
Eén jaar geleden bedank-
ten we in dit huis-aan-

huisblad onze kiezers die het
mooie resultaat bij de
Vlaamse verkiezingen moge-
lijk maakten. Nu, één jaar
later, bedanken we onze kie-
zers opnieuw!

De N-VA heeft op 13 juni een
historische overwinning
geboekt. De partij behaalde
27,8 % van de stemmen voor
de Kamer en 31,4 % voor de
Senaat. Dat leverde in totaal 27 Kamerleden en 14 senatoren op.

In Limburg deed de N-VA het zelfs nog beter. Hier scoorden we 28,8 % voor de
Kamer en 32,6 % voor de Senaat. Peter Luykx, Steven Vandeput, Karolien
Grosemans en Veerle Wouters zijn de Limburgse N-VA’ers die in de Kamer zullen
zetelen. Huub Broers en Kim Geybels zullen N-VA Limburg vertegenwoordigen in
de Senaat.

Ook in kanton Sint-Truiden kon de N-VA een mooi resultaat optekenen: 24,7 % voor
de Kamer. Dat was slechts 0,1 % of 24 stemmen minder dan de sp.a die, door het
grote verlies van CD&V, nipt de grootste werd in het kanton. Voor de Senaat werd
de N-VA wel de grootste partij in het kanton. Met 30,3 % behaalden we 9 % meer
dan de sp.a.

Met deze goede resultaten is de N-VA nu een grote partij geworden. Ondanks deze
mooie uitslagen en blijken van vertrouwen in het programma en de mensen van de
N-VA, mogen we echter niet dagdromen en moeten we denken aan de toekomst. De
N-VA moet zich nu ook op lokaal vlak verankeren. 

Hiervoor kunnen we alle hulp gebruiken. Indien u zich
aangesproken voelt om - actief of passief - mee te werken
met onze partij, aarzel dan niet om u lid te maken. Dit
kan door mijzelf of een van de andere leden van N-VA
Sint-Truiden te contacteren.

Uw steun en lidmaatschap worden erg geapprecieerd en
verwelkomd!

Hans Govaerts
Secretaris N-VA Sint-Truiden

hans.govaerts@n-va.be

Jong N-VA Sint-Truiden
nodigt alle jongeren uit voor een

infoavond over het 
Israëlisch-Palestijns conflict.

Deze infoavond vindt plaats op
vrijdag 24 september 2010 

om 20 uur 
in een vergaderzaal van het

Cultureel Centrum.

Toegang is gratis!

Voorzitter van Jong N-VA Sint-
Truiden Hans Govaerts bracht

vorig jaar een bezoek aan de regio
en zal aan de hand van foto’s en

kaarten vertellen over zijn 
ervaringen en over de geschiede-

nis van het conflict.

Om een idee te hebben van het
aantal aanwezigen vragen we om
op voorhand een seintje te geven

als je komt. Dit kan bij Hans
Govaerts: hans.govaerts@n-va.be
of op het nummer 0475 31 50 22.
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Nu lokaal verankeren

V.U. Roeland Vavedin
Hasseltsesteenweg 372
3800 Sint-Truiden
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De N-VA werd de grootste
partij van het land, ook in
Limburg.
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Wie is Jelle Engelbosch?
Ik ben een geboren en getogen Truienaar, ben op-
gegroeid “op de buiten” in Bautershoven en heb
lagere en middelbare school gelopen bij de Paters in
Zepperen. Na enkele Antwerpse en Leuvense
omzwervingen ben ik mijn carrière gestart als admi-
nistratief medewerker bij een vastgoedmakelaar.
Gedreven door mijn ambities ben ik kort nadien in
Sint-Truiden met een eigen immobiliënkantoor
gestart. Ondertussen run ik dat een viertal jaren,
samen met mijn echtgenoot. 

Heb je als zelfstandige nog tijd voor hobby’s?  
Een eigen zaak hebben betekent dat vrije tijd en
werken altijd in elkaar verweven zijn. Ik heb het
grote geluk dat mijn werk mijn hobby is. De weini-
ge tijd die overblijft, spendeer ik vooral aan fotogra-
fie en het volgen van de lokale en nationale politiek.
Verder maken mijn man en ik regelmatig tijd om
even op vakantie te gaan en genieten wij vooral van
de leuke dingen van het leven.

Jelle, waarom kies je voor de N-VA?
Bart de Wever overtuigde mij al met “Het kostbare
weefsel”, zijn verzamelde columns waarin hij over
brede maatschappelijke thema’s telkens opnieuw de

nagel op de kop sloeg. Toen ik daarna de programma-
punten van de verschillende Vlaamse partijen ver-
geleek, kreeg ik de bevestiging van wat ik eigenlijk
al wist: de N-VA, als no-nonsense partij met duide-
lijke en rechtlijnige standpunten, is de enige juiste
keuze.

Je treedt ook meteen toe tot het bestuur van N-VA
Sint-Truiden. Wat zijn volgens jou de prioriteiten
op lokaal vlak?
De huidige meerderheid in Sint-Truiden moet stop-
pen met het geld langs deuren en vensters naar bui-
ten te smijten. De interne ruzies moeten plaats-
maken voor samenwerking en inhoudelijk overleg.
Als N-VA moeten we het huidige non-bestuur 
continu aan de kaak blijven stellen en een alternatief
bieden na de verkiezingen van 2012.

0 het aantal keren dat de burgemeester overleg gepleegd heeft alvorens ons Truiens Capucienessenplein om
te dopen tot Nicaraguaplein. De inhuldiging met bijhorende receptie had al plaatsgevonden toen de gemeente-
raad zijn goedkeuring nog moest geven.

1,40 de prijs in euro om een uurtje te parkeren in het stadscentrum. Dit is een stijging van maar liefst
75 %, er moet immers geld in het meer dan lege laatje van de stad komen.

5 het verplicht aantal verkeersboetes dat iedere politieman/-vrouw dient
uit te schrijven per maand.  U bent dus gewaarschuwd als u tegen het einde
van de maand plots muggenziftende agenten tegenkomt die nog snel enkele
boetes nodig hebben.

40 het aantal centimeters doorgang dat je als voetganger hebt om de 
jungle van tafels, stoelen, bloembakken en menuborden rond het Heilig-
Hartplein te trotseren, wandelende tegenliggers niet meegerekend.

25 000 kostprijs in euro van de verzinkbare paal aan het Speelhof,
tijdverlies en extra administratiewerk door politiek geruzie niet meegere-
kend.

Lidmaat: 
Jelle Engelbosch

Ien, twie, drei, ... getalle aat Sintruin

STEEKKAART
Geboren op 10/06/1980 in Sint-Truiden 
Gehuwd met Kim Wouters
Adres: Clement Cartuyvelsstraat 39, Sint-Truiden
Beroep: Vastgoedmakelaar
E-mail: jelle.engelbosch@n-va.be
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Jaarverslag politie

Als we het meest recente jaarverslag van de politie
mogen geloven, is Sint-Truiden een veilige stad

met relatief weinig problemen. Om dit te geloven moet
u de cijfers wel ‘juist’ interpreteren: u moet er immers
rekening mee houden dat - en ik citeer uit het voor-
woord - “de stijging van meldingen vooral te maken
heeft met de laagdrempeligheid van het politiehuis en
het feit dat u tegenwoordig nogal snel durft gaan kla-
gen.”

Wij van de N-VA houden niet zo van dit soort boch-
tenwerk en van rare interpretaties. We kijken liever
naar de werkelijkheid. Dit zijn de feiten, over een peri-
ode van vijf jaar:
• stijging van het aantal gauw-  en winkeldiefstallen

met respectievelijk 43 en 125 %;
• stijging van het aantal interventies met 50 %;
• verviervoudiging van het aantal problemen met

jeugd (leerplicht, jeugdbescherming, ...);
• verdubbeling van het aantal meldingen inzake

overlast;
• verzesvoudiging van de gemeentelijk administra-

tieve sancties (vechtpartijen, vandalisme, sluikstor-
ten, ...).

OORZAKEN AANPAKKEN
Volgens onze burgemeester is criminaliteit nu eenmaal
van alle tijden en is het de politieorganisatie die zich
moet aanpassen aan de “gewijzigde maatschappelijke

evoluties”. U begrijpt zelf al rond welke hete brij hij
draait. Nog volgens Vandenhove moeten we de veilig-
heidscijfers altijd in relatie met de oplossingsgraad
zien. Van oorzaken aanpakken heeft de Truiense bur-
gervader blijkbaar nog nooit gehoord. 

THEEKRANSJE
Op basis van het jaarverslag stellen we verder nog vast
dat de prioriteiten blijkbaar liggen op het vlak van stu-
diedagen, het houden van enquêtes, leefbaarheidsbab-
beltjes, opendeurdagen en buurtbevragingen. Volgens
ons heeft de burger geen nood aan deze werkuur-
verslindende theekransjes. De Truienaar wil een goede
politiewerking die klaarstaat wanneer het echt nodig
is.  Het is niet normaal  dat je in het weekend soms tot
twee uur moet wachten op hulp omdat er slechts twee
interventieploegen zijn voor de volledige politiezone
Gingelom-Sint-Truiden-Nieuwerkerken.

ORDERS VAN HOGERHAND
Het is al te makkelijk de politie af te rekenen op het
gekozen beleid. Deze mensen doen immers continu
hun uiterste best doen om de problemen aan te pakken
en de burger van dienst te zijn.  Het onthaal in het 
politiehuis, de luisterbereidheid en de wil om een
oplossing voor elk probleem te vinden is er een van
nooit geziene klantvriendelijkheid. De politie zelf is
een voorbeeld voor vele andere steden en gemeentes.
Getuige daarvan zijn ondermeer de weinige klachten
die werden ingediend tegen politieambtenaren, klach-
ten die ook nog eens ongegrond bleken te zijn.
Uiteraard is het niet leuk een ijverige agent tegen te
komen die je voor de minste bagatel op de bon slingert,
maar bedenk dan dat hij of zij enkel orders van hoger-
hand uitvoert.

Een reactie van de leden van de politieraad hebben we
niet gehoord. Voor hen is er blijkbaar geen vuiltje aan
de lucht.  Wij vermoeden dat ze pas enkele weken voor
de volgende verkiezingen uit hun winterslaap zullen
ontwaken en moord en brand gaan schreeuwen.  

Jelle Engelbosch
Bestuurslid N-VA Sint-Truiden

jelle.engelbosch@n-va.be

Dossier

N-VA PLEIT VOOR GERICHT GEBRUIK  
BEVEILIGINGSCAMERA’S 

De toeristische infoborden aan de Veemarkt worden
na herhaaldelijke vernielingen niet meer vervangen.
Hetzelfde geldt voor de glazen geboorteborden in
het stadspark. Ook deze werden voortdurend stuk
geslagen … exit geboorteborden dus.

Deze capitulatie is een totaal verkeerd signaal en
geeft aan dat vandalen in Sint-Truiden straffeloos
hun slag thuishalen ten koste van leuke stedelijke
initiatieven. Het geld van de vele herstellingen had
nuttiger besteed kunnen worden door het plaatsen
van (desnoods tijdelijke) camera’s op deze delict-
gevoelige plaatsen. Waarom vooral de sp.a zich
tegen het gericht gebruik van camera’s blijft verzet-
ten, is ons een raadsel.

Als het zo verder gaat, wordt dan straks ook de
zaterdagmarkt afgeschaft wegens te veel gauwdief-
stallen?

Het aantal gauw- en 
winkeldiefstallen is de

voorbije 5 jaar met 
respectievelijk 43 en 

125 % gestegen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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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De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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