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Ook Lochristi en Melle bij UiTPAS regio Gent:
één kaart voor 5 gemeenten

De gemeenten Melle en Lochristi zijn voortaan aangesloten bij UiTPAS regio Gent.

Ze vormen samen met Gent, Destelbergen en Merelbeke UiTPAS regio Gent. Met

de UiTPAS regio Gent kunnen inwoners van de 5 gemeenten punten sparen en

genieten van UiTPAS-voordelen in de volledige regio.

Gentenaars, Destelbergenaars en Merelbekenaars kunnen sinds 1 januari 2020 hun UiTPAS

ook gebruiken in Lochristi en Melle, en omgekeerd zullen inwoners van Lochristi en Melle ook

van het ruime UiTPAS-aanbod in de regio Gent kunnen genieten.

'Met UiTPAS regio Gent hebben pashouders nu een kaart in handen waarmee
ze op meer dan 200 plaatsen in Lochristi, Melle, Gent, Merelbeke en
Destelbergen punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur
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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 een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds, in

schuldbemiddeling of in budgetbegeleiding is, kan een UiTPAS met kansentarief aankopen.

Sinds 1 januari 2020 kunnen ook inwoners van Lochristi en Melle een UiTPAS met kansentarief

aankopen. Een UiTPAS met kansentarief geeft recht op 80% korting bij alle UiTPAS-partners

uit de volledige regio.

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.

Een UiTPAS regio Gent aankopen?

Verkooppunten Gent: www.uitingent.be/uitpas

Verkooppunten Merelbeke: www.merelbeke.be/uitpas

Verkooppunten Destelbergen: www.destelbergen.be/uitpas

Verkooppunten Melle: www.melle.be/uitpas

Verkooppunten Lochristi: www.lochristi.be/uitpas

Een UiTPAS kost 5 euro. Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen 2 euro. Een UiTPAS met

kansentarief kost 1 euro.

Contact

Marie Desimpelaere, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, tel. 09 323 61 60, e-mail

uitpas@stad.gent

Bevoegd

https://uitin.gent.be/uitpas/wat
http://www.merelbeke.be/UITPAS
http://www.destelbergen.be/uitpas
http://www.melle.be/uitpas
http://www.lochristi.be/uitpas
mailto:uitpas@stad.gent


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

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

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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