
Hier

‘Ruil je auto voor de 
fiets en laat zien dat het 
anders kan: gezonder, 
betaalbaar, duurzaam'

SAMEN MAKEN WE VAN 
SINT-TRUIDEN DÉ FIETSSTAD...
De FIETS, niets dan voordelen: 

gezond, geen uitlaatgassen, 

veiliger, betaalbaar. En voor wie 

wat moeizamer de pedalen rond 

krijgt is er het elektrische 

broertje. Alleen...je moet wel 

veilig en comfortabel kunnen 

fietsen. Een bevraging (voor de 

werken) leert dat 9 van de 10 

Truienaars fietsen in de stad 

onveilig vinden.  Stadsbestuur, 

doe daar iets aan!

MOBILITEITSPLAN
Begin 2013 werd een prachtig nieuw 

mobiliteitsplan voor Sint-Truiden 

goedgekeurd. Daarin is de fiets 

inderdaad de toekomst met 

'prioritaire aandacht voor de fiets in 

de binnenstad met o.a. een fietsring' , 

'fietssnelwegen  zonder conflict met 

het autoverkeer tot in het centrum': 

'een autoluwe stad in het teken van 

de fiets en de voetganger'. Prachtig 

om te lezen: we zullen echt dé 

fietsstad worden... als het 

mobiliteitsplan ook wordt uitgevoerd!

Verder lezen we dat in 2013 het  

MASTERPLAN FIETS volledig klaar 

zou zijn voor uitvoering.  Nu, 4 jaar 

later, is het er nog steeds niet.

JE FIETS STALLEN
 Veilig en droog, de wens van iedere 

fietser. Dat kan nu enkel aan het 

station, mits betaling. De auto 

parkeer je daar gratis: zo moedig je 

fietsen echt niet aan.  Groen vraagt 

ook in de omgeving van de Markt een 

degelijke en gratis fietstalling.

Beste schepen van mobiliteit, nog 

twee jaar, dat is zeker genoeg om 

onze stad op de kaart te zetten als 

veilige fietsstad, met een fietsring, 

met goede fietsverbindingen met de 

dorpen, met degelijke fietsstallingen. 

Niet alleen een fietsstad voor 

toeristen, maar vooral voor wie er 

woont, werkt of school  gaat.

in Sint-Truiden

Vindt Groen knap: Crea-Babbel

Knappe initiatieven

Politieke cafés
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Crea-Babbel
CREATIEF, PRATEN, VRIENDSCHAP

Crea-Babbel  is een initiatief van het Onthaalbureau Inburgering 

Limburg samen met de de Integratiedienst van de stad Sint-Truiden. 

Een knap project waar Groen Sint-Truiden 100 percent achter staat en 

waaraan ook vrijwilligsters van Groen meewerken.

 

Je bent een vrouwelijke nieuwkomer (asielzoeker, vluchteling, 

geregulariseerde, Europeaan...). Zoals wij allemaal heb je nood aan een warme 

omgeving waar je vriendschap opbouwt. Je wil daarbij graag je creatief talent 

gebruiken en tegelijk je Nederlands verbeteren door het te spreken. 

Dan is Crea-Babbel voor jou bedacht. 

Het idee is even eenvoudig als geniaal. Elke vrijdag komt een groep van een 

dertigtal vrouwen van verschillende origine en met verschillende achtergrond 

met enkele enthousiaste Vlaamse vrijwilligsters bij elkaar. Bij een drankje en 

een babbel  maken ze de knapste werkjes: breien, haken, stikken, borduren,..., 

het kan allemaal.

Fatima komt al voor het tweede jaar naar Crea-Babbel: "Vrijdagnamiddag is het 

fijnste moment van de week. We komen samen in het Huis van de Wereld en 

maken er hele mooie zaken. We zijn allemaal vriendinnen. Mijn Nederlands is op 

een jaar tijd fel verbeterd."

Ook Lieve die van bij het begin als vrijwilligster meewerkt blijft nog altijd even 

enthousiast: "De warmte en vriendschap is wederzijds. Uiteindelijk zijn we 

allemaal mensen en leven en werken we hier allemaal samen in Sint-Truiden."

 

Vind Crea-Babbel leuk op https://www.facebook.com/creababbel

Crea-Babbel © Lieve Decuypere
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Iets is er in vier jaar tijd al 
wel gebeurd, maar : 
mag het wat meer zijn?

WE WONEN ALLEMAAL 
IN SINT-TRUIDEN

Dat eensgezindheid mogelijk is, ook over moeilijke politieke thema's, 

werd in december nog maar eens bewezen. Groen bracht een hele groep 

uiteenlopende spelers rond wonen samen onder één dak. Er werd gepraat over 

daklozen, cohousing, sociale woningen en tweeverdieners... Het resultaat: veel 

goede ideeën waar iedereen zich in kon vinden. We onthouden vooral de roep 

om meer andere, betaalbare woonvormen zodat het recht op wonen 

voor iedereen kan worden  waar gemaakt.

Zelfs bij  min vier graden baanden een twintigtal mensen zich een weg door de 

werf die Sint-Truiden momenteel is om mee te komen praten en denken over 

'wonen'. Dit thema laat mensen niet onbewogen. Vrijwilligers van een 

armoedevereniging, initiatiefnemers van ee cohousing-project, 

bouwpromotoren, gemeenteraadsleden en geïnteresseerde burgers: allemaal 

waren ze vertegenwoordigd.

KLIMAATACTIEPLAN

AUTODELEN: goed voor je 

portemonnee en voor het milieu. 

Ons bestuur  heeft de herhaalde 

oproepen van Groen Sint-Truiden 

gehoord: op zondag 21 mei komt er 

een mini-autodeelsalon op de 

markt, met info over alle vormen 

van autodelen: Cambio, Tapazz, 

Cozycar.  En... misschien gaat de 

stad ook een van haar eigen 

elektrische wagens beschikbaar 

stellen voor de burgers: ook een 

voorstel van Groen! Ook met het 

REPAIR CAFE en COHOUSING 

kun je die dag kennis maken. 

Samen met de Jeugdraad, de 

Milieuraad en de verenigingen die 

er deel van uitmaken organiseert 

onze stad ook dit jaar weer een 

BIG JUMP op 9 juli. Ze willen 

hiermee aandacht vragen voor de 

vervuiling van rivieren en beken. 

Groen verwacht dat de stad dan 

ook zelf maatregelen neemt voor 

zuiverder water.

Sint-Truiden zet in op 

BUURTWERKING : daar staat 

Groen voor 100 percent achter. 

Zeker buurtacties die een stapje 

verder zetten en die werk maken 

van integratie van nieuwkomers, 

hulp voor alleenstaanden en 

bejaarden, een properder buurt  

maken het verschil. 

EERSTE FAIR TRADE-STRAAT in 

onze stad: de Spoorwegstraat. 

Knap! Een dikke proficiat! 

Een INITIATIEF dat jij bewondert 

en dat een GROENE PLUIM 

verdient?

Laat het ons weten op 

groensinttruiden@gmail.com 

THOMAS PEETERS
voorzitter
Groen Sint-Truiden

PETER VAN DAM
co-voorzitter
Groen Sint-Truiden

Vertrekkend van een aantal 

stellingen werden verschillende 

aspecten van wonen in Sint-Truiden 

nader bekeken.  

Over veel zaken was iedereen het 

eens:  de roep naar andere, 

kwaliteitsvolle, betaalbare 

woonvormen,  de nood aan een 

eenvoudiger regelgeving voor 

cohousing, de nood aan innovatie op 

de woonmarkt...

En: daklozen stuur je niet door naar 

een andere stad, je organiseert een 

eigen opvang.

Of hoe samen denken vanuit 

verschillende achtergrond  ook 

opbouwend kan zijn.

Ambitieus, zo kun je het 

klimaatactieplan wel noemen dat 

Sint-Truiden in 2012 goedkeurde. Bijna 

vier jaar later blijft het vooral bij 

goede voornemens. Twee keuzes zijn 

wél een stap in de goede richting: 

zonnepanelen op de stadswerkhuizen 

en de overstap naar elektrische 

wagens.

De stuurgroep die het allemaal in 

goede banen moest leiden is...nog 

nooit samengekomen. Zelfs op de 

maatregelen op korte termijn die in 

het plan worden voorgesteld,  is het 

nog wachten. Autoluwe zondag? 

Vorig jaar geschrapt. Meer groene 

ruimte? Die is net afgenomen. 

Windenergie? Er staat  nog geen 

enkele windmolen in onze gemeente. 

Meer comfort voor fietsers? In de 

stad is er, ook met de vernieuwing, 

weinig verbeterd. 

Groen Sint-Truiden stelt: roep de 

klimaatstuurgroep samen, nog 

voor de zomervakantie, evalueer wat 

er al gebeurd is en plan wat er nog 

moet gebeuren. En vooral: voer het 

ook uit!

Op de website van Groen Sint-Truiden 

vind je de link naar het volledige 

klimaatactieplan van onze stad.
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Op 14 februari was het weer tijd 

voor de jaarlijkse Valentreinsactie 

van Groen, ook aan het station 

van Sint-Truiden. rechtvaardig 

klimaatakkoord. Elke dag met de 

bus, de trein of de fiets naar het 

werk? Dat verdient een applausje 

vond de ploeg van Groen Sint-Truiden, 

en een lekker gebakje, vers gebakken 

door Lieve.  Groen wil meer en betere 

treinen en bussen en behoud 

dienstverlening van de stations.

1
De boomspiegel: het lapje grond 

aan de voet van de bomen in de 

straat kun je omtoveren in een 

prachtig mini-parkje. De 

groendienst van de stad kan hiervoor 

zorgen, maar de stad kan ook de 

inwoners de kans geven om hun 

eigen groene omgeving te maken. 

Voor een stad die inzet op 

buurtwerking liggen de kansen hier 

voor het grijpen om de lente in iedere 

wijk en straat te brengen

2
Een fietsvriendelijke stad, veilig 

voor voetgangers, kinderen, 

rolstoelgebruikers: daar wil Groen 

werk van maken!  De aanwezigen 

op het politiek café van 28 februari 

waren het eens: we hebben een 

uitstekend mobiliteitsplan, 

alleen...het moet ook uitgevoerd 

worden. Bij de vernieuwing van de 

binnenstad moet veel meer ingezet 

worden op comfort en veiligheid voor 

voetgangers en fietsers. 

3

Een betaalbare en degelijke 

woning: een recht voor iedere 

Truienaar.  Het werd een  politiek 

café met veel geïnteresseerden uit 

heel diverse hoek, gezellig en leerrijk. 

We onthouden onder meer de roep 

om andere, betaalbare  woonvormen 

en  om eenvoudiger regelgeving voor 

cohousing. En: daklozen stuur je niet 

door naar een andere stad maar je 

organiseert een eigen opvang. 
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Doeners uit Sint-Truiden lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.POLITIEK CAFÉ: DIVERSITEIT

Op dinsdag 9 mei vanaf 20 u. ben je welkom in Ons Huis op de 
Grote Markt in Sint-Truiden voor een open gesprek over diversiteit. Er is 

veel dat ons bindt maar ook veel waardoor we verschillen: leeftijd, man 
of vrouw, afkomst, inkomen...hoe kunnen we daar in het beleid in onze 

stad rekening  mee houden? Denk met ons mee
Gratis toegang

Groen Sint-Truiden 

Lode Vanhoutte

Slagmolenstraat 16

3800 Sint-Truiden

0497 38 97 57

groensinttruiden@gmail.com

www.groen-sint-truiden.be

     www.facebook.com/groenSintTruiden

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




