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SINT-TRUIDEN

Veilig thuis in een welvarend Sint-Truiden

Jan Vochten
Voorzitter N-VA Sint-Truiden

Hartelijk dank voor uw vertrouwen op  
14 oktober. Zes jaar constructieve oppositie 
konden we dankzij uw steun omzetten in 
een sterke score voor onze ploeg. Onze 
lijsttrekker Jelle Engelbosch wist zich 
daarenboven te kronen tot een van de 
populairste politici in Sint-Truiden. Dit 
resultaat geeft ons het mandaat om de  
komende zes jaar onze stad mee te besturen 
en vorm te geven. 

Wij nemen dan ook met veel enthousiasme 
onze verantwoordelijkheid op om een beleid 
te voeren ten bate van alle Truienaren. 
Een beleid gebaseerd op dialoog, nuchtere 
Vlaamse realiteitszin en de nodige  
compromisbereidheid. Een beleid met 
ruimte voor investeringen en innovatie, 
maar tegelijk zuinig en verantwoord in de 
omgang met de centen van onze burgers. 

Met die ingesteldheid schrijven we nu, 
samen met onze coalitiepartners, aan een 
evenwichtig bestuursakkoord. Daarin leggen 
we alvast enkele belangrijke accenten. 

Eerst en vooral zetten we in op een over-
koepelend mobiliteitsplan en een vlottere 
verkeersdoorstroming. Daarnaast streven 
we naar een financieel gezond bestuur, 
met het juiste evenwicht tussen saneren en 
investeren. Verder hebben we de nodige 
aandacht voor onze ondernemers, die  
welvaart en tewerkstelling creëren. Ten slotte 
focussen we op een streng handhavings- 
beleid inzake drugs- en criminaliteits- 
gerelateerde problematiek. Doorheen dat 
alles staat de modale Truienaar centraal. 

De komende zes jaar bouwen we mee aan 
een mooier, veiliger en financieel gezond 
Sint-Truiden. 

Tot slot wens ik u namens het volledige 
bestuur een zalig kerstfeest en een  
gelukkig nieuwjaar!

Mooi, veilig en financieel gezond!

Nieuwjaarsaperitief 
met Steven Vandeput

Zondag 20 januari vanaf 11 uur  
in de Keizerszaal (Diesterstraat 1)

De bestuursploeg van N-VA Sint-Truiden nodigt u en uw familie uit om samen het glas te heffen op een voorspoedig 2019. 
Onze gast is niemand minder dan voormalig minister en toekomstig burgemeester van Hasselt Steven Vandeput.  
Iedereen van harte welkom!
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Mieke Claes,  
gemeenteraadslid,  
fractievoorzitter
De afgelopen zes jaar was Mieke 
gemeente- en provincieraadslid. Als 
jongste lid van de fractie formuleer-
de ze meerdere constructieve voor-
stellen. Mieke is getrouwd en mama 
van twee kinderen. Dit gezinsleven 
combineert ze met een drukke 
job als diëtiste in het Sint-Trudo  
Ziekenhuis. De komende bestuurs- 
periode wordt ze ook fractievoorzitter 
van onze gemeenteraadsploeg en 
zal ze de interne partijcoördinatie 
voor haar rekening nemen. Thema’s 
als jeugd, sport, gezinnen en cultuur 
liggen haar na aan het hart.

Nina Kvikvinia,  
schepen
Nina is ondervoorzitter van N-VA 
Sint-Truiden en OCMW-raadslid. 
Verder werkt ze als politiek mede-
werker in het Vlaams Parlement.
Daar is ze verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van de N-VA-parle-
mentsleden rond de thema’s inte-
gratie, inburgering en radicalisering. 
Nina is getrouwd en mama van Anna 
en Maxime. Na vele jaren actief werk 
achter de schermen treedt ze nu 
naar de voorgrond. De laatste drie 
jaar van de nieuwe bestuursperiode 
wordt ze schepen. Haar interesse 
gaat uit naar thema’s als toerisme, 
jeugd en flankerend onderwijs.

Peter Deltrour,  
gemeenteraadslid
Na jarenlang sociaal engagement 
als vrijwilliger zet Peter nu een stap 
naar de actieve politiek. Als nieuw-
komer wordt hij de komende zes 
jaar lid van de N-VA-fractie in de 
gemeenteraad. Ook als provincie-
raadslid zal Peter de Truiense belan-
gen behartigen. Zijn drukke job als 
sector manager bij Unilever com-
bineert hij met het vaderschap van 
Bram en Britt. Daarnaast is Peter 
ook een gepassioneerd sporter en 
hobbykok. In de gemeenteraad wil 
hij voornamelijk veiligheid, welzijn, 
jeugd en sport, mobiliteit en onder-
nemersbeleid opvolgen.

Günther Dauw,  
gemeenteraadslid
Günther is een van de nieuw-
komers in onze fractie en zal 
ook in de politieraad zetelen. 
Deze trotse (plus)papa van 
een driekoppige kroost is in 
het dagelijks leven een be-
drijfsjurist met een scherpe 
blik. Günther is een vastbe-
raden, ambitieus en geënga-
geerd man. Hij zal zich samen 
met de rest van onze fractie 
de komende zes jaar inzetten 
voor een beter Sint-Truiden 
en wil zich voornamelijk rich-
ten op de thema’s mobiliteit, 
veiligheid en ondernemen.

Uw N-VA-schepenen en -gemeenteraadsleden voor de komende zes jaar
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Jelle Engelbosch,  
eerste schepen
Jelle slaagde erin om onze partij de afgelopen 
jaren in Sint-Truiden op de kaart te zetten en 
vormde onze lokale afdeling tot een hechte 
ploeg. Onder zijn leiding werd de N-VA ook 
lokaal een geloofwaardige partij die kritisch 
maar constructief aan politiek doet. Sinds 
2014 is Jelle ook de Haspengouwse stem in 
het Vlaams Parlement. Als Vlaams volksverte-
genwoordiger bijt hij zich met veel enthousiasme 
vast in thema’s als woonbeleid, dierenwelzijn 
en landbouw. Vanaf 2019 zal hij als eerste 
schepen een fundamentele rol spelen in het 
beleid van de stad en daarbij onze N-VA- 
accenten leggen.

Jo François,  
schepen
De afgelopen zes jaar was Jo al een van de 
sterkhouders van onze fractie. Dankzij zijn  
expertise op financieel en economisch gebied 
wist hij steeds de juiste vragen te stellen en de 
nodige kanttekeningen te plaatsen bij het finan-
cieel beleid van onze gemeente. De komende zes 
jaar zal hij zijn kennis aanwenden als schepen. 
Sint-Truiden moet je Jo niet meer leren kennen. 
Hij woont er al heel zijn leven samen met zijn 
echtgenote Marijke en zonen Adriaan en Tom. 
Ook zijn professionele activiteiten als zelfstandig 
bedrijfsrevisor zijn gevestigd in Sint-Truiden. 
Daarnaast zet hij zich ook in voor cultuur, sport 
en een sociaal geëngageerd verenigingsleven.

Hans Govaerts,  
gemeenteraadslid
Als N-VA’er van het eerste uur zetelt Hans 
al sinds 2013 in de gemeenteraad en in 
de politieraad. Daarnaast werkt hij sinds 
2009 ook professioneel voor de N-VA op 
het partijsecretariaat. Eerst als nationaal 
bewegingsverantwoordelijke en op dit mo-
ment als stafmedewerker interne besluit-
vorming. In die functie volgt Hans alle nati-
onale partijorganen op. Hij is de trotse papa 
van twee dochters en een fervent STVV- 
supporter. De komende zes jaar zal hij zich 
voornamelijk op veiligheid en sport focussen.

Uw N-VA-schepenen en -gemeenteraadsleden voor de komende zes jaar



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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