PERSBERICHT - 4 nieuwe steden en gemeenten starten met UiTPAS in 2016
Vier nieuwe steden en gemeenten kunnen in 2016 beginnen met UiTPAS: Heist-op-denBerg, Leuven, Maasmechelen en Mechelen. Deze komen bovenop de geplande lancering
van Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar (regio Kempen) en de uitbreiding van
de samenwerking in de regio Aalst met Ninove tot Regio Dender.
Na Brussel, Gent, Oostende en regio Zuidwest-Vlaanderen krijgt UiTPAS zo verder voet aan de
grond in Vlaanderen. UiTPAS zal eind 2016 beschikbaar zijn in 26 steden en gemeenten, goed
voor 1.185.000 inwoners. Bijkomende steden en gemeenten kunnen zich in maart 2016
kandidaat stellen om te lanceren in 2017.
‘De groei van het aantal gemeenten die kiezen voor de UiTPAS illustreert het succes van dit
programma’, zegt minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz. ‘De UiTPAS realiseert de
doelstelling om culturele, sportieve en recreatieve initiatieven bij een breed publiek te
verspreiden, tot bij moeilijk bereikbare doelgroepen. Door de toetreding van vier Vlaamse
steden en gemeenten wordt het aanbod opnieuw met enkele aantrekkelijke blikvangers
uitgebreid.’
‘De UiTPAS helpt om drempels te verlagen en kan dat extra duwtje in de rug betekenen om nog
meer mensen aan het sporten te krijgen’, zegt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.
‘Voordelen die je zelf kiest, minder administratieve rompslomp en aandacht voor minder
gekende initiatieven: de steden en gemeenten die mee starten met UiTPAS kiezen duidelijk
voor scoren én winnen dankzij samenspel!’
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Enkele blikvangers in het nieuwe aanbod
De toetreding van de nieuwe steden en gemeenten betekent ook dat het aantal UiTPASlocaties
een sterke uitbreiding zal kennen. Binnenkort zullen pashouders met hun UiTPAS onder andere
terecht kunnen in:
Planckendael, Technopolis, Contour Mechelen en kazerne Dossin (Mechelen)
Het Depot, Cinema ZED, Volleybal Club Haasrode Leuven, stedelijke zwembaden,
Kunstencentrum STUK en 30CC (Leuven)
Cultuurcentrum Zwaneberg, stedelijke bibliotheek, cursuscentrum (Heist-op-den-Berg)
de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de kunstacademies, speelpleinwerking Saenhoeve en vzw
Thebe (Maasmechelen)
Participeren aan het vrijetijdsleven met UiTPAS
UiTPAS is een puntenspaarprogramma met voordelen voor iedereen, dat tegelijk korting geeft
aan mensen in armoede - automatisch én discreet. Punten sparen doe je aan de balie of
spaarzuil van één van de 600 verschillende organisaties die UiTPAS aanvaarden. Per
deelname krijgt de gebruiker van UiTPAS één punt. Wanneer hij of zij voldoende UiTpunten
heeft verzameld, kan de gebruiker die omruilen voor een voordeel naar keuze.

De uitrol van UiTPAS volgde op een de positieve evaluatie van een proefproject in de
pilootregio Aalst, Erpe-Mere, Lede en Haaltert (HELA), dat liep van juni 2012 tot december
2013.
Contact:
Eva Vanhengel, woordvoerder minister Sven Gatz, eva.vanhengel@vlaanderen.be, gsm
0476/512107
Thomas Pollet, woordvoerder minister Philippe Muyters, thomas.pollet@vlaanderen.be, gsm
0474/695608
Meer info over UiTPAS via http://www.cultuurnet.be/nl/project/uitpas

