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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

SINT-TRUIDEN

Stem Jelle Engelbosch opnieuw naar Brussel
Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers te kiezen in het Vlaamse, federale en  
Europese parlement. Vanuit Sint-Truiden is huidig Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch uw N-VA- 
kandidaat. U vindt Jelle terug op plaats 4 van de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.

Bijzonder actief parlementslid
De afgelopen jaren was Jelle bijzonder actief in het parlement. 
Met heel wat ingediende decreten, voorstellen en talloze 
belangrijke tussenkomsten was hij deze bestuursperiode een 
van de meest actieve parlementsleden. Daarmee maakt Jelle 
zijn reputatie als een hardwerkende dossiervreter waar. 

Voor Sint-Truiden en Haspengouw
Jelle heeft zich vanuit Vlaanderen altijd ingezet voor onze 
streek. Dat wil hij ook na de verkiezingen van 26 mei blijven 
doen. Als Truiens schepen van Erfgoed hoopt hij bijvoorbeeld 
Vlaamse subsidies naar hier te halen voor de ontwikkeling 
van het Begijnhof en de Minderbroedersite. 

Ook de Haspengouwse fruittelers liggen Jelle nauw aan het 
hart. Waar andere politici vooral graag op de landbouwfoto 
staan, werkte Jelle de voorbije jaren achter de schermen aan 
concrete oplossingen. 

 
Zo klaagde hij meermaals de almacht van veilingen aan, zette 
hij zijn schouders onder het actieplan Hardfruit en lag hij 
mee aan de basis van de hervorming van de rampenfondsen 
en het subsidiesysteem voor een landbouwverzekering.

Voor Vlaanderen
Ook op andere beleidsdomeinen was Jelle een van de architecten 
van belangrijke decreten. Denk maar aan het nieuwe Vlaamse 
huurdecreet en de vereenvoudiging van de verschillende 
renovatiepremies.

Maar vooral op het vlak van dierenwelzijn was Jelle een pionier. 
Samen met bevoegd minister Ben Weyts zette hij dierenwelzijn 
op de kaart. Dat leidde onder meer tot een verbod op onverdoofd 
slachten en bontproductie, een stopzetting van dwangvoe-
deren voor ganzenlever en het verstrengen van de controles in 
slachthuizen.

Mieke Claes
2de opvolger Kamerlijst

Lees meer op blz. 2.

Jelle Engelbosch
Plaats 4 Vlaams Parlement
Huidig Vlaams volksvertegenwoordiger  
en schepen in Sint-Truiden



sint-truiden@n-va.be

2de opvolger Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Vanuit Sint-Truiden is naast Jelle Engelbosch ook Mieke Claes kandidaat bij de Vlaamse, federale en  
Europese verkiezingen van 26 mei. Mieke is 2de opvolger op de N-VA-lijst voor de Kamer van  
Volksvertegenwoordigers. 

Mieke Claes:

De Truiense Mieke Claes verdiende de voorbije zes jaar 
haar strepen als N-VA-gemeente- en provincieraadslid. 
Naast haar drukke job als diëtiste in het Sint-Trudo 
Ziekenhuis en fulltime mama, zette ze zich met passie 
in voor thema’s als jeugd, sport, gezinnen en cultuur. En 
sinds januari leidt ze met veel gedrevenheid onze nieuwe 
N-VA-gemeenteraadsploeg als fractievoorzitter.

Op 26 mei stapt Mieke met veel enthousiasme en daad-
kracht naar de verkiezingen als tweede opvolger voor 
de Kamer. Ze wil hard blijven werken aan een beter 
Sint-Truiden in een beter Vlaanderen. 

N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur
Begin dit jaar kozen de Truiense N-VA-leden een nieuw afdelingsbestuur. We stellen hen graag aan 
u voor. Het is een team vol gemotiveerde werkkrachten dat samen naar één doel streeft: vooruitgang 
brengen in Sint-Truiden.

De ploeg wordt nog steeds geleid door voorzitter Jan Vochten, ondertussen een vaste en gewaardeerde waarde binnen onze 
partij. Een ander vertrouwd gezicht is onze penningmeester Hans Govaerts. Maar er heeft ook een aantal wissels plaatsgevonden. 
Zo is Franco Roberto sinds kort onze nieuwe ondervoorzitter en neemt Jessie Brepoels de taak van secretaris op zich.
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Tegen de almacht van veilingen en de  
invoering van de brede weersverzekering

Voor een eerlijke woonmarkt: nieuw Vlaams huurdecreet
Vlaams minister voor Wonen Liesbeth Homans en Jelle Engelbosch.

Jelle in het 
Vlaams Parlement

Vlaams verbod op onverdoofd slachten
Jelle Engelbosch, Vlaams minister voor Dierenwelzijn 
Ben Weyts en Michel Vandenbosch van GAIA.

Dierenwelzijn

Landbouw en fruitteelt

Wonen

De afgelopen vijf jaar werkte Jelle Engelbosch 
hard voor Sint-Truiden, onze regio en heel 
Vlaanderen in het parlement. Hij concentreerde 
zich vooral op de thema’s dierenwelzijn, wonen, 
landbouw en fruitteelt. Het vele werk leverde 
enkele mooie resultaten op. 
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Steven Vandeput | Lijsttrekker
• 52 jaar - Hasselt
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Karolien Grosemans | 2de plaats
• 49 jaar - Herk-de-Stad
• Kamerlid

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Zuhal Demir | Lijsttrekker
• 39 jaar - Genk
• Voormalig staatssecretaris
• Kamerlid

Wouter Raskin | 2de plaats
• 47 jaar - Bilzen
• Voormalig Kamerlid
• Schepen

Limburg
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Limburg. 


