
NDK Sint-Truiden – Kick-off 04/12/2019 

Aanwezig 

• Jos Pierard – schepen van middenstand & handel, citymarketing, internationale 

samenwerking, etc. 

• Dominique Beirinckx – Diensthoofd lokale economie Sint-Truiden 

• David Feytons – Dienst communicatie Sint-Truiden 

• Johan Vangeffelen – Dienst mobiliteit Sint-Truiden 

• Hilde Hendrickx – Directeur vrije tijd Sint-Truiden 

• Ann Steegmans – Manager planning en vergunningen Sint-Truiden 

• Ludwig Sneyers – Sint-Truiden 

• Kathleen Bergoets – Algemeen Directeur Sint-Truiden 

• Werner Berebrouckx – Voorzitter Unizo Sint-Truiden 

• Thierry Dekkers – LOV-adviseur Unizo Limburg 

• Wim Geirnaert – Unizo Nationaal 

• Lydie Geelen – Provincie Limburg 

• Lies Daenen – Projectteam NDK 

• Johan Robben – Projectteam NDK 

 

Algemene vaststellingen: 

• 6.500 alleenstaande huishoudens (NVDR: zie bijlage 1) 

• Oudste bevolking van Limburg (NVDR: zie bijlage 2) 

• Ouderen trekken terug naar het centrum (NVDR: zie bijlage 2 & 3) 

o Beperkt aanbod superettes in de kern – overvloed aan aanbod erbuiten 

o Over het algemeen beperkt aanbod voeding in centrum  

 

Waar staat Sint-Truiden voor? 

• Fruitstad (wel zorgen om fruitsector… Staat onder zware druk… Zal Sint-Truiden over pakweg 

10 jaar nog steeds een fruitstad zijn?) 

• Streek van de bloesem (echter niet zichtbaar in het centrum) 

• Truienaren= “e ras apoat” (een ras apart) 

• Evenementenstad (“er is altijd iets te doen”) 

• 6de monumentenstad van Vlaanderen 



• Cultuurstad + abdijstad + marktstad 

• Historisch gegroeide kleine handelspanden (oubollige handelszaak vs. authentiek) 

• Voetbalstad (STVV) 

• Werkstad  

o Grootste werkgever Sint-Trudo Ziekenhuis + zorgcentrum: 2.000 arbeidsplaatsen 

o Ook Automotive grote werkgever, maar dit blijft wat onder de radar 

• Vertekend beeld of Sint-Truiden rijke of arme stad is… (NVDR: Zie bijlage 4) 

o Mensen uit de asielcentra (maar liefst 58 nationaliteiten in Sint-Truiden) of met 

psychische problemen uit de zorginstellingen “blijven hier hangen”…  

Samenleven met anderen zit in de mentaliteit van de inwoners.  

Het beïnvloedt echter wel de statistieken in neerwaartse richting.  

• Aanzienlijke Sikh-gemeenschap 

• Mentaliteit van de Truienaar: zwart-wit, goed-slecht, grote mond-klein hartje, een echte 

middenstander. 

• Website: www.erfgoud.be (de geschiedenis van Sint-Truiden – immaterieel erfgoed) 

• Sint-Truiden = hoofdstad van Haspengouw  

o Trekt aan uit de omliggende gemeenten van Haspengouw (vb: mensen uit Borgloon 

komen in Sint-Truiden zwemmen of naar het cultureel centrum wegens gebrek aan 

accommodaties in de eigen gemeente) 

o Grens van droog en vochtig Haspengouw 

o Trudo-feesten: helft van de bezoekers zijn regionale bezoekers 

▪ Voor de editie van 2019 werd sterk ingezet op communicatie naar jongeren 

via social media 

• Groot succes van de zaterdagmarkt 

• De Truienaar houdt van kleinschaligheid… de “ons-kent-ons-mentaliteit” 

Er is geen hokjesmentaliteit: de arbeider drinkt een pint met de notaris… 

• Wel een sterk wij-zij gevoel  

• Ontwikkeling St-Annasite (28.000 m²) 

o Zorg- + woonfunctie 

• Geen hoger onderwijs in Sint-Truiden. Bezorgd voor braindrain. 

Bestaande scholensites verlaten nu het centrum naar nieuwe site buiten kern. 

• Hoge huurprijs van de handelspanden (tot 35.000 euro/maand) 

• Op dit moment nog geen leegstandbeleid 

 

Beeldmateriaal in bijlage 5 

http://www.erfgoud.be/


Bijlage 1: Alleenstaande huishoudens in Sint-Truiden 

 



 



Bijlage 2: Leeftijdsverdeling Sint-Truiden 

 



 



 



Bijlage 3: Evolutie ouderen (> 65 jaar)  

 



 

Bijlage 4: Gemiddeld inkomen per inwoner 





Bijlage 5: Beeldmateriaal 

 

 



 

 



















 


