
UiTPAS Haspengouw 



http://www.youtube.com/watch?v=sSz5ls-DGMw


Haspengouw 





Ons Haspengouw

Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Gingelom, Heers, Wellen, Borgloon



 
Sint-Truiden 

Hoofdstad Haspengouw  



UiTPAS Haspengouw
Indien alle omliggende gemeentes deelnemen hebben we een uitrol van  
81 540 inwoners (Borgloon: 10 911, Nieuwerkerken: 6 945, Gingelom: 8 398, Wellen: 7 369, Heers: 7 387). Dit is een verdubbeling van ons doelpubliek! 
- Duidelijke en bewuste keuze 
- Vrije tijd stopt immers niet aan de stadsgrenzen 
- Sint-Truiden is voor deze gemeentes al centrumstad: shoppen, cultuur, scholen, ziekenhuis, sociale voorzieningen, grote psychiatrische campus (fusie – grootste van belgië), 



Doorstroming van en naar Sint-Truiden als aantrekkingspool 

Vooral van toepassing op: 
- Cultuuraanbod 
- Vakantiewerking voor kinderen en jongeren 
Door de regioverbreding krijgen kleinere gemeentes meer Uitpassers, juist omdat deze bovenlokaal kan gebruikt worden en voordelen oplevert. 



Uniek in de regio: Onder Ons toeleiding!

Sint-Truiden telt heel wat kwetsbare 
groepen huurders (OCMW-cliënten, 
asielzoekers, ex-psychiatrische patiënten, 
tijdelijke fruitplukkers … )
OnderOns is een vereniging tegen armoede in 
Sint-Truiden. We gaan de strijd aan tegen 
armoede en organiseren activiteiten voor 
mensen die het moeilijker hebben.



● 9,2% van de pashouders  
komt niet Uit Sint-Truiden 

● Vooral inwoners van 
buurgemeenten: 
 
Gingelom  
Nieuwerkerken 

 Borgloon 
 Heers 

Alken  
 Zoutleeuw  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Regio uitbreiding
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Volwaardig aanbod voor iedereen
Complementair aanbod & communicatie 

Communiceer over het aanbod dat je  
niet hebt in jouw gemeente en verbreedt  



Samenvattend

lokaal vrijetijdsmerk:  
UiT in Sint-Truiden 

Regionaal vrijetijdsmerk:  
UiTPAS Haspengouw 
-> stimulering regionale mobiliteit 
-> stimulering smaakverbreding 
-> keuzehulp in het uitgebreide aanbod



Vlaams

Regionaal

lokaal

UiTPAS 

UiTPAShaspengouw.be

UiT in gemeente + inbedding 
regiomerk (uitpas haspengouw) 

in lokale communicatie



UiTPAS 

UiTPAShaspengouw.be

UiT in gemeente + inbedding regiomerk in 
lokale communicatie
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Inbedden in bestaande communicatie

- Infoblad (Sint-Truiden maandelijks, omliggende 3 of 4 x per jaar) 
- Academie Beeld en Woord hebben afdelingen in alle omliggende gemeentes. 

Het is dan ook Academie Haspengouw, deze regio is zelfs breder dan de 
omliggende gemeentes die we zouden willen meenemen in het UiTPAS verhaal. 

- Zoeken naar verschillende tools: bv links tussen de verschillende websites van 
de omliggende gemeentes, delen beeldmateriaal, gezamenlijke UiTPAS 
website.



Uitdagingen/knelpunten:
- Bereikbaarheid/mobiliteit/openbaar vervoer 
- gedragenheid creëren lokale besturen communicatie verbreding 




