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SINT-TRUIDEN

Sint-Truiden is uniek in 
Vlaanderen, met onze 
prachtige omgeving, rijke 
geschiedenis en vele monu-
menten. Een ‘ras apoat’, dat 
zijn wij. Maar Sint-Truiden 
heeft ook politiek een 
uitzonderlijke troef: op elk 
niveau hebben we een verte-
genwoordiger. Ludwig Van-
denhove zit in de provincie, 
Veerle Heeren in de Kamer, 
Hilde Vautmans in Europa 
en ikzelf in het Vlaams 
Parlement. Dat moet een 
unicum zijn in Vlaanderen. unicum zijn in Vlaanderen. 
Toch is het bijzonder jam-
mer dat de Truienaren daar 
vandaag niet de vruchten 
van plukken. 

Omdat het stadsbestuur 
het politieke spel van 
meerderheid-oppositie niet 
wil overstijgen, laten onze 
bestuurders heel wat kansen 
liggen voor Sint-Truiden. Het 
is bijna niet te geloven dat 
ik nog nooit de vraag kreeg 
om een dossier in Brussel te 
helpen bepleiten en mee aan 
de kar te trekken.

STAD LAAT SUBSIDIES 
VOOR ZWEMBAD 
ACHTELOOS LIGGEN
Nochtans wijs ik regelmatig 
op de kansen die er zijn. 
Zo gaf ik al verschillende 
malen aan dat minister van 
Sport Philippe Muyters 
in totaal 10 miljoen euro 
vrijmaakt voor de bouw en 
renovatie van zwembaden. 
Omdat ook ons zwembad 
versleten is, is deze onder-
steuning meer dan welkom. 
Noodzakelijk zelfs. 

Maar nu blijkt dat noch 
bevoegd schepen Nijssens, 
noch de burgemeester, ook 
maar enige navraag heeft 
gedaan naar de voorwaar-
den van de projectoproep. 
Resultaat: geen subsidie-
aanvraag en geen centen 
voor Sint-Truiden. De bur-
gemeester erkent nochtans 
dat ons zwembad dringend 
opgeknapt moet worden. 
Lommel, Lummen, Bilzen, 
Overpelt, Neerpelt, 
Houthalen-Helchteren en 
Peer kregen allemaal 

subsidies uit de zwembad-
pot van minister Muyters. 
Maar Sint-Truiden blijft met 
lege handen achter.

De koppigheid van bur-
gemeester en schepenen 
komt u dus duur te staan. In 
plaats van een knap ver-
nieuwd zwembadcomplex 
met Vlaamse steun, gaan we 
nu gewoon verder met de 
jaarlijkse geldverslindende 
oplapwerken. 

AAN HETZELFDE ZEEL 
TREKKEN

In het belang van elke 
Truienaar kunnen we al-Truienaar kunnen we al-
leen maar hopen dat het 
stadsbestuur eindelijk hun 
eigen koppigheid aan de 
kant schuift. Het algemeen 
belang moet primeren. Elke 
Truiense politicus, op elk 
politiek niveau, moet met 
volle overtuiging onze stad 
vooruit helpen. Laten we dus 
samen aan hetzelfde zeel 
trekken om onze stad echt te 
verbeteren.

Politieke samenwerking

De stad vroeg 
zelfs geen 
Vlaamse 
subsidies voor 
het zwembad 
aan, hoewel de 
centen voor het 
grijpen lagen. 
Een gemiste 
kans. 
Jelle Engelbosch, 
Vlaams 
Parlementslid

www.n-va.be/sint-truiden
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Klink op de Nieuwjaarsreceptie van N-VA Sint-Truiden samen 
met ons op een schitterend 2016!
17 januari 2016. Van 11 uur tot 13 uur.
Theater De Roxy - Rijschoolstraat 51 – Sint-Truiden
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Het stadsbestuur weigert het fiets-
pad op de Speelhoflaan te herstellen. 
N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch 
vroeg daar om tijdens de gemeen-
teraad, maar schepen Stippelmans 

ging niet in op zijn verzoek. Twee jaar 
geleden werd het fietspad nochtans 
uitgeroepen tot het slechtste van de 
stad. Als excuus haalde de schepen 
aan dat er ook nog andere fietspaden 
te herstellen zijn.

AMPER 200.000 EURO VOOR 
FIETSPADEN IN STADSBUDGET
De N-VA kon dat ballonnetje gemak-
kelijk doorprikken met een ver-
wijzing naar de begroting. Daarin 
staat slechts twee keer 100.000 euro 
ingeschreven voor fietspaden. “Het is 

duidelijk dat je met zo’n futiel bedrag 
geen enkel fietspad kan vernieuwen”, 
aldus Engelbosch. De schepen haalde 
de  schouders op. 

Deze meerderheid voert deze legis-
latuur tientallen (vaak overbodige) 
vernieuwingsprojecten uit voor het 
hallucinante bedrag van 25 mil-
joen euro. “Lintjesknippen voor de 
volgende verkiezingen is blijkbaar 
belangrijker dan prioriteit te geven 
aan een veilige fietsomgeving”, besluit 
de N-VA-fractieleider.

Stadsbestuur weigert herstelling slechtste fietspad

In 2014 gaat Sint-Truiden 
opnieuw drie miljoen euro extra 
in het rood. De reserves van de 

stad zijn zo bijna helemaal opge-
soupeerd: er zit dan nog amper 
5 miljoen euro in kas. Daarmee 
ontkracht N-VA-gemeenteraads-
lid Jo François het fabeltje dat het 
stadsbestuur de schulden heeft 
afgebouwd. De bevoegde schepen 
antwoordde ontwijkend op de 
N-VA-vragen hierover.

Financieel expert Jo François be-
rekende dat Sint-Truiden opnieuw 
stevig in het rood gaat omdat de 
stad ook instaat voor de schulden 
van Agost en het OCMW: “Het 
stadsbestuur is erg selectief in de 
cijfers die ze op tafel leggen. De 
schulden op lange termijn zijn 
inderdaad gedaald, maar dat is 
vooral omdat Agost een groot deel 

ervan boekhoudkundig opvangt. 
Dat is geen daling, maar een ver-
schuiving. Gecombineerd met de 
schulden van het OCMW is er zelfs 
een stijging van maar liefst drie 
miljoen euro.”

N-VA Sint-Truiden vraagt aan het 
stadsbestuur om dringend werk 
te maken van de aangekondigde 
besparingen. In 2014 steeg de per-
soneelskost met één miljoen euro 
en er staat nog voor 25 miljoen 
euro aan prestigeprojecten in de 
steigers. 

Als er niet gauw wat verandert, 
zadelt de stad de komende 
generatie op met een fameuze 
schuldenberg.

Steeds vaker zien we uitpuilende vuilnisbakken, rondslingerend afval en een ge-
brek aan groenonderhoud in Sint-Truiden. Amper drie jaar geleden waren we nog 
‘properste stad van Vlaanderen’. Vandaag schiet van die titel niet veel meer over. 

Het stadsbestuur wijt de verloedering aan de nieuwe pesticideregels. Maar die 
gelden ook voor andere Vlaamse steden. En die liggen er niet zo slordig bij als 
Sint-Truiden. 

Gemeenteraadslid Mieke Claes eist dat dan ook dat de schepenen hun verantwoor-
delijkheid opnemen: “De arbeiders van de reinigingsdienst doen hun uiterste best, 
maar zij hebben ook maar twee handen. Schepen Vautmans moet actie onderne-
men in plaats van excuses te zoeken.”

www.n-va.be/sint-truiden sint-truiden@n-va.be

Daling schuldenlast is een fabeltje

Een pluim voor… 
de straathoekwerker
Psychische problemen, drugs-en alcoholgebruik, geen 
diploma en langdurige werkloosheid zijn maar enkele 
hindernissen waar onze jongeren mee te maken krij-
gen. Maar wie in de problemen zit, kan gelukkig een 
beroep doen op de professionele hulp van straathoek-
werkers en de ondersteunende diensten. Zij helpen 
de jongeren moeilijke waters te doorzwemmen en 
begeleiden hen naar een gezonde en stabiele toekomst. 
Met vallen, maar ook veel opstaan.

Zoë is zo’n straathoekwerker in Sint-Truiden. Ze zoekt de 
jongeren iedere dag op. Op café, in het stadspark, aan de 
vesten, achter het zwembad. In plaats van deze zoge-
zegde probleemplekken te mijden, staat ze de jongeren 

er met raad en daad bij. Ze wint hun vertrouwen, luistert 
naar hen en velt nooit een (voor)oordeel. 

Zoals Zoë zijn er veel diensten en ambtenaren in onze 
stad. Meestal werken zij in alle stilte, achter de schermen. 
Maar ze maken wel het verschil voor deze jongeren. Ze 
mogen terecht fier zijn op hun werk. Daarom geeft 
N-VA Sint-Truiden hen een dikke pluim.

Van proper naar slordig in drie jaar tijd

Goed nieuws uit de gemeenteraad. 
Ondanks onheilspellende berichten 
blijft het gratis parkeerkwartier nu 
toch behouden. De N-VA pleitte daar 
al lang voor, nadat bleek dat de stad 
dit met de aanleg van de nieuwe 
markt wilde afschaffen. Gelukkig 
besliste het stadsbestuur om als-
nog rekening te houden met de vele 
Truienaren die voor een snelle bood-
schap graag naar de handelaars in het 
centrum gaan.

OPPOSITIEWERK LOONT
Omdat Sint-Truiden een echte win-
kelstad is, hebben we in ons pleidooi 
altijd gevraagd om de gratis parkeer-

minuten uit te breiden. De stad komt 
daar nu gedeeltelijk aan tegemoet met 
enkele ‘shop & go’-stroken waar je 
30 minuten gratis mag parkeren. 

Gemeenteraadslid Anne Termonia 
is blij dat het stadsbestuur eindelijk 
het belang van de lokale shoppers in-
ziet: “De lokale handelaars leven van 
de Truienaren die snel een boodschap 
in de binnenstad willen doen. Geluk-
kige kreeg de N-VA het stadsbestuur 
zo ver om het gratis parkeerkwartier 
te behouden. Dat men ook ons voorstel 
om de parkeertijd uit te breiden naar 
een halfuur gedeeltelijk overneemt, 
verheugt ons des te meer.”

Gratis parkeerkwartier blijft

N-VA Sint-Truiden deelde meer dan honderd gratis fluorescerende rugzakhoezen uit aan de fietsende leerlingen 
van de Truiense scholen. We motiveren hen zo om ook op de donkere winterdagen goed zichtbaar te zijn.

Fluohoezen verhogen veiligheid Truiense leerlingen

De stad gaat drie 
miljoen extra in het 
rood. Gemeenteraads-
lid Jo François

Onze inzet voor 
meer gratis par-
keerminuten loont! 
Gemeenteraadslid 
Anne Termonia

Wanneer neemt de schepen 
actie tegen dit soort vervuiling?

van de Truiense scholen. We motiveren hen zo om ook op de donkere winterdagen goed zichtbaar te zijn.

De verhuis van de acht platanen van de Grote Markt naar het industrieterrein in 
Brustem kostte meer dan 20.000 euro. Voor dat bedrag had het stadsbestuur maar 
liefst 500 nieuwe, jonge boompjes kunnen aanplanten. Omdat deze platanen geen 
enkele bijzondere historische waarde hebben, is het jammer dat het bestuur kiest 
voor een symbolische daad en het groen weghaalt uit het centrum. Voor deze 
prijs hadden we op die nieuwe locatie een volledig bos kunnen aanplanten!

Cijfer van de maand
De verhuis van de acht platanen van de Grote Markt naar het industrieterrein in 
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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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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