
In maart werd de begroting voorge-
steld op de gemeenteraad. Maar via de

pers hadden CD&V en Open Vld die toen
al vakkundig naar de prullenmand ver-
wezen. Vandenhove moet zijn huiswerk
opnieuw maken, klonk het in koor. Ons
hoor je niet zeggen dat het huidige begro-
tingsvoorstel dé ideale oplossing is. Maar N-VA pleit tenminste voor een correcte
analyse.

Als belangrijkste reden voor hun verzet halen Open Vld en CD&V aan dat sp.a de
spaarpot van de stad, zo’n 6,8 miljoen euro, plunderde om de rekeningen in even-
wicht te brengen. Dit is niet helemaal juist. Vanuit de hogere overheid werd immers
vastgesteld dat er in het verleden vier miljoen euro verkeerd werd ingeschreven in
de gewone dienst.  Door deze rechtzetting werd het bedrag overgeheveld naar de
buitengewone dienst. De stad gaf er de voorkeur aan om dit bedrag te gebruiken om
investeringen te financieren. Zo moest Sint-Truiden minder geld lenen aan hoge in-
teresten. 

Dit lijkt ons geen slechte redenering. Wie met een objectieve bril de vergelijking met
de afgelopen jaren maakt, zal toegeven dat er hard gewerkt is. Er zijn structurele in-
grepen gebeurd om de stadsfinanciën eindelijk te saneren. Zo moet Sint-Truiden bin-
nen enkele jaren terug financieel gezond zijn.  

Niettemin vliegen de wederzijdse beschuldigingen momenteel weer in het rond in de
pers. Niet zelden gaat er iemand de mist in door de tegenpartij uitgaven te verwijten
die men in het verleden zelf heeft goedgekeurd.  Iedere Truienaar zakt door de grond
van plaatsvervangende schaamte nu de verkozen politici zoveel onbekwaamheid
tentoonspreiden. Men denkt er zelfs luidop aan om een regeringscommissaris naar
Sint-Truiden te halen om orde op zaken te stellen.

Een voorval op het einde van diezelfde gemeenteraad maakt treffend de absurditeit
duidelijk. Na een CD&V-pleidooi voor besparingen, besparingen en nog eens be-
sparingen, vroeg Jef Cleeren om dringend 500 000 euro te in-
vesteren in de aankoop van een extra kolkenzuiger en een
vierde vuilniswagen!

Wordt ongetwijfeld vervolgd…
Reageren? 

Jelle Engelbosch
Ondervoorzitter N-VA Sint-Truiden

jelle.engelbosch@n-va.be

…NODIGEN U UIT OP HUN 
ZEVENDE PANNENKOEKENDAG

Dit jaar kan u opnieuw genieten
van onze lekkere pannenkoeken!

Kom daarom op  
ZONDAG 1 MEI 2011

naar Sint-Pieter, wij verwelkomen
u graag, van 14 uur tot 18 uur, in 

‘De Tochtgenoot’
gelegen te Trudobron 20

Om 14 uur start er ook een 
prachtige natuurwandeling

doorheen onze mooie fruitstreek.

Voor 5 euro krijgt u 2 
pannenkoeken en 1 consumptie.

De natuurwandeling is gratis.

Inschrijven kan bij 
Hans Govaerts

Tel. 0475 31 50 22
e-mail: sint-truiden@n-va.be

N-VA en Jong N-VA
Sint-Truiden …
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Begroting Sint-Truiden op voorhand al afgekeurd

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



Onlangs kozen de N-VA-leden van Sint-Truiden
een nieuwe bestuursploeg voor de komende
drie jaar.  Het werd een goede mix tussen erva-
ren krachten en nieuwkomers. 

Roeland Vavedin werd unaniem herverkozen als
voorzitter van N-VA Sint-Truiden.  Jelle Engel-
bosch volgt Lieven Bogaert op als ondervoor-
zitter. Die blijft als OCMW-raadslid actief deel uitmaken van het bestuur.  Hans Govaerts werd herverkozen
als secretaris en ook Jan Stevens blijft op post als penningmeester.

Verder zijn Jo Nicolaï (seniorenbeleid), Ben Antoine (jongeren), Ilse Court (organisatie), Ludo Gressens
(ledenverantwoordelijke) en Eric Lelievre de nieuwe bestuursleden.

Onze ploeg staat voor de uitdaging om de Truiense N-VA klaar te stomen voor de verkiezingen van 2012 en de
partij lokaal stevig te verankeren. Wij willen wegen op het beleid en de Truienaars de broodnodige verande-
ring bieden die onze stad op politiek niveau nodig heeft.

Sint-Truiden blijft ook vertegenwoordigd in de partijtop van de N-VA. Roeland Vavedin blijft als partij-
bestuurslid deel uitmaken van de dagelijkse werking op nationaal niveau.

In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan vraagt
N-VA Sint-Truiden om de voorgestelde “ring”
rond de binnenstad te herbekijken. Wij staan niet
afkerig tegen de globale visie van het plan. Wel vre-
zen we dat de ring in de huidige vorm - met slechts
één rijstrook voor wagens -  tot problematische op-
stoppingen zal leiden.

In het huidige plan is voorzien dat de andere rij-
strook exclusief voorbehouden wordt voor passe-
rende bussen. De bevoegde schepen bevestigde in
zijn uiteenzetting dat er zich voor het busverkeer in
Sint-Truiden weinig problemen stellen. Op deze ring
zal slechts om de x-aantal minuten een bus passeren.
De N-VA wil echter geen stilstaand verkeer op één
strook ten gevolge van invoegende wagens uit par-
kings of centrumstraten, terwijl de andere strook er

werkloos bijligt.  Bovendien stellen we vast dat er
ook nog een fietsstrook en een voetpad zijn voorzien.
Dat is praktisch gewoon niet haalbaar!

DE IMPACT OP TRUIENSE WINKELS?
Ook voor het bevoorraden van winkels in het cen-
trum moet men creatieve oplossingen vinden.  Het
idee om goederen op het industrieterrein in Brustem
over te laden in kleinere bestelwagens is utopisch.
Wij stellen een vaste laad-en losperiode van twee
uren voor tijdens de ochtend, zoals dat in bijvoor-
beeld Leuven al het geval is.

Ten slotte plaatsten wij vraagtekens bij de gevolgen
voor de lokale handel. Die zijn niet onderzocht in de
studie. Wij kunnen ons niet tevreden stellen met deze
uitleg.  De lokale handel is cruciaal voor onze stad.
Daarom vragen we om de handelaars als een van de
eerste en voornaamste gesprekspartners te beschou-
wen en rekening te houden met hun bemerkingen.

N-VA Sint-Truiden zal zijn pakket met bedenkingen
en constructieve voorstellen
overmaken aan de bevoegde
schepen en onze visie voor-
leggen aan het studiebureau.

Reageren?
Hans Govaerts

Secretaris N-VA Sint-Truiden
hans.govaerts@n-va.be

N-VA Sint-Truiden heeft nieuw bestuur

Herziening nieuw mobiliteitsplan is aan de orde

Boven (v.l.n.r.): Hans Govaerts, 
Ludo Gressens, Ben Antoine, 

Eric Lelievre, Jo Nicolaï en 
Jelle Engelbosch. Onderaan (v.l.n.r):

Ilse Court en Roeland Vavedin
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N-VA Sint-Truiden wil hoorzitting nieuwe sporthal

ERFPACHT
Onlangs sloot het gemeenschapsonderwijs zijn

sporthal in de Jodenstraat. De bedoeling was om de
politieke druk voor renovatietoelagen op te voeren.
Maar veel sportverenigingen in Sint-Truiden kwamen
hierdoor wel letterlijk op straat te staan!

Wij zijn verheugd dat CD&V en Open Vld niet gezwicht
zijn voor deze politieke chantage. Zij weigerden 400 000
euro vrij te maken voor de renovatie van een sporthal
die geen eigendom is van de stad. Terecht, want in de
voorgestelde erfpachtovereenkomst stond te lezen dat
de stad voor zowat alle toekomstige, onverwachte en
verplichte investeringskosten verantwoordelijk zou
worden. Dat zou het equivalent zijn geweest van een
blanco cheque!  

MASTERPLAN
Vandaag werpt sp.a zich op als dé grote verdediger van
de belangen van de sportclubs. Maar hoe valt dat te rij-

men met de vaststelling dat onder de bevoegdheid van
de socialistische schepen Vangrieken de afgelopen veer-
tien jaar geen enkele sporthal gebouwd is? 

CD&V rakelde inmiddels een oud plan op om een
sporthal te realiseren op de Veemarkt.  En het moet
blijkbaar snel gaan: het gebouw zou er voor de start van
de kiescampagne moeten staan! Een persbericht van de
partij titelde eind vorig jaar: “Geen kunst-en vliegwerk
op het Speelhof, de Veemarkt en het Begijnhof”. De 
N-VA beschouwde dit als een oprechte vraag naar een
open overleg over een toekomstvisie voor dit gebied.
Maar twee maanden later pakt de CD&V iedereen in
snelheid door hun sporthalplan door te drukken.

Dat de pas gebouwde mobilhomeparking (kostprijs: 
60 000 euro) alweer moet verdwijnen, bewijst dat er
voorlopig geen langetermijnvisie voor de gehele site is.
N-VA Sint-Truiden vindt het dan ook geen goed idee
om zonder masterplan de laatste grote vrije ruimte in
het centrum te bebouwen enkel omdat de nood aan een
nieuwe sporthal binnen het jaar hoog is.

HOORZITTING
De N-VA steunt bijgevolg elk initiatief dat een gunstige
oplossing biedt voor alle betrokkenen. Wij vrezen he-
laas dat men met de terechte vragen en bemerkingen
van buurtbewoners geen rekening zal houden omwille
van de race tegen de klok.  Daarom zijn we vragende
partij om een informatieavond te organiseren. Hier kan
het plan uit de doeken worden gedaan en kunnen om-
wonenden terecht met hun vragen.

17 
Het aantal beveiligingscamera’s dat men in Sint-
Truiden zal plaatsen op de gekende probleem-
plaatsen. Een oprechte dankuwel aan de initiatief-
nemers! N-VA Sint-Truiden ijvert hier namelijk al
lang voor.

76 
De procentuele stijging van het ledenaantal van
N-VA Sint-Truiden op twee jaar tijd. Wilt u ook
lid worden van N-VA Sint-Truiden? Surf dan naar
www.n-va.be/sint-truiden en klik door naar
‘Word lid’.

348 
Het aantal personeelsleden van de stad, volgens de statistieken van de Vlaamse overheid 
(www.lokalestatistieken.be). Dat is gemiddeld negentig personeelsleden meer dan in andere, vergelijkbare steden!

Ien, twie, drei…getalle aat Sintruin



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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-
ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


