
Beste inwoner van Sint-Truiden,

Iedereen heeft een mening. Alleen wordt die niet altijd gehoord. N-VA Sint-Truiden
wil wel eens weten hoe u aankijkt tegen onze stad in het algemeen en het gevoerde
beleid in het bijzonder. Vandaar deze bevraging over hoe de stad bestuurd wordt
en over hoe Sint-Truiden volgens u bestuurd moet worden na de lokale verkiezingen
van 2012.

Via de vragenlijst in de middenpagina’s van dit informatieblad willen we te weten
komen hoe tevreden u bent over de aangeboden diensten en het gevoerde beleid. We
willen ook horen wat uw beleidskeuzes zouden zijn.

En wij maken het u echt gemakkelijk. U kan het ingevulde formulier aan ons bezor-
gen op drie manieren:

• Stuur de enquête op of steek ze in de brievenbus bij enkele van onze bestuurs-
leden. Hun adressen vindt u onderaan de enquête.

• Download de digitale versie van de bevraging op www.n-va.be/sint-truiden, vul
ze in en mail ze door naar sint-truiden@n-va.be.

• Of nog beter: overhandig uw formulier persoonlijk aan ons op onze zomer-
barbecue op 4 september in De Tochtgenoot. Wie langskomt met de ingevulde
enquête, drinkt er eentje op onze kosten!

Laat u horen!

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

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2011 
‘DE TOCHTGENOOT’

Trudobron 20
(achter het zwembad, Sint-Pieter) 

Barbecue van 11.30 uur tot 14.30 uur.

Nadien blijft u welkom voor een
gezellige babbel tussen pot en pint.

Inschrijven is verplicht (enkel
voor de barbecue) en kan bij 

Hans Govaerts op 0475 31 50 22
of via hans.govaerts@n-va.be.

Graag inschrijven 
voor 30 augustus!

Vermeld bij uw inschrijving het
aantal personen en de gekozen 

porties:

• Grote eter (3 stukken vlees): 
15 euro

• Kleine eter (2 stukken vlees): 
10 euro

• Kindermenu 
(< 12 jaar, 1 stuk vlees): 5 euro

Indien u een vegetarisch 
alternatief wenst, gelieve dit bij 

inschrijving te melden.

N-VA en Jong N-VA
Sint-Truiden

nodigen u uit op hun
4de zomerbarbecue
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Iedereen burgemeester! 
GROTE TRUIENSE BEVRAGING

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

• Heeft Sint-Truiden een extra sporthal nodig?
• Moet de bibliotheek langer open blijven?

• Is er een mobiliteitsprobleem in onze stad?
…en veel meer vragen die een antwoord verdienen!



52%

Waarom werd je lid van de N-VA?
De Vlaamsgezindheid heb ik van thuis meegekregen, vooral van mijn
grootouders. Die waren vroeger al fervente aanhangers van de Volks-
unie. Dat Vlaamse gevoel is alleen maar toegenomen naarmate ik de
actualiteit meer en meer begon te volgen. In mijn zoektocht naar een
partij die bij mij paste was correctheid en geloofwaardigheid ook
heel belangrijk. De keuze voor N-VA was bijgevolg snel gemaakt.
Het is trouwens ook de enige partij die durft te zeggen waar het op
staat, ook als er bespaard moet worden.

Je bent voorzitter van Jong N-VA Sint-
Truiden. Wat wil je met deze jongeren-
afdeling bereiken?
Op korte termijn willen we de lokale N-VA-afdeling ondersteunen en 
meehelpen om een gunstig resultaat te halen bij de gemeenteraadsverkiezingen van
volgend jaar.

Verder wil Jong N-VA de jeugd de kans geven om politiek te leren kennen vanuit een
andere invalshoek. Op dit moment zijn we de jongerenorganisatie van de snelst groei-
ende partij in Vlaanderen. Dat moeten we ten volle benutten. Jong N-VA moet probe-
ren de jeugd warm maken voor politiek. Zo betrekken we hen er ook meer bij. Wij,
jongeren zijn immers de toekomst, en jong geleerd is oud gedaan.

Ten slotte willen we jongeren een stem geven, want er wordt nog steeds te weinig rekening gehouden met hen.
In de nationale politiek, maar zeker ook in Sint-Truiden.

52 %
Zoveel procent toeristen trok Sint-Truiden vorig jaar
meer aan dan de jaren daarvoor. Een prachtig resultaat
als je weet dat andere Limburgse steden en gemeenten er
gemiddeld slechts 2,5 % op vooruit gingen. Het is dank-
zij het goede toeristische beleid dat Sint-Truiden zich te-
recht dé trekpleister van onze provincie mag noemen. De
vele inspanningen van de betrokken ambtenaren zijn
dus niet vergeefs. Ook de buitenlandse promotie van
onze prachtige fruitstreek werpt duidelijk zijn vruchten
af.

Lidmaat: 
Wouter Hermans

Het getal

VOOR U GELEZEN:

Duchâtelet wil ook de stad overnemen

WOUTER HERMANS

Geboortedatum:8/03/1990
Opleiding:Accountancy-Fiscaliteit aan de KHLimN-VA-lid sinds: 2010

Wil je ook lid worden van Jong
N-VA? 

Neem een kijkje op
www.jongnva.be/sint-truiden

of mail naar 
sint-truiden@jongnva.be. 

In Het Belang van Limburg van 9 juli laat Roland Duchâtelet (zelfverklaard stemmenkanon van de Open Vld)
er geen twijfel over bestaan: hij wil en zal baas worden van Sint-Truiden. Hij zegt uiteraard enkel mee te doen
als hij het voor het zeggen krijgt. Duchâtelet laat onomwonden weten dat hij geen probleem heeft om de, blijk-
baar louter symbolische, burgemeesterssjerp hiervoor cadeau te moeten doen aan de CD&V van Veerle 
Heeren. Voor het geval hij toch niet genoeg stemmen zou halen, laat deze Antwerpse Zonnekoning hooghar-
tig weten dat hij nog genoeg andere dingen omhanden heeft.

Met uw steun maakt de N-VA volgend jaar een einde aan deze voorakkoorden! Wij beloven de vorming van
een oprechte coalitie, zonder persoonlijke agenda’s en met enkel de stad en zijn inwoners als prioriteit!



WOONPLAATS

(deelgemeente): ………………………………………………………………………………..

LEEFTIJD nn   < 25 nn   25-35           nn   35-45 nn   45-55 nn   >55

GESLACHT nn   MAN nn   VROUW

GEGEVENS BEVRAAGDE 

TEVREDENHEID

In onderstaande tabellen kan u aankruisen hoe tevreden u bent over een aantal onderwerpen met een score van 1 tot 5:
1: ontevreden   2: eerder ontevreden   3: geen mening   4: eerder tevreden   5: zeer tevreden

1 2 3 4 5
Dienstverlening en openingsuren administratief centrum
Communicatie informatiebladen en gemeentelijke website stad
Properheid van de buurten
Integratiebeleid vreemdelingen 
Politiediensten
Aanpak drugsproblematiek
Algemeen imago van de stad Sint-Truiden
Parkeergelegenheden, - tarieven, voorbehouden parkings,…
Aanbod openbaar vervoer
Bereikbaarheid van burgemeester en schepenen
Huidige politieke bestuur (CD&V, Open Vld, sp.a)

Wilt u over één of meerdere van deze onderwerpen bijkomende informatie of toelichting geven? Dat kan hier:

UW VOORKEUR

Waar gaat uw voorkeur naar uit? Omcirkel telkens A,B of C

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

A) Eén laatavondopening in de bibliotheek (tot 22 uur) maar dan extra sluitingsdag
B) De huidige regeling van 13 uur tot 18 uur (maandag tot 20 uur)

A) Schepenen mogen geen andere job uitoefenen bovenop hun politieke ambt
B) Schepenen mogen maximaal een halftijdse andere job uitoefenen
C) Schepenen mogen hun ambt uitoefenen naast een fulltime andere job (huidige regeling) 

A) Ik ben voorstander om zo snel mogelijk een nieuwe sporthal te bouwen op de Veemarkt
B) Ik ben tegen een sporthal op de Veemarkt, ook al laat de bouw van een nieuwe sporthal dan langer op zich

wachten

MOBILITEIT

A) Ik ben voorstander van een autovrije Grote Markt, met bankjes, pleintjes,…
B) Ik ben tegen een autovrije Grote Markt

A) Ik ben voorstander van een grondige herziening van de  huidige verkeerssituatie in het centrum
B) Ik ondervind weinig verkeersproblemen van en naar het centrum van de stad
C) Ik vind enkel volgend(e) knelpunt(en) een probleem:……….……………………………………………………

A) Bij een verkeersherziening moet men prioritair op de voetganger en de fietser focussen
B) Ik geef prioriteit aan een vlotte circulatie van het autoverkeer

Grote Truiense bevraging



VREEMDELINGENBELEID

A) Truiense ambtenaren met een loketfunctie mogen geen hoofddoek dragen
B) Truiense ambtenaren met een loketfunctie mogen wel een hoofddoek dragen

A) Ik ben tegen de bouw van een moskee op het grondgebied van Sint-Truiden
B) Ik heb geen probleem met een moskee in Sint-Truiden

A) Ik ben voor een verbod op bijkomende nachtwinkels
B) Ik ben voor een vrije markt van vraag en aanbod

VEILIGHEID

A) Prostitutiebars gedogen (huidige situatie)
B) Prostitutiesector promoten (toekomstige situatie, zie artikel in dit blad)
C) Prostitutiebars onmiddellijk sluiten

A) Antidrugsbeleid via straathoekwerkers, met focus op informatie en hulpverlening aan verslaafden
B) Harde aanpak van druggebruik via politieoptreden en gerechtelijke vervolging

WONEN

A) Meer sociale woningen bouwen in Sint-Truiden
B) Bouwstop voor sociale woonprojecten in Sint-Truiden

A) Men zou bouwgronden enkel mogen verkopen aan inwoners van Sint-Truiden
B) Iedereen is vrij om zijn grond te verkopen aan wie hij wil en aan de prijs die hij wil

A) De stad zou verplicht moeten zijn een beslissing te nemen bij vastgestelde bouwovertredingen
B) De dienst ruimtelijke ordening mag vrij beslissen aan welke dossiers ze al dan niet gevolg geeft

A) De stad mag via het autonoom gemeentebedrijf (AGOST) vastgoed onteigenen en nadien de bouwvoor-
schriften wijzigen (bv. landbouwgrond omvormen tot bouwgrond)

B) Vastgoedpromotie is geen taak van de overheid ook al spijst dit de stadskas

WAT ZOU U IN SINT-TRUIDEN VERANDEREN MOCHT U ÉÉN DAG BURGEMEESTER ZIJN?

Bedankt voor uw medewerking!

HOE UW ANTWOORDEN BEZORGEN?

1) Verzend de enquête per post of steek ze persoonlijk in de bus bij een van deze bestuursleden: 
Roeland Vavedin: Hasseltsesteenweg 372, Kortenbos / Jelle Engelbosch: Clement Cartuyvelsstraat 39,
Sint-Truiden / Hans Govaerts: Zoutstraat 26, Sint-Truiden / Jan Stevens: Tomstraat 47, Brustem / Eric
Lelièvre: Grevensmolenweg 20, Nieuw Sint-Truiden / Stijn Martens: Driewilgenstraat 86, Engelmans-
hoven / Ilse Court: Ovelingenstraat 19, Gelinden.

2) Download het digitale formulier op www.n-va.be/sint-truiden, vul het in en mail het naar 
sint-truiden@n-va.be.

3) Overhandig ons het formulier persoonlijk op onze zomerbarbecue op 4 september in De Tochtgenoot.
Wie langskomt met de ingevulde enquête, drinkt er eentje op onze kosten.



N-VA verbijsterd over pooierambities van het stadsbestuur

U las wellicht al dat men de beruchte Chaussée
d'Amour zal herinrichten.  Met het nodige tromge-

roffel werd onder meer de komst van een ‘gluurstrook’
aangekondigd. Zulke initiatieven, die het hoofd bieden
aan de files en de kop-staartaanrijdingen, kunnen we
enkel toejuichen. Helaas is er een wereld van verschil
tussen wat aangekondigd werd en wat er vandaag op
tafel ligt.  

Enkele voorbeelden:
• Er komt geen aparte gluurstrook, maar het ganse ge-

bied wordt zone 50. Zo worden  prostitutieklanten on-
herkenbaar gemaakt als enige ‘traagrijders’. De
wereld op zijn kop!

• Men is van mening dat klanten hun auto achter de
bars moeten kunnen parkeren. Daarvoor zijn ontei-
geningen van privégronden voorzien.

• De stad wil van de (momenteel) uitdovende sector na
de herinrichting een trekpleister maken. Op termijn
mogen er zelfs meer bars komen dan vandaag ge-
doogd. De N-VA ziet weinig meerwaarde voor de
stad, wel meer overlast.

• Leuk detail: in deze zone voor bars, restaurants, casi-
no’s, etc. worden hotels verboden. Zogezegd om ver-
warring te vermijden...

N-VA Sint-Truiden kan er niet bij dat het belastinggeld
van de Truienaar misbruikt wordt ten gunste van een
‘sector’ waar witwaspraktijken, schietpartijen, drugs-
en vrouwenhandel schering en inslag zijn. Een illegale
activiteit gedogen tot daar aan toe. Maar die onder-
steunen en promoten? Dat kan niet volgens de N-VA!

Laat ons de weggebruiker eens verwarren! Dat moet het
schepencollege gedacht hebben toen ze beslisten om
onder meer aan enkele scholen in het centrum de zebra-
paden weg te halen. Het gevolg? Chauffeurs die over-
tuigd zijn van hun grote gelijk jagen overal aarzelend
overstekende voetgangers toeterend terug de stoep op.

Bij gebrek aan verduidelijking in het stedelijke infor-
matieblad of de politiekrant, licht de N-VA de toestand
dan maar toe. Het hele centrum van Sint-Truiden bin-
nen de vesten is zone 30. Hier mogen voetgangers in
principe overal de straat oversteken. Zebrapaden zijn
dan ook overbodig. 

N-VA Sint-Truiden
raadt het stadsbestuur
aan keuzes te maken.
Of alle zebrapaden
weghalen, of ze alle-
maal behouden. Ook
moet men de signalisa-
tie herbekijken en bij-
sturen, want blijkbaar weet niemand dat het centrum
zone 30 is. Verkeersveiligheid duldt geen onduide-
lijkheid! Maar in Sint-Truiden rommelt men liever in
de marge dan een rechtlijnig beleid rond mobiliteit te
voeren.

Truienaar zoekt zebrapad

Op advies van de milieuraad keurde de gemeenteraad
van Sint-Truiden onlangs een subsidie goed voor een
energie-audit van onroerende goederen.  Deze extra lo-
kale inspanning van 25 % van de totale kostprijs (met
een maximum van 100 euro) komt bovenop de 40 % be-
lastingvoordeel die de federale overheid reeds toekent.
Een audit kost gemiddeld 300 à 400 euro.

N-VA-milieuraadslid Jelle Engelbosch is verheugd dat
dit dossier is goedgekeurd: “De N-VA heeft in de mi-

lieuraad een positieve invloed gehad op het open
trekken van de beschikbare subsidies voor milieu
naar het grote publiek. Subsidies blijven al te vaak be-
perkt tot kortingen op energiefacturen voor beschermde
statuten zodat Jan met de pet altijd net uit de boot valt.”  

De adviezen geformuleerd in een energie-audit sporen
eigenaars aan tot het daadwerkelijk uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen. Goed voor het milieu
en de portemonnee!

Truiense subsidie voor energie-audits

Jelle Engelbosch (N-VA) wil niet dat de stad 
belastinggeld spendeert aan de promotie van de 

prostitutiesector.



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.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


