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Sint-Truiden moet meer zorg dragen voor erfgoed
Een grotendeels leegstaande abdijsite, een afgebrande conciërgewoning en verloederd kasteel op het  
Speelhof, een totaal verwaarloosde Brustemse burchtsite en een vorige maand uitgebrand kasteel van  
Rochendaal. Het is een maar een beperkte opsomming van het erfgoed dat in onze stad staat te  
verkommeren. Dat moet anders, vindt de N-VA.
De voorbije decennia besteedde geen enkel 
stadsbestuur voldoende aandacht aan 
monumentenzorg, hoewel Sint-Truiden 
een van de belangrijkste Vlaamse monu-
mentensteden is.  Erfgoedbeleid bleef be-
perkt tot rondjes draaien in werkgroepen, 
brainstormsessies en mooie plannen. Met 
dure bestemmingsstudies die tot evidente 
conclusies leiden, zijn we ook al niets.  
En dat terwijl Vlaanderen tot 80 procent 
van de renovatiekosten subsidieert. Waar 
wacht de stad op om dossiers in te dienen?

Stad talmt met restauraties
Drie jaar geleden werd 600 000 euro voor-
zien om een herbestemmingsplan voor de 
abdijsite op te maken. Veel verder staan 
we vandaag nog niet, terwijl architecten- 
en kostprijsstudies of marktbevragingen 
nog moeten komen.

Voor het domein van het 
Speelhof trok de stad vier 
jaar geleden 300 000 euro 

studiegeld uit. Wedden dat men straks 
tot de simpele conclusie komt dat men 
er best een B&B-verblijf en brasserie zou 
uitbaten? Eventueel gekoppeld aan een 
uitbreiding van het dierenparkje? Tegen 
dat we de échte kostprijs van de restauratie 
en eventuele subsidies kennen, zitten we al 
gauw in 2020 of later. 

Stad moet zelf knopen doorhakken
De N-VA vraagt dat het stadsbestuur haar 
politieke verantwoordelijkheid neemt en 
beslist wat het met elk gebouw wil doen. 
Laat dat niet over aan externe studie- 
bureaus maar hak zelf deze belangrijke 
knopen door, vanuit onze Truiense  
context en afgestemd op onze Truiense 
noden. Misschien kunnen we dan eindelijk 
werk maken van die subsidiedossiers. 

Succesvolle nazomerbarbecue 
Op 27 augustus organiseerde N-VA Sint-Truiden haar jaarlijkse zomerbarbecue in de parochiezaal van Velm. In een uitverkochte 
zaal genoten de aanwezigen van goede muziek en een uitgebreid barbecuebuffet. Moet het nog gezegd dat het een geslaagde en  
gezellige middag was?

  Wil je er volgend jaar ook bij zijn? Noteer dan alvast zondag 26 augustus 2018 in je agenda. Tot dan!

“De stad moet keuzes maken en ons waardevol  
patrimonium een toekomst geven.”

Jelle Engelbosch, Vlaams Parlementslid en N-VA-fractieleider in de gemeenteraad
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Vorige maand rolde de politie een drugsbende op die vanuit Sint-Truiden opereerde. Een dikke proficiat voor 
onze lokale politiemannen en –vrouwen die meewerkten aan de operatie. Het is wel spijtig dat het beleid niet 
al eerder volop inzette op een kordate aanpak. De problematiek werd jarenlang schromelijk genegeerd en  
zelfs ontkend door de traditionele bewindvoerders.

Drugsbendes hebben geen plek op de Truiense straten
Als burger vraag je je dikwijls af wat er gebeurt met de vele  
meldingen van gevonden drugsspuiten of overlastplaatsen.  
Het lijkt allemaal zonder gevolg te passeren. Je krijgt de indruk 
dat drugs en de bijhorende overlast te veel getolereerd worden.

Kordate aanpak is een noodzaak
De N-VA beseft dat het veel tijd en onderzoek vraagt om de 
drugshandel fundamenteel aan te pakken en ook de grote vissen 
te vatten. Gelukkig bewijst de politie vandaag alvast dat een  
kordate aanpak een prioriteit is voor hen.

Al dragen zij ook de gevolgen van een drugsproblematiek die 
decennialang op zijn beloop werd gelaten en nu de proporties 
aanneemt van een grootstad. Terwijl Sint-Truiden toch maar  
40 000 inwoners telt.

Sint-Truiden als drugsvrije zorgstad
Gelukkig lijkt onze aangehouden druk om hierin een andere 
koers te varen zijn vruchten af te werpen. Het recente politie- 
succes is een eerste belangrijke stap voorwaarts. Nu moeten we 
ervoor zorgen dat onze beleidslijn ook in de toekomst wordt 
doorgezet. Een kordate houding tegen alle met drugs verbonden 
criminele activiteiten is een noodzaak, vindt de N-VA.

Samen met een goed preventieplan en uit-
stekende zorg voor zij die verslaafd zijn, 
kunnen we ook op gebied van drugs een 
‘propere’ stad worden. Dan pas kan je 
Sint-Truiden 
een echte ‘zorg-
stad’ noemen.

Dieren bezoeken woonzorgcentrum
Sinds kort krijgen de bewoners van het woonzorg-
centrum ’t Meiland dagelijks bezoek van Quill, de 
Spaanse waterhond van de hoofdverpleegkundige. 
De viervoeter vergezelt zijn baasje dagelijks naar het 
werk. N-VA Sint-Truiden is blij met dit initiatief.

De N-VA stelde in 2015 al voor aan de OCMW-raad om gezel-
schapsdieren in een of andere vorm in contact te brengen met de 
bewoners van de woonzorgcentra. “We zijn dan ook bijzonder 
opgetogen om te zien dat onze senioren kunnen genieten van 
deze heilzame en aangename ervaring”, stelt OCMW-raadslid 
Nina Kvikvinia.

Zowel op de geestelijke als de lichamelijke gezondheid heeft de 
aanwezigheid van huisdieren een positieve invloed op de bewo-
ners van verzorgingsinstellingen. Dat ontdekte de wetenschap 
al in de jaren zeventig. Sindsdien bevestigden talloze studies het 
positieve effect van gezelschapsdieren op zowel de motorische 

als geestelijke toestand van de betrokken bewoners. Er zijn ook 
algemene gezondheidsvoordelen aan verbonden.

 Een hond is goed voor de geeste- 
    lijke en lichamelijke gezondheid, zegt  
   OCMW-raadslid Nina Kvikvinia.

 Drugsbendes hebben geen 
plek op de Truiense straten.

  Jo François
N-VA-gemeenteraadslid

Politie voert 
strijd tegen 
drugsdealers
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Denk twee keer na voor je fout parkeert
Wie even snel ergens moet zijn, durft als eens fout te parkeren, met de redenering: ‘ik sta hier toch niet in de 
weg’. Maar de foto’s bij dit artikel tonen duidelijk aan wat de gevolgen zijn voor rolstoelgebruikers, senioren 
met een looprek of ouders met kinderwagens.
Bovendien is de stad zelf vaak in hetzelfde bedje ziek. Fout geplaatste verkeersborden, nadarafsluitingen en toelatingen voor te brede 
terrassen of reclamezuilen: het zijn maar enkele van de versperringen die minder mobiele mensen terecht frustreren. Bij deze dus 
een oproep om voortaan twee keer na te denken alvorens je jouw wagen fout parkeert. De stadsdiensten kregen van ons alvast een 
berichtje om hier in de toekomst ook rekening mee te houden. Nu nog het ons beloofde mindervalidentoilet op de markt en we zijn 
op de goede weg.

Nieuwe Truienaar:
Marina Iureva
Twee jaar geleden verhuisde Marina 
Iureva met haar man en zoon van Omsk 
(Rusland) naar ons land. Ze  
vonden een huis in onze stad en werden 
de nieuwe buren van N-VA gemeente-
raadslid Ghilaine Hendricx.

Omdat Marina de vaste wil had om 
volledig te integreren en te participeren in 
onze maatschappij motiveerde Ghilaine 
haar om een cursus voor verzorgende te 
volgen bij het CVO. Het klikte tussen de 
nieuwe buren en Ghilaine gaf gedurende 
meer dan een jaar intensieve lessen Neder-
lands aan Marina en haar zoon Dimitri. 
De combinatie school, taallessen en gezin 
was zwaar, maar Marina haalde dankzij 
haar harde werk en positieve ingesteldheid 

haar diploma. Ondertussen heeft ze al een 
job!

Censuur in informatieblad
Uiteraard kwam burgemeester Heeren 
eind juni de geslaagden feliciteren tijden 
de diploma-uitreiking.  Ook zij was onder 
de indruk van het doorzettingsvermogen 
van de cursisten en de weg die Marina 

had afgelegd. De burgemeester stelde een 
artikel voor in het stadsmagazine.  Zoals 
afgesproken bezorgde Marina een kort 
tekstje aan de communicatiedienst van 
de stad, met een foto van zichzelf met de 
buurvrouw. Geen probleem natuurlijk … 
tot bleek wie de buurvrouw was.

Met de melding dat er nooit politici in 
het stadsmagazine afgebeeld worden 
(sic) werd Marina’s foto met Ghilaine 
geweigerd. Voor de twee vriendinnen 
hoefde het niet meer, maar wij vonden 

het belangrijk om dit positief verhaal toch 
even in de kijker te zetten. Het is immers 
een toonbeeld van een positief integratie-
verhaal. 

En de burgemeester? Die zorgde onder- 
tussen voor een eigen selfie met de cursis-
ten in het stedelijk informatieblad.

Bezoek eens het Vlaams Parlement!
Zin om met jouw klas, bedrijf of vereniging het Vlaams Parlement te bezoeken? 
Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch neemt je graag op sleeptouw doorheen de 
gebouwen! Geef ons een seintje op nick.vliegen@n-va.be.

 Marina met buurvrouw en 
N-VA-raadslid Ghilaine Hendricx.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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