
Sinds 2004 heeft N-VA een sterke fractie in het Vlaams Parlement. Tot eind sep-
tember 2008 maakten we met minister Geert Bourgeois deel uit van de Vlaamse

regering en konden we sterk onze stempel drukken op het gevoerde beleid. Zo
kwam er onder impuls van N-VA een inburgeringsbeleid tot stand dat nieuwko-
mers in Vlaanderen verplicht om een integratietraject te volgen. N-VA lag ook aan
de basis van de Vlaamse wooncode. Die verplicht huurders van een sociale woning
om ofwel Nederlands te kunnen spreken ofwel bereid te zijn Nederlands te leren.

N-VA woog ook op tal van andere dossiers. Onze Vlaamse fractieleider en ‘bull-ter-
rier’ onder de parlementairen, Jan Peumans, staat ervoor gekend zich met veel dos-
sierkennis vast te bijten in probleemdossiers, zeker aangaande mobiliteit. Ook de uit
Sint-Truiden afkomstige Helga Stevens (nu woonachtig te Gent) is een harde wer-
ker. Zij gaf mee vorm aan het gelijkekansen- en toegankelijkheidsbeleid in
Vlaanderen. Dankzij de inzet van Jan, Helga en onze 4 andere Vlaamse parlement-
sleden, is de N-VA fractie er ongetwijfeld in geslaagd om de laatste 5 jaar mee vorm
te geven aan een steeds zelfstandiger wordend Vlaanderen.

Op 7 juni 2009 verkiezen we een nieuw Vlaams Parlement. Ditmaal trekt N-VA
alleen naar de verkiezingen. Wat echter niet wil zeggen dat onze ambitie kleiner is.
Ook deze keer willen we met onze verkozenen een sterke fractie uitbouwen waar-
mee de andere partijen rekening moeten houden.
Naast Vlaamse verkiezingen verkiezen we die dag ook een nieuw Europees

Parlement. Huidig Europarlementslid
Frieda Brepoels heeft de afgelopen 5
jaar Vlaanderen een stem gegeven in
Europa en is kandidaat om dit de vol-
gende 5 jaar te blijven doen.

De kieslijst voor het Vlaams
Parlement wordt in Limburg getrok-
ken door Jan Peumans – naast Vlaams
parlementslid ook eerste schepen in
Riemst. N-VA Sint-Truiden zal ook
een kandidaat aanleveren en heeft

gekozen voor Hans Govaerts. Hans stond al eens op een verkiezingslijst. In 2006
behaalde hij bij de Truiense gemeenteraadsverkiezingen 726 voorkeurstemmen. 
N-VA Sint-Truiden heeft er dan ook alle vertrouwen in dat Hans ook op dit niveau
een mooi resultaat zal behalen. Hans en N-VA Sint-Truiden rekenen alvast op uw
steun en stem!

Roeland Vavedin
Voorzitter N-VA Sint-Truiden

roeland.vavedin@n-va.be

September ‘08. Hoerageroep bij
Franstaligen, Open VLD en sp.a:
het kartel CD&V/N-VA was uit
elkaar gespeeld!

Zonder hier te analyseren wat er
gebeurd is, kunnen we enkel vast-
stellen dat het kartel werkte.
Jarenlang communautair immobi-
lisme werd doorbroken: het kartel
schudde aan de boom!

Spijtig genoeg zitten we nu terug
in de prehistorie en zullen we tot
de verkiezingen moeten wachten
om de postjesgezinde politici te
dwingen tot een meer toekomstge-
richte politiek voor Vlaanderen.

Velen vroegen zich af wat er met
de lokale kartels zou gebeuren. N-
VA is duidelijk: daar waar samen-
werking een positief effect voort-
brengt, waar ‘elkaar aanvullen’
leidt tot betere resultaten, blijven
kartels bestaan. Zo ook in Sint-
Truiden. CD&V/N-VA is overi-
gens de enige fractie waar er
democratisch en zonder interne
ruzies aan politiek wordt gedaan.
Met een kersverse Vlaamse
minister in ons midden zijn we nog
meer dan vroeger een fractie waar
rekening mee moet worden gehou-
den.

Het vertrouwen dat de Truiense
kiezer in CD&V/N-VA stelde
wordt niet beschaamd.

N-VA blijft in
Truiens kartel

Sint-Truiden
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N-VA klaar…

voor belangrijke verkiezingen

V.U. Roeland Vavedin
Hasseltsesteenweg 372
3800 Sint-Truiden

Hans
Govaerts
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Wie is Annemie Debruijn?
Ik ben een geboren en getogen Truiense. In

Kindsheid Jesu in Hasselt heb ik voor kleuteronderwij-
zeres gestudeerd en dat beroep heb ik 37 jaar uitgeoe-
fend in de Sint-Lutgardisschool in Tongeren.

Vanwaar je politieke interesse?
Zoals vele N-VA’ers kom ik uit een Vlaamsgezinde fami-
lie. Zo ben ik als 15-jarige al gaan betogen voor ‘Leuven
Vlaams’. Ik ben jarenlang naar de IJzerbedevaart gegaan
en was lid en later leidster van de VVKM, het ‘Vlaams
Verbond van Katholieke Meisjesgidsen’. Zeker die eerste
‘V’ was voor mij zeer belangrijk. 
Als Vlaming ben ik altijd trots geweest op onze taal. Ik
hecht veel belang aan het correct gebruik van het
Nederlands. Helaas merk ik dat er steeds meer slecht
Nederlands gesproken wordt. Ook hou ik van het
Nederlandstalige lied. Op de Nekka-Nacht en het
Vlaams Nationaal Zangfeest ben ik steeds van de partij.
Mijn Vlaamsgezindheid was van jongs af aanwezig,
geen wonder dus dat ik lid werd van de Volksunie (VU).

Waarom heb je na het uiteenvallen van de VU voor de 
N-VA gekozen?
Zij stonden het dichtst bij mijn gedachtegoed. Ik kan mij
zeer goed terugvinden in de basisprincipes van de par-

tij. Zo ben ik bv. zeer tevreden over het N-VA standpunt
inzake het migratie- en inburgeringsbeleid.
Buitenlanders die hier komen wonen en zich willen inte-
greren moeten wat mij betreft kansen krijgen. Zo woont
er bij mij in de buurt een Kosovaarse familie waarvan de
ouders zeer hard werken en hun uiterste best doen om
zich goed te integreren. Voor die mensen heb ik veel
bewondering. Maar voor anderen die geen interesse
hebben om zich hier in te burgeren moet de overheid
zorgen dat de dossierbehandeling niet te lang blijft aan-
slepen en zorgen voor een snelle repatriëring zoals in
vele Europese landen al het geval is.
Ook rond de economische thema’s is N-VA goed bezig,
kijk maar naar hun economisch relanceplan (www.n-
va.be/meer/relanceplan) dat begin januari werd voor-
gesteld. Zo kunnen ze weerwerk bieden tegen de tradi-
tionele partijen met hun syndicale achterban.

Het leven zoals het is: OCMW-raadslid

Een en ander begint stilletjes aan terug in zijn plooi te
vallen binnen de OCMW-raad...

Het is duidelijk dat iedereen zijn eigen stijl heeft en dat
sterke karakters af en toe botsen, maar na het verlies
door de Voorzitter van het OCMW en de Lijst
Burgemeester (tot 3 maal toe: voor de Gouverneur, de
Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden
en de Raad van State!) van de procedures inzake het
nieuwe rusthuis, zijn we nu toch met de volledige
OCMW-raad tot een constructief akkoord gekomen over
hoe verder te werken. 

Het is alleen maar spijtig dat het bijna 2 jaar heeft moe-
ten duren en we het spel keihard juridisch hebben moe-
ten spelen vooraleer er naar ons geluisterd werd. Ik hoop
dat dit naar de toekomst toe zo kan verder gezet worden
en we niet opnieuw aan juridische oorlogsvoering gaan
moeten doen: dit is ‘in the end’ alleen maar in het nadeel
van de Truienaars.

De advocate van het OCMW is intussen belast met een
nieuwe gunningsopdracht voor het nieuw te bouwen
rusthuis uit te schrijven die een evenwichtige situatie
creëert tussen enerzijds de financiering en anderzijds het
projectbeheer, waarbij er spijkerharde garanties
gevraagd worden inzake budget, tijdslijn, kwaliteit, etc.

Laat ons hopen dat dit een goede basis zal zijn om het
rusthuisproject alsnog binnen een aanvaardbare termijn
te realiseren. Ik volg het dossier in ieder geval voor U op!

Lieven Bogaert
OCMW-Raadslid N-VA
lieven.bogaert@n-va.be

Lidmaat: 
Annemie Debruijn

Nieuwe gunningsopdracht voor rusthuis

STEEKKAART
Geboren: 
21/10/1952 te Sint-Truiden

Echtgenote van
Etienne Paemelaere

Adres: Rozenstraat 16

Studies en beroep: Kleuteronderwijzeres

Kinderen: Stijn (34)

Functie binnen N-VA: actief lid

Lid sinds: 2001, voorheen VU
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N-VA eist oplossing fietsdiefstallen station

Anti-Vlaams optreden van Truiense politie

Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat er in 
de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwer-

kerken minder fietsen gestolen werden. Puik werk van
de politie dus. Opvallend is echter dat de fietsdiefstal-
len in de omgeving van het station een plaag blijven en
zelfs toenemen. Balen is het wanneer je terugkomt van
je werk met de trein of bus en je fiets gepikt is. We vra-
gen dan ook een oplossing voor dit al jaren aanslepen-
de probleem. Zeker in deze tijd waarin de burger,
terecht, wordt aangezet meer gebruik te maken van het
openbaar vervoer en de auto thuis te laten om files te
vermijden, ten gunste van het milieu en de porte-
monnee. 

Mogelijke oplossingen zijn het installeren van camera-
’s rond de fietsstallingen. Het systeem met de fiets-
boxen dat momenteel al op de parking van het
Europaplein wordt toegepast lijkt ook een succes. 
De oplossing zal van het stadsbestuur moeten komen,
aangezien de burger zelf al inspanningen doet o.a.
door het aanschaffen van stevige sloten (die ze zoals
aangeraden met het kader van hun fiets vastmaken
indien de accommodatie dit toelaat, of door het laten
graveren van hun rijksregisternummer in hun fiets). 

Zeer nuttig is dat men via de website van de politie
aangifte kan doen van fietsdiefstallen:
http://www.police-on-web.be. N-VA pleit wel voor
betere toegankelijkheid tot deze site, dus zonder kaart-
lezers e.d. Een extra oplossing lijkt ons een databank,
aangelegd door de politie, met
foto’s van alle teruggevonden
fietsen. Zo kunnen slachtoffers
hun fiets ook terugzoeken zon-
der nodeloze verplaatsingen.

Jan Wouters
Bestuurslid N-VA Sint-Truiden

jan.wouters@n-va.be

Iedereen die regelmatig naar het wielrennen of het
veldrijden kijkt zal ongetwijfeld al de Vlaamse leeuw-
envlaggen van Vlaanderen Vlagt gezien hebben. Deze
politiek neutrale organisatie wil op deze manier
Vlaanderen en haar symbolen promoten. Naast die
bevlaggingsacties zijn er ook vrijwilligers die ‘wande-
len voor Vlaanderen’. Voor deze mensen is wandelen
hun hobby en ze koppelen het nuttige aan het aange-
name door een Vlaamse vlag mee te nemen. Twee van
die ‘wandelaars voor Vlaanderen’ wandelden zo op
een dag doorheen onze mooie Trudostad.

Niets mis mee, zal u ongetwijfeld denken. Helaas dacht
een overijverige politieagent
daar anders over! De agent
maakt er de eerste wandelaar
op attent dat het in Sint-Truiden
verboden is om met een vlag
rond te lopen en kleine
zwaaivlaggetjes aan de kinde-
ren uit te delen. De agent vraagt
naar het ‘wie, wat en waarom?’.
De wandelaar geeft een woord-
je uitleg en overhandigt de
agent ter info een klein agen-
daatje met daarin bondig de

nodige uitleg. Ook de tweede wandelaar, die wat ver-
derop liep, wordt nadien op dezelfde manier aange-
sproken maar hij vergeet een agendaatje te geven.
Enkele dagen later kregen beide wandelaars een ‘Pro
Justitia’ van de politie van Sint-Truiden in de bus. Op
basis van het verslag van de agent worden beide wan-
delaars elk getrakteerd op een boete van € 62,5. Dit was
niet voor het rondwandelen met een Vlaamse vlag, niet
voor het uitdelen van die kleine zwaaivlaggetjes, maar
wel voor het uitdelen van ‘flyers’, wat door het politie-
reglement van de stad Sint-Truiden verboden is zonder
toestemming. Er was een fotocopie van het bewuste
agendaatje bijgevoegd. Zoals hierboven vermeld was

er van ‘flyeren’ helemaal geen sprake.

N-VA Sint-Truiden betreurt dit anti-Vlaamse
optreden van de Truiense politie. Wandelaars
met een Belgische driekleur zullen in Sint-
Truiden vermoedelijk geen hinder ondervin-
den, maar wie met het officiële symbool van
onze Vlaamse Gemeenschap rondloopt kan
zich dus aan een boete verwachten!

Roel Masson
Bestuurslid N-VA Sint-Truiden

roel.masson@n-va.be  
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

�

Jan Peumans, 
Vlaams 
parlementslid

Frieda
Brepoels,
Europees
parlementslid

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN 

UIT UW PROVINCIE

Regering zonder Vlaamse meerderheid is schande
Met de regering Van Rompuy I kiezen CD&V
en Open VLD opnieuw voor een federale
regering zonder Vlaamse meerderheid.
Bart De Wever: “Met de regering Leterme I
kon men dit door het wegvallen van de 
N-VA nog verklaren als een accident de par-

cours, maar nu kiezen beide partijen hier
bewust voor. Ik vrees daarom dat deze regering,
die opnieuw gedomineerd wordt door

Franstaligen, er niet in zal slagen om institutio-
neel en financieel orde op zaken te stellen.”

Ontgoocheld?
De Wever: “Van Open VLD weten we al lang dat ze
de Vlaamse belangen verwaarlozen, maar dat ook
CD&V nu bewust kiest voor een regering zonder
Vlaamse meerderheid, is erg ontgoochelend. Dit is

een unicum in de Belgische geschiedenis, een
historisch dieptepunt voor Vlaanderen.”

Wat nu?
De Wever: “De slagkracht van deze regering om
eindelijk orde op zaken te stellen zal nihil zijn.
Dezelfde partijen blijven immers aan het roer, waar-
om zal nu wel lukken wat de afgelopen maanden
niet lukte? De voorbije weken had men het enkel
maar over de poppetjes, maar wat met de inhoud?
Gaat deze regering eindelijk Fortis nationaliseren,
zoals alle specialisten adviseren? Of blijft men bij de
verkeerde keuze van de uitverkoop aan Frankrijk?
Gaat deze regering eindelijk een humaan maar
rechtvaardig asiel- en migratiebeleid voeren? Of
blijft minister Turtelboom technisch werkloos op
haar postje zitten? Gaat deze regering eindelijk ook
budgettair orde op zaken stellen? Of graaft ze
opnieuw een put in de put die Paars heeft nagela-
ten? Zal deze regering eindelijk B-H-V splitsen,
zoals het Grondwettelijk Hof vraagt? Ik vrees dat
het allemaal niets wordt…”

OOK REGERING VAN ROMPUY I BEZORGT VLAANDEREN KATER
� NET ZOALS LETERME I KIEST VAN ROMPUY I
VOOR EEN FEDERALE REGERING ZONDER VLAAMSE

MEERDERHEID. 

� ER KOMT GEEN PARLEMENTAIRE ONDERZOEKS-
COMMISSIE NAAR DE BANKCRISIS ZOALS EERDER BELOOFD

DOOR CD&V EN OPEN VLD. HET GEKNOEI IN HET

FORTIS-DOSSIER ZAL DUS NOOIT BOVEN WATER KOMEN.

� DE BANK- EN ENERGIESECTOR WORDT NU HELEMAAL

VERKOCHT AAN FRANKRIJK.

� IN OPSPRAAK GEKOMEN MINISTER WORDT BELOOND

MET HET KAMERVOORZITTERSCHAP.

� B-H-V ZAL OOK DIT JAAR NIET GESPLITST

WORDEN…

� STAATSHERVORMING: IN RUIL VOOR MASSA’S GELD

RICHTING BRUSSEL WORDEN ER MISSCHIEN NOG ENKELE

BORRELNOOTJES GESERVEERD. DE BELOOFDE GROTE

STAATSHERVORMING -NODIG VOOR UW WELVAART- KOMT

ER NIET.

� DE BUDGETTAIRE PUT WAS NA 8 JAAR VERHOFSTADT

AL GROOT, IN 2009 WORDT DEZE ALLEEN MAAR GROTER. 
DE VLAAMSE GEZINNEN BETALEN -DOOR O.A. NIEUWE

BELASTINGEN- INTUSSEN HET GELAG.

� OOK DE AANPAK VAN DE VERGRIJZING, HET

ACTIVEREN VAN WERKLOZEN, EEN RECHTVAARDIG

ASIEL- EN MIGRATIEBELEID ZONDER OPEN GRENZEN, 
EEN EIGEN VLAAMS JUSTITIE- EN GEZONDHEIDSBELEID,…
HET ZAL ALLEMAAL NIET VOOR DIT JAAR ZIJN. 

Bart De Wever 
N-VA-voorzitter 
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