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Volg ons ook online!
@nvasinttruiden
facebook.com/nvasinttruiden
www.n-va.be/sint-truiden

Schrijf je in op onze nieuwsbrief met lokale berichten via www.jelleengelbosch.be
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De eerste helft van de legislatuur is 
voorbij. Tijd voor een terugblik op het 
politieke werk van de afgelopen drie 
jaar. 
Over de huidige meerderheid van 
CD&V en Open Vld kon u al uitgebreid 
lezen in het gemeenterapport van Het 
Nieuwsblad. Burgemeester Heeren 
kreeg de bedenkelijke eer om met de titel 
van slechtste burgemeester van Limburg 
te gaan lopen. Ze haalde een schamele 
4,1 op 10. We hopen dat de meerderheid 
het roer zal omgooien, want onze stad 
verdient beter en het zijn nog drie lange 
jaren.

Inzetten op werk en wonen
Onze partij zal blijvend de aandacht 
vestigen op de belangrijkste dossiers. 
Tweeverdieners naar onze stad ha-
len bijvoorbeeld, door te zorgen voor 
voldoende tewerkstelling en een aange-
name woonomgeving voor gezinnen. De 
feestjes en het lintjesknippen zijn leuk, 
maar dat mag niet de essentie zijn.

De voorbije drie jaar dienden we heel 
wat agendapunten in om het leven van 
de Truienaar te verbeteren. Op de bin-
nenpagina’s van dit blad vindt u een 
beperkte selectie van onze voorstellen en 
het resultaat dat daaruit gekomen is. 

Maar dat is niet het enige. 
Hoewel we in de oppositie 
zitten, hebben we toch 
op heel wat dossiers onze 
N-VA-stempel kunnen 
drukken. Heel wat van 
onze adviezen werden 
overgenomen en nadien 
herwerkt tot een  
zogezegd ‘eigen voorstel’ 
van het stadsbestuur.  
Voor ons geen probleem, 
als er maar wat beweegt.

Trud’Or-belasting  
terugbetalen

Ons meest recente voorstel was de vraag 
om de Trud’Or-belasting dit jaar terug 
te betalen aan de handelaars.  Wie een 
receptie van maar liefst 200 000 euro kan 
betalen voor de opening van de nieuwe 
markt en daarvoor een partyplanner van  
25 000 euro kan aanstellen, kan volgens 
ons ook de handelaars een tegemoet-
koming geven voor de maandenlange 
lijdensweg. 

Het voorstel werd niet aangenomen, 
maar we kregen wel de belofte dat men 
de kosten ging proberen te drukken. We 
zijn benieuwd naar het resultaat.

Verder op ingeslagen weg
Ook de komende drie jaar kan u op onze 
fractie rekenen om zowel de grote als de 
kleinere thema’s op de agenda te blijven 
zetten, net als concrete dossiers die u 
aanbelangen. 

Dat doen we onder meer met een pas 
verkozen nieuw N-VA-bestuur.  
Omwille van een te drukke agenda  
gaf Toon Hendricx de voorzittersfakkel 
door aan Jan Vochten. Nina Kvikvinia is 
de nieuwe ondervoorzitter. In ons vol-
gend magazine laten we hen uitgebreid 
aan het woord.

Oppositiewerk van N-VA werpt haar vruchten af

“Hoewel we in de oppositie zitten, 
hebben we op menig dossier onze 
stempel kunnen drukken”

Jelle Engelbosch, fractieleider gemeenteraad



Drie jaar N-VA-oppositie in Sint-Truiden: de balans

Sint-Truiden krijgt deze zomer zijn eerste officiële hondenzwemvijver.  
Op vraag van de N-VA keurde de gemeenteraad dit in augustus 2014 unaniem 
goed. De vijver komt voorlopig aan de Trudobron nabij de Tochtgenoot en 
verhuist op termijn mogelijk naar de Boterbron aan het Speelhof. Als alles 
volgens plan verloopt, kunnen Truienaren hun trouwe viervoeters deze zomer 
al laten genieten van een welgekomen afkoeling.

 Binnenkort hondenzwemvijver in Sint-Truiden

 Bestuurslid Eric Lelièvre

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

De N-VA maakt een balans op van de voorbije drie jaar in 
onze stad. Waar konden onze mandatarissen het verschil 
maken? En wanneer bleef de meerderheid doof voor onze 
opmerkingen en bedenkingen? U lees het op deze pagina.

geslaagd
lopend
niet geslaagd

Via vijf unaniem goedgekeurde 
amendementen, zorgde de N-VA er 
in december 2015 voor dat de nieuwe 
leegstandsheffing eerlijker is. N-VA 
Sint-Truiden wou vooral dat gewone 
gezinnen niet benadeeld worden 
wanneer ze met ongewenste leegstand 
zitten. Speculatieve leegstand 
daarentegen wordt hard aangepakt. 
We tonen immers géén medelijden 
voor wie bewust voor verloedering 
zorgt uit winstbejag.

  Ouderen die naar een rusthuis 
verhuizen worden vijf jaar 
vrijgesteld.

  Wie voor langdurig verblijf naar 
een psychiatrische of andere 
instelling gaat, krijgt drie jaar 
vrijstelling.

  Eigenaars die hun woning te 
koop aanbieden, krijgen twee 
jaar respijt.

  De heffing geldt niet voor wie 
al een andere leegstandstaks, 
bijvoorbeeld de Vlaamse, betaalt.

Eerlijke leegstandsheffing

We ijveren al twee jaar voor een rolstoeltoegankelijk toilet op de Grote Markt. 
In maart 2014 keurde de gemeenteraad dit N-VA-voorstel goed. Eind 2015 
beloofde de bevoegde schepen dat het toilet geplaatst wordt óp de nieuwe 
Grote Markt. De meerderheid heeft uiteindelijk gekozen voor een toilet op de 
Groenmarkt. We hopen dat het er snel zal zijn.

Rolstoeltoegankelijk toilet op Groenmarkt

Toen wij ontdekten dat het 
budget voor het openingsfeest 
van de Grote Markt maar liefst 
200 000 euro bedraagt, vroegen 
we meteen dit te verlagen en 
met het uitgespaarde geld de 
handelaars te compenseren 
voor hun minderinkomsten 
van de voorbije maanden, in 
de vorm van een terugbetaling 
van de Trud’Or-taksen. 

Maar de burgemeester gooide dit 
voorstel zonder enige argumentatie 
in de prullenbak. Wel beloofde 
de stad om de kosten van het 
openingsfeest zoveel mogelijk te 
drukken. De N-VA is niet tegen het 
feest, maar de kostprijs is buiten 
proportie. Juist daarom wilden we 
een deel van het exuberante budget 
teruggeven aan de handelaars.

Openingsfeest kost 200 000 euro, teruggave 
Trud’Or-belasting geweigerd

Het gratis parkeerkwartier blijft behouden. De N-VA pleitte daar al 
nadrukkelijk voor sinds de vernieuwing van de Grote Markt werd 
aangekondigd. Aanvankelijk wou het stadsbestuur dit gratis kwartier 
afschaffen, maar door onze druk kan u ervan blijven genieten. Dat is 
belangrijk in een winkelstad als Sint-Truiden. Want wie gaat nog naar de 
bakker of de lokale frituur wanneer je voor parking moet betalen? We zijn 
ook zeer blij dat er nu enkele Shop&Go-plaatsen komen. Daar kan je dertig 
minuten gratis parkeren.

Gratis parkeerkwartier blijft

 Gemeenteraadslid Anne Termonia

Onder onze druk wordt ook in 2016 geen dienstenbelasting geïnd. Normaal bedraagt 
die tussen de 40 en 48 euro per gezin, en komt ze bovenop de torenhoge afvalbelasting 
die het stadsbestuur rechtstreeks doorstort naar Limburg.net. 

De N-VA ijvert voor een volledige afschaffing van deze pestbelasting én wil een eerlijk 
tarief voor de afvalophaling en -verwerking. Het stadsbestuur wil geen structurele 
oplossing maar is wel opnieuw gezwicht voor onze argumenten: voor het tweede jaar 
op rij wordt de dienstenbelasting niet geïnd. U bespaart zo minstens 40 euro.

Dienstenbelasting voor tweede jaar  
op rij niet geïnd

 Gemeenteraadslid 
Mieke Claes

 Gemeenteraadslid Olivier Grobba

Goed nieuws voor de vele Truiense fietsers: het fietspad van de Speelhoflaan werd 
eind 2015 hersteld nadat de N-VA dit aankaartte op de gemeenteraad. Gek genoeg 
ontkende schepen Stippelmans tijdens de zitting uitvoerig de erbarmelijke staat 
van dit fietspad, dat nochtans tot slechtste fietspad van Sint-Truiden verkozen is. 

Wij vielen dan ook van onze stoel toen we hem daags nadien zagen aankondigen 
dat hij het fietspad wou herstellen. We zijn blij dat we het toch bij het rechte eind 
hadden en het fietspad ondertussen opgeknapt is.

Fietspad Speelhoflaan eindelijk hersteld

 Gemeenteraadslid Hans Govaerts

De economie aanwakkeren en extra werkgelegenheid creëren is een N-VA-
prioriteit. Na herhaaldelijk aandringen van ons op de gemeenteraad werd in 
2014 het ondernemersloket opgericht. Maar dat blijft voorlopig een lege doos. 
Het stadsbestuur voorziet veel te weinig middelen voor dit loket. Daardoor is 
de dienstverlening nagenoeg onbestaande en worden mogelijke ondernemers 
allesbehalve aangemoedigd om zich in Sint-Truiden te vestigen.

Om ondernemerschap te stimuleren, vroeg de N-VA ook nog om een korting op de 
onroerende voorheffing voor nieuwe bedrijven en bedrijven die uitbreiden. Maar 
de meerderheid weigerde dat. In Genk zorgde onder meer deze korting er nochtans 
voor dat er 2 000 jobs bijkwamen. Ook onze vraag naar de afschaffing van de hopeloos voorbijgestreefde 
drijfkrachtbelasting stootte trouwens op een ‘njet’. 

Ondernemersloket blijft lege doos, geen nieuwe  
impulsen voor werkgelegenheid

 Gemeenteraadslid Jo François

 Gemeenteraadslid Ghilaine Hendricx

Versoepelde heffing enkel voor  
ongewenste leegstand.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat 
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming 
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem 
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de 
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

provincieraadsleden

NU

in Limburg

63 -50%
nog 30 provincieraadsleden

“Belastingbetaler is de grote winnaar” 
  Hendrik Verbrugge,  N-VA fractievoorzitter provincieraad

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans
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