
Merelbeke en Destelbergen sluiten zich aan bij
UiTPAS Gent

Op 1 januari 2018 sluiten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij
UiTPAS Gent. Voortaan zullen de 3 gemeenten samen UiTPAS regio Gent vormen.
Met de UiTPAS regio Gent kan men punten sparen en genieten van UiTPAS
voordelen in de volledige regio.

Populaire spaar- en voordelenkaart

30.700. Zoveel mensen kochten de voorbije jaren een UiTPAS Gent. Hiermee groeide
UiTPAS Gent uit tot een populaire spaar- en voordelenkaart voor cultuur, sport & vrije tijd.
Het gebruik van UiTPAS is eenvoudig. Door geregeld aan cultuur, sport of
jeugdactiviteiten te doen spaar je punten. Die punten kan je omruilen voor tal van
voordelen: gratis tickets, kortingen voor voorstellingen, concerten of een museumbezoek,
boeken, gadgets, ....

UiTPAS regio Gent = één kaart voor Gent, Merelbeke en
Destelbergen



Op 1 januari 2018 sluiten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS
Gent. Voortaan zullen de 3 gemeenten samen UiTPAS regio Gent vormen. Met UiTPAS
regio Gent hebben pashouders nu een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150
plaatsen in Gent, Merelbeke en Destelbergen punten kunnen sparen en van voordelen
kunnen genieten. Gentenaars kunnen vanaf 1 januari hun UiTPAS met andere woorden
ook gebruiken in Merelbeke en Destelbergen en omgekeerd zullen inwoners van
Merelbeke en Destelbergen ook van het ruime UiTPAS-aanbod in Gent kunnen genieten.

Kansentarief geldig in de volledige regio

Voor vele mensen betekent hun UiTPAS niet alleen een spaar- en voordelenkaart, maar
ook een kortingskaart. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming bij het
ziekenfonds, in schuldbemiddeling of in budgetbegeleiding is, kan een UiTPAS met
kansentarief aankopen. Vanaf 1 januari kunnen nu ook inwoners van Merelbeke en
Destelbergen een UiTPAS met kansentarief aankopen. Met een UiTPAS met
kansentarief krijgt men 80% korting bij alle UiTPAS-partners uit de volledige regio.

'In Gent is het UiTPAS-verhaal een groot succes: er zijn al 30.733 UiTPAS-kaarten
verkocht, waarvan 67% aan mensen met een kansentarief. Deze Gentenaars
kunnen vanaf 1 januari ook in Destelbergen en Merelbeke terecht en krijgen zo
nog een breder aanbod van culturele, sport- en vrijetijdsactiviteiten.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

'Met de UiTPAS wordt de vrijetijdsparticipatie van elke Destelbergenaar
aangemoedigd. Wij zijn hierbij ook bijzonder enthousiast over de invoering van
een kansentarief, waarbij mensen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming voortaan aan lagere prijzen kunnen deelnemen aan het
vrijetijdsaanbod. De echte uitdaging ligt in het bereiken en motiveren van deze
doelgroep, een doel waar de gemeente- en OCMW-diensten zich gezamenlijk
achter willen scharen.'

— Schepen voor cultuur André De Groote en OCMW-voorzitter Liliane Lebon -
Destelbergen 

Om een UiTPAS met kansentarief aan te kopen gaat men met de identiteitskaart en een
attest van verhoogde tegemoetkoming, schuldbemiddeling of budgetbeheer langs bij een
verkooppunt in de eigen gemeente.



'Met de lancering van de UiTPAS worden de gemeentegrenzen opengebroken en
wordt het aanbod gigantisch uitgebreid. Het is een schitterende zaak dat iemand
die het financieel moeilijker heeft vanaf 1 januari aan een zeer voordelig tarief kan
zwemmen in Merelbeke, naar een film kan gaan in Gent of aan een vakantiekamp
kan deelnemen in Destelbergen. Met de UiTPAS komen we écht tegemoet aan de
wensen en verwachtingen van gebruikers'

— OCMW-voorzitter Egbert Lachaert en schepen van cultuur Bertrand Vrijens -
Merelbeke

Een UITPAS regio Gent aankopen? 

Verkooppunten Gent: www.uitingent.be/uitpas/verkooppunten

Verkooppunten Merelbeke: www.merelbeke.be/UITPAS

Verkooppunten Destelbergen: www.destelbergen.be/uitpas

Wie recht heeft op een UiTPAS met kansentarief koopt zijn/haar UiTPAS in de gemeente
waar hij/zij gedomicilieerd is. 
Een UiTPAS kost 5 euro. Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen 2 euro. Een UiTPAS
met kansentarief kost 1 euro. 

Meer informatie? 

Informatie
Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 269 84 60, e-mail
uitpas@stad.gent

Bevoegde schepen

Betrokken schepenen

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

mailto:schepen.storms@stad.gent
mailto:uitpas@stad.gent
http://www.destelbergen.be/uitpas
http://www.merelbeke.be/UITPAS
http://www.uitingent.be/uitpas/verkooppunten


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De heer Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail:
schepen.coddens@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

Stad Gent
persruimte
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