden"
ingevoerd en werden de voorwaarden voor de toekenning vastgesteld. Volgens voormeld besluit kan deze titel enkel
toegekend worden aan personen die op het ogenblik van de toekenning geen inwoner zijn van de stad Sint-Truiden.
Het is de bedoeling dat in de toekomst de titel van "Ereburger van de stad Sint-Truiden" kan toegekend worden aan
zowel inwoners als niet-inwoners van de stad Sint-Truiden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de
stad Sint-Truiden of hebben bijgedragen aan de uitstraling van de stad Sint-Truiden op Vlaams, nationaal of
internationaal niveau. Tevens wordt voorgesteld een procedure in te voeren voor toekenning van de titel "Ereburger
van de stad Sint-Truiden". Het besluit van de gemeenteraad van 21 september 1998 dient aldus aangepast te worden.
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Voordracht tot benoeming ereburger van de stad Sint-Truiden - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen draagt mevrouw Nina Derwael voor als "Ereburger van de stad SintTruiden". Gezien haar uitzonderlijke sportieve en artistieke prestaties en de uitstraling hierdoor voor de stad SintTruiden wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de titel van "Ereburger van de stad Sint-Truiden'" principieel toe te
kennen aan mevrouw Nina Derwael.
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Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse regering
van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het
contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken - Goedkeuring

Op 16 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering besloten om de periode van toekenning van een subsidie i.h.k.v. de
versterking van bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te verlengen tot 15 oktober 2021. De
gemeenten die inzetten op optie 1 (sensibilisering / communicatie, preventie, bronopsporing en quarantaine
coaching) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 september
2021 tot en met 15 oktober 2021.
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Intrekking besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2021 houdende de voorlopige vaststelling van de
onteigening van het recht van erfpacht gevestigd op het onroerend goed, gelegen te Sint-Truiden, 2e
afdeling, sectie D, nummer 388K - Goedkeuring

Bij gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2021 werd de onteigening van het recht van erfpacht gevestigd op het
onroerend goed gelegen te Sint-Truiden, Speelhof, 2de afdeling van het kadaster, sectie D, nummer 388K, voorlopig
vastgesteld. Overeenkomstig artikel 10, § 1, 6° Onteigeningsdecreet, zoals ingevoegd bij decreet van 16 oktober
2020, met ingang van 1 december 2020, dient de minnelijke onderhandelingstermijn bepaald te worden in het
voorlopig onteigeningsbesluit. Deze decreet wijziging werd over het hoofd gezien in het gemeenteraadsbesluit van
29 juni 2021 waardoor het aangewezen is om het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2021 in te trekken en de
onteigening opnieuw voorlopig vast te stellen, met vermelding van de minnelijke onderhandelingstermijn.
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Voorlopige vaststelling van de onteigening van het recht van erfpacht gevestigd op het onroerend goed,
gelegen te 3800 Sint-Truiden, Speelhof, kadastraal gekend onder Sint-Truiden, 2e afdeling van het
kadaster, sectie D, nummer 388K (feestzaal - cafetaria - park) met een oppervlakte volgens kadaster van
61 a 20 ca en volgens opmeting 62 a 82 ca - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden wenst over te gaan tot de onteigening van het recht van erfpacht dat bij akte van 20 april 1995
gevestigd werd op volgend onroerend goed: Sint-Truiden, afdeling 2, sectie D, nummer 388K. Overeenkomstig artikel
3, §1 van het decreet betreffende de onteigening van algemeen nut is onteigening slechts mogelijk wanneer zij
gebeurt ten algemene nutte. Het onteigeningsdoel strekt ertoe dat de stad Sint-Truiden het volle eigendomsrecht
opnieuw verwerft van de gebouwen waarop een recht van erfpacht werd verleend aan Resto Works en die deel
uitmaken van het Speelhof, dit met het oog op de herontwikkeling van het Speelhof zoals dit uitgebreid werd
toegelicht in de projectnota. De minnelijke onderhandelingstermijn verstrijkt op 31 december 2021.
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Intrekking besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2021 houdende voorlopige vaststelling onteigening
Speelhof - Begijnhof - Veemarkt - Goedkeuring

Er werd vastgesteld dat op het onteigeningsplan dat voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni
2021, 2 loten zijn vermeld, alsook dat op dit voorlopig onteigeningsplan wordt gesteld dat lot 2 reeds tot het
openbaar domein van de stad behoort. Dit is evenwel in strijd met het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
Limburg van 6 januari 2021, waarin geoordeeld werd dat deze strook grond geen eigendom is van de stad SintTruiden. Zowel lot 1 als lot 2 zoals vermeld op het onteigeningsplan dienen bijgevolg onteigend te worden, waarvoor
het onteigeningsplan dient aangepast te worden, dat vervolgens opnieuw voorlopig dient vastgesteld te worden.
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Voorlopig onteigeningsbesluit Speelhof - Begijnhof - Veemarkt - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden wenst ter realisatie van de artikelen 7.16 en 8.2 van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Speelhof-Begijnhof-Veemarkt’ een strook grond in eigendom te verwerven gelegen te Sint-Truiden, tussen de
gebouwen Begijnhof 29 en Begijnhof 30, aangeduid op het onteigeningsplan als lot 1 en lot 2. De definitieve
vaststelling van dit RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2016, zodat de termijn zoals
bepaald in artikel 2.4.4 VCRO om tot onteigening over te gaan ter realisatie van het RUP nog niet verstreken is. Lot
1 zoals aangeduid op het onteigeningsplan is kadastraal gekend onder Sint-Truiden, tweede afdeling, sectie D,
nummer 451K/deel. Lot 2 heeft geen kadastraal nummer en de stad Sint-Truiden was aanvankelijk van mening dat
dit lot deel uitmaakte van haar openbaar domein en bijgevolg reeds haar eigendom was. Bij vonnis van 6 januari
2021 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg Limburg evenwel dat de stad Sint-Truiden geen eigenaar is van de
te onteigenen strook grond, doch dat deze daarentegen eigendom is van private eigenaars.
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Ontbinding en vereffening vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg. De algemene vergadering
van de vzw ERSV Limburg nam in vergadering van 17 juni 2021 kennis van de intentieverklaring van de raad van
bestuur van 27 mei 2021 tot vrijwillige ontbinding en vereffening van de vzw. Het voorstel tot ontbinding dient eerst
ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de provincieraad, de onderscheiden gemeenteraden respectievelijk de
beslissingsorganen van de leden-sociale partners, vooraleer de beheersorganen van de vzw ERSV Limburg verdere
beslissingen dienaangaande zullen nemen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de
vereffening en ontbinding van de vzw ERSV Limburg.
016

Gebruiksovereenkomst met eigenaars Ordingen-dorp 16 voor aanleg stoep - Goedkeuring

Ter hoogte van de woning, gelegen Ordingen-dorp 16, is de stoep onderbroken. De eigenaars zijn bereid om voor
de aanleg van de stoep een oppervlakte van ± 17 m² uit het perceel, gelegen te Ordingen, 10e afdeling, sectie A, nr.
67A, kosteloos in gebruik te geven aan de stad Sint-Truiden voor een periode van 9 jaar, stilzwijgend verlengbaar
met telkens 9 jaar. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gebruiksovereenkomst goed te keuren.
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Overdracht openbaar domein sociaal woonproject Bloesemlaan & Tulpstraat - Goedkeuring

De cvba Nieuw Sint-Truiden heeft op de Bloesemlaan en de Tulpstraat een sociaal woonproject gerealiseerd en wenst
over te gaan tot de kosteloze overdracht van de gronden met de uitgevoerde infrastructuurwerken en nutsleidingen.
Deze worden ingelijfd bij het openbaar domein. De over te dragen gronden hebben een oppervlakte van

respectievelijk 7a81ca, 4a37ca en 5a74ca. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de kosteloze overdracht goed
te keuren.
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Gratis grondafstand aan de stad en inlijving aan het openbaar domein, verkaveling voor twee halfopen
bebouwingen, Velmerlaan - Goedkeuring

De aanvraag handelt over het verkavelen van percelen in 6 loten waarbij 2 loten bestemd zijn voor halfopen
bebouwing, 2 loten toegevoegd zullen worden aan naastliggende, reeds bebouwde percelen, 1 lot reeds bebouwd
is én 1 lot (lot 5 – 10ca groot) gratis afgestaan zal worden aan de stad Sint-Truiden zodat dit toegevoegd kan worden
aan het openbaar domein. Door deze overdracht zal de stoep in een rechte lijn doorlopen en wordt deze plaatselijk
met 1m verbreed wat de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede kan komen. Aan de gemeenteraad
wordt voorgesteld om de gratis overdracht aan de stad Sint-Truiden en de inlijving ervan aan het openbaar domein
goed te keuren.
019

Brustembedrijvenpark: toelating tot verkoop perceel industriegrond door nv Bee Investments SintTruiden - Goedkeuring

In 2010 werd een perceel industriegrond, gelegen op Brustembedrijvenpark, verkocht aan de heer Merinsky.
Inmiddels is een gedeelte van het terrein, groot 75a58ca, eigendom van de nv Bee Investments Sint-Truiden die over
wenst te gaan tot verkoop van het goed aan de nv ALVA IMMO uit Waasmunster. De koper zal op het goed een
garage bouwen die zal verhuurd worden aan de nv Bee Investements Limburg, deel van de groep Van Mossel, die
het gebouw zal aanwenden als showroom en werkplaats van Peugeot, Citroën, Kia, Used Cars en er ± 22 tot 25
personen zal tewerk gaan stellen. Overeenkomstig de oorspronkelijke verkoopvoorwaarden beschikt de stad SintTruiden over een recht van terugkoop en is voor de verkoop de voorafgaande toelating van de gemeenteraad
vereist. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het recht van terugkoop niet uit te oefenen en de gevraagde
toelating tot verkoop te verlenen.
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Definitieve toekenning straatnaam aan wegen binnen woonproject Liburni Project "Gulden Bodem" Goedkeuring

De vennootschap Liburni Projects realiseert een woonproject tussen de Luikersteenweg en de Oude Tongersebaan.
De gemeenteraad van 29 juni 2021 nam de principiële beslissing om aan twee straten de straatnamen
“Slagveldstraat” en "Bourgondiërsstraat" toe te kennen. Van 8 juli tot en met 6 augustus 2021 werd er een onderzoek
"de commodo et incommodo" gehouden. Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren of
opmerkingen ingediend. De Stedelijke Cultuurraad verleende een positief advies. Aan de gemeenteraad wordt
voorgesteld de straatnamen “Slagveldstraat” en “Bourgondiërsstraat" definitief toe te kennen.
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Definitieve toekenning straatnaam aan weg binnen verkaveling Kortenbosstraat - Goedkeuring

Binnen de verkaveling van de nv Moors Fruit langs de Kortenbosstraat werd een weg aangelegd waaraan een
straatnaam dient toegekend te worden. De gemeenteraad van 29 juni 2021 nam de principiële beslissing om aan de
weg de straatnaam “Capuintjesbos” toe te kennen. Van 8 juli tot en met 6 augustus 2021 werd er een onderzoek
"de commodo et incommodo" gehouden. Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren of
opmerkingen ingediend. De Stedelijke Cultuurraad verleende een positief advies. Aan de gemeenteraad wordt
voorgesteld om de straatnaam "Capuintjesbos" definitief toe te kennen.
022

Bezettingsovereenkomst tussen de stad Sint-Truiden en Infrabel inzake speelplein Steenoven Goedkeuring

De overeenkomst tussen de stad Sint-Truiden en Infrabel inzake de bezetting door de stad van het perceel, gelegen
Steenoven, langs de spoorlijn 21, groot 195 m², is vervallen. Voormeld perceel wordt bezet met als bestemming
speelplein. Over dit perceel loopt momenteel een voetgangersverbinding die aansluiting geeft op de trappenpartij.
Dit perceel sluit ook aan op het deel dat de stad van Infrabel in gebruik heeft voor het realiseren van de
fietsdoorsteek langs het spoor naar de Tiensesteenweg. Infrabel bezorgde een nieuwe bezettingsovereenkomst
welke wordt afgesloten voor onbepaalde duur tegen betaling van de jaarlijkse indexeerbare bezettingsvergoeding
van 71 euro.
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Verlaging belasting nachtwinkels en shops bij tankstations naar aanleiding van de coronacrisis Goedkeuring

De Federale regering nam sinds maart 2020 ingrijpende beslissingen om de verspreiding van het Coronavirus
maximaal af te remmen. De stad Sint-Truiden nam haar verantwoordelijkheden op om in navolging van deze
richtlijnen, in samenspraak met de Gouverneur en de Veiligheidscel, zich iedere dag maximaal ten dienste te stellen
van haar burgers en ondernemers. Zoals tal van sectoren worden nachtwinkels en de shops bij tankstations hard
getroffen door de Coronapandemie. Na overleg met UNIZO en na onderzoek blijkt dat een vermindering van 50%
van de jaarlijkse belasting inzake nachtwinkels en shops bij tankstations kan worden toegestaan voor het jaar 2021.
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Raamovereenkomst uitvoeren preventief en correctief onderhoud voor diverse technische installaties:
Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

De gemeenteraad keurde op 29 juni 2020 het bestek goed betreffende het uitvoeren van het onderhoud van de
technische installaties van diverse gebouwen. Het college van burgemeester en schepenen besloot op 23 april 2021
de plaatsingsprocedure stop te zetten omdat er zich tijdens de procedure enkele aanpassingen en aanvullingen van
het bestek opdrongen. Een aangepast bestek werd opgesteld door AE+ Engineering van Sint-Truiden. Het gaat
om een gezamenlijke opdracht met AGB PATRI waarbij het aangewezen is dat de stad Sint-Truiden de procedure zal
voeren en in naam van AGB Patri bij de gunning van de opdracht zal optreden. De opdracht heeft een initiële looptijd
van 3 jaar en kan 3 maal verlengd worden met telkens een periode van 1 jaar. De totale uitgave voor deze opdracht
wordt per jaar exclusief btw geraamd op 50.475 euro ten laste van de stad en 40.500 euro ten laste van AGB PATRI.
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Kaderovereenkomst Fluvius duurzame gebouwen - Goedkeuring

De stad Sint-Truiden ging door de ondertekening van het burgemeestersconvenant het engagement aan om tegen
2030 40% minder CO2 uit te stoten tegenover 2011 en om maatregelen te treffen om zich aan te passen aan de
gevolgen van de klimaatverandering. Om deze doelstelling te halen werd een klimaatactieplan 2030 opgemaakt en
goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 mei 2020. Er zal maximaal ingezet worden op rationeel energiegebruik
en duurzaam (ver)bouwen en dit in al de gebouwen die de stad Sint-Truiden bezit of gebruikt. Energieneutraliteit
moet daarbij worden nagestreefd, met een maximale inpassing van hernieuwbare en duurzame energietechnieken.
De milieuraad heeft op 12 februari 2021 een advies geformuleerd betreffende de energieboekhouding waarbij
geadviseerd wordt een verantwoordelijke aan te duiden die de monitoring van alle gebouwen opvolgt,
gebouwverantwoordelijke per gebouw aan te duiden, jaarlijks evalueren van de monitoring en de genomen
maatregelen en communiceren met bevolking. Zoals het gros van de Limburgse gemeenten dit aanpakt, zal ook SintTruiden hieromtrent beroep doen op Fluvius. De kostprijs voor de geleverde ondersteuningsactiviteiten wordt
bepaald in de specifieke overeenkomsten. Onderhavige overeenkomst betreft het louter juridisch kader. Ten einde
deze samenwerking in goede banen te leiden zal de stad Sint-Truiden inzetten op een prioriteitenstelling.
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Ondersteuningsbeleid verenigingen: fundamentreglement - Goedkeuring

In 2021 wordt een fundamentreglement opgericht: Sint-Truidense erkende verenigingen en lokale, op het
grondgebied, gevestigde organisaties die een recreatief of maatschappelijk aanbod in onze stad voorzien en die
onder meer niet-commerciële activiteiten ontplooien en die zonder tijdelijke financiële steun hun reguliere werking
niet opnieuw kunnen opstarten en/of verderzetten komen in aanmerking voor deze subsidie.
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LAGO en UiTPAS Haspengouw - Goedkeuring

Het programma “UiTPAS” is een participatie bevorderend project van Publiq in opdracht van de Vlaamse overheid
en wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen. UiTPAS is een spaar- en
voordeelprogramma voor het brede publiek dat deelneemt aan het publieke vrijetijdsleven in Vlaanderen. In overleg
met Publiq, Lago en de stad Sint-Truiden werd een overeenkomst tussen UiTPAS Haspengouw en LAGO opgesteld
waarbij houders van een UiTPas deze kunnen gebruiken als spaarkaart, voordelenkaart bij LAGO Bloesembad en aan
een kansentarief kunnen deelnemen aan activiteiten.

