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Begin maart kozen de leden van N-VA Sint-Truiden een nieuw afdelingsbestuur. Jan Vochten volgt  
Toon Hendricx op als voorzitter. Ondervoorzitter Nina Kvikvinia zal Jan bijstaan. Samen met de andere 
bestuursleden, zeven gemeenteraadsleden en een extra OCMW-raadslid gaat de N-VA-ploeg de uitdaging 
van 2018 aan.

Nieuw N-VA-bestuur toont ambitie voor Sint-Truiden

Laatste rechte lijn naar 2018
De kersverse voorzitter en ondervoorzitter blikken vooruit 
naar de gemeenteverkiezingen van 2018. De voorbije drie jaar 
drukte de N-VA vanuit de oppositie al een stempel op het 
leven in Sint-Truiden. Maar de échte kracht van verandering 
kan u pas voelen als we na 2018 de teugels van onze stad in 
handen kunnen nemen.

Truiense middenstand ondersteunen
Nu de werken aan de Grote Markt achter de rug zijn, hopen 
we dat de Truiense middenstand maximaal kan genieten van 
deze peperdure renovatie. De vele zomerevenementen worden 
de eerste grote test. Verder zet de N-VA in op een betere én 
goedkopere afvalophaling en een menselijker parkeerbeleid. 

Financieel plaatje moet beter
Maar de financiële toestand van deze prachtige stad baart de 
N-VA zorgen. Jaar na jaar werkt het stadsbestuur zich dieper 
in de schulden. N-VA Sint-Truiden weigert echter de rekening 
door te schuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.

Pluim voor stadsdiensten na storm van 23 juni
Ten slotte bedankt N-VA Sint-Truiden de stadsdiensten voor 
hun inzet en harde werk na de storm van donderdag 23 juni. 
Met man en macht werkten zij zich uit de naad om zo snel 
mogelijk alle schade op te ruimen en alles zo goed mogelijk te 
herstellen. Een welverdiende dankjewel!

Nina Kvikvinia is  
inburgeringsexpert voor 

de N-VA-fractie in het 
Vlaams Parlement. Deze 

juriste met Georgische af-
komst woont al meer dan 

17 jaar in Sint-Truiden. 
Nina is mama van twee 

schatten van kinderen en 
woont met haar echtgenoot 
tussen de velden in Zeppe-
ren. De komende drie jaar 

zal ze Jan Vochten bijstaan 
als ondervoorzitter.

Nina Kvikvinia  

Jan Vochten stond aan  
de wieg van N-VA  
Sint-Truiden in 2003. Als 
secretaris werkte hij de 
voorbije jaren vooral achter 
de schermen, maar de vol-
gende drie jaar engageert 
hij zich als voorzitter. Die 
taak zal hij combineren met 
zijn job als ingenieur bij 
‘de Monroe’ en zijn drukke 
gezinsleven met vrouw 
Geertrui. Zijn weinige vrije 
tijd spendeert hij liefst op 
de fiets tussen de boom-
gaarden of in een lokale 
brasserie. 

 Jan Vochten

Maak kennis met alle bestuursleden op n-va.be/sint-truiden

Marktkramers krijgen vergoeding, handelaars niet p.2 Kom jij in augustus naar onze barbecue? p.3
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Minister Bourgeois maakt 425.000 
euro vrij voor de herbestratingswerken 
van het Begijnhof. Dat kwam Vlaams 
Parlementslid Jelle Engelbosch te weten 
via het kabinet van de minister- 
president. Zo komt er eindelijk een 
oplossing voor de wegverzakkingen  
die nu nog een smet vormen op  
dit Unesco-werelderfgoed.

Door slechte afwatering en verzakkingen 
van de fundering is het wegdek in zeer 
slechte staat. Engelbosch ijverde daarom 

voor een snelle oplossing om de bestra-
ting in ere te herstellen: “Niet alleen het 
historische uitzicht van het Begijnhof 
wordt aangepakt. Het zal ook makkelij-
ker worden om zonder ongelukken over 
de wegen te lopen. De toegankelijkheid 
van de straten wordt bovendien verbe-
terd. De buurtbewoners krijgen terug het 
comfort waar ze recht op hebben.”

Engelbosch voegt eraan toe dat tijdens 
de werken ook de rioleringen en nutslei-
dingen worden aangepakt: “Zo kunnen 

we deze toeristische trekpleister weer 
opwaarderen én de ongemakken voor de 
bewoners oplossen.”

Wie zijn kinderen inschrijft voor een daguitstap 
met de kinderopvang of voor opvang tijdens de 
vakantie kan vanaf nu wél annuleren met een 
doktersbriefje als het kind ziek wordt.  
N-VA Sint-Truiden zorgde daarvoor via  
een amendement tijdens de gemeenteraad.

425.000 euro Vlaamse subsidie voor renovatie Begijnhof

Tutti Frutti
Annuleer kinderopvang gratis als je kind ziek is

De marktkramers van de zaterdagmarkt krijgen de helft van hun standgeld terugbetaald voor de voorbije 
acht maanden. Het stadsbestuur concludeert terecht dat hun tijdelijke verhuizing een economische impact 
had. N-VA Sint-Truiden staat positief tegenover een tegemoetkoming voor handelaars met wier brood-
winning wordt gespeeld maar N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch vindt dat er met twee maten en twee 
gewichten wordt gewogen.
“Onze horeca- en winkeluitbaters 
in het centrum voelden nog sterker 
de impact van de werken”, stelt Jelle. 
“Zij leden iedere dag schade en kon-
den niet tijdelijk verhuizen. Daarom 
vinden wij het onbegrijpelijk dat ons 
voorstel enkele maanden geleden 
door CD&V en Open Vld van tafel 
werd geveegd. We vroegen toen 
een eenmalige terugbetaling van de 
Trud’or-belasting.”

Dat er geen mandatarissen van de 
meerderheid een handelszaak in het 
centrum hebben, maar er wel twee 
marktkramers zijn, berust wellicht 
op louter toeval. Handelaars die 
vragen hebben over zoveel onge-
lijkheid kunnen hiervoor terecht 
op burgemeester@sint-truiden.be 
en kabinet.openvld@sint-truiden.
be. Wij zetten het alvast opnieuw op 
de agenda van de gemeenteraad in 
augustus.

Ongelijke behandeling na werken in centrum

Marktkramers krijgen vergoeding, winkeluitbaters niet

“Het stads- 
bestuur werkt 
met twee 
maten en 
gewichten in 
dit dossier.”

Jelle Engelbosch, 
N-VA-fractieleider

“Betalen voor 
vakantie-opvang bij 
ziekte was voor ons 
een stap te ver.”

Anne Termonia,  
gemeenteraadslid

Het oorspronkelijke reglement liet een annulering enkel toe 
op vaste data ruim voor de activiteit. N-VA-raadslid Anne 
Termonia vond die regeling onredelijk en liet het voorstel aan-
passen: “Een uitstapje of vakantie-opvang moeten annuleren 
door ziekte is voor niemand leuk. Maar er ook nog voor moe-
ten betalen is een stap te ver. Dankzij onze aanpassing kan 
annuleren nu gratis door een  doktersbriefje voor te leggen.”

  Deze toeristische trekpleister krijgt eindelijk 
de opwaardering die ze verdient.
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Was je er zelf niet bij? Niet getreurd. 
Door het overdonderende succes van 
deze uitstap organiseren we die  
volgend jaar opnieuw. Hou de 
N-VA-website en onze Facebook- 
pagina in de gaten voor meer info. 

Op 18 juni trok N-VA Sint-Truiden 
met bijna 50 gasten op uitstap naar 
Brussel. In de voormiddag trak-
teerden we de N-VA-leden en hun 
familie op een unieke kijk achter de 
schermen van de opnamestudio’s van 
de VRT. ’s Namiddags nam Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jelle  
Engelbosch de N-VA’ers mee naar  
het Vlaams Parlement, het kloppend 
hart van de Vlaamse politiek.

Om 8.30 uur vertrokken we met een 
volle bus naar Brussel. Op de VRT kre-
gen we een uitgebreide rondleiding in 
de vele radio- en televisiestudio’s van 
de openbare omroep. We bezochten 

de sets van De Afspraak, De Zevende 
Dag en Van Gils & Gasten. Als kers op 
de taart konden we ook een MNM-dj 
ontmoeten en volgden we live de  
studentenmarathon.

Na dit interessante bezoek zetten we 
koers naar het Vlaams Parlement. 
Samen met een professionele gids nam 
ons eigen parlementslid Jelle Engel-
bosch ons op sleeptouw door het parle-
mentsgebouw. Hij legde niet alleen de 
werking van het parlement uit, maar 
vertelde ook enkele unieke anekdotes 
over de soms vurige debatten in de 
commissiezalen.
Een hoogtepunt van de rondleiding 

was het bezoek aan de overbekende 
koepelzaal met plafond in glas.  

Daar debatteren de parlementsleden 
elke week over de hete hangijzers van 
de politiek. De N-VA’ers mochten 
plaatsnemen op de stoelen van de 
volksvertegenwoordigers en Jelle  
Engelbosch legde uit hoe de debatten 
er in werkelijkheid aan toe gaan.

Een dagje Brussel

N-VA bezoekt VRT en Vlaams Parlement

De zomer van de N-VA
Jaarlijkse N-VA-barbecue
28 AUGUSTUS - 12.30 UUR -  
‘T SPEELHOF IN SINT-TRUIDEN

Volwassenen betalen 16 euro, kinderen slechts  
9 euro. Schrijf je in bij een bestuurslid of door 
een mailtje naar maarten.swijsen@n-va.be.

N-VA-familiedag
11 SEPTEMBER – 9.30 UUR TOT  
18.30 UUR - PLOPSALAND DE PANNE

Met een exclusief K3-optreden, twee Maya  
De Bij-shows en een ganse dag pretparkplezier 
voor amper 10 euro met gratis drankbonnetjes. 

Bussen worden ingelegd vanuit Tienen en  
Hasselt. Inschrijven en info via  
hans.govaerts@n-va.be. 

cijfer van de maand

7 miljoen euro
Limburg.net maakte 
vorig jaar 7 miljoen euro 
winst. 

Ondanks eerdere beloftes én 
een extra kapitaalinjectie vloeit 
er helemaal niets terug naar de 
Limburgse gemeenten. 

De Truienaar krijgt dus nog 
geen halve euro hiervan, 
terwijl onze afvalfactuur wel 
onredelijk hoog is. N-VA 
raadslid Jo François klaagde dit 
aan tijdens de vorige gemeente-
raad, maar zijn pleidooi viel in 
dovemansoren.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


