In je buurt / Centrum

CD&V

ons stadscentrum

Het centrum van de stad is het hart ervan. Een gezond centrum straalt af op de kerkdorpen
waarmee het van nature verbonden is.
Wonen en werken, shoppen en ontspannen, zorgen voor de andere ook voor wie het moeilijk heeft, naar school gaan, onze toeristen hartelijk verwelkomen, je vlot bewegen te voet,
met de fiets, bus of wagen dat moet je allemaal in onze binnenstad kunnen.
CD&V heeft een boontje voor onze historische monumentenstad! Wij zijn voortdurend bezig om onze stad te ontwikkelen tot een levendige woonstad én handelsstad. Dat heeft
CD&V tot nu toe gedaan en dat zullen we morgen ook doen.

Kom gratis schaatsen ...
...en zeg ons uw gedacht !
Zijn we goed bezig of heeft u nog suggesties voor ons om het
leven in uw buurt te verbeteren? Wie iets zichtbaars oranje aanheeft, mag op zaterdag 10 december tussen 16 en 17 uur op de
markt gratis komen schaatsen en intussen zijn gedacht zeggen!
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 bruisend centrum

Een stadscentrum dat niet bruist van de activiteiten leeft niet ten volle. Het zijn evenementen, georganiseerd door de stad en ondersteund door de
middenstand of omgekeerd, die een stadscentrum
aantrekkelijk maken.
Samen met Trudor, de vereniging voor handelaars,
onze toeristische dienst en andere stadsdiensten
slagen we hierin. “Sint-Truiden Zingt” op 11 juli
was zo een topevent.

Wij

vernieuwde bibliotheek

Boeken uitlenen was vroeger een tijdrovende en
administratieve zaak. Onze Schepen Stippelmans
bracht vernieuwing door informatica te introduceren: uitlenen, terugbrengen, reserveren van boeken, cd’s of dvd’s zijn kinderspel. Een enthousiaste
personeelsploeg maakte van onze Bib een fantastische moderne ontmoetingsplaats . Ga zeker eens
langs!

Wij

Wij

kunst en cultuur

Onder impuls van onze schepen Bert Stippelmans
kreeg het culturele leven extra zuurstof. Het cultuur centrum De Bogaard zette haar deuren open
voor iedereen. Verenigingen kunnen nu opnieuw
terecht bij de UITbalie, de voorstellingen namen
toe, het aantal abonnementen verdubbelde en
onze Academiezaal is de toplocatie voor muziek
geworden! De uitbouw van Academie Haspengouw zorgt toponderwijs in onze regio.

Wij

toeristen in onze stad

Toeristen bezoeken Sint-Truiden als dé monumentenstad in het bloeiende Haspengouw. De restauratie van het stadhuis en de uitbouw van een nieuwe
moderne toeristische dienst in de Hallen kreeg onze
volledige steun.

Wij

sport en sportievelingen

een propere stad

Door de aankoop van nieuwe veegmachines en
kleine vuilniswagens willen we de strijd voor een
propere stad verder zetten. Zelfs investeringen om
de wegen ijsvrij te houden waren net zoals het gratis strooizout voor ons belangrijk.

Ons zwembad was aan vernieuwing toe. Door
de recente renovatie is het zwemplezier voor de
volgende jaren gegarandeerd. De bouw van een
nieuwe multifunctionele sport- en recreatiehal in
de binnenstad was voor ons dé uitdaging van het
sportbeleid. CD&V heeft dit dossier aangepakt en
zal samen met de recreatiezone van het Speelhof
de groene long van onze stad versterken.

www.sint-truiden.cdenv.be
www.jongcdenvsint-truiden.be

Wij

opvoedinsgwinkel

Opvoeden is geen kinderspel. Twijfels, vragen of
problemen hebben bij die dagelijkse opvoeding in
onze complexe samenleving vinden wij heel vanzelfsprekend. CD&V stak de handen uit de mouwen
en richtte de opvoedingswinkel op in de Clockemstraat.

Wij

kinderopvang Tutti Frutti

Wij

Om buurten in de binnenstad terug te ontwikkelen moet je zoeken naar opportuniteiten. Daarom
richtte CD&V een gemeentebedrijf op dat aan stadskernvernieuwing doet samen met de stadsdienst
ruimtelijke ordening om de binnenstad verder te
ontwikkelen. Zo zal de uitbouw van de Gazometersite in de stationsomgeving bijvoorbeeld de hele
buurt doen opleven.

Wij

De voor en naschoolse kinderopvang Tutti Frutti
groeide van 100 naar opvang voor bijna 300 kinderen. CD&V zocht een nieuwe locatie en vond die in
het gebouw van de oude verpleegstersschool aan
de Rummenweg, dankzij de goede samenwerking
met het Trudo Ziekenhuis. We zijn fier op onze schepen Bert Stippelmans, bevoegd voor kinderopvang,
dat hij samen met het personeel Tutti Frutti verbreedde tot een fantastische thuis voor kinderen.

Wij

PWA-strijkatelier

Wij hebben strijken nooit plezant gevonden, maar
er zijn mensen die dat zo graag doen dat ze er werk
in zochten en vonden, in het nieuwe Strijkatelier van
het PWA. Zelfs bij de kinderopvang kan je de strijk
kwijt. Onder leiding van onze collega Carl Nijssens
groeide het PWA/SDB uit tot een van de belangrijkste werkgevers van de stad.

stad ontwikkelen

woonstad

Goed wonen in onze stad is voor ons een prioriteit.
Meten is weten, daarom hebben we onze schouders
gezet onder een nieuwe woonbehoeftenstudie en
hebben we de ruimtelijke plannen bijgestuurd.
Gezinnen moeten alle kansen krijgen om in de binnenstad te wonen.

Wij

St-Vincentius & Steppe

Ook zorgen voor wie het moeilijk heeft is voor ons
heel belangrijk. We ondersteunen financieel de werking van ons OCMW maar CD&V wilde meer doen
dan dat. Het geven van een verwarmingspremie hevelden we over naar het OCMW en de financiële bijdrage voor Sint-Vincentius verdrievoudigden we. Zo
kon Sint-Vincentius een nieuw huis aan de Naamsevest uitbouwen en werd De Steppe in de stationsstraat een nieuwe onmoetingsplaats.
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Uw CD&V gemeenteraadsleden:
Veerle Heeren, Bert Stippelmans, Jef Cleeren,
Erik Carlier, Raymonde Spiritus, Carl Nijssens,
Diane Vossius, Marc Bels, Liesbet Leemans, Ingrid
Kempeneers, Eddy Leclere, Els Vanderschot

en de OCMW-raadsleden:
Christophe Elen, Patrick Berton, Eric
Massa, Philippe Martin

wensen u
prettige feestdagen!
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