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De CD&V-raadsleden wensen je

een schitterend 2010
2009 is bijna vervlogen
2010 staat al voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Dan wordt het een prachtig jaar.
We wensen jou - en hen die jou omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar
geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal: gelukkig met elkaar!
Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar
maak elke dag een tikkeltje bijzonder
voor iedereen het beste - het mooiste wat er is
en telkens weer een ander prachtig wonder

Nieuwjaarsreceptie
CD&V Sint-Truiden houdt eraan om jaarlijks iedereen uit te nodigen op een
receptie. Hiermee betuigen we onze dankbaarheid voor het voorbije jaar
maar zoeken we tevens naar bondgenoten om het nieuwe jaar te maken.
Dit jaar gaan de receptie en de bestuursverkiezingen samen. De voorzitters
van de afdelingen, de jongeren, de vrouwen en de senioren moeten opnieuw
verkozen worden.
CD&V Sint-Truiden kiest voor een
open bestuur, dat wil zeggen dat ieder
CD&V-lid dat een engagementsverklaring ondertekent, meteen ook lid
is van het bestuur.
Voorzittersverkiezingen, gevolgd
door een leuke receptie, vinden
plaats in parochiezaal De Kajaan,
Grevensmolenweg 34 in Nieuw
Sint-Truiden op vrijdag 22 januari
2010. De verkiezingsactiviteiten star-

ten om 19.00 uur en de receptie start
officieel om 20.00 uur.
Tijdens deze receptie zullen de
CD&V-jongeren hun Haspingaprijs
voor een verdienstelijk Truienaar
en hun Rebutprijs voor de politicus
of politica, die het vorig jaar echt te
bont maakte, uitreiken.
Kijk op www.sint-truiden.cdenv.be
voor nieuws en activiteiten in onze
CD&V-afdeling

www.cdenv.be

Politiek is ons werk,

mensen zijn onze passie!

Toen drie jaar geleden bijna 40.000 Truienaars 33 gemeenteraadsleden
verkozen om hun stad te besturen, hadden ze daar een bedoeling mee, gaven
de aan de politici meteen ook een opdracht: onze stad verdiende een goed
beleid, een degelijk bestuur. Sint-Truiden had geen nood aan politici die zich
uitsloofden om in de “boekskes” te staan of mekaar vliegen af te pakken.
En anno 2010 is dat niet anders!

Bert Stippelmans en Veerle Heeren werken dagelijks aan de dossiers waar Sint-Truiden en de Truienaars beter van moeten worden.

Als het moeilijk gaat, dan staat de
CD&V met haar ervaren politici klaar
om de zaak recht te trekken. Dat
was zo federaal en Vlaams met Yves
Leterme, Herman Van Rompuy en
Kris Peeters maar ook in onze stad.
Ook hier willen we dat goed bestuur
laten primeren op het gehakketak dat
nu vaak het politieke leven beheerst.
“Een goed bestuur wil zeggen: denken
aan overmorgen, sparen voor de toekomst, durven investeren, ja zeggen
tegen dingen waar de burger beter
van wordt maar ook neen durven te
zeggen tegen voorstellen die tegen
het algemeen belang indruisen”, vat
Vlaams Volksvertegenwoordiger en
CD&V-fractieleider Veerle Heeren het
samen in de gemeenteraad.
Windmolenproject
Wie nu niet durft investeren zit
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morgen zonder centen. Met dit idee
in het achterhoofd is Sint-Truiden in
het project van gemeenten en private
organisaties gestapt om windmolens
te bouwen langs de E40 en zo te
zorgen voor groene elektriciteit. “Een
niet geringe investering, dat wel, maar
je moet steeds een gat maken om een
boom te planten en later vruchten te
plukken. De investering van vandaag
zorgt voor de groene stroom van
morgen en voor de nodige centen om
andere dingen te doen”, vindt schepen
Bert Stippelmans. Als we de SintTruidense gezinnen willen voorzien
van groene stroom, dan moeten we
ook durven te investeren.
Een nieuwe stad
Al van bij de start van deze coalitie
heeft CD&V de kaart getrokken van
de “nieuwe stad”. Sint-Truiden mag

dan wel een historische stad zijn met
een religieus patrimonium om fier
op te zijn, de historie mag de vooruitgang niet in de weg staan. Veerle
Heeren is hieromtrent zeer duidelijk:
“Om onze stad te laten overleven in
de 21ste eeuw zijn gedurfde projecten nodig die van Sint-Truiden een
moderne stad maken. De sloping van
het Quickgebouw langs de Tongersesteenweg en het creëren van een
nieuwe toegangspoort tot de stad via
een nieuwe architectuur, de herinrichting van de stationsomgeving
en de transformatie van de huidige
Belgacomsite tot een fuifbunker voor
de jeugd, met de nodige ruimte voor
bijkomende kinderopvang en zorgverlenende organisaties en woongelegenheid zijn daar voorbeelden van”. Die
stationsite moet een verkeersluwe
verbinding krijgen met het centrum
waarvan CD&V zegt dat het properder, veiliger en meer bereikbaar moet
worden. Maar eerst zal CD&V ervoor
zorgen dat de vervuilde grond proper
gemaakt is en dat we de beloofde
Vlaamse en Europese subsidies voor
het project niet mis lopen.
Sparen voor een zorgstad
Kijk om je heen, geef je ogen de kost
en stel met ons vast dat Sint-Truiden
van de ene kant grijzer wordt en toch
meer gekleurd. De vergrijzing wijst
erop dat de mensen ouder worden
maar ook dat de nood aan zorg groter
wordt. “Onze ziekenhuizen herorganiseren zich, moderniseren voor meer
en betere zorg en dat is goed. Maar
ook de gemeente moet die vergrijzing
opvangen door meer zorgmogelijkheden aan de bevolking aan te bieden.
Een betaalbare ouderenzorg in een
betaalbare, moderne seniorenopvang
is geen luxe maar een noodzakelijkheid”, vindt Veerle Heeren. CD&V
wil daarom ook sparen voor een
modern rusthuis.
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Naast de vergrijzing hebben we ook
te maken met de verkleuring. Het
fenomeen van gastarbeiders was
vroeger beperkt tot de mijngemeenten, nu trekt ook Sint-Truiden mensen
van vreemde origine aan. “Wanneer

die mensen hier wettelijk verblijven
moeten we ook als overheid ervoor
zorgen dat ze zich integreren, dat ze
onze identiteit als Truienaar aannemen. Je vecht niet over verschillen, je
praat erover.”

De herinrichting van de stationsite zal een werk van lange adem en veel centen zijn: een spaarzaam
beleid is de enige mogelijkheid voor de realisatie ervan.

Veerle Heeren, Minister, Vlaams
Volksvertegenwoordiger en fractieleider van een prachtig CD&V-team
staat klaar om met haar ploeg mandatarissen Sint-Truiden die plek en
uistraling te geven die het verdient.

We moeten vandaag investeren in groene energie
om er morgen de vruchten van te plukken.

CD&V
herdacht haar overledenen
Tijdens een ingetogen plechtigheid
in de Minderbroederskerk bracht
CD&V Sint-Truiden hulde aan diegenen die ons voorgingen in de dood,
leden van CD&V, partners, familieleden, vrienden of mensen uit onze
kennissenkring. Mia Vandebeeck had
gezorgd voor een pakkende eucha-
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ristieviering. Heel speciaal werd stilgestaan bij het overlijden van pater
gardiaan Pol Swinnen: zijn plotse
dood heeft ook de Sint-Truidense
CD&V wat verweesd achtergelaten.
Hij was vaak het luisterend oor als
het moeilijk ging, de begeesterende
gids als we op pad gingen, de man

waarop we konden rekenen.
Na de viering trok de groep naar het
Museum van de jarige Paters Minderbroerders (ze vieren hun 800ste
verjaardag) om even bij te praten en
voor een hapje en een drankje, aangeboden door de oud-mandatarissen
van CD&V Sint-Truiden.
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Geef Caesar

wat Caesar toekomt!

Het is niet altijd eenvoudig een
beslissing die je in eer en geweten
neemt, uit te leggen. We willen toch
proberen het njet van CD&V tegen
de stookoliepremie van de stad te
duiden. Het is niet omdat we tegen
hulp aan behoeftigen in barre dagen
zouden zijn dat CD&V dit voorstel
niet kon volgen, maar om heel andere
redenen. Ten eerste is er al de premie
die federaal gegeven wordt om de
winter te overbruggen. Maar meer

fundamenteel is onze opmerking dat
de 75 euro Sinterklaaspremie (of
Kerstcadeau) de mensen in echte
nood en kou niet kunnen helpen de
winter samen met hun gezin en kinderen door te komen. “Sint-Truiden
is één van de enige gemeenten in
Limburg met dergelijke premie. Wat
meer is, hij wordt toegekend aan
mensen zonder onderzoek naar hun
behoeftigheid. Wil men mensen in
nood helpen ? Geen probleem, maar

Op bezoek bij hippe
Enkele mandatarissen van CD&V trokken in november op studiebezoek naar
de bibliotheken van Hasselt en Genk.
Ze leerden er al vlug dat de bieb van
vandaag meer is dan de boekerij van
vroeger, het is nu een toffe werkplek om
te studeren, te lezen, te werken op computer, meer te leren over het eigen verleden of het cultureel erfgoed te onderzoeken. De bieb is hip geworden, zoveel
is duidelijk. Onze bieb wordt momenteel
fantastisch geleid door bibliothecaris
Willem Driesen en zijn team. Maar met
een nieuw gebouw op een leuke locatie
in de binnenstad zou die inzet nog meer
kunnen renderen. We moeten dus nog
meer Truienaren kunnen overtuigen van
de noodzaak van een nieuwe bibliotheek
en het sociale karakter ervan, net zoals
we in Hasselt en Genk zagen.
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help ze dan ook afdoende, na onderzoek”, vindt CD&V Sint-Truiden bij
monde van Eric Massa, fractieleider
in het OCMW. Vorig jaar kwamen
bijna 3.600 mensen of gezinnen
deze premie halen. Dat kostte bijna
270.000 euro, geld dat met wat creativiteit en inzet veel beter besteed kan
worden in de armoedebestrijding.
Geef dus aan de keizer wat aan de
keizer toe komt, maar aan de armen
wat de armen toe komt !

biebs

De Genkse cultuurschepen Vera Withofs ontvangt een Sint-Truidense delegatie om haar fonkelnieuwe
bieb voor te stellen.

Een zalige kerst
en een gelukkig
nieuw jaar.
Tot binnenkort,
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