
SINT-TRUIDEN
 sint-truiden@n-va.be  I   www.n-va.be/sint-truiden  I  jaargang 2016 • nr. 4 • december 

V.U.: JAN VOCHTEN, TONGERSESTEENWEG 69, 3800 SINT-TRUIDEN

N-VA schudt stadsbestuur wakker
Meer aandacht voor Truiense middenstand
De N-VA riep op 17 oktober een extra gemeenteraad samen. Aanleiding was de onophoudelijke stroom aan 
gelijktijdige werkzaamheden in het stadscentrum en de nefaste gevolgen daarvan voor de Truiense midden-
stand. De handelaars smeekten het schepencollege om een rustpauze in te lassen alvorens nieuwe werven 
aan te vatten. Helaas had de burgemeester hier geen oren naar. De stad gaat gewoon door met het opbreken 
van de straten.

“Het is bijzonder jammer dat de meerderheid weinig oren had 
naar de argumenten van de handelaars”, zegt N-VA-fractieleider 
Jelle Engelbosch ongerust. “Men wil volgend jaar maar liefst 14 
nieuwe werven in het centrum starten. Wanneer gunt men de 
handel en horeca wat rust? Ik ben voor stadsvernieuwing maar 
dan wel in fases, verspreid over verschillende legislaturen.”

Goedkoper parkeren
Nadat zowat al onze voorstellen om de werken te spreiden, bete-
re signalisatie te voorzien en de handelaars te ondersteunen van 
tafel werden geveegd, was er toch één positieve noot. Onze vraag 
om de parkeertarieven te halveren tijdens de eindejaarsperiode 
en de aansluitende solden werd postief beantwoord. Bovendien 
zullen er dan toch grote digitale informatieborden in het straat-
beeld verschijnen. 

Ook beloofden de burgemeester en de bevoegde schepen om in 
een uitgebreide vergadering persoonlijk te luisteren naar de onge-
rustheden van de middenstand.  Ondertussen vernamen wij dat 
deze vergadering plaatsgevonden heeft. Wel jammer dat de burge-
meester en de schepen voor Middenstand hun kat stuurden ...

Ondernemersteam
Enkele dagen na de gemeenteraad verscheen een extra infor-
matiemagazine in de Truiense brievenbussen en startte het 
stadsbestuur een ondernemersteam. Daar kunnen handelaars 
die advies willen over financiën, marketing of ondernemerschap 

gratis terecht. Blijkbaar heeft onze aanhoudende oppositie het 
stadsbestuur dan toch een beetje wakker geschud…

N-VA Sint-Truiden kan dit alleen maar toejuichen. Wij hopen op 
blijvende ondersteuning van de middenstand.

“Ik ben voor stadsvernieuwing, 
maar dan wel in fases.”
Jelle Engelbosch, fractievoorzitter  
gemeenteraad en Vlaams Parlementslid
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Opnieuw schadevergoeding voor aannemer

Achterkamertjespolitiek bij Villa Rosa
Kort na de gigantische schadevergoeding van bijna  
1 miljoen euro die het stadsbestuur van Sint-Truiden 
betaalde voor de Grote Markt, gaat de stad opnieuw 
op de knieën voor een bouwbedrijf. Ditmaal strijkt 
de aannemer van Villa Rosa, het nieuwe woonzorg-
centrum, bijna 400 000 euro schadevergoeding op.

De meerderheid probeerde dit stil te houden door het op de 
geheime agenda van de OCMW-raad te zetten, maar het nieuws 
lekte toch uit. OCMW-raadlid Nina Kvikvinia reageerde vol  
ongeloof op de berichten: “Dat ze dit willen bedisselen in 
de achterkamertjes is toch hallucinant? Twee keer op enkele 
maanden tijd plooit het stadsbestuur voor een aannemer terwijl 
er überhaupt geen enkele objectieve schuld werd vastgesteld. 
Integendeel, onafhankelijk onderzoek bevestigt dat de aannemer 
niet vrijuit gaat.”

Stad moet uit Truiense portefeuilles blijven
Nina Kvikvinia vreest dat het einde nog lang niet in zicht is: 
“Voor de tweede keer op rij trekt de meerderheid vlotjes de por-
tefeuille van de Truiense belastingbetaler open. De gemakzucht 
waarmee dit gebeurt, is verontrustend. Wetende dat er nog heel 
wat werken bezig zijn op ons grondgebied, houd ik mijn hart 
vast voor wat er nog gaat volgen.”

Nina Kvikvinia
OCMW-raadslid
Ondervoorzitter  

N-VA Sint-Truiden

Vlaamse subsidies voor Truiense jeugd
De Vlaamse overheid kent de Truiense jeugdverenigingen dit jaar minstens 85 000 euro subsidies toe. Deze 
subsidies kunnen de verenigingen gebruiken voor de ondersteuning van lokaal jeugdwerk, de organisatie 
van kampen, vorming van begeleiders, de organisatie van laagdrempelige initiatieven en het opkrikken van 
de veiligheid van de jeugdlokalen.
In april 2014 keurde de gemeenteraad al een subsidiereglement 
goed om de lokale jeugdverenigingen te ondersteunen. Dit 
reglement werpt nu duidelijk zijn vruchten af. We zijn verheugd 
te zien dat zoveel verenigingen een aanvraag hebben ingediend 
en extra middelen ontvangen. N-VA Sint-Truiden wenst hen veel 
succes. De toekomst van het Truiense jeugdleven lijkt gegaran-
deerd!

Mieke Claes
Gemeente- en provincieraadslid

Minnelijke vergoeding aannemer Grote Markt verhinderd
N-VA steekt stokje voor cadeau van 1 miljoen euro
In juni besloot het schepencollege om de aannemer die de heraanleg van de Grote Markt verzorgt een  
monsterboete toe te kennen van 975 000 euro. Het schepen-college deed dit omwille van de ‘hoogdringend-
heid’ van het dossier. Maar daarmee omzeilde de meerderheid de gemeenteraad flagrant.

Prompt eiste gemeenteraadslid Jo 
François dan ook dat deze beslissing werd 
teruggedraaid: “Het dossier loopt al sinds 
november 2015 en de markt is intussen af. 
Van hoogdringendheid is er dus  
hoegenaamd geen sprake. Daarenboven is 
enkel de gemeenteraad hiervoor bevoegd. 
Het college gaat haar bevoegdheid  
zwaar te buiten.”

Moest potje gedekt blijven?
Het schepencollege probeerde op de  
volgende gemeenteraad nog haar fout 
recht te zetten door de boete ter  
kennisname voor te leggen. Tijdens de  
vergadering trachtten de meerderheids-
partijen er zelfs nog snel een formele 
beslissing van te maken. Ook hiertegen 
diende de oppositie klacht in.

“Waarom willen de burgemeester en 
schepenen deze monsterboete absoluut 
betalen?” vraagt Jo François zich af.  

“De hardnekkigheid van dit geknoei wijst 
op een potje dat blijkbaar absoluut gedekt 
moet blijven.”

Gouverneur geeft N-VA gelijk

De Limburgse gouverneur gaf de N-VA 
inmiddels over de hele lijn gelijk en  
vernietigde de beslissing van het college. 
Nu moet het schepencollege al het moge-
lijke doen om de onterecht betaalde boete 
zo veel mogelijk te recupereren. De stad 

zal daarvoor de gelden bij de aannemer 
moeten terugvorderen. Indien nodig kan 
dat zelfs via een deskundige van de  
rechtbank gebeuren. 

De N-VA-fractie in de gemeenteraad zal 
dit dossier niet loslaten. Wij zullen ervoor 
zorgen dat het zaakje tot op het bot wordt 
uitgeklaard. U verdient immers een  
correct beleid en een zorgzaam beheer 
van uw  
gemeenschapsgelden.

Jo François
N-VA- 
gemeente-
raadslid

42 extra camera’s in Sint-Truiden
N-VA Sint-Truiden is tevreden over de investering van het stadbestuur in 42 nieuwe camera’s. Een  verhoging 
van de veiligheid van burgers in en rond de stad was een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. 

Enkele van deze camera’s worden extra geplaatst op de Grote 
Markt en in de omgeving van het station. Maar ook op locaties 
waar nog geen toezicht was, wordt er nu geïnvesteerd in bijko-
mende veiligheid. 

Zes van de nieuwe camera’s zijn speciaal uitgerust voor de her-
kenning van nummerplaten. Op deze manier kunnen inbrekers 
veel sneller opgespoord en onderschept worden. Verder kunnen 
de nieuwe camera’s ook zorgen voor een verhoogde veiligheid 
tijdens evenementen, omdat hulpdiensten en politie een beter 
zicht krijgen op de situatie op het terrein. 

Voor onze partij is deze investering ook een nieuwe stap in de 
aanpak van de drugsproblematiek in Sint-Truiden, omdat nu alle 
gevoelige plaatsen gedekt zijn.

Cijfer van de maand: 62 000
Zoveel euro spendeerde de stad dit jaar aan zelfverheerlijking op de regionale televisie TVLimburg. Het zegt veel dat je zoveel 
zendtijd moet kopen om je beleid in de kijker te zetten. En dan rekenen we de kostprijs van de vele krantenadvertenties en 
eigen magazines die in je brievenbus vallen nog niet mee. Bedroevend, als je weet dat men onze positieve voorstellen ter  
ondersteuning van de lokale verenigingen altijd vakkundig naar de prullenmand verwijst met het excuus dat er geen geld is.

  De stad moet geld terugeisen van de 
aannemer.

  De camera’s verhogen de veiligheid en zijn een welgekomen hulp in 
de strijd tegen de drugshandel.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


