
NDK Sint-Truiden: Stakeholdersessie 1: 03/02/2020 – Gazo Lounge 

Aanwezigheid: 

We verwelkomen 15 enthousiaste Truienaars, elk met een verschillende achtergrond en een 

enthousiast blik op Sint-Truiden vandaag en morgen. 

Onder meer mensen uit de immowereld, lokale handelaars en horeca, cultuur, de 

scholengemeenschap, inwoners uit het centrum, de zorgsector, etc. werpen vanuit verschillende 

hoeken een bril op Sint-Truiden. 

Inhoud: 

• Presentatie Lies Daenen – Start NDK 

o Lies presenteert de methodiek NDK en het belang van het DNA als fundament voor 

stads- en kernontwikkeling 

• Vaststellingen uit de kennismakingsoefening: 

o De ontwikkeling van de stad op elk niveau is erg boeiend. Er zijn alvast veel meer 

opportuniteiten in Sint-Truiden dan er bedreigingen zijn. 

o De opstart van 8 concepten gecoördineerd door UCLL in de binnenstad onder de 

vorm van pop-up zal een leerrijk en te volgen initiatief zijn. 

(Persartikel in bijlage 3) 

o Vanuit de cultuursector wordt sterk ingezet op het combineren van grote namen en 

lokale kunstenaar. De aanwezigheid van een privé-theater met zo’n 20.000 

bezoekers per seizoen is vrij uniek. 

o Er is meer dan ooit nood aan natuur/groen in het centrum.  

o Sint-Truiden biedt een vrij ontspannend centrum, zeker in vergelijking met de 

grootsteden. 

o Onderwijs in de stad is belangrijk. Persoonlijk de connectie tussen jeugd en de stad in 

verbinding brengen is essentieel. Het is belangrijk dat een school en zijn leerlingen 

connectie maakt met de buurt, de leefomgeving. 

o De zorgsector is vrij sterk aanwezig in Sint-Truiden. Het is ook één van de grootste 

werkgevers in de stad. Vroeger werden patiënten met langdurige aandoeningen, met 

psychische aandoeninge, etc. zo veel mogelijk uit de kern geweerd. De dag van 

vandaag wordt ingezet op integratie en zien we dus zo een omgekeerde beweging. 

o De cultuursector in Sint-Truiden is vrij groot. De sector is ook pionierend als het gaat 

om samenwerkingen met verenigingen, de stad, organisaties, werkgroepen, etc. 

Dit type van verbindingen levert een enorm potentieel. Zo trekt het cultureel 

centrum van Sint-Truiden per jaar zo’n 37.000 bezoekers via hun eigen werk maar 

niet minder dan 127.000 bezoekers voor werk in partnership met andere partijen. 

o De handelaars stellen steevast dat de aanwezigheid van veel boetieks (met eigen 

collecties, eigen uitbating, veel ervaring, persoonlijke service, etc.) en groot pluspunt 

is. Het zorgt er ook voor dat Sint-Truiden echt nog een shoppingstad is. 

o Sint-Truiden is de 6de stad van Vlaanderen op het niveau van aanwezig erfgoed. Het is 

echter bedroevend op welke manier (te weinig) aangewend of ingezet wordt. 

Deze bron van potentieel mag niet ontbreken in het traject NDK. 

Een anekdote volgt “De abdij van Cluny (Frankrijk) trekt jaarlijks tienduizenden 

bezoekers. Dit is echter ‘slechts’ een zusterabijd van de abdij van Sint-Truiden.” 

De aanwezigheid van erfgoed en het belang ervan kan rekenen op veel bijval in de 

groep! 



o Het Speelhof wordt genoemd als echte mooie groene plek voor wandelen, fietsen, 

lopen, etc. 

o De aantrekkingskracht op bezoekers vanuit Wallonië is de afgelopen decennia flink 

verminderd. Dit moet terug veranderen. 

Welke troeven moeten uitgespeeld worden: Kunst, wijn, hoofdstad van 

Haspengouw, lokale kunstenaars ( 

o Kunst in de stad, wijn, hoofdstad van Gaspenhouw, muziek, … 

Lokale kunstenaars podia geven, lokale kunstenaars worden nu gevraagd door 

andere steden (Koen van Mechelen, Gert Robijns, …) en krijgen te weinig aandacht in 

eigen stad. 

o Nog meer troeven van Sint-Truiden? De leuke markt, STVV en STayen, 

Nieuwenhoven, etc. 

o We sluiten de kennismakingsronde af met de duidelijke noodzaak naar meer 

verbinding tussen de verschillende gebieden en troeven. 

 

• Zoektocht naar de belangrijkste kenmerken van Sint-Truiden: 

o Fruithoofdstad (maar gaat ook veel (te veel) geld naartoe) 

o Slogan: Een stad apart (apart volk, best gezellig).  

o Fierheid , trotsheid op Sint-Truiden, thuisgevoel (3x) 

o Gezelligheid (Truienaar houdt van gezellig samen zijn, er is altijd iets te doen) (4x) 

o Geschiedenis van Sint-Truiden en al z’n troeven (6x) 

(het is geen nieuwe stad, maar een eeuwenoude stad). 

o Toegankelijk, goed bereikbaar. 

o Toegankelijk en open voor nieuwe inwoners. Iedereen is welkom 

(Terwijl Sint-Truiden de reputatie heeft dat dit juist niet zo is). 

o Levensgenieters 

o De bloesems (gekoppeld aan fruitsector) geeft een uniek zicht en aanblik aan Sint-

Truiden. Er is misschien niet heel veel groen, het aanwezige groen is prachtig (3x) 

o De zorgsector en de sterke verankering ervan.  

o De koppeling met Trudo als sticher van de stad. Het is bovendien vrij uniek dat een 

stad naar zijn sticher is genoemd. 

o De Grote Markt (op 1 grootste markt van België?) en zijn terrassen/horeca.(3x) 

• De aanwezige auto’s/parkings zijn echter een negatief element  

• Over de Grote Markt rijden is échter een belangrijk iets voor een Truienaar 

o Heel veel verenigingen (meeste toneelverenigingen), heel geëngageerde mensen, 

veel initiatieven 

o Smaak (fruit, bieren, …) 

o Landschap en de unieke horizon van Sint-Truiden. 

o Open ruimte 

o Cultuur is belangrijk en is de laatste jaren meer en meer aanwezig. 

o Voetbal en Stayen (4x) 

o Erfgoed (4x) 

o Deelgemeentes 

o Kunst (zowel oud als nieuw) 

o Groen (niet alleen fruit, ook tarwe, aardappelen, …) 

o Haspengouw 

o Kleinschalig (Behapbaar) 

o Diversiteit (Asster, Asielcentrum, Sikhs, leger, …) die goed samen leven 



o Opportuniteiten zijn groter dan de bedreiging. Sint-Truiden heeft de neiging om veel 

te weinig uit te pakken met alle troeven. Andere steden hebben vaak minder troeven 

maar pakken er veel meer mee uit. (3x) 

o Bink (Truienaar is een bink).  

o Sint-Truiden behoort tot de provincie Limburg maar karakterieel en historisch 

behoort Sint-Truiden tot het prinsdom Luik. Opnieuw meer verbinding met Wallonië 

zou dus ‘natuurlijk’ moeten komen.. 

o Het station (sinds 1837) is een lelijke plek in de stad en is ook naar mobiliteitsfunctie 

ondergeschikt. Wordt het ook niet tijd om in te zetten op nieuwe mobiliteitsvormen 

(om meer jeugd aan te trekken)? 

• De fruitsporen die vroeger gebruikt werden om het fruit te exporten, kunnen 

niet ingezet worden om mensen naar Sint-Truiden te halen. 

o Werkstad! 

o Sint-Truiden beschikt over een wereldberoemd ‘centrum van Atlantis’. De halve 

wereld komt er naar toe maar de Truienaars zelf kennen het amper of niet. 

• Atlantis is een centrum voor audio psycho fonologie ofwel hersenstimulatie 

op basis van muziek (Mozart Brainlab). 

o Shop & The City, een loyalty systeem, heft veel beleving gecreëerd in Sint-Truiden 

o Sint-Truiden staat culinair heel sterk (vb. De Fakkels) 

 

• Stel je stad kort voor: 

o De deelnemers werken in groep rond het voorstellen van hun stad in 2 minuten tijd. 

De filmpjes worden verwerkt door het projectteam. 

 

Nog enkele aandachtspunten: 

• Ideeënbus: 

o Maken van een zogenaamde ‘elevatorpitch’ voor Sint-Truiden. Deze zou als testcase 

of permanent in de toren van de Abdij ingezet kunnen worden. 

o Bezoekers hebben het vaak moeilijk om hun weg te vinden in het centrum van Sint-

Truiden: Waar is de winkelstraat? Waar is het station? Waar bevindt ik mij? 

Waarom worden er geen kaarten geplaatst (zoals in de metro in Londen) met een 

groot overzicht op de ene kant en een ‘ingezoomed’ beeld op de andere kant? 

o De fruitsector beperkt zich de dag van vandaag hoofdzakelijk tot teelt. De producten 

worden dan geëxporteerd, verwerkt en het eindproduct wordt teruggekocht. => Kan 

deze schakel terug in Sint-Truiden gebeuren? 

• Extra toevoegingen van troeven tijdens de nabespreking: 

o Dialect (meningen zijn 50/50) 

o Veel potentieel, veel troeven  

o Zicht op drie torens (skyline) 

• Nog een aantal vaststellingen en opmerkingen 

o De jeugd is de toekomst. Jeugdhuis Expo biedt potentieel 

o Er zijn een aantal influencers in Sint-Truiden die een meerwaarde kunnen bieden aan 

het traject 

o Er is nood aan acties in de stad voor de jeugd (en niet altijd voor de ouderen) 

o Onderzoek naar de geschiedenis van de fruitsector kan belangrijk zijn 



Bijlage 1: beeldmateriaal 

 



 



 

 



 

  



Bijlage 2: Sfeerbeelden 

 

 

 

 



 

 



  



Bijlage 2: persartikel over de conceptstores in Sint-Truiden 

Bron:  https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-truiden/studenten-ucll-openen-conceptstores-rond-

gezondheid-en-duurzaamheid~a8a76cb3/ 

 

Studenten UCLL openen 
conceptstores rond gezondheid en 
duurzaamheid 

o Dirk Selis  

• 06 februari 2020  

• 14u47 

 Karolien Coenen De studenten van Urban Beauty 

 

SINT-TRUIDEN Veertig studenten Bedrijfsmanagement van UCLL stampen samen 

met de stad Sint-Truiden acht pop-upwinkels uit de grond, en bewijzen zo dat ze van 

vele markten thuis zijn.  
  

https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-truiden/studenten-ucll-openen-conceptstores-rond-gezondheid-en-duurzaamheid~a8a76cb3/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-truiden/studenten-ucll-openen-conceptstores-rond-gezondheid-en-duurzaamheid~a8a76cb3/


Tijdens de komende weken kan je in het centrum van Sint-Truiden maar liefst acht 

pop-up stores ontdekken in het thema ‘Gezondheid & duurzaamheid’. Maar er is 

meer. Je kan er tijdens workshops ontdekken hoe je je auto ecologisch kan wassen 

en hoe je je kleinkinderen (toch) kan verwennen met suikervrij lekkers. CM Limburg 

reageerde alvast erg enthousiast en bood hun voormalige kantoorruimte aan als 

winkelruimte.  

“Dit project integreert alles wat onze studenten de voorgaande jaren geleerd 

hebben”, vertelt UCLL-docente Sophie Haenen. “De studenten moeten veel inzicht en 

inzet tonen om het project te realiseren. Sommige weten na dit traject met zekerheid 

dat ze ook zelfstandige willen worden, anderen beseffen er het omgekeerde door.” 

Inspiratie 

 “Sint-Truiden heeft een gezellig en bloeiend handelscentrum”, zegt burgemeester 

Veerle Heeren (CD&V). “Via de advieswerking van ons Huis van de Ondernemer en 

het winkelbelevingsaanbod van handelaarskoepel Shop & The City proberen het 

stadsbestuur die bedrijvigheid maximaal te ondersteunen. Daarnaast zijn de frisse 

ideeën en toekomstgerichte concepten van de UCLL studenten erg welkom in ons 

lokale ondernemerslandschap. Ze kunnen het enkel inspireren en verrijken, 

aangezien digitalisering en veranderde kooppatronen grote uitdagingen vormen voor 

onze lokale winkeliers. Innovatie is in deze erg belangrijk.”  

De studenten heten shoppers welkom tussen 9 en 18 uur, van 7 tot en met 23 

februari op vier locaties in het stadscentrum van Sint-Truiden.  
  



Gezondheid voorop voor de werkende mens bij Healin – Inspiring Better 

Health 

 
 Karolien Coenen De meisjes van Healin. 

“Healin zorgt ervoor dat mensen mentale en fysieke gezondheid terug op de eerste 

plaats zetten, ondanks hun drukke leven. Wij bieden coldpressed juices, 

kruidenthee’s, gezonde desserts en natuurlijke producten aan”, zegt studente Sanne 

Schrooten. “We zetten in op een ontspannende, aangename sfeer door het interieur 

en onze geuren.” 

 
Karolien Coenen Healin: "Wij bieden coldpressed juices, kruidenthee’s, gezonde 

desserts en natuurlijke producten aan.” 
  



Milieuvriendelijk je auto poetsen bij Weco 

 
Karolien Coenen Weco biedt milieuvriendelijke autoschoonmaakproducten aan. 

“Met ons volledig milieuvriendelijk aanbod maak je de wereld en jouw auto mooier”, 

vertelt student Bernd Everaerts. “Wij willen ervoor zorgen dat er geen schadelijke 

stoffen in het rioolwater terechtkomen, we gebruiken dus 100% afbreekbare 

producten. Daarnaast voorzien wij de ultieme race-ervaring met fantastische prijzen.” 

 Karolien Coenen Weco: “Wij willen ervoor zorgen dat er geen schadelijke stoffen in 
het rioolwater terecht komen, we gebruiken dus 100% afbreekbare producten.” 
  



Totale fietsbeleving bij Cycling Experience Store 

 Karolien Coenen De uitbaters van de Cycling Experience Store. 

“Voor de complete fietservaring bent u bij ons aan het juiste adres”, vertelt Student 

Jef Croonen. “Wij verkopen wielerkledij, kwaliteitsvolle sportvoedingsupplementen en 

organiseren fietstochten. Wij willen zorgen voor dé totale fietsbeleving en producten 

aanbieden om eender welke sportprestatie te bevorderen.” 
 

  



 Naturfinity – Healthy Mind in a Healthy Body 

 Karolien Coenen De studentes die Naturfinity zullen uitbaten. 

“Naturfinity wil innerlijke en uiterlijke gezondheid meer onder de aandacht brengen”, 

vertelt studente Hamegol Keihani. “Dit gaan wij verwezenlijken door het verkopen 

van gezonde voeding aangepast aan diabetespatiënten, lactose- en glutenintolerante 

mensen of gewoon voor iedereen die een gezondere levensstijl hanteert.” 

“We zullen in onze pop-up ook ook een uitgebreid gamma aan natuurlijke 

verzorgingsproducten aanbieden, om zo het motto van een gezonde geest in een 

gezond lichaam na te streven.” 
  



Handgemaakte juweel- en decoratiepret bij Moods & Goods. 

 
Karolien Coenen De meisjes van Moods & Goods. 

“Bij Moods & Goods staat een ‘happy mood’ centraal”, vertelt studente Sofie 

Ramaekers. “Wij willen producten verkopen waar je jezelf of iemand anders blij mee 

kan maken. Denk maar aan leuke, handgemaakte juwelen of decoratie om van jouw 

huis nog meer een thuis te maken. Naast onze leuke producten kan u bij ons ook 

altijd terecht voor een lekker drankje en een gezellige babbel. Kortom: Everything to 

fit your mood!” 

 
Karolien Coenen Moods & Goods: “Hier staat een ‘happy mood’ centraal.” 

  



Zero-waste lifestyle bij Lifetime 

 Karolien Coenen De twee studenten in hun pop-up Lifetime. 

“Lifetime wil de gigantische afvalberg tegengaan door single-use producten zoals 

plastieken rietjes en flesjes te vervangen door duurzame en mooie varianten”, weet 

student Anton Schepers. “Hierdoor proberen we het leven van de klanten te 

vergemakkelijken en ze geld te laten besparen zonder dat ze er iets voor moeten 

opofferen.” 

 
Karolien Coenen Drinkflessen die verkrijgbaar zijn bij Lifetime. 

  



Verpakkingsvrij shopplezier bij Lituation 

 Karolien Coenen De mannen van Lituation. 

“Bent u de grote afvalbergen ook meer dan beu?” vraagt student Claudio Salvaggio 

zich af. “Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Vanuit het thema ‘Duurzaamheid en 

milieu’ hebben wij ervoor gekozen om een verpakkingsvrije winkel te openen en zo 

de immense afvalberg te verkleinen.” 

 
Karolien Coenen Beeld van een deel van het aanbod van Lituation. 

  



‘One-stop-shopgenot’ voor mode- en accesoirejagers bij Urban Beauty 

 

“Wij zijn een one-stop shop met allerlei hoekjes waar vrouwen die een ‘happy 

moment’ willen meemaken welkom zijn”, zegt student Esra Arslan. “Of je nu op zoek 

bent naar trendy kledij, een juweeltje of je hebt zin in een gezond sapje, het kan 

allemaal bij Urban Beauty. Kortom, Urban Beauty wordt de ideale plek waar vrouwen 

kunnen ontspannen en genieten van schitterende producten.” 

 

 Karolien Coenen Urban Beauty: “Een one-stop shop met allerlei hoekjes waar alle 
vrouwen die een ‘happy moment’ willen meemaken welkom zijn.” 
 


