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De stad kleurde geel tijdens de Vlaamse feestdag

Sterke coalitie werkt verder aan toekomst 

 Jelle Engelbosch

Mieke Claes
fractieleider 

N-VA Sint-Truiden

Het waren politiek turbulente maanden in Sint-Truiden. Dat is het minste wat je kan 
zeggen over de moeilijkheden rond de vaccinaties van burgemeester Veerle Heeren. Als 
coalitiepartner is het niet makkelijk om een genuanceerd standpunt in te nemen dat re-
kening houdt met alle aspecten. De fout van Veerle Heeren was ernstig. Maar we mogen 
zeker ook zeggen dat de media-aandacht en de persoonlijke aanpak buiten proportie 
waren. 

De N-VA heeft steeds geprobeerd het evenwicht te bewaren tussen haar standpunt en haar 
communicatie. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen met als belangrijkste doel 
de stad uit de onbestuurbaarheid te houden. Onze voltallige N-VA-fractie koos ervoor om 
ondanks de heisa verder te besturen. 

Juiste politieke hout
Als waarnemend burgemeester heeft Jelle 
Engelbosch bewezen dat hij uit het juiste 
politieke hout gesneden is om onze stad te 
leiden, alsof hij nooit anders heeft gedaan. Hij 
deed de sereniteit op de werkvloer weerkeren 
en zijn collegiale aanpak werd ook binnen de 
politiek gesmaakt.

Daadkrachtig
Bovendien bleek er een echte crisismanager 
in hem te schuilen. Hij stond er. Zonder show. 
Daadkrachtig. Met de laarzen op het terrein 
– letterlijk zelfs, tijdens de wateroverlast – en 
zonder selfies maar zeulend met zandzakken.

Tal van positieve reacties
Als fractieleider ontving ik dan ook tal van 
positieve reacties met her en der zelfs de 
hoop dat Jelle nog een tijd aan zou blijven als 
waarnemend burgemeester.

Wie weet wat de verre toekomst nog in petto heeft. Veel belangrijker dan de eigen postjes 
is de weergekeerde rust. Onze partij zal, samen met haar partners van CD&V en Open Vld 
verder haar schouders zetten onder de vele projecten voor Sint-Truiden.

Daadkrachtige burgemeester Engelbosch deed rust weerkeren tijdens politieke crisis
Extra magie tijdens 
Sint-Truiden by Lights
Van 23 oktober 2021 tot 6 maart 2022 
word je in Sint-Truiden naar jaarlijkse 
gewoonte betoverd door feeërieke 
lichttaferelen. Om ook van deze 
editie een topeditie te maken, werden 
enkele nieuwe projecties en video’s 
toegevoegd aan het lichtparcours. 
Er zijn bovendien ook nieuwe formules 
waaraan je in groep of individueel kan 
deelnemen.

Programma

Zaterdag 23/10: extra beleving tijdens 
de aftrap van Sint-Truiden by Lights 
(gratis).

Zaterdag 20/11, 18/12, 22/01 & 19/02: 
Sint-Truiden by Lights & Music (gratis)

Zaterdag 13/11, 11/12,15/01 & 12/02: 
Sint-Truiden by Lights XL (wandeling 
met gids 12 euro p.p.)

Videomapping

Tijdens het parcours kan je genieten 
van nieuwe videoprojecties, één ervan 
is videomapping.

Voorstellingen: 19u, 19.30u, 20u, 
20.30u, 21u, 21.30u, 22u

Fonteinenshow

De kleurrijke fonteinen van de Groen-
markt dansen iedere editie om 19 uur 
en om 21 uur.

Ontdek het volledige aanbod op 
sinttruidenbylights.be.
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Weg met achterhaalde belastingformules
N-VA-schepen van Financiën Jo François wil de huidige belastingstrategie moderniseren. Er gelden vandaag de dag 
te veel verouderde en achterhaalde belastingen die zowel ondernemingen als particulieren een hoop onnodige kosten 
en rompslomp bezorgen. Daarom werden er het voorbije jaar al enkele van deze belastingen kwijtgescholden of zelfs 
geschrapt. Het is de bedoeling om deze strategie verder door te voeren naar de toekomst toe.

Drijfkrachtbelasting afgeschaft
Een onderneming of een vrije of zelfstandige ondernemer die gebruik 
maakte van drijfkracht, hefkracht of motoren voor de uitbating van 
haar inrichting of de bijgebouwen hiervan betaalde hiervoor een 
belasting. Sint-Truiden schrapte deze belasting wegens achterhaald 
en contraproductief.

Ondernemingen die willen groeien moeten gestimuleerd 
worden, niet gestraft.

Activeringsheffing 2020 ingetrokken
De activeringsheffing is een heffing op onbebouwde percelen met als 
doel grondspeculatie tegen te gaan en potentiële woonlocaties sneller 
beschikbaar te hebben. Deze belasting werd in het leven geroepen 
tijdens de vorige legislatuur en de N-VA is er nooit een fervent 
voorstander van geweest.  
In de toekomst willen we deze belasting dan ook grondig hervormen, 
of zelfs helemaal schrappen. 
 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 10 
september 2021 om de activeringsheffing voor 2020 in te trekken. 
Alle eigenaars die hun activeringsheffing van 2020 al betaald 
hebben, zullen dit eerdaags teruggestort krijgen.   

 Schepen van Financiën en Lokale economie Jo François

Stad geeft meer dan 500.000 euro lokale steun tijdens coronacrisis
Om ondernemingen, verenigingen en kleine zelfstandigen een extra duwtje in de rug te geven heeft Sint-Truiden in 2020 
verschillende ondersteunigsmaatregelen in het leven geroepen zoals o.a. de formidabele spaaractie, de aan tafel bonnen, 1001 
nachten, welkom terug bonnen. Bovenop deze initiatieven werden ook enkele belastingen geschrapt of kwijtgescholden. 

Extra steun aan ondernemingen
Sint-Truiden biedt ook extra steun aan ondernemingen die 
een krediet aangaan om de coronaschade op te vangen.
Concreet hebben we een subsidie voor bedrijven die een 
lening hebben lopen in gevolge de pandemie. Op die lening 
betaal je als bedrijf intresten. De stad geeft maximaal 50 
procent subsidie om deze intresten te compenseren voor een 
periode van drie jaar. 

De maximale subsidie per onderneming bedraagt 50.000 
euro. Deze subsidie kan je aanvragen tot 31 december 2021.

Belasting maatregel

Tankstations en nachtwinkels halvering 2021

Terrasbelasting kwijtgescholden 2020

Drijfkrachtbelasting afgeschaft

Activeringsheffing op bouwgronden ingetrokken 2020

Concessievergoedingen kwijtgescholden 2020
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Veemarkt wordt groene 
randparking
De stad gaat maar liefst 13.000 m² betonvlakte opbreken en 
vervangen door een ecologisch groene parking. Er gaat geen enkele 
parkeerplaats verloren en ook voor recreatie en rustplekken is er 
plaats voorzien.

Ook de waterlopen Cicindria en Trudobronbeek zullen er opnieuw                                                   
bovengronds kabbelen.

Welke functies vervult de Veemarkt momenteel? Wat ontbreekt er nog?  
Moeten de Veemarkthallen behouden blijven? 
Jouw mening is welkom! 

Een modern nieuw skatepark, het behoud van de rommelmarkt en een 
graffitimuur zijn al in de ontwerpen opgenomen.
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Denk met ons mee!

Scan de QR-code en laat van je horen!
www.sint-truiden/denk-mee 

Bezoek zeker ook de inspirerende opstelling op de 
Veemarktsite zelf. Toekomstig N-VA-schepen Nina Kvikvinia

Alleenstaanden met kinderen krijgen voorrang in de 
zoektocht naar een sociale woning
Alleenstaanden met kinderen ondervinden vaker moeilijkheden in de zoektocht naar een geschikte en betaalbare 
woning. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar sociale woningen bij deze doelgroep voorziet schepen Jelle 
Engelbosch een voorrangsregeling voor alleenstaande ouders met minstens één minderjarig kind. 

Toewijzingsreglement  
Een toewijzingsreglement biedt de mogelijkheid om een of meer doelgroepen die 
specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te 
vinden, voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen.
Uiteraard mogen andere rechthebbenden op een sociale woning niet benadeeld wor-
den. Daarom wordt slechts een derde van de sociale woningen voorbehouden voor 
doelgroepen in nood. Zo is er al een lokaal toewijzingsreglement voor senioren met 
een beperkt inkomen.  

“Iedereen verdient een dak boven het hoofd maar zeker kinderen moeten kunnen 
opgroeien in een warme en veilige thuisomgeving. Als alleenstaande moeder of vader 
met een beperkt inkomen is het vaak onmogelijk om meer dan 500 euro per maand 
huur te betalen én bovendien de kosten van verwarming, elektriciteit en eten erbij 
te nemen. Door de voorrangsregeling verlagen we de huurlast en zorgen we er nu 
voor dat ook alleenstaanden met minstens één minderjarig kind sneller een sociale 
woning toegewezen krijgen.” 

 Sociale woningen Urselinenstraat
Jelle Engelbosch

Schepen van Sociale huisvesting
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


