
in  SINT-TRUIDEN
sint-truiden.cdenv.be

Beste Truienaar

2020 is een bewogen jaar gebleken, voor 
ons allemaal. De coronacrisis heeft ieder 
van ons geraakt. Ik hoop van harte dat 
jij en je geliefden het goed maken. Als je 
op eender welk moment even nood hebt 
aan een rustig plekje om je gedachten te 
ordenen, kan je sinds kort terecht op onze 
stilteplek aan de rozentuin in ’t Speelhof.

We zijn hechter geworden. Als stad, als 
gemeenschap, als familie. We hebben 
opnieuw geleerd om te genieten van de 
kleine dingen. Dat is iets wat ik heel graag 
wil meenemen naar de toekomst, een 
toekomst waar we samen kunnen zijn en 
mooie dingen kunnen verwezenlijken.

Dat samen-zijn kan al beginnen op 
onze Groenmarkt, die na 5 jaar werken 

klaar is. De rommelige 
parking is omgetoverd tot een 

bruisend plein waar het spettert van 
het leven, met rustgevende bomen, 

borrelende waterstralen en zitbanken. 

Dat is niet het enige nieuwe in onze stad, 
we hebben de voorbije maanden heel 
wat gerealiseerd en er is nog heel wat op 
komst. Heb jij nog goede ideeën of sug-
gesties voor Sint-Truiden? Laat het ons 
zeker weten. Misschien bedenk je wel een 
fantastisch idee tijdens onze ontbijtwan-
deling!

Groetjes,

Wist je dat ...

... de burgemeester en 
schepenen  deze zomer 34 

Gouden, 11 Diamanten en 
6 Briljanten bruidsparen 

Covidproof in de bloemetjes
gezet hebben? Eén van die paartjes 

waren Firmin Geraerts en Rita 
Dendas, al jaren lid van het CD&V-

bestuur.

... dr. Jan Vanderkerken 
een grote fan is van 
de SundayMarkt en de 
Veemarkthallen? Hij 
streeft naar het behoud 
en de verfraaiing van de 
hallen.

... er ruim 900 lopers een rondje meegelopen 
hebben op één van de MonumentenRun 
Zomerparcours?

... er 48 waterstralen en 5 sproeiers voor tonnen 
waterpret op de Groenmarkt zorgen?
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Voorzitters:
CD&V Sint-Truiden: Peter Borgs
JONGCD&V: Stan Thys
Vrouw & Maatschappij: Eveline Kevers
CD&V Senioren: Ria Bex-Martens

Lid worden? Neem contact op met cdvsinttruiden@gmail.com 
of ga naar www.cdenv.be/wordlid
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Wandel mee en verken je stad!

Bloesembad in opbouw

Werken in mijn straat?

JongCD&V in actie

... Carl Nijssens en collega 
Edu de “Zoergin” gelanceerd 
hebben deze zomer? Een 
aanrader! Bovendien gaat 
een deel van de opbrengst 
naar de Mediclowns.

... in januari 2021 Jef Cleeren 50 (!) jaar onafgebro-
ken in de gemeenteraad zal zetelen?

... de herdenkingsviering van CD&V dit jaar niet zal 
doorgaan omwille van de coronamaatregelen?

... de scholenveldloop nieuwe stijl zal plaatsvinden van 
12 tot 16 oktober in het Speelhof voor de 
centrumscholen en van 19 tot 23 oktober naar de 
deelgemeenten zal trekken?

... je in de rozentuin van het 
Speelhof de stilteplek kan vinden 

ter nagedachtenis van iedereen 
die gestorven is tijdens de 

coronacrisis? 

... je sinds kort ook e-boeken kan uitlenen in de biblio-
theek, rechstreeks op je tablet of laptop?

... er op de nieuwe Groenmarkt een knipoog staat 
naar de middeleeuwse klerkenkapel? Als je goed kijkt 
kan je de contouren van het oude bouwwerk nog zien 
op het plein?

Oktober 2020

Wie is
Wie?

Wie is wie?

Veerle Heeren
Burgemeester

      Ingrid Kempeneers
Schepen van Openbare Werken

Jurgen Reniers
Schepen van Sport

Jef Cleeren
Gemeenteraadslid

Raymonde Spiritus
Gemeenteraadslid

Raf Herbots
Gemeenteraadslid

Bert Stippelmans
Voorzitter Gemeenteraad

Christophe Elen
Gemeenteraadslid

Carl Nijssens
Gemeenteraadslid

Stijn Vanoirbeek
Gemeenteraadslid

Gerda Vanderstukken
Lid Sociaal Comité

Eveline Kevers
Lid Sociaal Comité



Werfbezoek aan het Bloesembad
Burgemeester Veerle Heeren en schepen van Sport 
Jurgen Reniers brachten onlangs een werfbezoek aan 
het nieuwe sportpark met Bloesembad. De werken 
gaan goed vooruit en als alles goed zit, gaan we open 
op 1 april volgend jaar! 

Dit is een project waar de voorbije jaren hard aan 
gewerkt is met de beleidsploeg, de stadsadministratie 
en de private partner LAGO. Het omvat niet alleen 
de bouw van een sportbad, maar ook de bouw van 
een bad voor therapie, revalidatie en instructie, en 
een kleuter- en peuterbad. Er komt een wellness met 
warme lagune, hammam, sauna, zoutbad, een peu-
tergolfslagbad, een wildwaterbaan van 100 meter, 
een magic tube duo glijbanen en een belevingspark 
met een zwem- en visvijver, buitensportfaciliteiten 
met hockeyveld, een horecaterras buiten, een nieuwe 
buitenspeeltuin en natuurlijk de Nina-sporthal! 

Wij kijken alvast uit naar de opening!

JONGCD&V Sint-Truiden zoekt oefenterrein

Raf Herbots en de Chinese duivenmelkers
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In onze stad zijn er veel jongeren die hun rijbewijs 
willen halen. Logisch, want de dag van vandaag kan je 
er onmogelijk zonder. Daarom gaat JONGCD&V Sint-
Truiden actief op zoek naar een oefenterrein waar 
toekomstige chauffeurs hun stuurvaardigheden kunnen 
bijsturen. Ze krijgen hierbij alvast de steun van burge-
meester Veerle Heeren.

Zin om mee op zoek te gaan of om je aan te sluiten bij 
de jongeren van JONGCD&V Sint-Truiden? Stuur een 
mailtje naar onze jongerenvoorzitter via stan.thys@
gmail.com.  
Wij kijken er naar uit jou te mogen ontmoeten.

Een prachtig geschenk uit China, met de hulp van 
dierenarts, duivenmelker én gemeenteraadslid Raf 
Herbots! 
In het begin van de coronacrisis veilden de Belgische 
duivenmelkers een aantal duiven om met de opbrengst 
hun Chinese collega’s te steunen. Toen Sint-Truiden in 
maart internationaal in het nieuws kwam als epicenter 
van de coronacrisis, deden de Chinese duivenmelkers 
hetzelfde voor ons. Met de opbrengst kochten ze 
48.000 mondmaskers aan die ze schonken aan de 
stad. Deze worden nu verdeeld tussen het ziekenhuis, 
de stad, de zelfstandig verpleegkundigen, de 
woonzorgcentra en hulporganisaties (Sint-Vincentius, 
Team Hope en OnderOns).
Dankjewel Raf, voor je engagement hierin!

Ontbijtwandeling op zondag 8 november 2020

Even uitwaaien tussen de knisperende herfstbladeren, 
met een hartig ontbijt in je rugzak en zo je eigen streek 
verkennen - klinkt dat goed? 
Dan nodigen wij je graag uit op onze ‘ontbijtwandeling’ 
die plaatsvindt op zondag 8 november 2020.

Tussen 8u30u en 10u30u kan je je ontbijt coronaproof 
komen ophalen aan het Veilinghuis. Daar ontvang je ook 
één van de 7 wandelroutes. Alvorens je de wandeling 
start op je locatie, krijg je nog een boodschap mee van 
onze burgemeester, schepenen of gemeenteraadsleden. 

Vergeet onderweg ook geen leuke foto’s te nemen van 
de omgeving én je gezelschap. Zet je foto op de face-
bookpagina van CD&V Sint-Truiden en maak kans op een 
bon voor een ontbijt met je gezin.

Heb jij al zin om je wandelschoenen aan te trekken? 
Hieronder  vind je alle praktische info. Tot dan!

Wanneer: zondag 8 november 2020
Afhaalpunt ontbijt: feestzaal Veilinghuis, Tongersesteen-
weg 150/152 te Sint-Truiden
Vertrekuur: tussen 8u30 en 10u30
Inschrijven: verplicht via cdvsinttruiden@gmail.com of 
via 0472 26 96 82
Kostprijs: 12 euro voor volwassenen, kinderen onder 12 
jaar: 6 euro
Te betalen via rekeningnummer BE88 7360 2717 7141 
(inschrijving is definitief na ontvangst betaling)

Onderhoud wegen voor 1,2 miljoen euro
Een veilig en goed onderhouden wegennet is 
belangrijk voor iedereen. Onder impuls van schepen 
van Openbare Werken Ingrid Kempeneers samen 
met de dienst Infrastructuur zal er de komende 
maanden €1,2 miljoen euro geïnvesteerd worden in 
het onderhoud en de verkeersveiligheid van straten, 
wegen en pleinen. Enkele straten in deelgemeente 
Wilderen kregen al een nieuwe asfaltlaag, ook de 
Parkstraat in het stadscentrum, de Guvelingenlaan 
en de Nonnentaplaan zijn weer helemaal in orde.

In Metsteren zijn er onlangs extra verkeersremmers 
geplaatst. 

De komende maanden en begin volgend jaar komen 
nog enkele straten aan bod, zoals de Kerkveldstraat 
(deel vanaf bocht tot aansluiting d' Oyestraat, 
+/- 550m) in Zepperen, waar de asfaltverharding 
heraangelegd zal worden; plaatselijk herstel 
Maasrode; de Sint-Jorisstraat en de Velmerlaan (deel 
vanaf Sint-Martinusstraat tot verhoogd kruispunt 
met de Uilstraat) in Velm, waar de rijweg in 
mozaiekkasseien volledig heraangelegd zal worden.

Wat is inbegrepen? Ontbijt met broodje spek en ei, 
sandwich, 2 kleine koffiekoeken, fruitsap, koffie of 
chocolademelk, je wandelroute
Moet ik iets meenemen? Je goed humeur, stevige 
wandelschoenen en je telefoon om foto’s te maken!

Meer info? Bel naar 0472 26 96 82


