
V.U.: Roeland Vadevin
Hasseltsesteenweg 372
3800 Sint-Truiden

N-VA en Jong N-VA Sint-
Truiden nodigen u uit op hun 

ACHTSTE 
PANNENKOEKENDAG

Dit jaar kan u opnieuw genieten 
van onze lekkere pannenkoeken. 

Kom daarom op zondag 29 
april naar Engelmanshoven. Wij 
verwelkomen u daar graag in de 

parochiezaal.

Om 14 uur start er ook een 
prachtige natuurwandeling 

doorheen onze mooie fruitstreek. 

Voor 5 euro krijgt u twee 
pannenkoeken en één 

consumptie.

De natuurwandeling is gratis.

Inschrijven kan bij 
Hans Govaerts:

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

N-VA-pannenkoekendag

Zondag 29 april
van 14 tot 18 uur

Parochiezaal Engelmanshoven
Luikersteenweg 473

Sint-Truiden

De kracht van verandering begint in Sint-Truiden

Sint-Truiden

Na het beschamende spel van CD&V, 
Open Vld en sp.a met uw belastinggeld 

de laatste jaren, lijkt de N-VA-
verkiezingsslogan ‘de kracht van 
verandering’ wel speciaal voor Sint-
Truiden in het leven geroepen. We 
kunnen er immers niet omheen dat het 
politieke beleid in Sint-Truiden de 
afgelopen decennia is afgegleden naar 
een ongekend dieptepunt.

Als we de vele aanmoedigingen mogen 
geloven, rekent u vooral op de N-VA om 
in Sint-Truiden de grote ommekeer te 
brengen. Ons team van nieuwe mensen 
met frisse ideeën, achter de schermen 
geruggensteund door ervaren rotten, kan 
een geloofwaardig nieuw beleid brengen.
 
De vijf voorbereidingscongressen die de 
N-VA voor lokale afdelingen organiseerde, waren een aanmoediging om een sterk 
lokaal programma uit te werken. Per beleidsdomein zaten wij de afgelopen maanden 
regelmatig samen met betrokkenen en experten om oplossingen voor Truiense 
problemen te zoeken. Die werken we nu verder uit om ons inhoudelijk sterk te wapenen 
voor de kiescampagne. Voelt u zich geroepen om uw ideeën of expertise met ons te 
delen, dan verwelkomen we u  graag in ons team.

Als we na de verkiezingen deel kunnen uitmaken van een samenhangende meerderheid 
van loyale partijen, kunnen we als één team de verandering in Sint-Truiden brengen. 
De Truienaars blijven vernederen na 14 oktober door met de huidige meerderheid door 
te gaan, is voor ons ondenkbaar.

Tot slot bent u welkom op ons secretariaat, dat vanaf 4 
mei de deuren opent in de Stapelstraat. Je kan er terecht 
met je helpende handen, vragen en ideeën of gewoon om 
kennis te maken met de N-VA-visie voor Sint-Truiden. 
Je kan er ook lid worden van onze partij. 
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Roeland Vavedin
Voorzitter 

N-VA Sint-Truiden

Ook een bezoekje aan onze webstek www.n-va.be/sint-truiden kan een  eerste stap naar verder engagement zijn. We nodigen je graag uit voor een gesprek.



Wie is Ghilaine Hendricx?
Ik ben bijna 59 en geboren en getogen in Sint-Truiden. Mijn nieuw samengesteld gezin 
telt vier zonen en schoondochters en zes kleinkinderen. Mijn man Erik Geussens 
is met pensioen. Zelf werk ik, al bijna 20 jaar, vier dagen op vijf bij Toerisme Sint-
Truiden. Het afwisselende werk en het menselijke contact houden het boeiend. 

Na de Katarakt-reeks kreeg het toerisme in Haspengouw  een serieuze boost en dus 
is er aan belangstelling, zeker in bloesemtijden, geen gebrek. Soms is het dan zelfs te 
druk: je moet spreiden in tijd en in ruimte. Bedoeling is om het toeristisch seizoen te 
rekken, tot en met de oogstperiode. De vele bed & breakfasts verdienen onze steun en 
de middenstand in het algemeen vaart er goed bij. Ook de kleinschalige evenementen 
die wij organiseren, stelt de Truienaar op prijs.
 
Waarom werd je lid van de N-VA?
In 2009 kocht ik een lidkaart omdat ik het eens ben met de filosofie van de partij: beslissingen worden vooral in 
Europa genomen en dus is het Belgische niveau overbodig geworden. Monarchieën horen ook niet thuis in deze 
tijd. Autonome deelstaten met volop bevoegdheden én de daarbij horende financiële verantwoordelijkheden, 
lijken mij het best werkbaar. 

Ooit las ik dat een  uitvergroting van het Belgische politieke systeem naar China dat land 10 000 ministers 
zou opleveren. Provinciale overheden kosten handenvol geld maar wat doen ze precies? Wat doet de 
Senaat? Waarom betaalt het ministerie van Justitie de pastoors? En wanneer komt er een eerlijk en betaalbaar 
migrantenbeleid?
 
Wat zou je willen veranderen in Sint-Truiden?
Mandatarissen moeten werken voor alle Truienaren, niet tegen andere politieke partijen en zeker niet 
voor zichzelf. Van mij mag men meer camera’s installeren zodat de overheid efficiënt kan optreden tegen 
sluikstorters, kleine criminelen en drugdealers. Het geld voor grootse evenementen zou men - zeker vandaag 
– beter gebruiken om de stadsfinanciën te saneren. Ook het personeelsbeleid kan beter: laat mensen die goed 
werken hun job doen, geef mensen die verantwoordelijkheid nemen kansen en ontsla wie niet voldoende 
presteert.

Buurtactiveringspremies  zijn een waardevol initiatief, maar beperk ze tot één keer per jaar. Het maandelijks 
informatieblad vind ik wel een goed instrument om burgers optimaal te informeren. Om te besparen zou je er 
info voor senioren of van het OCMW in kunnen opnemen.  
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Vijf op tien kreeg Sint-Truiden voor haar financieel beleid van professor Matthijs. Die nam voor Het Laatste 
Nieuws onze gemeentefinanciën onder de loep.  Aangezien de inkomsten uit gemeentebelastingen jaarlijks 
dalen, moeten we alles op alles zetten om tweeverdieners naar onze stad te lokken.

Zeven maanden voor de lokale verkiezingen verlaat Groen de lijst Burgemeester. De partij werpt zich plots op 
als hét alternatief voor de huidige meerderheid… waar ze tot voor kort jarenlang deel van uitmaakte.

De N-VA-visie over ondernemen loopt gelijk met de 15 pagina’s tellende prioriteitenlijst van de Truiense 
afdeling van zelfstandigenorganisatie Unizo. Een gezond ondernemersklimaat is immers van levensbelang 
voor de verdere ontwikkeling van de stad.

Gemiddeld betaalt een Truienaar 30 procent meer gemeentebelasting dan andere Limburgers.  Een verdere 
verhoging is voor de N-VA uitgesloten: wij kiezen voor een zuinig beleid.

Lidmaat: Ghilaine Hendricx

Ien, twie, drei ... getalle aat Sintruin

Ghilaine Hendricx: “Met 
frisse, nieuwe mensen 

en hun ideeën zou  je in 
onze stad heel wat kunnen 

bereiken.”     



Traditionele begrotingsperikelen in Sint-Truiden
In Sint-Truiden is een ongezonde traditie gegroeid. 
Het jaarlijks begrotingsakkoord, zeg maar de 
beleidsbijbel voor het politieke werkjaar, wordt 
pas bereikt als datzelfde jaar al een kwartaal ver is.

Sint-Truiden heeft elk jaar opnieuw de bedenkelijke 
eer om als laatste Vlaamse stad klaar te zijn met 
haar huiswerk. Het gevolg is dat Sint-Truiden 
gemiddeld slechts negen 
maanden per jaar beleid kan 
voeren, vakanties niet eens 
meegerekend. Zolang een be-
groting niet is goedgekeurd, 
kan men immers geen 
politieke initiatieven nemen. 
Het beleid staat bijgevolg op 
pauze in januari, februari en 
maart.

VicieuZe cirkeL
Het is pijnlijk duidelijk 
waar het schoentje knelt: 
de begroting is het ideale 
middel om onderlinge 
politieke vetes uit te 
vechten voor de ruziënde 
meerderheid. Men verwijt 
elkaar spilzucht, maar is zelf ook niet vies van 
wat uitdeelpolitiek. Deze hypocrisie werkt 
natuurlijk frustratie op. Het annuleren van 
beleidsbeslissingen maakt van gemotiveerde 
ambtenaars de speelbal van dit politiek drama. 
En dan maakt hun engagement al snel plaats voor 
gelatenheid. De burger is het slachtoffer van deze 
politieke onverantwoordelijkheid. De stad gaat 
op alle niveaus achteruit en komt zo terecht in de 
vicieuze cirkel waarin de meerderheid nu al jaren 
rondjes draait.

eeN ScHoNe Lei
Een nieuwe politieke wind in de meerderheid is 
levensnoodzakelijk na de verkiezingen. Enkel met 
een schone lei kunnen rancunes en afrekeningen 
vermeden worden en krijgt Sint-Truiden een eerlijke 
kans op echte verandering.

De nieuwe schepen van Financiën zal dus tijdig aan 
zijn huiswerk mogen beginnen. Voor een jaarlijks 
terugkerende taak kan makkelijk een draaiboek 
worden gemaakt. De bevoegde schepen zou 
bijvoorbeeld elk jaar in september overleg kunnen 
plegen met de diensthoofden om de financiële 
puzzelstukjes op tafel te leggen. Met dit overzicht 
kan het schepencollege in oktober keuzes maken 
aan de hand van de gemaakte politieke afspraken. 
In november is dan de gemeenteraad aan zet voor 
een bespreking. Mooi op tijd om het werkjaar op 
1 januari te kunnen starten, met zelfs ruimte voor 
onvoorziene omstandigheden.

Jelle Engelbosch
Ondervoorzitter N-VA Sint-Truiden
e-mail: jelle.engelbosch@n-va.be
tel: 0475 91 26 09

N-VA wil gemeentepersoneel efficiënt 
inzetten

De politiek kan niets veranderen als de ambtenarij 
niet mee wil. Daarom is het een noodzaak 
om, in de (hopelijk) veranderde politieke 
samenstelling, ook een objectieve doorlichting 
van het volledige ambtenarenapparaat te maken. 
De N-VA wil de taakomschrijvingen per dienst 
en per ambtenaar actualiseren. Regelmatige 
functioneringsgesprekken moeten problemen aan 
het licht brengen en kunnen ervoor zorgen dat men 
tijdig ingrijpt wanneer het misloopt op een bepaalde 
dienst. Ook interne verschuivingen mogen geen 
taboe zijn. Het personeel efficiënt inzetten wordt 
een prioriteit: de juiste man of vrouw op de juiste 
plaats, volgens objectieve parameters.  


