
De N-VA heeft zich de voorbije periode stevig op de politieke kaart gezet. Het is
dé Vlaamse partij die het been stijf houdt wanneer het moet. Het is de partij die

zegt wat moet gezegd worden en die trouw blijft aan wat ze de kiezers heeft
beloofd: meer Vlaanderen voor meer welvaart en welzijn. De N-VA wordt daarvoor
afgekraakt door de Franstalige partijen en pers. Desondanks houden we voet bij
stuk. Het is dus vandaag de Nieuw-Vlaamse Alliantie die de wind in de zeilen heeft.
De partij ziet haar ledenaantal stijgen, scoort goed in de peilingen, slaagt erin op het
beleid te wegen, haalt regelmatig de media en wordt
door vriend en vijand ernstig genomen.

De N-VA is goed georganiseerd en heeft meer dan
tienduizend leden, wat in verhouding tot het stemmen-
aantal indrukwekkend mag heten. De partij beschikt
over hardwerkende mandatarissen en een verjon-
gend en goed functionerend partijsecretariaat. Ook
in Sint-Truiden wenst de N-VA met dit gloednieuwe
blad de partijwerking in de gemeente aan te zwen-
gelen. Actief nadenken en meewerken aan een
beter Vlaanderen, dat groeit vanuit betrokkenheid
met de dagelijkse omgeving.

Er is in onze stad nog werk aan de winkel. Tal van dossiers krijgen door het geruzie
in het gemeentehuis geen of nauwelijks aandacht. N-VA Sint-Truiden wil daar
samen met u verandering in brengen en vraagt daarom aan alle lezers van dit blad
om mee te denken over hoe Sint-Truiden beter bestuurd kan worden. Al uw ideeën
en suggesties kan u mailen naar: sint-truiden@n-va.be.

Als u zich geroepen voelt om actief mee te werken met de N-VA, in Vlaanderen en
Sint-Truiden, neem dan ook snel contact met ons op! U kan alvast met ons kennis-
maken op onze pannenkoekendag op 9 mei in Zepperen. Iedereen is er van harte
welkom!

Hans Govaerts, 
secretaris N-VA Sint-Truiden, 
hans.govaerts@n-va.be

N-VA EN JONG N-VA 
SINT-TRUIDEN NODIGEN U UIT

OP HUN 
6e

PANNENKOEKENDAG

Ook dit jaar kan u weer genieten
van onze lekkernijen!

Kom dus op 
zondag 9 mei 2010 

naar Zepperen, waar wij u met
plezier verwelkomen in zaal 

‘De Drie Gezusters’ gelegen in
Zepperendorp 10  en dit tussen

14.00 en 18.00 uur

Om 15.00 uur start er ook een
gezellige natuurwandeling 
doorheen onze fruitstreek.

Voor 5 euro eet u 
2 pannenkoeken en  krijgt u een

consumptie. De wandeling is
natuurlijk gratis.

Inschrijven kan bij Hans Govaerts
(0475 31 50 22, Zoutstraat 26, 3800

Sint-Truiden) of door te mailen
naar sint-truiden@n-va.be.

Sint-Truiden
Ja a r ga ng  6  •  N r. 1 - m e i  2 0 1 0  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

Actief nadenken en meewerken aan een …

… beter Vlaanderen, begint in Sint-Truiden

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

“De N-VA 
ziet haar ledenaantal stijgen.In Sint-Truiden 
is dat 

niet anders.”
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Waarom ben je lid geworden van de N-VA?
In de eerste plaats omdat mijn visie dicht aan-

leunt bij de standpunten van de N-VA. Daarnaast
kom ik uit een redelijk Vlaamsgezinde familie -
langs moederskant. Zo heeft onder andere mijn
grootmoeder, Irma Beirens, zich vroeger nog ingezet
voor de Volksunie.

Welke N-VA-standpunten in het bijzonder hebben
je overtuigd in jouw keuze?
Enerzijds de standpunten waarmee de N-VA regel-
matig in het nieuws komt, zoals de geldstromen van
Vlaanderen naar Wallonië en de migratie- en inte-
gratieproblematiek. Voor mij is de N-VA de enige
partij die rond deze thema’s de problemen bij naam
durft te noemen zonder daar een racistisch discours
aan te koppelen. Anderzijds ben ik zeer blij dat de
N-VA ook actief is rond de zogenaamde ‘zachtere
thema’s’ zoals gezin, gezondheidszorg, hospitalisatie-
verzekering en kinderbijslag. 

Zijn er mensen bij de N-VA waar je bewondering
voor hebt?
Ik heb een grote bewondering voor Helga Stevens
(Vlaams volksvertegenwoordiger, geboren in Sint-
Truiden). Zij heeft ondanks haar handicap enorm

veel bereikt. En ik vind het knap dat ze zich blijft
inzetten voor gehandicapten. Ook voor Jan
Peumans heb ik veel respect. Onder meer omdat hij
nooit een blad voor de mond neemt en hij de eerste
parlementsvoorzitter is die er openlijk voor uitkomt
dat hij teveel verdient.
Uiteraard heb ik ook veel sympathie voor Bart De
Wever. Veel Vlamingen hebben hem beter leren ken-
nen in ‘De Slimste Mens’. Maar dat programma op
zich heeft volgens mij niet zozeer bijgedragen tot de
verkiezingsoverwinning van de N-VA. Wie dat wel
zegt, beweert eigenlijk dat de mensen dom zijn.
Door zijn deelname aan het populaire televisiepro-
gramma is men meer naar zijn ideeën gaan luisteren
wanneer hij te gast was in de politieke programma’s.
Het zijn de standpunten die hij daar verdedigde die
vele kiezers konden overtuigen.

Geboren: 24/06/1985 in Sint-Truiden
Dochter van: Gonda Stevens en Marc Claes
Adres: Stapelstraat 56
Studies: Voeding en dieet aan de KHL en 
diabetes educator aan de Khlim
Beroep: klinisch diëtiste
Lid sinds: 2009

Er begint stilaan maar zeker beweging te komen in
het OCMW-rusthuisdossier! Hoewel er nog een aan-
tal meningsverschillen zijn wat betreft de aanpak
(hoe kan het ook anders in de Truiense politiek...),
zijn de grote krijtlijnen van het dossier zich duidelijk
aan het aftekenen.

TERUGGEFLOTEN
U zal zich herinneren dat de N-VA zich indertijd
verzet heeft tegen de bouw van het rusthuis volgens
een soort “sleutel-op-de-deur”-principe, waarbij
projectbegeleiding en financiering door dezelfde
partij werden waargenomen (met alle mogelijke
problemen inzake onafhankelijkheid en controle tot
gevolg). Ik heb er toen samen met een aantal gelijk-
gestemde politici voor kunnen zorgen dat het
OCMW hierover teruggefloten werd door zowel de
gouverneur als de Vlaamse minister voor
Binnenlandse Aangelegenheden.

GOED EN BETAALBAAR 
Als gevolg daarvan wordt er op nu meerdere en
onafhankelijke sporen gewerkt, hetgeen het project

zowel organisatorisch als financieel onder controle
moet kunnen houden. Het gespecialiseerde bureau
Probis is intussen aangesteld als projectbegeleider,
de Vlaamse Bouwmeester is op zoek naar een objec-
tief aan te stellen architect en vervolgens zal een
aanbesteding uitgeschreven worden bij de banken
voor de financiering van het project.
Dat een en ander traag gaat en niet van een leien
dakje loopt, is een feit ... Ik ga er echter van uit dat
de basis nu gelegd is om op een constructieve
manier te kunnen verder werken en dat de Sint-

Truidense bejaarden
over enkele jaren over
een goed en betaalbaar
(zowel voor de bejaarde
als de belastingbetaler)
rusthuis zullen kunnen
beschikken.

Lieven Bogaert, 
OCMW-raadslid, 
lieven.bogaert@n-va.be

Lidmaat: 
Mieke Claes

Het leven zoals het is: OCMW-raadslid

Mieke Claes
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Jong N-VA Sint-Truiden 
doet mee met de Vredesfietseling

Bijna een eeuw geleden verzamelden jonge Vlamingen
voor het eerst op de IJzervlakte om hun gesneuvelde
echtgenoten, vaders, zonen, broers of kameraden uit
de Eerste Wereldoorlog te herdenken met de wens:
“Laat dit nooit meer gebeuren. Geef elk volk zijn recht
op zelfbeschikking”. Op de IJzertoren staat daarom in
vier talen: NOOIT MEER OORLOG.

VAN VOEREN NAAR DIKSMUIDE
Omdat strijd tegen oorlog nog even actueel is als toen,
fietst een grote groep jongeren elke zomer opnieuw
dwars door Vlaanderen richting IJzertoren, van Voeren
naar Diksmuide. Dit jaar wordt de fietstocht – mede
georganiseerd door Jong N-VA – voor de 34ste keer

gereden. De tocht vindt plaats tijdens de drie dagen
voorafgaand aan de IJzerbedevaart op 29 augustus. De
boodschap van ‘Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid’
is onze steun meer dan waard.

OOK VOOR DE NIET-GETRAINDE FIETSER
Op drie dagen tijd leggen de fietsers ongeveer 300 kilo-
meter af. Je moet geen atleet zijn om de fietstocht te
kunnen uitrijden. Er zijn voldoende tussenstops en je
kan altijd een extra rustpauze inlassen door de tocht
eventjes vanuit de bus te volgen. Onderweg garande-
ren begeleidende motorrijders de verkeersveiligheid.
Iedereen haalt dus gezond en wel de eindstreep.

OOK MET JOU ERBIJ?
De Vredesfietseling is een unieke combinatie van sport,
plezier en maatschappelijk engagement. De Vredes-
fietseling, een hoop vrienden, nieuwe en oude, dit jaar
ook met jou erbij? Vrede, vrijheid en verdraagzaam-
heid, het een kan niet zonder het ander. Doe mee en
geef een positief signaal: Voor een betere toekomst!
Voor een verdraagzaam en vrij Vlaanderen!

Wil je meer informatie of wil je je inschrijven, 
contacteer dan Hans Govaerts 

(0475 31 50 22 of hans.govaerts@n-va.be).

IN MEMORIAM

Sinds het laatste nummer 
van ons blad hebben we helaas

afscheid moeten nemen van 
twee mensen die ons 

dierbaar zijn:

Esmeralda Claeskens 
(° Ransberg, 21 december 1967 – 

+ Sint-Truiden, 12 september
2009), lerares KCST en actieve

vrijwilligster van 
N-VA Sint-Truiden.

Tine Deman 
(° Kortrijk, 18 juni 1980 – 

+ Wevelgem, 14 november 2009),
echtgenote van Jan Vochten. 

Jan is medeoprichter van 
N-VA Sint-Truiden en 

onze gewezen secretaris.
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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   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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.
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N-VA-Kamerlid

PETER LUYCKX

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou

maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt 
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het 
slechter in de Europese klas!

Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan 
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.

Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve 
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden 
overspoelt.

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd. 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd in de koelkast gestopt.

FEDERAAL RAPPORT

Werf 1 - de begroting            
      0/10

Werf 2 - het energiebeleid            
0/10

Werf 5 - Brussel-Halle-Vilvoorde   0/10Werf 4 - de staatshervorming      0/10Werf 3 - het asielbeleid            
    0/10

N-VA-Voorzitter

BART DE WEVER

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder 
kabbelen op het elan van de rustige vastheid, 
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders. 
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