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kerkdorpen...

In het verleden lagen de inwoners van Brustem en die van Sint-Truiden
regelmatig overhoop: de burchtruïne is er nog de levende getuige van. Het
wapengekletter van toen is nu geschiedenis. Het stadsbestuur werkt hard
om van de kerkdorpen aan de stadsrand prettige woonplaatsen te maken.
Wij hebben een boontje voor de kerkdorpen. Bijna de helft van de
Truienaren woont er. CD&V is voortdurend bezig met het verbeteren van de
leefbaarheid en de veiligheid in onze dorpen.

Kom een ijsje eten ....
...en zeg ons uw gedacht !

Zijn we goed bezig of heeft u nog suggesties voor ons om het
leven in uw buurt te verbeteren? We trakteren u op een ijsje
terwijl u ons uw gedacht komt zeggen op vrijdag 16 september
om 19 uur op het dorpsplein van Brustem. De CD&V-leden van
OCMW- en gemeenteraad willen naar uw mening luisteren, uitleg geven en mee discussiëren.
Maar kijk zeker eens op de achterzijde van dit blad. Want CD&V
heeft niet stilgezeten tussen 2006 en nu!
Ik heet u hartelijk welkom, namens onze schepen Bert Stippelmans, de OCMW- en gemeenteraadsleden van Sint-Truiden
Veerle Heeren, fractievoorzitter

September 2011
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Wij

sport in onze dorpen

In onze kerkdorpen zijn er twee actieve voetbalclubs. Voetballen, dat moeten ze zelf doen, maar als
stadsbestuur kunnen we wel zorgen voor een goede
accommodatie. Dat deden we zowel in Brustem als
in Aalst waar we investeerden in de voetbalvelden
zelf en ander materiaal.

Wij

jonge gezinnen

We willen meer jonge gezinnen in de kerkdorpen. Onze schepen Bert Stippelmans zorgde voor
een verdrievoudiging van de kinderopvang in SintTruiden. Zo komt er in de oude kapelanij van
Brustem een nieuwe kinderopvang. En in de buurt
van de kapel bouwt men een nieuwe woonwijk met
een speelpleintje. Kortom, alles is klaar om jonge
gezinnen te verwelkomen en grootouders met hun
kleinkinderen te laten kuieren.

Wij

fietsers

De zwakke weggebruikers verdienen extra aandacht. Daarom hebben we de kruising tussen de
Geelstraat en de Vliegveldlaan, ter hoogte van
de school het Wijdeland, veiliger gemaakt voor
alle weggebruikers. En wie van Ordingen richting
Bautershoven of Zepperen wil fietsen, kan dat nu
doen op de meest comfortabele en veilige manier.
Het werk is nog niet af maar we maken er een topprioriteit van.
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Wij

mooie kerkhoven

We gaan het kerkhof van Ordingen uitbreiden en
aanpassen. Dat is nodig, want voor CD&V is een
kerkhof een plaats waar familie en vrienden hun
geliefden in alle rust kunnen herdenken. Daarom
ook hebben we een dossier opgestart om een nieuw
kerkhof aan te leggen in Brustem.

Wij

werk in je eigen buurt

Nieuwe bedrijven en bedrijven die van elders in
de stad naar Brustem verhuisden, zorgen voor
bijkomende tewerkstelling. En dat in de achtertuin
van de vroegere fusiegemeente Brustem-AalstOrdingen. En ja, er is ook beweging in de lucht, maar
we doen er alles aan opdat die nooit storend wordt.
Bovendien hebben we grootse plannen met het
evenemententerrein waarvoor nog ruimte is op de
vroegere vliegbasis.

Wij

verkeersveiligheid

Als overheid doen we er alles aan om de
openbare weg zo veilig mogelijk in te richten. Het
kruispunt van de Brandhoutstraat/Groenstraat
met de Tongersesteenweg is één van die moeilijke
punten. Liever dan allerlei oplapmaatregelen, willen
wij een degelijke en permanente herinrichting van
het kruispunt.

www.sint-truiden.cdenv.be

