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N-VA wil drijfkrachtbelasting weg
Eén van de prioriteiten van de meerderheid was ondernemerschap in Sint-
Truiden stimuleren. Maar de N-VA moet helaas vaststellen dat er van die mooie 
beloftes helemaal niets in huis komt. Fractieleider Jelle Engelbosch ondernam 
daarom verschillende pogingen om een aantal stimulerende maatregelen door de 
gemeenteraad te laten goedkeuren.

BEDRIJVEN AANTREKKEN
Niet alleen vroeg onze partij een tijdelijke korting op de 
grondlasten voor bedrijven die zich in Sint-Truiden komen 
vestigen , wij willen ook dat de voorbijgestreefde belasting 
op drijfkracht wordt afgevoerd.

Terwijl andere Limburgse steden en gemeenten deze maat-
regelen wel volop nemen, houdt Sint-Truiden zich enkel 
bezig met het verfraaien van pleintjes en het organiseren 
van feestjes. Ook zeer nuttig en leuk, maar men verliest de essentie uit het oog:  
bedrijven aantrekken, tewerkstelling creëren en tweeverdieners aantrekken.

Helaas hadden CD&V en Open Vld geen oren naar onze argumenten.  
Alle voorstellen werden weggestemd.

ONDERNEMERSVRIENDELIJKE PARTIJ?
In een bijzonder scherpe reactie vroeg Jelle aan Open Vld wat hun credo van ‘onder-
nemersvriendelijke partij’ nog waard was. Aan schepen Nijssens stelde hij voor om 
zijn lokaal bestuursmandaat bij Unizo op te zeggen.

Cynisch detail: in de wandelgangen waren de raadsleden van de meerderheid het 
volledig eens met onze voorstellen en deelden ze onze bezorgdheden. Toch moesten 
we begrijpen dat ze onze ideeën  niet kunnen doorvoeren ‘omdat ze nu eenmaal van 
de oppositie komen’…

Heb je een vraag? Wil je een probleem  
aankaarten of een suggestie doen?

Voortaan heeft jouw Vlaams Parlementslid  
Jelle Engelbosch een vaste zitdag op maandag-

voormiddag van 9 tot 11 uur. Je bent welkom in de 
Clement Cartuyvelsstraat 39, Sint-Truiden (burelen 
Immoforum). Spring gerust binnen zonder afspraak!

www.n-va.be/sint-truiden

Sint-Truiden, ondernemersvriendelijke stad?

Zet de zomer in  
met een heerlijke 
barbecue!

ZONDAG 31 MEI 
12.30 uur
Afspanning ’t Speelhof 
Speelhoflaan 5  
3800 Sint-Truiden 

13-16 euro per persoon
Jonger dan 12 jaar?  
Dan betaal je 9 euro.
Met muziekband en  
kinderanimatie

Graag vooraf inschrijven. 
Dat kan met een berichtje 
naar maarten.swijsen@
vlaamsparlement.be of te 
bellen naar 0486 93 94 83.

Het voltallige bestuur van N-VA Sint-Truiden  nodigt u, uw familie en vrienden uit op haar  jaarlijkse familiebarbecue.
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www.n-va.be/sint-truidensint-truiden@n-va.be

Door het lokale asielcentrum volgt N-VA Sint-Truiden de recente 
ontwikkelingen rond asiel en migratie aandachtig op. Europar-
lementslid (en van oorsprong Truienaar) Helga Stevens zetelt in 
de commissie Buitenlandse Zaken. Zij geeft uitleg bij de recentste  
ontwikkelingen en de scheepsramp op de Middellandse Zee.

Wie op de vlucht is voor vervolging of ernstig leed, kan asiel aanvragen 
in de EU-lidstaat waar hij of zij voor het eerst aankomt, meestal Zuid-
Europa. Een asielcentrum staat dan in voor de opvang en begeleiding 
van die asielzoekers terwijl hun procedure loopt.

Steken ze daarom op gevaar van eigen leven de Middellandse Zee over?
Inderdaad. Volgens die verordening kunnen ze asiel aanvragen zodra ze aankomen op Europees grondgebied.  
Dit zorgt voor een massale toestroom én levensgevaarlijke omstandigheden om Europa te bereiken. Een mogelijke 
oplossing is de asielprocedure al in het buitenland opstarten.

Moeten de vluchtelingen verplicht in het land van aankomst blijven?
Onlangs werd voorgesteld om minderjarigen in het land van verblijf, en dus niet van aankomst, asiel te laten aanvragen. 
Ik verzette me hier fel tegen. Verwacht wordt immers dat ouders hun kinderen voorop zullen sturen, om dan in het 
meest voordelige land qua sociale voorzieningen en gezinshereniging asiel aan te vragen.

Kortom, we kunnen meer aanvragen verwachten voor België?
Waarschijnlijk, ja. Dat men minderjarigen daardoor blootstelt aan seksuele exploitatie en organenhandel tijdens hun 
illegale reisweg is onaanvaardbaar. Ik amendeerde daarom de wettekst en het dossier is lopende. 

Via Twitter blijf je op de hoogte: @StevensHelga

Twintig minuten. Zo lang werd de gemeenteraad geschorst toen 
de N-VA waarschuwde dat de meerderheid op het punt stond een  
beëindigingsovereenkomst met het slachthuis te ondertekenen. 
Dat zou betekenen dat het slachthuis mogelijk ontslagen werd van 
alle aansprakelijkheid over eventuele bodemverontreiniging op de  
Veemarkt.Resultaat: “Daar hadden we niet aan gedacht, maar we 
denken van niet. We gaan het dossier zo toch al maar goedkeuren …”  

De N-VA wenst de spelers en het bestuur 
van STVV een welgemeende proficiat voor 
de promotie naar eerste klasse. Deze over-
winning is er een van het hele team en al 
de supporters die de Hel van Stayen weer 
deden branden. Een glansprestatie die 
Sint-Truiden weer op het hoogste schavot 
plaatst.
Laat grote clubs zoals Anderlecht of Genk 
nu maar komen. Zij vrezen nu al het strij-
dershart van de spelers en de vurige sup-
porters. Met z’n allen achter de Kanaries; 
zo maken we van STVV weer de gevreesde 
‘giant killer’ die het vele jaren was.

Truienaars die hun ‘tegoed’-huisvuilzakken niet opgebruiken kunnen die 
laten terugbetalen in het administratief centrum. Dat bevestigde schepen 
Vautmans na aandringen van N-VA-gemeenteraadslid Jo François. Die klaag-
de tijdens de gemeenteraad van 30 maart de bedenkelijke kwaliteit van de 
huisvuilophaling aan.

François trok hard van leer tegen Limburg.net en de negatieve gevolgen voor 
de inwoners van de stad. Ophaaldiensten komen geregeld een dag te laat, laten 
vuilniszakken staan en laten afval rondslingeren. Heeft een kat je zak stukgebe-
ten? Pech gehad, Limburg.net neemt de zak niet mee. 

De N-VA heeft hier genoeg van en eiste een spoedoverleg. De meerderheid gaf 
de problemen toe en ging in op de vraag om dit te bespreken met Limburg.net. 
“De blunderlijst wordt steeds langer. Elke Truienaar heeft recht op een correcte 
huisvuilophaling. Daar betalen we genoeg geld voor”, stelt raadslid François.

HUISVUILZAKKEN IN DE WINKEL: HANDIGER ÉN BETER VOOR HET MILIEU
Ondanks de bevestiging kort na Nieuwjaar, konden burgers hun tegoed-zakken van 2014 vorige maand niet ophalen. 
Op vraag van de N-VA bevestigde schepen Vautmans dit zo snel mogelijk recht te zetten. Meer dan 2 000 Truienaren 
kunnen zo toch nog dit jaar hun al betaalde zakken van 2014 ophalen. 

Maar volgens N-VA Sint-Truiden had dit probleem zich nooit mogen stellen. “Het is belachelijk dat we verplicht moeten 
betalen voor een vastgelegd aantal huisvuilzakken”, vindt raadslid Anne Termonia. “Veel logischer is het om het sys-
teem van tegoed-zakken af te schaffen en ze vanaf de eerste rol al in de winkel te verkopen. Dat is beter voor het milieu 
én voor de inwoners. Iedereen zou daarbij winnen. Behalve Limburg.net natuurlijk.”

Shoppen voor verblijfsrecht in België

Cijfer van de maand

STVV terug naar eerste! 

Overblijvende huisvuilzakken terugbetaald op aandringen van N-VA

Nadat de N-VA de kat de bel aanbond en andermaal een  
betoog hield tegen het parkeerbeleid van Sint-Truiden besloten 
onze oppositie-collega’s van sp.a een proces aan te spannen  
tegen de parkeerbeheerder Vinci en de stad Sint-Truiden.

Het schepencollege had immers de parkeerbeheerder de  
bevoegdheid gegeven om retributies uit te schrijven hoewel  
deze beslissing door de gemeenteraad moest worden genomen.  
Hierdoor zouden alle uitgeschreven boetes tussen november 2013 
en mei 2014 ongeldig zijn.  Zij roepen die selectie burgers dan ook 
op om mee te stappen in een rechtszaak.

De N-VA ziet meer heil in het grotere verhaal dat alle Truienaars 
aanbelangt. We willen de essentie van het probleem  

aankaarten: de parkeerbeheerder is vandaag tegelijk rechter en partij. “Hoe meer boetes zij schrijven, hoe meer  
deze firma verdient. Dat is toch een pervers systeem”, zegt Olivier Gobba.  “Daarom verzochten wij de bevoegde 
schepen om de concessie-overeenkomst met Vinci te herbekijken. De N-VA wil een vaste vergoeding betalen,  
ongeacht het aantal boetes dat men uitschrijft.”

Ook in het verleden deed onze fractie al verschillende voorstellen. Zo werd onze suggestie 
om het kwartier gratis parkeren uit te breiden naar een half uur niet goedgekeurd. Ook een 
‘vijfminutenregel’ – die inhield dat een parkeerwachter vijf minuten moest wachten alvorens 
de pen boven te halen – vond geen gehoor.  

Helaas vindt de bevoegde schepen de huidige klopjacht op stadsbezoekers perfect geoor-
loofd. Onze argumenten deden er niet toe, en ook de dure tarieven wou hij niet verlagen.

Kassa–kassa voor parkeerbeheerder

Olivier Gobba, Gemeenteraadslid

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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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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