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Proficiat Jelle!

Truiens parlementslid zorgt mee voor 
verbod op onverdoofd slachten

Beste Truienaar,

Tot u spreekt een fiere voorzitter van 
N-VA Sint-Truiden. Ditmaal niet  
enkel omwille van de inzet van de lokale 
bestuursleden van onze afdeling, maar 
ook voor de prestatie van ons Truiens 
Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch.

Jelle speelde namelijk een hoofdrol in het 
dossier rond onverdoofd slachten. Mede 
dankzij zijn inspanningen komt er vanaf 
2019 een totaalverbod op onverdoofd 
slachten. Daarmee forceerde de N-VA een 
doorbraak in een beladen thema.

Overleg leidt tot doorbraak
Velen hadden de hoop op zo’n verbod  
wellicht al opgegeven. Maar dit was 
zonder Jelle Engelbosch gerekend. Waar 
andere kozen voor de polemiek of voor 
voorstellen die juridisch geen kans 
maakten, zat hij de afgelopen maanden in 
alle discretie met de politiek betrokkenen 
rond de tafel. 

Het politieke akkoord dat eind maart 
gesloten werd, is dan ook voor een groot 
deel zijn verdienste. En daar mag heel 
Sint-Truiden gerust trots op zijn. 

Jan Vochten, voorzitter N-VA Sint-Truiden

N-VA stelt voor: 
Gratis parkeren in 
hele binnenstad

N-VA Sint-Truiden blijft er bij het 
stadsbestuur op aandringen om 
overal in de binnenstad twee uur 
gratis parking aan te bieden als 
steun voor de lokale handelaars. 

Nu wijken bezoekers vaak uit naar 
de winkelzone op Stayen, waar 
wel gratis parkeerplaatsen zijn. 
We zien de winkels een zelfde 
beweging maken. Dat is dodelijk 
voor onze binnenstad.

We gaan hier niet beweren 
dat gratis parkeerplaatsen dé 
zaligmakende oplossing zijn. Maar 
elk initiatief om de binnenstad 
weer te doen bruisen, is een goed 
initiatief. 

Onder meer Bilzen bewijst nu al 
dat gratis parkeren een boost kan 
betekenen voor de lokale midden-
stand. Dus waarom dit ook niet in 
Sint-Truiden doorvoeren?

 Het is geen toeval dat u Jelle Engelbosch de laatste weken vaak in politieke tv-programma’s 
zag. Hij is een van de bezielers achter het verbod op onverdoofd slachten.

Ben jij al N-VA-lid?
Vandaag is de N-VA zowel Vlaams als federaal de motor van verandering en vooruit-
gang. Met jouw steun als partijlid blijft die machine ook dit jaar goed geolied. 

Lid worden is heel eenvoudig. Sluit je vandaag nog aan bij de N-VA voor amper 12,50 
euro per jaar. Daardoor telt jouw stem mee in de snelst groeiende partij van het land.

 Olivier Gobba,  
gemeenteraadslid
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Een vijfde meer drugsdelicten in onze regio 
Vorige maand stelde de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken haar jaarverslag voor.  
Hieruit bleek dat het aantal drugsdelicten vorig jaar met bijna 20 procent is toegenomen. Dit verwondert  
de N-VA helaas niet.  

De burgemeester wijt de stijging enkel aan een betere opsporing 
van de politie en grenscriminaliteit uit Nederland. Voor zover wij 
weten ligt Sint-Truiden echter niet op de landsgrens. Dit kan dus 
zeker niet de enige verklaring kan zijn. Het feit dat de burgemees-
ter het drugsprobleem op Facebook slechts als ‘een minpuntje’ 
omschrijft in een goednieuwsshow geeft bovendien niet meteen 
blijk van strijdvaardigheid om hier aan te verhelpen.

Stappenplan tegen drugs
We hebben inderdaad een grote groep inwoners en patiënten  
in onze zorginstellingen met een verslaving. Maar dat kan  
geen reden zijn dat onze kinderen zowat overal met heroïne- 
spuiten worden geconfronteerd en we op alle hoeken van de straat 
dealers tegenkomen. Wie denkt dat dit overdreven is, moet maar 
eens met onze stadswachten praten.

De N-VA vraagt daarom dat een raadscommissie de problematiek  
bespreekt en met een stappenplan op de proppen komt. Enkel de  
ogen sluiten en de drugproblematiek minimaliseren, zal het  
probleem niet doen weggaan.

 Dit zien we te vaak in Sint-Truiden.

 Nina Kvikvinia, OCMW-raadslid

Lid van de maand

Mia Stevens: “Mijn Vlaamsgezindheid werd versterkt in 
Afrika”
De N-VA zet graag haar leden ook eens in de kijker. In deze editie van ons huis-aan-huisblad gaan we op bezoek bij Mia Stevens.

Jij bent van Brustem, Mia. Heb je daar 
altijd gewoond?
Neen, ik ben afkomstig van Bree en heb 
lange tijd in Afrika gewoond.  Mijn man, 
Jan Stevens, was daar landbouwkundige. 
Onze oudste dochter is in Burundi gebo-
ren, de tweede in Bree en de twee jongsten 
in Sint-Truiden. Wij hebber vier jaar in de 
Zoutstraat gewoond en zijn nadien naar 
Brustem verhuisd. We engageerden ons al 
snel in het bruisende verenigingsleven. Ik 
gaf ook les aan het Ursula-instituut. 

Hoe werd jij dan lid van de N-VA?
Als studente was ik al Vlaamsgezind. Dat 
werd nog versterkt door het koloniaal 
bestuur in Afrika. Heel de administratie 
was in het Frans, hoewel zeker de helft 
van het personeel Vlaams was. Het was 
dan ook  logisch dat ik mijn gading eerst 
vond bij de Volksunie en daarna bij de 
N-VA. Jan werd bestuurslid bij de lokale 
afdeling in Sint-Truiden.

Helga Stevens, het N-VA-euro- 
parlementslid is jullie dochter? 
Zij is onze jongste dochter. Toen zij doof 
geboren werd, nam ons leven een bocht 
van 180 graden. Jan ging halftijds werken 
en reed iedere dag naar de dovenschool 
KIDS in Hasselt met nog enkele andere 
kinderen van Sint-Truiden. Sindsdien 
zetten we ons in voor betere opleidings-
kansen voor dove kinderen.

Ik vernam dat jullie nu ook nog steeds 
niet stil zitten?
Wij zijn inderdaad nog steeds bezig met 
vrijwilligerswerk, onder meer in Afrika. 
Vier jaar geleden engageerden we ons 
voor het bijzondere project VriendEN-
taal. Daarbij helpen vrijwilligers iedere 
dinsdag- en donderdagnamiddag zo’n 35 
anderstalige cursisten om het Nederlands 
onder de knie te krijgen. Door dit vrien-
delijk contact krijg je een andere kijk op 
het wereldgebeuren.



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/sint-truiden

Cijfer van de maand: 445 946
445 946 euro. Dat is de duizelingwekkende kostprijs voor de inrichting van de gemeenteraadszaal. De verbouwingswerken 
zitten nog niet eens in dat bedrag!

Natuurlijk moet de gemeenteraad plaatsvinden in ons prachtige stadhuis op de Grote Markt.  Wij zijn fier om in dit  
eeuwenoude gebouw onze Truienaars te mogen vertegenwoordigen. Maar de megalomanie van CD&V en Open Vld tart  
elke verbeelding. Bijna een half miljoen euro voor verlichting, tafels, stoelen en een videosysteem? Soberheid staat duidelijk 
niet in het woordenboek van dit stadsbestuur. Dit verkwistende beleid gaan we nog decennialang met ons meedragen.

Wanneer neemt lokale economie 
de (drone)vlucht vooruit?
Ondanks het dure prijskaartje was het recente netwerkevent van 
de stad een goede gelegenheid om de lokale economische spelers te 
ontmoeten. Met de toenemende files en de nood aan de verankering 
van onze bedrijven, vindt de N-VA de ondersteuning en het  
aantrekken van lokale werkgelegenheid immers steeds essentieel. 
Daarom vragen we dat de stad hier meer aandacht aan besteedt.

De zorgen die onze fruitsector kwellen, zijn al lang bekend. Maar er zijn wel  
degelijk kansen voor de toekomst in Sint-Truiden. Bedrijven als Punch Power Train 
en Tenneco zijn al jaren belangrijke economische spelers in onze stad. Zij moeten 
onze volledige steun krijgen.

Inzetten op kennis en technologie
Een langetermijnvisie om deze bedrijven naar Sint-Truiden te krijgen en ze hier 
te houden, ontbreekt momenteel helaas nog bij het stadsbestuur. Zelfs een goed 
werkend ondernemingsloket opzetten, blijkt te hoog gegrepen. Nochtans bieden 
onder meer het Brustem industrieterrein en Rochendaal kansen die met doordach-
te beleidsplannen een extra elan kunnen krijgen. 

Om vandaag succesvol te zijn, volstaan klassieke industrie-terreinen niet. Ook 
kenniscentra en technologiefora zijn essentieel. De locatie is er al, maar een goede 
invulling laat op zich wachten. Zo is het ook tijd dat het project DronePort einde-

lijk uit de startblokken schiet. Liefst 
met een snelle en brede inhoudelijke 
benadering, want in de wereld van 
de technologie ben je voor je het 
weet alweer ingehaald en voorbij- 
gestoken.

De N-VA-fractie wil de Truiense 
kansen op dat vlak met beide han-
den grijpen. Wij zetten ons nu al in 
de startblokken om na de verkie-
zingen van 2018, met uw steun, dat 
extra, noodzakelijke tandje bij te 
steken.

In Sint-Truiden gelden sinds kort nieuwe 
voorrangsregels: reden te meer om extra 
oplettend te zijn in het verkeer. Wees vooral 
alert voor de zwakke weggebruiker!

Sommige aanpassingen juichen we toe 
omdat ze inderdaad de verkeersveiligheid 
verhogen. Maar de voortdurende aanpas-
singen en de vele gele pestpaaltjes maken 
het vaak moeilijk om de aandacht erbij te 
houden. 

Bovendien hadden we liever gezien dat de 
voorrangsregels pas aangepast werden na 
de voltooiing van de huidige werkzaam- 
heden en omleidingen in Sint-Truiden. 

OPGELET:

NIEUWE VERKEERSREGELS!

 Het wordt tijd dat onder meer 
DronePort uit de startblokken schiet.

 Anne Termonia, gemeenteraadslid

 Jo François, gemeenteraadslid



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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