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CD&V

Nieuw Sint-Truiden

Onze woonwijk Nieuw Sint-Truiden ontstond bijna 100 jaar geleden vanuit de oude
tuinwijk. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een echt fijn dorp aan de stadsrand
waar kinderen en gezinnen, jong en oud, hun thuis hebben gevonden.
Blijven werk maken van een fijne buurt om in te wonen en te spelen, dat is onze opdracht! Het buurtleven verder stimuleren, zorgen voor kansen voor ontspanning en
werken aan verkeersveiligheid zijn daar voorbeelden van. Wij hebben een boontje
voor Nieuw Sint-Truiden!

Kom een warme wafel 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
warme wafel terwijl u ons uw gedacht komt zeggen op
vrijdag 4 november om 18 uur aan de parking van Delhaize.
De CD&V-leden van OCMW- en gemeenteraad en onze schepen
Bert Stippelmans willen naar uw mening luisteren, uitleg geven
en mee discussiëren.
Maar kijk zeker eens verder in dit blad. Want CD&V heeft niet
stilgezeten tussen 2006 en nu!
Veerle Heeren, fractievoorzitter
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Wij

een mooie parochiezaal

Waar we kunnen, steunen we verenigingen en vrijwilligers. Dankzij de inzet van de vrijwilligers van
‘De Kajaan’ werd de parochiezaal bijna volledig
opgeknapt. Met de financiële steun van onze stad
werd er heel wat vernieuwd in de zaal. Wij blijven de
verenigingen en de vrijwilligers financieel en materieel steunen.

Wij

Wij

buurtwerking

Nergens anders dan op Nieuw Sint-Truiden leeft
het buurtwerk zo intens! Dankzij de vele vrijwilligers komt onze buurt tot leven! Een zomerse
straatbarbecue of een winterse kerstborrel in de
met dennenbomen versierde straten, het is steeds
gezellig! Vanuit het stadsbestuur hebben we al
deze initiatieven ondersteund en dat willen we ook
blijven doen!

toneel

We vinden het fantastisch dat lokaal toneel steeds
meer succes heeft. Of het nu de Boddelkèèr is of het
Nieuw Sint-Truidens Toneel, cultuurschepen Bert
Stippelmans zal dit steeds blijven ondersteunen. Als
fan en als verantwoordelijke schepen. Maar verenigingen hebben sterke vrijwilligers nodig die de zaak
trekken. Jurgen Reniers is er zo ééntje.

Wij

meer kinderopvang

Tutti Frutti, het stadsinitiatief voor buitenschoolse
kinderopvang, vond een nieuwe thuis in de oude
verpleegsterschool op de Rummenweg. Op 5 jaar
tijd heeft CD&V via Bert Stippelmans, onze schepen
voor kinderopvang, ervoor gezorgd dat op diverse
locaties, driemaal meer kinderen terecht kunnen
dan bij de start in 2006. En daar zijn we toch wel fier
op.

Wij

Guvelingen

Een historisch kerkje in een groene omgeving, in
een toffe buurt moeten we koesteren.
Het stadsbestuur nam het beheer van het kerkje
over van het bisdom. Een burgelijke trouw kan
vanaf nu ook in ons kerkje of in de bloesemweide
dankzij het unieke voorstel van gemeenteraadslid
Carl Nijssens. Romantiek verzekerd!

www.sint-truiden.cdenv.be

Wij

Wij

propere straten

De vele bomen op Nieuw Sint-Truiden zorgen
ervoor dat het er aangenaam is om te wandelen
en te fietsen. Met het vallen van de bladeren is het
belangrijk dat de straten aangenaam en proper
blijven. Daarom stelde raadslid Diane Vossius voor
om meer bladkorven te plaatsen en regelmatig de
kolkenzuiger en stratenveger in te zetten.

Wij

sporten

Sporten is gezond. In het hart van onze buurt staat
een fantastisch sportcomplex. We zorgden voor een
kunstgrasveld, er kwamen meer parkeerplaatsen en
vrij recent vernieuwden we het basketbalterrein. Wij
willen dat iedereen van de buurt hier ook terecht
kan.

wonen achter het station

Achter het station ligt nog veel bouwgrond en de
parking van de NMBS. Wij hebben een masterplan
voor de stationsbuurt gemaakt. Vanuit Nieuw SintTruiden zal je veilig met de fiets of te voet onder
het station naar onze Grote Markt kunnen gaan.
Het plan voorziet ook in nieuwe betaalbare woningen, een rusthuis en wie weet misschien zelfs een
school...Dit plan zal zorgen voor toffe en nieuwe buren. Wij zijn hier fier op!

Wij

buurtwinkels & ondernemers

De afgelopen jaren zijn er op Nieuw Sint-Truiden
heel wat nieuwe handelszaken bijgekomen. Ondernemen zit in de lift en versterkt de buurt. Wij hebben respect voor iedereen die een zaak uit de grond
wil stampen en zullen dit blijven ondersteunen.

Wij

Academie Haspengouw

De Academie Haspengouw groeide verder met zijn
leerlingenaantal de laatste jaren. We investeerden
in de vernieuwing van het gebouw (daken, kapel en
ateliers). Nu nog de ramen vernieuwen het volgend
jaar.
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Wist je dat ...

contactpersonen in je buurt
Spreek ze aan!

... Will Tura ...

voor de tweede keer een kerstconcert komt geven in de Minderbroederskerk op vrijdag 16 december?
Info 0495/77 05 89.

... het Nieuw Sint-Truidens toneel ...

in februari al haar 10de productie
brengt? “Drinken de Goden Duvel?”
is een hilarische komedie in het plat
Sint-Truins met o.a. Jurgen Reniers!
Speeldata: 10, 11, 17, 18, 19, 24 en 25
februari. Kaartenverkoop vanaf 15 december op 011/68 97 41.

Carl NIJSSENS
Gemeenteraadslid
Rummenweg 91, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011/67 28 76
carl.nijssens@telenet.be

Diane VOSSIUS
Gemeenteraadslid & provincieraadslid
Fabrieksstraat 76, 3800 Sint-Truiden
Tel.: 011 68 46 96
diane.vossius@skynet.be

Veerle HEEREN
Vlaams volksvertegenwoordiger &
fractieleider gemeenteraad

... iedereen welkom ...

is in ons buurtrestaurant? Elke maandag om 12u kan je lekker gezellig en
goedkoop eten in het buurtrestaurant ‘den Teluur’ in onze parochiezaal.
Slechts 6 euro betaal je voor een volledig dagmenu. Iedereen is er welkom
mits seintje vooraf op 0471/48 87 33.

Oogcontact, Diesterstraat 51, Sint-Truiden
Tel.: 011 69 26 01
veerle.heeren@vlaamsparlement.be
www.veerleheeren.be

Bert STIPPELMANS
Schepen van cultuur, onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, kunstonderwijs,
bibliotheek, landbouw & fruitteelt
bertstippelmans@telenet.be

... Kerstmis ...

nog wel even is maar dat buurtcomités en buren die in de kerstperiode
hun buurt in feestelijk groen willen
hullen, nog tot 8 november terecht
kunnen bij het stadsbestuur voor gratis kerstbomen? Tel 011-70 15 31.

Onze CD&V gemeenteraadsleden:
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Onze OCMW-raadsleden: Eric Massa, Christophe Elen, Patrrick
Berton, Philippe Martin

Verantwoordelijke uitgever: Jos Lacroix, CD&V-communicatieverantwoordelijke, Kerkveldstraat 43, 3800 Sint-Truiden

