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SINT-TRUIDEN 
N-VA stelt voorwaarden bij beslissing schepencollege:
Enkel grote winkelketens en  
voldoende betaalbare woningen  
voor gezinnen in centrum
Het stadsbestuur nam recent nog snel enkele verregaande beslissingen 
die de volgende bestuursploeg na de verkiezingen tot heel wat 
engagementen verplicht voor bouwvergunningen en woonprojecten. 
Omwille van rechtszekerheid naar de burger toe, is het bijna 
onmogelijk om de voorwaarden na de verkiezingen te wijzigen. 
Concreet werden er een aantal bouwvoorschriften versoepeld en 
werden er nieuwe zones voor projectontwikkeling aangeduid.

Twee opvallende beslissingen
De opvallendste beslissingen zijn het toelaten van ongeveer  
4 000 m² bijkomende handelsruimte in het binnengebied tussen 
de Luikerstraat en de Ridderstraat en het mogelijk maken van 
een vlotte verhuis van onze centrumscholen.

N-VA stelt voorwaarden
De twee beslissingen zijn genomen door het huidige CD&V- 
Open Vld-bestuur. N-VA Sint-Truiden wil alvast aan de slag met 
de gemaakte keuzes, maar we geven ze niet onvoorwaardelijk in 
handen van projectontwikkelaars. 

1  Enkel grote winkelketens 
Als er dan toch bijkomende handel toegelaten wordt, is het voor 
de N-VA een voorwaarde dat we het nieuwe aanbod beperken tot 
enkele grote winkeloppervlaktes. Op die manier trekken we grote 
ketens aan. Die laten Sint-Truiden vandaag links liggen omdat ze 
geen panden met voldoende handelsoppervlakte vinden. Hen naar 
hier halen zorgt voor bijkomende beweging en tilt daardoor de 
ruimere handelsomgeving naar een hoger niveau. De nieuwe 
handelsoppervlakte opsplitsen in een dozijn kleine winkels is en 
blijft voor ons uitgesloten. Kleine winkels hebben we al voldoende.

2  Gezinnen naar centrum halen
Ook de verhuis van de centrumscholen naar de nieuw te bouwen 
scholensite in de Fabriekstraat doet menig wenkbrauw fronsen. 
We hebben alle begrip voor het feit dat onze scholen zich blijvend 
willen professionaliseren, maar het is een uitdaging om er een 
slimme en veilige mobiliteit aan te koppelen.

We moeten aan de slag met de, door de scholenverhuis, 
vrijgekomen locaties in het centrum. Het creëren van betaalbare 
woningen voor gezinnen is daarbij onze prioriteit. Een juiste 
verhouding tussen jongeren, kwaliteit en kwantiteit kan ervoor 
zorgen dat er opnieuw meer jonge gezinnen in ons centrum 
komen wonen, die er ook na de 
schooluren voor beleving zorgen. Met 
de juiste aanpak kan het uiteindelijk 
een win-winverhaal worden. 
 

Jelle Engelbosch
Fractievoorzitter

Vlaams volksvertegenwoordiger
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Op dinsdag 3 juli komt staatssecretaris Theo Francken drie 
jaar Verandering toelichten in de Academiezaal (Plankstraat 18, 
Sint-Truiden). We beginnen eraan om 20 uur. Iedereen is van 
harte welkom. Vooraf inschrijven is niet nodig. Tot dan! 

Theo Francken komt naar Sint-Truiden Dinsdag  
3 juli
20 uur 

Academiezaal

De N-VA heeft een             voor Sint-Truiden.
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Siska kiest voor de N-VA
Drie vragen aan … Siska Degroot

1  Siska, stel je even voor. 
“Ik woon samen met mijn man Peter Pacolet en zoontje Renzo bij mijn ouders in een 
kangoeroewoning in Velm. Ik ben hier geboren en getogen. Nog voor we trouwden 
maakte ik mijn man al duidelijk dat ik hier nooit weg wilde gaan. Hij had dus geen 
keuze, maar heeft het zich ook nog geen moment beklaagd, hoor (lacht). Ik zou ook niet 
zonder de dorpssfeer kunnen. En al zeker niet zonder de gezellige familiale drukte in 
ons huis.”

2  Wat doe je in het dagelijkse leven?
“Ik ben huishoudhulp in Sint-Truiden en haal daar veel voldoening uit. Ik hou van de 
sociale contacten met mijn klanten en heb er door de jaren heen een hechte band mee 
opgebouwd. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met mijn gezin. Verder helpen mijn man en ik vaak bij activiteiten van lokale 
clubs en verenigingen. Ik probeer ook mijn steentje bij te dragen aan het dorpsleven en het straatcomité. Tot slot organiseren 
we thuis jaarlijks een kerstweekend voor het goede doel.”

3  Waar komt jouw politieke interesse vandaan?
“Mijn mama had vroeger een druk kapsalon in het dorp. Zowat iedereen kwam er over de vloer. Vaak ging het dan over 
politiek. Ik vond dat toen al boeiend. Het duurde niet lang vooraleer ik me begon te mengen in de gesprekken. Op volwassen 
leeftijd is die interesse gebleven. Het is pas sinds de komst van de N-VA dat ik me ergens volledig thuis voel. Daarom engageer 
ik me nu ook voor die partij.”

Ben Weyts investeert in 
Luikersteenweg 
Vlaams N-VA-minister voor Mobiliteit en Openbare 
Werken Ben Weyts zorgde ervoor dat de Luikersteenweg 
een ‘Luikerlaan’ werd. Er werden in beide richtingen 
veilige fietspaden aangelegd, er werd heel wat groen 
aangeplant, en ook het rioleringsstelsel werd volledig 
vernieuwd. 

En dat op minder dan een jaar tijd! 

Statiegeld geen oplossing voor zwerfvuil 
Bijna iedereen ergert zich aan zwerfvuil. Blikjes, flesjes, snoepverpakkingen en sluikstorten ontsieren steeds 
meer het straatbeeld. En dat tot grote ergernis van de Truiense bevolking. Zwerfvuil is een belangrijk 
maatschappelijk probleem. Het is voor de N-VA dan ook zeer belangrijk dat er een oplossing komt.  
Maar statiegeld is niet het juiste middel. 

Stadsbestuur wil statiegeld 
Sommigen zien in statiegeld op blikjes en 
petflessen een oplossing. Zo ook schepen 
Vautmans (Open Vld). Nochtans wil Open 
Vld op het Vlaamse niveau de lopende 
haalbaarheidsstudie afwachten. De  
schepen spreekt haar partij dus tegen. 

Waarom is statiegeld geen goed 
idee? 

Het standpunt van de N-VA is wél duidelijk. 
Statiegeld lijkt misschien een goed idee, 
maar dat is het niet. We zouden een goed-
werkend inzamelsysteem op de helling 
zetten voor een systeem dat:
  duurder is, want de prijzen van de  

dranken zullen niet enkel verhoogd 
worden met het statiegeld, ook met  
de verwerkings- en transportkost;

  omslachtiger is, want iedereen zal zijn 
blikjes en flesjes niet meer in de blauwe 
zak kunnen steken, maar (zonder ze te 
pletten) naar een inzamelpunt moeten 
brengen;

  slechts een klein deel van het probleem 
aanpakt. Zwerfvuil bestaat uit veel meer 
dan PET en blik. Het aandeel andere 
plastic verpakkingen is veel groter.

N-VA-voorstel: de vervuiler betaalt
Om zwerfvuil ten gronde aan te pakken, 
trekt de N-VA de kaart van het principe 
de ‘vervuiler betaalt’, waarbij alle soorten 
zwerfvuil worden aangepakt. Ons alternatief 
is meer inzetten op verantwoordelijkheid, 
zowel van de potentiële vervuiler als van 
de producenten. 

In de eerste plaats moeten de producenten 
zelf doorgedreven geresponsabiliseerd 
worden. Maar eveneens de consument. Dit 
vertaalt zich in een strengere handhaving met 
een lik-op-stukbeleid en verdere 
sensibilisering. 

Ook stellen we voor dat de stad, naar het 
goede voorbeeld van gemeenten als Lier 
of Antwerpen, een systeem op poten zet 
waarbij verenigingen zoals jeugdbewegingen 

een vergoeding krijgen per schoon- 
gemaakte kilometer. 

De N-VA kiest voor een structurele oplossing 
in plaats van het zoveelste lapmiddel.

 

Hans Govaerts
Gemeenteraadslid

Cijfer van de maand
71 680 euro: het bedrag dat het stadsbestuur uitgaf om 
een enquête te houden bij Truienaars over hoe het 
ideale speelplein er voor u uitziet. Inclusief begeleidende 
recepties en zelfpromotie natuurlijk. U betaalt.

N-VA-voorstel weggestemd

N-VA wil parkeren voor zorgverleners vergemakkelijken
Hulpverleners moeten in het stadscentrum soms lang zoeken naar een parkeerplaats. Dat gaat ten koste  
van de zorg die ze kunnen verstrekken. “Nochtans zijn er heel wat onbenutte parkeermogelijkheden”, zegt  
gemeenteraadslid Mieke Claes. “Wij wilden onze inwoners de mogelijkheid geven om hun parkeerplaats 
voor de eigen oprit of garage ter beschikking te stellen van hulpverleners.” 

Zorgparkeren via sticker 
Het systeem van zorgparkeren, dat al in heel wat Vlaamse steden 
bestaat, werkt op een erg eenvoudige manier: door middel van 
een speciale sticker kunnen eigenaars, als ze dit willen, aangeven 
dat zorgverleners voor hun garage of oprit mogen parkeren om 
zo meer tijd met de patiënt te kunnen doorbrengen. De zorgverlener 
moet verplicht een gsm-nummer achter de autoruit leggen, zodat 
de wagen snel kan verplaatst worden als de betrokken bewoner 
toch de woning moet verlaten. Raadslid Mieke Claes: “Het is 
algemeen geweten dat zorgverstrekkers door hun strakke schema’s 
weinig tijd bij hun patiënten kunnen doorbrengen. Zorgparkeren 
kan zorgen voor meer tijdsruimte, omdat er niet meer gezocht 
moet worden naar een parkeerplaats.”

Meerderheid stemt N-VA-voorstel weg
“Ons voorstel is een aanvulling op de reeds bestaande parkeer-
voorzieningen voor (para)medische hulpverlening. Wij ontkennen 
niet dat er heel wat gratis parkeermogelijkheden zijn voor 
zorgverleners, maar in veel straten zijn er geen voorbehouden 
parkeerplaatsen en moet de hulpverlener alsnog een hele afstand 
afleggen of lang naar een plek zoeken. Dit is een bijkomend 
initiatief dat volledig gebaseerd is op de vrijwillige medewerking 
van de burger en bovendien niets 
kost aan de stad. Wij vinden het dan 
ook jammer dat het stadsbestuur niet 
ingaat op ons constructief voorstel”, 
besluit Mieke. 

Mieke Claes
Gemeenteraadslid

71 680



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


