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N-VA neemt voortouw voor verkeersveiliger Sint-Truiden

Zone 30 buiten de stadsvesten geen goed idee
De aanhouder wint! Dat is het minste wat je kan zeggen in het  
dossier van de verkeersveiligheid op de Naamsevest. Al geruime tijd 
waarschuwt onze partij het stadsbestuur voor verschillende onveilige 
situaties in ons centrum. Op de gemeenteraad van oktober hielden we 
nog een vurig pleidooi om op de Naamsevest een zone 30 in te voeren 
en verkeersremmende maatregelen te nemen aan de oversteekplaatsen 
voor voetgangers. Sinds de meerderheid besliste om daar de 
voorrangsregels te veranderen, viel elk vertragend effect weg en werd 
het er onveilig voor voetgangers en fietsers.

Na enige aarzeling ging het stadsbestuur in op al onze 
verzoeken. Concreet voor de Naamsevest betekent dit:

  Er komt éénrichtingsverkeer in de Spiegelstraat richting 
de Lepelstraat. De slechte zichtbaarheid bij het uitrijden 
van de Naamsevest verdwijnt daardoor.

  Er komt éénrichtingsverkeer in de Slagmolenstraat 
richting de Naamsevest.

  Een reclamepaneel wordt verplaatst om het zicht op het 
aankomende verkeer te verbeteren.

  Er komt een uitstulping aan de bushalte zodat er een 
verkorte oversteek komt voor voetgangers.

  De invoering van een zone 30. 

Onder het mom ‘erop en erover’ legde de bevoegde schepen 
een rits bijkomende maatregelen naast de onze. Onder meer 
een algehele uitbreiding van de zone 30 tot ver buiten de 

stadsvesten. Op een summier plannetje zonder 
straataanduidingen werden wat lijnen getrokken en fier 
kondigde de meerderheid aan dat ze binnenkort met nog een 
tweede uitbreiding komt. 

Omdat dit wel erg op 
ondoordacht vlieg- en 
stuntwerk lijkt zonder enig 
onderzoek op straatniveau, 
vroegen we om het huiswerk 
eerst grondig en in één geheel 
te maken alvorens dit alles 
in te voeren. Helaas werd de 
volledige inkleuring 
goedgekeurd. De N-VA 
onthield zich als enige fractie.  Jelle Engelbosch 

Fractievoorzitter

Nieuwjaarsaperitief
Gastspreker: Zuhal Demir

De bestuursploeg van 
N-VA Sint-Truiden nodigt u en uw 
familie uit om samen het glas  
te heffen op een voorspoedig 2018. 
Onze gastspreker is niemand minder 
dan staatssecretaris Zuhal Demir. 

ZONDAG

21 januari 

2018 - 11 uur
Keizerszaal

(Diesterstraat 1)
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N-VA Sint-Truiden 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Sint-Truiden wenst u fijne feestdagen!
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sint-truiden@n-va.be

N-VA wil geen oude wijn in nieuwe zakken

OCMW vervelt tot zorgbedrijf 
De stad Sint-Truiden en het OCMW willen samen een publiek zorgbedrijf oprichten om de diensten van 
het OCMW (gedeeltelijk) in onder te brengen. Alle studies zijn uitgevoerd, het is nu aan het OCMW- en het 
gemeentebestuur om de politieke knopen door te hakken en een concrete timing af te spreken. April 2018 
wordt als een mogelijke opstartdatum naar voor geschoven. De N-VA wil een echte professionalisering. 
Geen oude wijn in nieuwe zakken. De vervelling moet een maximale efficiëntiewinst opleveren. 

In het licht van de aankomende integratie van de gemeente en 
het OCMW is de verdere professionalisering van de zorg een 
proces dat we ten volle ondersteunen. Dat de gemeente en het 
OCMW de handen in elkaar willen slaan om een kwaliteitsvolle 
publieke zorgverlening te blijven aanbieden, juicht N-VA 
Sint-Truiden toe. 

“De oprichting van een zorgbedrijf moet ervoor zorgen dat 
alle Truienaars ook in de toekomst kunnen genieten van 
toegankelijke zorg”, benadrukt OCMW-raadslid Nina Kvikvinia. 
Zo’n publiek zorgbedrijf kan een stuk flexibeler werken dan 
voorheen. Op termijn moet dit leiden tot een nog efficiëntere 
organisatie die geleidelijk aan minder nood heeft aan financiële 
ondersteuning vanuit de publieke middelen van de gemeente.
Maar een focus op de kerntaken blijft uitermate belangrijk, net 

als het realiseren van de efficiëntiewinst waar mogelijk. En die 
moet vooral gezocht worden bij de ondersteunende diensten. Het 
is niet meer dan logisch dat de gemeente en het zorgbedrijf een 
gemeenschappelijke ICT, HR of facilitaire dienst hebben. 

Ook bij de financiële diensten, de boekhouding, het onderhoud, 
de communicatiedienst en het economaat zien we heel wat 
mogelijkheden. “Wat ons betreft geen 
oude wijn in nieuwe zakken, maar een 
effectieve professionalisering”, besluit 
raadslid Kvikvinia.

Helga Stevens bij de 
meest invloedrijke  
vrouwen van Europa
Hard werken achter de schermen levert 
meer op dan groot theater, zo blijkt. De 
van Sint-Truiden afkomstige Helga 
Stevens is door het toonaangevende 
magazine Politico als enige Belgische 
politica verkozen tot een van de meest 
invloedrijke vrouwen in de Europese 
politiek. Helga is Europees Parlementslid.

Proficiat, Helga!

 Nina Kvikvinia
OCMW-raadslid
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Nieuws 
uit de 

gemeente-
raad

Het 
woord 
is aan u

  De N-VA-fractie ging akkoord met een burgervoorstel om meer aandacht 
voor daklozen te hebben. Het is immers onaanvaardbaar dat er ook maar 
iemand buiten zou moeten slapen. Op de bijkomende vragen voor meer 
sociale woningen hielden we de boot af. Sint-Truiden steekt met kop en 
schouders boven de andere steden uit als het gaat om het aantal sociale 
woningen. Bovendien hebben we met de psychiatrische instelling en het 
asielcentrum bijkomende factoren. Fier op onze zorgstad, maar we mogen 
niet afglijden naar een ‘zorgenstad’. Dat andere steden maar eerst bijbenen.

  Voor onze Truiense jeugdverenigingen voorzagen we een financiële 
werkingsondersteuning. Middelen die de stad van de Vlaamse overheid 
ontving en mocht verdelen. 

  De 500 000 euro winst van Limburg.net uit de verkoop van containerstickers 
en afvalzakken verdwijnt in de algemene stadskas, ondanks protest van onze 
fractie. Ons voorstel om de afvalfactuur te verlagen, stuitte op een nee.

  Truiens Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch maakte het stadsbestuur er 
attent op dat minister Muyters tot 200 000 euro subsidies voorziet om digitale 
smart city-toepassingen te ontwikkelen en te verbeteren. We halen het geld 
naar Sint-Truiden. Maar de eerste stap is het indienen van een dossier.

N-VA Sint-Truiden wenst  
u een prettige kerst!
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www.n-va.be/sint-truiden

Doorbraak dossier stadsfeestzaal Manège 
Na heel wat moeilijkheden en jarenlange onderhandelingen komt er eindelijk een nieuwe ontwikkeling in 
de buurt van stadsfeestzaal Manège in de Rijschoolstraat. Jo François en Jelle Engelbosch vragen al jaren 
om meer te focussen op dit soort van verloederde stadsplekken. Als leden van de raad van bestuur van het 
autonome gemeentebedrijf Agost zetten zij van in het begin mee hun schouders onder dit project.

Het project staat in schril contrast met de megagrote 
Gazometersite en de aankoop van verschillende projectgronden. 
Agost heeft zich te lang gedragen als megalomane 
projectontwikkelaar. Dat was nooit haar taak. Wat dan wel? 
Moeilijke dossiers – waar private ontwikkelaars geen interesse in 
tonen – aankopen, structureren, ontwikkelingskansen creëren 
en terug op de markt brengen. Dat is waar Agost voor in het 
leven werd geroepen. En dat is hetgeen we vandaag doen met de 
Manège.

Bovendien zijn we ontzettend blij dat de architecten rekening 
hebben gehouden met onze eis om de gevel van de Manège 
te behouden en te integreren in het project. Als het van 
N-VA afhangt, komen er volgende legislatuur meer van deze 
succesverhalen.

Verkiezingskoorts slaat toe bij stadsbestuur 
Je kan er niet omheen. Voor sommige partijen zijn de verkiezingen al begonnen. De jaarlijkse 
overheidssubsidies voor verenigingen worden plots persoonlijk overhandigd, men organiseert inzamelacties 
die voorheen nooit werden georganiseerd, elke nieuwe straatsteen krijgt een eigen inhuldigingsreceptie en 
opeens lopen politici te shoppen in de eigen stad en drinkt men pintjes in onze dorpscafés. Dit alles met de 
selfiestick in de aanslag. 

Ondertussen censureerde de burgemeester de 
activiteitenkalender van de stad voor de oppositiepartijen. Tot 
enkele maanden geleden kregen alle gemeenteraadsleden een 
overzicht van recepties, buurtfeesten, netwerkmomenten… 
georganiseerd door of voor de stad. Op tien maanden voor de 
verkiezingen verbergt men verschillende evenementen, zodat de 
oppositie niet aanwezig kan zijn.

Zo werden we weggehouden van het verwelkomingsfeest 
van de nieuwe inwoners, de receptie van de 18-jarigen en 
het jubileumfeest van onze gouden bruidsparen, om maar 
enkele voorbeelden te noemen. Blijkbaar is het stadsbestuur 

doodsbenauwd voor de aankomende verkiezingen.
Je zal de N-VA alvast niet meer of minder in het straatbeeld 
zien dan voorheen. Wij wensen onze taak als politici te blijven 
uitvoeren zoals we dat al jaren doen. Dat wil zeggen: met een 
kritisch oog naar het bestuur en 
met eigen constructieve voorstellen 
waar het kan. Zonder veel toeters en 
bellen. Inhoud in plaats van promotie. 
Kortom, zoals je van ons al jaren 
gewend bent. 

 Hans Govaerts
Gemeenteraadslid

Komt u ook langs?
Zit je met prangende vragen over de Truiense politiek of ben je 
geïnteresseerd om je te engageren binnen de N-VA? Heb je een 
goed idee, een probleem of iets anders te melden? Spring gerust 
binnen tijdens het spreekuur van ons Vlaams Parlementslid 
Jelle Engelbosch in de Clement Cartuyvelsstraat 39 (het kantoor 
tegenover het ijssalon). Elke maandag tussen 10 uur en 12 uur.  
Een afspraak maken is niet nodig.

Het 
woord 
is aan u

  In de ontwikkeling van het ‘project Rijschoolstraat’ staat de herbe-
stemming van de stadsfeestzaal Manège centraal. Die herbestemming 
moet in dit stadsdeel een nieuwe dynamiek op gang brengen.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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