
N-VA Sint-Truiden zag alweer beschamende taferelen op de gemeenteraad toen
de begrotingswijziging ter stemming lag.  Schepen van Financiën Roland

Duchâtelet stelde grote vraagtekens bij de aanpassingen van het vooropgestelde
budget en verweet de sp.a een gat in de hand te hebben. Dat hij deze budgetwijzi-
gingen telkens samen met zijn volgelingen unaniem heeft goedgekeurd op het 
schepencollege leek hij gemakkelijkheidshalve even te vergeten.

POLITIEKE SPELLETJE
Het is hemeltergend dat zelfs een evidente aanpassing van de cijfers, ten gevolge
van onvoorziene omstandigheden (zoals 47 % meer interventies van de brandweer
ten opzichte van vorig jaar) en door hemzelf besliste beleidskeuzes voorwerp moe-
ten zijn van het zoveelste politieke spelletje.

VAZAL
Aangezien het een brug te ver zou zijn om als schepen van Financiën tegen je eigen
financieel beleid te stemmen,  droeg Duchâtelet de Open Vld-fractie op zich slechts
te onthouden en werd CD&V het veld ingestuurd om stokebrand te spelen.
Waarom CD&V met kandidaat-burgemeester Veerle Heeren zich plots als vazal van
Duchâtelet laat gebruiken, is ons een raadsel … of misschien ook niet.
Vlaams Belang hoorde het zoals steeds in Keulen donderen en onthield zich bij de
stemming.

NIPTE GOEDKEURING
Gelukkig waren er toch twee Open Vld’ers wier verantwoordelijkheidsgevoel de
politieke akkoorden oversteeg en die zorgden voor een nipte goedkeuring (12 tegen
11) van de begrotingswijziging.  Zo kwam de dagelijkse werking van de stad niet in
het gedrang, kon er nog net op tijd wat extra strooizout worden gekocht en kon men
alle personeelslonen blijven betalen.

Gezien Duchâtelet’s ‘geniale’ idee om België aan te sluiten bij Duitsland (De Tijd
23/ 10/ 2010) hoop ik dat Sint-Truiden slechts zijn politieke
speeltuin was op doorreis naar het Oosten.

Jelle Engelbosch, 
bestuurslid N-VA Sint-Truiden, 

jelle.engelbosch@n-va.be
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Antwerpse Zonnekoning kan het niet!
(en geeft dat zelf toe …)

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

N-VA 
Sint-Truiden 
wenst u 
een 
gelukkig 
2011!

N-VA Sint-Truiden heeft sinds
enkele maanden een nieuwe 

website. Neem zeker eens 
een kijkje op 

www.n-va.be/sint-truiden
Blijf zo op de hoogte van het 
politieke reilen en zeilen in 

Sint-Truiden.

Of volg ons op Facebook onder
‘N-VA Sint-Truiden’.

Onze afdeling zal binnenkort
regelmatig een digitale 

nieuwsbrief verspreiden. Wilt u
deze ontvangen, stuur dan

gewoon een mailtje naar 
sint-truiden@n-va.be.
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Waarom ben je lid geworden van de N-VA?
Ik voelde mij al een hele tijd niet meer thuis in

mijn oude partij, de Open Vld. Voor de verkiezingen
van 13 juni 2010 heb ik daarom de tijd genomen om
alle partijprogramma’s eens goed te lezen. Snel
werd toen duidelijk dat de ideeën van de N-VA ook
mijn ideeën zijn. In het bijzonder de standpunten
over de staatshervorming en de toekomst van
Vlaanderen. Maar ook de minder gekende thema’s
van de N-VA zoals over de combinatie inburgering
en asiel, werk/gezin en milieu konden mij bekoren.

Heel Europa voelt de huidige economische crisis,
hoe kan er volgens jou bespaard worden?
Er zullen veel soorten besparingsmaatregelen nodig
zijn en iedereen zal dit voelen. Maar de politiek
moet het voorbeeld geven en op zelf besparen. Dit
kan door de afschaffing van de Senaat. Met Danny
Pieters (N-VA) is er nu voor het eerst een
Senaatsvoorzitter die zelf hiervoor pleit. Wanneer er
meer bevoegdheden naar de deelstaten gaan zijn er
minder federale ministers en staatssecretarissen
nodig, ook dat is een besparing.

Wat zou je in Sint-Truiden willen veranderen?
Sint-Truiden moet terug goed bestuurd worden.
Momenteel werkt de stad zeer inefficiënt. Meerdere
politici van de Truiense meerderheid hebben last
van te grote ego’s. Dit maakt dat zichzelf in de kijker
plaatsen en de collega’s van andere partijen een hak
zetten hun belangrijkste drijfveren zijn. 
Ik ben er trouwens van overtuigd dat Sint-Truiden
nooit zo’n grote schulden zou hebben indien burge-
meester en schepenen een beleid zouden voeren dat
gericht is op de bevolking in plaats van hun eigen
belangen te dienen.

7, het aantal dagen per week dat Open Vld-schepen Pascal Vossius zijn wagen parkeert op de voorbehouden
“dienstwagen”-parkeerplaats aan het stadhuis op de Grote Markt. Van privileges is geen sprake, het is
immers nog 20 meter stappen tot aan zijn horecazaak.

10, het aantal kilo strooizout dat de stad, op populistisch initiatief van de CD&V gratis ter beschikking zal stel-
len van elk gezin. Het vermanende CD&V-vingertje tegen de populistische uitdeelpolitiek geldt blijkbaar
enkel voor initiatieven die niet van henzelf komen.

18, het aantal jaren dat de abdijmuur aan de kant van de
Diesterstraat met houten stutten bij elkaar gehouden wordt ten
gevolge van de ontploffing van de Cicindriabeek. Dankzij een
publieke vraag van N-VA Sint-Truiden op de gemeenteraad van
oktober overweegt het stadsbestuur nu toch al tenminste er “op
termijn misschien toch maar eventueel eens iets aan te gaan doen”. 

4 020, het bruto maandloon van een schepen in Sint-Truiden.
Leuke bijverdienste als je weet dat verschillende schepenen amper
bereikbaar zijn voor hun diensten omdat ze er nog een andere full-
time job op nahouden.

973 821, het bedrag dat de technische aanpassing aan de kuip van
het huidige zwembad zal kosten.  Veel geld als je weet dat in de
geheime achterkamertjes van het gemeentebedrijf AGOST zou
beslist zijn om het zwembad binnen enkele jaren af te breken en te
verhuizen.

Lidmaat:
Ilse Court

Ien, twie, drei…getalle aat Sint-Truin

STEEKKAART ILSE COURT
Adres: Trudobron 20
Geboortedatum: 16/01/1967
Echtgenoot: Ludo Gressens
Kinderen: Kim (19), Kevin (33)
Opleiding: Lichamelijk opvoeding en sport
Lid sinds: 2010
e-mail: ilse.court@n-va.be

Ilse Court: Meerdere politic van de
Truiense meerderheid hebben last van
te grote ego's. Dit maakt dat zichzelf in
de kijker plaatsen en de collega's van
andere partijen een hak zetten hun
belangrijkste drijfveren zijn."
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N-VA Sint-Truiden roept langdurig werklozen op
tot sneeuwruimen

N-VA Sint-Truiden is verontwaardigd te moeten
lezen dat een rolstoelgebruiker anderhalf uur in de

kou heksentoeren heeft uitgehaald om zijn stoep
sneeuwvrij te krijgen.  Dit enkel uit angst een gemeen-
telijk administratieve sanctie van 250 euro op te lopen.

VRIJWILLIGER
N-VA Sint-Truiden roept stadsgeno-
ten dan ook op om enkele minuten
van hun tijd vrij te maken om min-
dervalide familie, vrienden of buren
te helpen met het sneeuwvrij maken
van hun stoep. Specifiek vragen we
mensen met veel vrije tijd zich als
vrijwilliger te melden. Wij denken
dan vooral aan langdurig werklozen
en schoolverlaters. Ook Fedasil zou
de bewoners van het vluchtelingen-
centrum kunnen oproepen om hun
steentje bij te dragen.

PLUIMEN
Net voor het ter perse gaan van dit
magazine vernamen we dat zowel

CD&V’ers als sp.a’ers plots initiatieven nemen om via
tewerkstellingsprojecten en vzw’s langdurig werk-
lozen sneeuw te laten ruimen. Niet alleen zijn wij blij
dat andere partijen blijkbaar onze persberichten lezen
maar wij zijn vooral verheugd dat wij hen blijkbaar
aanzetten tot het nemen van initiatief. De pluimen
geven we ze er graag bij.

DE POT VERWIJT DE KETEL ...
Onlangs zette een CD&V’er burgemeester Vandenhove (sp.a) schaakmat door te bewijzen dat de sp.a aan politie-
ke benoemingen doet. Goed gedaan van CD&V. Alleen jammer dat ze kort van geheugen zijn want ten tijde van
Jef Cleeren (CD&V) was het niet anders! Hoeveel van zijn familieleden en vrienden werken hierdoor vandaag nog
altijd voor de stad?
N-VA Sint-Truiden is resoluut tegen elke vorm van politieke benoeming. Aanwervingen mogen enkel gebeuren op
basis van neutrale aanwervingsprocedures waarbij de job gaat naar de best scorende kandidaat.

Vriendjespolitiek in Sint-Truiden

Dankzij het huidige Belgische asielbeleid kampen wij
met een enorm opvangtekort. De oorspronkelijke
humane hulpverlening waar wij als N-VA voor 200 %
achter staan heeft plaats gemaakt voor een massale
instroom van economische gelukzoekers. Dat dit niet
houdbaar is weet iedereen in Vlaanderen. Ook in Sint-
Truiden merken we dat. Recent werd er namelijk
beslist om 50 extra wooncontainers bij te plaatsen in
het asielcentrum van Bevingen.

COMPROMIS
Voor de N-VA is het duidelijk, de huidige asielwetge-
ving deugt niet! Een goede asielwet moet een compro-
mis zijn tussen een open samenleving die bereid is om
mensen die op de vlucht zijn op te vangen, en de haal-
baarheid van het systeem. Maar zolang daar geen
werk van gemaakt wordt zal Sint-Truiden de gevolgen
voelen.

JURIDISCH ACHTERPOORTJE
Door de zwakke Belgische asielwetgeving is elk beetje
advocaat in staat om de gaten in de opvangwet te zien.
Hierdoor klampen de bewoners zich wanhopig vast
aan elk mogelijk juridisch achterpoortje. Dit heeft tot
gevolg dat één op de drie bewoners  van centra zoals
in Bevingen  al uitgeprocedeerd is maar toch nog kan
blijven. Zij blijven hopen op permanente verblijfs-

papieren. Want wie lang
genoeg blijft, prenten ze zich-
zelf in, die moet nooit meer
weg uit België.

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

Sint-Truiden slachtoffer van slecht asielbeleid
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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 N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Daar moet een versnelde procedure voor komen. Wij vragen
ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken,
justitie hervormen en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen dui-
delijk. De N-VA zal daarom het been stijf houden, zolang de staat
niet daadwerkelijk hervormd wordt.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Sarah Smeyers en
Theo Francken zijn de N-VA-specialisten

inzake asiel & migratie.
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