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Twee afgevaardigden uit functie ontheven

Stad stuurt kat naar 
intercommunales
Na onderzoek van de N-VA blijkt nu dat er in meer 
dan 80 procent van vergaderingen van intercom-
munales  geen afgevaardigde van de stad Sint- 
Truiden aanwezig was. “Dit is onbegrijpelijk. De 
meerderheid wil per se zetelen in deze vergaderingen, 
maar als puntje bij paaltje komt, sturen ze hun kat”, 
aldus gemeenteraadslid Hans Govaerts. 

Het is beschamend dat je als één van de grootste steden 
van Limburg je stem niet wil laten gelden in deze  
belangrijke organisaties. Tijdens de gemeenteraad wer-
den dankzij onze tussenkomst alvast twee afgevaardigden uit hun functie ontheven en twee 
nieuwe aangesteld. 

Engagement is essentieel

Hopelijk komen zij hun verplichtingen wel na, want onbetaald maakt blijkbaar onbemind. 
De N-VA roept de overige afgevaardigden dan ook op om ofwel vanaf nu naar de vergaderin-
gen te gaan, ofwel iemand anders de kans te geven om zich hiervoor te engageren.

Smul mee op de 
N-VA-barbecue

Naar jaarlijkse gewoonte heet 
N-VA Sint-Truiden u van harte 
welkom op haar lekkere zomer-
barbecue. Dit jaar vindt die plaats 
op 27 augustus in de parochie-
zaal van Velm.

Op het menu:
  (H)eerlijk barbecuevlees
  Lekkere groentjes
  Verfrissende drankjes
  Vegetarisch alternatief op 

aanvraag

Prijzen:
  Volwassenen: 16 euro
  Kinderen: 9 euro

Inschrijven?
  Via een bestuurslid
  Door een mailtje naar  

nick.vliegen@n-va.be

ZONDAG

27 augustus
Vanaf 12.30 uur
Parochiezaal 

Velm
Hans Govaerts,
Gemeenteraadslid

Wat zijn intercommunales?
De stad heeft medezeggenschap in heel wat algemene vergaderingen van zogenaamde  
intercommunales, verenigingen van meerdere gemeenten die instaan voor een gemeen- 
schappelijk doel. Limburg.net zorgt bijvoorbeeld voor de afvalverwerking in bijna alle  
Limburgse gemeenten. 

VIER 11 JULI METRAYMOND VAN  HET GROENENWOUDvanaf 17 uur Gemeenteplein Velm
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Pittig debat over lokale thema’s
N-VA Sint-Truiden was uitgenodigd op het kopstukkende-
bat om over de lokale politiek te spreken. Wij bedanken het 
Belang van  Limburg en de studenten van de PXL voor de 
organisatie van “Sint-Truiden in- en uitgelicht”. De journalis-
tieke toekomst is alvast verzekerd! 

In de Academiezaal ging Jelle in debat met Veerle Heeren 
(CD&V), Hilde Vautmans (Open Vld) en Filip Moers (sp.a). De 
thema’s die aan bod kwamen, waren onder meer de vele we-
genwerken, de festivalsite in Brustem, het asielcentrum en de 
schulden van de stad. 

Naast de terechte opmerking dat de keuze om deze massa aan 
vernieuwingswerken per sé op één legislatuur te willen door-
voeren, nefast is voor onze handel, kwam Jelle met het slechte 
nieuws dat men door deze snelheid ook heel wat subsidies van 
de Vlaamse overheid heeft laten liggen. Schoorvoetend kon de 
burgemeester niet anders dan hem gelijk geven.  De wenkbrauwen 
in de zaal fronsten toen Vautmans met de opmerking kwam dat 
de schade voor de middenstand nog wel meeviel en Jelle niet zo 
moest overdrijven.

Tijdens het debat over de festivalsite in Brustem uitte Jelle zijn 
bezorgdheid over de concrete meerwaarde voor de Truienaar. 
In principe heeft de N-VA niks tegen een festivalweide, maar we 

vrezen dat een braakliggend industrieterrein van 94 (!) hectare 
niet voor die tewerkstelling zal zorgen die een andere invulling 
wel had kunnen doen.

Het was een boeiend debat waarin al enkele kaarten voor 2018 op 
tafel werden gelegd. Toch hopen we dat dit nog niet het begin is 
van een lange verkiezingscampagne. Oktober 2018 is immers nog 
veraf.  

N-VA Sint-Truiden weigert gratis laptops
Het stadsbestuur van Sint-Truiden stelt gemeente-
raadsdossiers voortaan enkel digitaal ter beschik-
king. Daarom wil men alle raadsleden – op kosten 
van de stad – voorzien van een laptop. De N-VA 
bedankt hier vriendelijk voor. Met werkingsmidde-
len die elke fractie nu al krijgt, bovenop de zit- 
penningen van gemeenteraden en raadscommissies, 
kunnen gemeenteraadsleden zelf hun laptop kopen.

“Elke bestuursperiode wordt er in totaal 40 000 euro voorzien 
om gemeenteraadsleden in staat te stellen werkingsmateriaal 
aan te kopen”, zegt raadslid Mieke Claes, “Dit is ruim voldoende 
om vanuit elke fractie zelf laptops te voorzien.”

Werkingsvergoeding of laptop: één van de twee
Oppositiepartij sp.a daarentegen was in 2013 al vragende partij 
om laptops te krijgen. Ook toen protesteerde de N-VA. “Op de 

voorbije gemeenteraad stelden we de andere partijen voor de 
keuze: de werkingsvergoeding of de laptop, één van de twee. 
Jammer genoeg had geen enkele partij hier oren naar.”

Het feit dat de laptops slechts in bruikleen worden gegeven tot 
het einde van de legislatuur is voor de N-VA evenmin een  
argument. Bruikleen is immers relatief met technologische  
producten die snel verouderen.

“Van de werkings- 
vergoeding kan de 
fractie gewoon zelf 
laptops kopen.” 

Mieke Claes, N-VA-gemeenteraadslid

Bezoek het Vlaams Parlement!
Heb je zin om met jouw klas, bedrijf of vereniging het Vlaams Parlement te  
bezoeken? Jelle neemt je graag op sleeptouw doorheen de gebouwen!  
Geef ons een seintje op nick.vliegen@n-va.be
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Mindervaliden worden 
aan hun lot overgelaten
Zeer recent werden de bibliotheek en het cultuurcentrum gron-
dig vernieuwd. Helaas werd hierbij geen rekening gehouden met 
mensen met een beperking. Fractieleider Jelle Engelbosch: “Tot 
onze grote verbazing bleek dat na de renovatie de rolstoelhelling 
naast de trappen verdwenen was.”

De uitleg van het stadsbestuur hiervoor was dat rolstoelgebrui-
kers dan maar moeten rondgaan naar de andere ingang. Dit 
is opnieuw een sprekend voorbeeld van hoe ons stadsbestuur 
mensen met een beperking, en dan vooral rolstoelgebruikers, op 
een respectloze manier in de steek laat. 

Andere voorbeelden van dit slechte beleid zijn niet moeilijk te 
vinden. “Het gehandicaptentoilet in het vernieuwde stadhuis is 
al weken buiten gebruik en twee jaar geleden vroeg onze fractie 
ook al om een gehandicaptentoilet te plaatsen op de Grote 
Markt. Dit werd door het bestuur toegezegd, maar tot op heden 
staat het toilet er nog steeds niet”. 

N-VA wil European Disability card promoten

De N-VA wil alle opties aftasten om mensen met een beperking 
in Sint-Truiden zo goed mogelijk te ondersteunen en om hun 
inclusie in de maatschappij te bevorderen. Wij gaan dan ook op 
de eerstvolgende gemeenteraad voorstellen om ook in onze stad 
de European Disability Card te promoten. 

Deze kaart geeft bepaalde voordelen aan mensen met een beper-
king, denk hierbij aan voorbehouden plaatsen tijdens een (sport)
evenement of een aangepaste gids. Ze is momenteel al geldig in 
zeven EU-landen.

Vader en moeder in de bloemetjes

 Bij de vernieuwing van de bib hield de 
stad geen rekening met rolstoelgebruikers. 
De rolstoelhelling is immers verdwenen, 
ziet N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch.

  Op Moederdag bedankte de N-VA de  
Truiense mama’s voor alles wat zij doen.

  Ook de vaders vergaten we niet. Zij kregen 

begin juni een geschenkje voor Vaderdag.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


