CD&V DIRECT
Sporthal en zwembad ? Geen nattevingerwerk!
CD&V Sint-Truiden zal zeker haar bijdrage leveren om een
nieuwe sportinfrastructuur te bouwen en de problemen met het
huidige zwembad op te lossen. Maar we houden niet van nattevingerwerk: dergelijke dossiers moeten goed onderbouwd zijn en
het voorwerp zijn van een degelijke studie naar behoeften en
ruimtelijke mogelijkheden!

Gekozen voor besparingen
Onze stad heeft eindelijk een
begroting. En toegegeven, het heeft
bloed, zweet en tranen gekost om
de Truiense gemeenschap niet op te
zadelen met een gat zo groot als de
Grote Markt. Toen de desiderata
van alle diensten binnen waren,
kampten we met een tekort van 5,6
miljoen euro. Om dat gat dicht te
rijden zouden we van elke
Truienaar, ongeacht zijn of haar
leeftijd, 150 euro belastingen
moeten bij vragen. Dat was onze
bedoeling helemaal niet. De keuze
was al even eenvoudig als moeilijk:
het waren nieuwe belastingen ofwel
moest er bespaard worden. Wij
kozen voor besparingen, minder
uitgaven, evenredig verdeeld over
alle departementen. Hierbij mocht
de dienstverlening aan de bevolking
niet inboeten aan kwaliteit. En
daarin zijn we gelukt. We hebben
zelfs de aanzet gegeven voor een
spaarpot om grote uitgaven later in
de legislatuur mogelijk te maken.
Wie dus tegen deze begroting
stemde, stemde ook tegen een
nieuw r us thuis , tegen een
jongerencentrum, tegen nieuwe
sportinfrastructuur.
Veerle Heeren
Fractieleider CD&V
Vlaams Volksvertegenwoordiger

www.sint-truiden.cdenv.be

Verkeersveiligheid Metsteren
Op vraag van de inwoners van Metsteren heeft het stadsbestuur een
aantal plannen gemaakt om de verkeersveiligheid en leefbaarheid
in deze rustige omgeving te doen toenemen. Metseren wordt geplaagd door heel wat sluipverkeer en de rust is er soms ver zoek.
Verkeerstechnische maatregelen moet Metseren terug aan de lokale inwoners geven. Gelijktijdig start de telling van vervoer in het
algemeen en zwaar vervoer in het bijzonder. De resultaten van deze tellingen moeten de diensten de kans geven om nieuwe maatregelen lokaal voor te stellen. Raadsleden Veerle Heeren en Eddy
Leclere waken samen met schepen Bert Stippelmans over de verdere opvolging van dit veiligheidsproject.

CD&V organiseerde “ons restaurant”
Met de hulp van vele mandatarissen en vrijwilligers stampte CD&V
Sint-Truiden een eigen restaurant uit de grond. Een lekker menu, een
leuke sfeer, een fijne bediening en veel volk, dat zijn de ingrediënten
van een goed restaurant. Met haar restaurantdag hebben de SintTruidense CD&V’ers bewezen zelfs een plekje te mogen ambiëren in
het gelijknamige TV-programma. Met dank aan alle helpende handen
en alle hongerige magen.

CD&V SINT-TRUIDEN WERKT ONVERSTOORBAAR VERDER
Voor CD&V is het, in tegenstelling tot de negatieve houding van sommige anderen in Sint-Truiden, tijd om
positief verder te werken. Dat willen we doen met één schepen en 11 enthousiaste gemeenteraadsleden die
hun verantwoordelijkheid wél nemen. En verantwoordelijkheid is werken voor de mensen en eerlijke informatie verstrekken. Wij zitten niet stil. Er gebeuren in Sint-Truiden heel veel goede zaken:
Veerle Heeren maakte het als welzijnsminister mogelijk dat vanaf 1 april 2010 bijkomende kinderopvang voor baby's van 0 tot 3 jaar in de vroegere verpleegsterschool aan de Diestersteenweg startte
mede met de inzet van schepen voor kinderopvang Bert Stippelmans. Het HUMMELHOF, een initiatief van de Hummeltjes, dat op 21 mei officieel door de minister ingehuldigd wordt.
CD&V zette mee actief haar schouders onder de Belgacomsite samen met de Open VLD collega's. Eerst
organiseerden we een werkbezoek aan het jongerencentra in Genk en Gent, en vanaf januari zijn we op
een positieve manier met jongeren, ambtenaren en alle mensen van goede wil in gesprek gegaan. De bouwplannen van het jongerencentrum met fuifbunker, jeugddienst en jeugdhuis worden met de dag reëler. In juni wordt de sloopvergunning aangevraagd en het bouwprogramma wordt
dan ook ingediend. Dat wil zeggen dat de plannen duidelijk gestalte krijgen en te raadplegen zijn.

Proficiat STVV
Wanneer deze CD&V Direct in je brievenbus valt zal het verdict
in de eindronde al gevallen zijn. Toch willen we langs deze weg
STVV feliciteren. Met voorop het boegbeeld van STVV waar hij
al meer dan 60 jaar mee het schone weer maakt. Jef Cleeren is
tevens een boegbeeld in onze partij. Langs deze weg willen we
Jef en het bestuur en de spelers van harte bedanken voor de uitstraling die ze met hun voetbalexploten aan onze stad gegeven
hebben.

Drugsproblematiek vraagt stevige aanpak
CD&V-raadsleden van het OCMW en de leden van de CD&V-werkgroep rond verslaving vragen meer aandacht voor de verslavingsproblematiek in de stad. Uit een recente studie blijkt dat armoede en verslaving zeer sterk met elkaar verweven zijn. Dus is
het een dubbel probleem waarvan je het ene niet structureel oplossen zonder dat je het
andere substantieel aanpakt.
De gemiddelde leeftijd van een heroïneverslaafde ligt in Vlaanderen rond de 30/40jaar in Sint-Truiden is
die gemiddelde leeftijd 18 jaar!!!! De politie geeft ieder jaar een cijfermatig jaaroverzicht waaruit blijkt dat
onze stad ondertussen al meer dan 380 geregistreerde heroïneverslaafden telt. Een cijfer dat ons achterlaat
met een dubbel gevoelen. Op de eerste plaats is er de waardering voor de drugscel van onze lokale politie,
ze verdienen een pluim voor hun puike werk. Maar een verslavingproblematiek is ruimer dan louter repressief politiewerk. Naast een terecht repressief luik zijn er ook het preventieve werk, het genezings- en
ontwenningproces en de opvolging van de verslavingszieke in de nazorg. Elk deelproces is een belangrijk
en onmisbaar element in het totaalbeeld van de zo noodzakelijke zorg.
“Heel wat professionele organisaties in onze stad werken rond deze problematiek
en uit een recent onderzoek
blijkt dat er een duidelijk
gemis is aan visie en coördinatie door stad en OCMWdiensten”, vinden Eric Massa, Daniëlle Journée, Gerda
Vanderstukken en Ingrid
Kempeneers. Ze doen daarom voorstellen om te komen
tot een beter gecoördineerd
geheel, waar stad en OCMW
duidelijk een sterk initiatief
in moeten nemen.
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CD&V wil bezinnen voor we beginnen!
Wie dacht dat CD&V zich zonder na te denken zou storten in een avontuur om een
nieuw zwembad en een nieuwe sporthal te bouwen, heeft het mis. “Klopt als een bus”,
vindt fractieleider en Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Heeren. “We zijn al
maanden vragende partij voor een studie die de sportbehoeften van onze verenigingen
in kaart brengt maar verder dan enkele cijfers op een bierkaartje zijn we nog niet geraakt.”
De CD&V-fractieleider in de Sint-Truidense gemeenteraad is duidelijk: “Wij zijn overtuigd dat ons zwembad na 35 jaren aan vernieuwing toe is en we nood hebben aan een multifunctionele sporthal. We houden
niet van nattevingerwerk maar we houden wel van onze sportclubs en vinden sporten voor onze inwoners
belangrijk. Als we trouwens de geruchtenmolen mogen geloven is er al een ontwerper bezig met het dossier. Hiervoor passen we.”
“Eerst en vooral is het belangrijk te onderzoeken welke de behoeften zijn bij de Sint-Truidense sportverenigingen. Moeten we ons zwembad vernieuwen of bouwen we beter een nieuw zwembad”, vraagt schepen
Bert Stippelmans zich af. Vervolgens moet ook een studie gemaakt worden waar de nieuwe of verbeterde
infrastructuur moet komen. Is dat op het vroegere vliegveld van Brustem of op de locatie van het huidige
sportcomplex op Sint-Pieter of misschien nog elders?
Eerst onderzoek
Volgens CD&V moet er een degelijk onderzoek komen naar de ruimtelijke mogelijkheden, naar de verkeerscapaciteit van de locatie, de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden. “De belastingsbijdragen van
de Truienaars zijn te zuur verdiend om ermee te smossen. Want na een haalbaarheidsstudie en noodwendigheidonderzoek komt de volgende stap: welk systeem van realisatie willen we, een privaat-publieke samenwerking of een louter gemeentelijk initiatief? Hieraan
zullen heel wat belangrijke
onderhandelingen vooraf
gaan en wie ervan droomt om
deze sporthal of dat nieuwe
zwembad nog gauw tussen de
soep en de patatten te realiseren bouwt luchtkastelen en
maakt de Truienaar blaasjes
wijs. Een groep CD&V’ers
bracht al een bezoek aan de
nieuwe sporthal van Tongeren en Brasschaat, kwestie
van zich degelijk te informeren”, zeggen raadsleden Carl
Nijssen en Diane Vossius.
Nog andere noden
Er zal dus nog heel wat water
door de Cicindria vloeien alvorens dit dossier rijp gaat
zijn voor uitvoering, maar degelijkheid van bestuur en controle op de stadsfinancies staan voor CD&V Sint
-Truiden voorop. Onze euro kunnen we maar één keer uitgeven, dus moeten we goed wikken en wegen.
“Er zijn trouwens nog andere uitdagingen die zeker zo dringend zijn: het nieuwe rust- en verzorgingscentrum, dat in de plaats komt van het Meiland en Sint-Laurentius die dicht moeten, en het jongerencentrum
aan het station, door alle politieke fracties beloofd aan de Sint-Truidense jeugd, zijn hier slechts twee voorbeelden van”, besluit Veerle Heeren.

