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Duras, Wilderen,
Nieuw
Sint-Truiden
Runkelen
en Gorsem

kerkdorpen...

Een landelijke dorpsgemeenschap moet een bron zijn van een sociaal en
cultureel verenigingsleven. Een bruisend dorpsleven moet de stadskern
ondersteunen en moet deze doen opleven.
Is het werk af ? Bijlange niet, maar we namen toch reeds de eerste aanzetten.

Kom een pintje drinken ...
...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 pintje
terwijl u ons uw gedacht komt zeggen op zaterdag 3 december
tussen 14 uur en 15 uur in de brouwerij van Wilderen. De CD&Vleden van OCMW- en gemeenteraad willen naar uw mening luisteren, uitleg geven en mee discussiëren. CD&V-bestuurslid en
inwoonster van Wilderen Danielle Journée zal er ook zijn.
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
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Wij

veilige schoolomgeving

Wij

goed wonen

Kinderen vragen meer aandacht. Ze willen kunnen spelen, ouders zoeken een veilige opvangplaats buiten de schooluren, ...
Met de uitbreiding van de kinderopvang en de
plaatsing van speeltoestellen spelen we goed
in op deze noden.

Oude pastorieën zijn soms een last. Deze gebouwen blijven vaak leeg staan en verloederen. In Gorsem werd de pastorie omgebouwd
tot een sociale woning. In Runkelen zal ze eerdaags verkocht worden en werd grond rond de
parochiezaal overgedragen zodat deze kan uitgebouwd worden.

Wij

Wij

actieve verenigingen

fietstoerisme

De stad investeerde in de accommodatie van
de Wilduraantjes omdat verenigingen dit verdienen. Het plaatselijke verenigingsleven moet
van deze investering kunnen genieten. We
kochten deze maand een perceeltje grond van
21 are rond de basisschool Wilderen en de Wilduraantjes van de kerkfabriek zodat er op gespeeld en gesport kan worden.

Wilderen met zijn brouwerij, Duras met zijn
kasteel, Runkelen met zijn landelijke schoonheid en Gorsem met zijn natuur zijn stuk voor
stuk toeristische troeven.
Dit willen we verder versterken de volgende
jaren!

Wij

Wij

vissen in Heidemeren

De Heidemeren in Runkelen is een uniek stukje
natuur en ontspanningsgebied in eigendom
van onze stad. Met de financiële investeringen
van de laatste twee jaren hebben we de visvijvers verder vernieuwd. Dankzij de medewerking van de visclubs is Heidemeren een echt
natuurpareltje geworden
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actieve ondernemers

Ondernemen is altijd risico nemen. De investering in de brouwerij van Wilderen is een prachtig voorbeeld van ondernemerschap zonder
beroep te doen op overheidssubsidies en met
heel veel respect voor het monument.
Wilderen en Sint-Truiden werden er schoner
door en daar zijn we ontzettend dankbaar voor!

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

