
Hier

Met Groen kan het 
anders: menselijker, 
eerlijker en gezonder.’

GROEN SINT-TRUIDEN TREKT 
ALLEEN NAAR DE KIEZER
De leden van Groen Sint-Truiden 

hebben op 29 augustus beslist om 

op eigen kracht deel te nemen aan 

de gemeenteraadsverkiezingen in 

2018.

EEN STERK VERHAAL
Het verhaal van Groen is voldoende 

sterk om de kiezers te overtuigen om 

op Groen te stemmen. Ook in Sint-

Truiden kan het anders! Groen wil er 

zijn voor alle Truienaren. De sterke 

nationale peilingen voor Groen zullen 

zich ook in Sint-Truiden doorzetten. 

Zo  zullen we komen  tot een 

menselijker, eerlijker  en gezonder 

beleid in onze stad.

AMBITIE
We hebben de ambitie om minstens 

twee zetels in de gemeenteraad  te 

halen, waardoor we als partij een 

interessante partner worden om Sint-

Truiden mee te besturen.

ONZE FOCUS
Onze prioriteiten zijn: participatie, 

wonen en mobiliteit

• Groen wil streven naar open en 

toegankelijke participatie voor 

alle Truienaren over 

verschillende thema's waar de 

stad op inzet

• Groen wil dat iedereen goed en 

betaalbaar kan wonen. Daarom 

willen we een sociaal 

vernieuwend en duurzaam 

woonbeleid.

• Groen pleit voor een autoluwe 

stadskern, waar fiets en 

voetganger op de eerste plaats 

staan zodat je je op een veilige 

manier kunt verplaatsen

INTERESSE?
Wil je meedenken of meewerken

Neem contact op met

groensinttruiden@gmail.com

in Sint-Truiden 

Jeugdhuis EXPO

Besturen doe je samen

Wordt Sint-Truiden fietsstad?

© Frank Van den VeyverHoog tijd voor een bestuur mét Groen!
Peter Van Dam, covoorzitter Groen Sint-Truiden
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Jeugdhuis EXPO
EEN ONDERZOEK DOOR MICHAEL, THIBAUD, GIEKE EN LUCA

Het eindwerk van vier leerlingen van Sint-Aloysius in Zepperen vorig 

schooljaar: het jeugdhuis EXPO en hoe de werking ervan optimaliseren.

"We zijn alle vier zeer begaan met het jeugdhuis  en brengen er geregeld onze 

vrijdagavond door. Het leek ons het geknipte onderwerp voor onze GIP."

Samen met de vrijwilligers van het jeugdhuis organiseerden ze een online 

bevraging bij 340 jongeren tussen 16 en 25 jaar.

Expo is tot leven gewekt door het initiatief van vier enthousiastelingen: Piet, 

Tom, Koen en Aimé. Het was geen gemakkelijke weg: speuren naar een locatie, 

onderhandelen met de kunstkring , de Zoutkist, over de huur van de 

benedenverdieping, de zoektocht naar centen...  Maar het lukte!

Intussen draait het jeugdhuis op volle toeren: meer dan 70 leden, een variërend 

aanbod aan activiteiten, drankjes zonder of met alcohol, mooie graffiti, enkele 

zetels, gezellige verlichting.

Het eindwerk leverde boeiende resultaten: meer dan 78 % vindt dat het 

jeugdhuis naast café en creatieve ruimte vooral een ontmoetingsplek moet zijn 

voor een babbel. Zo'n 62% vindt dat frisdrank moet primeren boven pils. En 

natuurlijk hoort er bij een jeugdhuis een DJ, wIfi en ... kaarten.

Sint-Truidense jongeren houden van fuiven!  79,1 % gaf 'fuif' als antwoord 

op de vraag 'Welke evenementen verwacht je in een jeugdhuis?' Michael, 

Thibaud, Gieke en Luca konden dus geen betere afsluiter bedenken voor hun 

eindwerk dan ..een geslaagde Technofuif.

Jeugdhuis EXPO is gevestigd in Gootstraat 33. Ga er als jongere zeker eens 

langs voor een drankje en een gezellige babbel met de vrijwilligers en de andere 

jongeren uit de verschillende Truiense scholen. 

Jeugdhuis EXPO, door en voor jongeren. Dé plaats voor ontmoeting, ontspanning, creativiteit en nu en dan een spettenende fuif © Brecht Langenaken
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‘Sint-Truiden kan een echte 
fietsstad worden, maar dan 
moet het beleid de fiets op’

BESTUREN DOE JE SAMEN, 
NIET ALLEEN

" De meerderheid heeft ons gekozen, dan moeten we toch zeker geen advies 

meer vragen aan burgers?!" is het antwoord dat je meestal krijgt van 

beleidsmensen op de vraag naar meer inspraak.

Echte democratie is echter meer dan om de zes jaar in een kieshokje kruipen en 

verder maar laten begaan. Je moet de burgers ook betrekken bij het beleid, 

'participatie' heet dat. Het begint met de burgers goed te informeren, nog voor 

er iets beslist wordt. Het gaat verder met raadplegen van burgers en advies 

vragen tot mee beslissen en samen besturen.

Een van de structuren voor participatie zijn de adviesraden. Nu zijn die 

in Sint-Truiden vooral actief als verdeelpost van subsidies en verder 

enkel als behangpapier: " Er is toch participatie van de burgers want we 

hebben adviesraden".  De bijzonder schaarse adviesvragen vanwege het 

bestuur komen altijd op het laatste nippertje, zodat een gegrond advies niet 

meer mogelijk is. Maar meestal wordt er geen advies gevraagd. Als een 

FIETSEN IN DE STAD: VEILIG?

WWW.DEBATTLE.BE  is een 

project dat jongeren de weg toont 

door de jungle van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 

2018. Ga naar de website: het is 

daar zwoegen, hijgen, smachten 

en vlammen...met één duidelijk 

doel voor ogen: jongeren een stem 

geven binnen hun gemeente.

GROEN IN DE STAD? Enkel 

voldoende  groen zorgt voor 

zuivere lucht in de stad. Kiezen 

voor bomen, struiken, 

klimplanten, groendaken is kiezen 

voor een gezonde leefomgeving.

SAMENTUINEN... Lekkere 

groenten kweken en een babbel 

slaan: dat kan in de volkstuintjes 

aan de Fabrieksstraat en in de 

ecologische tuintjes van VELT in 

de Waterkuil.  Groen pleit voor 

volkstuintjes in alle kerkdorpen, 

binnen fietsbereik. 

INTEGRATIE, Sint-Truiden maakt 

er werk van met een hele rij 

knappe initiatieven als 

Creababbel, Vriend en taal, 

Masala, ... ook jij kunt er aan 

meewerken. Of waarom niet, 

nodig eens een nieuwkomer uit op 

de koffie?!

BAZAR BIZAR op Schurhoven: je 

kunt er kleding kwijt die je niet 

meer draagt en maakt er iemand 

anders gelukkig mee.

LEDEN VAN GROEN zijn onder 

meer actief bij Levensloop, Repair 

Café, de Jeugdraad, de Milieuraad, 

de wandelpeters die zwerfvuil 

verzamelen, Autodelen, Fedasil, 

Onder Ons, Onder Dak, 

integratieinitiatieven  als 

Creababbel en Vriend en Taal, het 

Voedselteam, Fair Trade, het 

Nicaraguacomité.  

DIEDE VANBUTSELE
Groen Sint-Truiden
diede.vanbutsele@groen.be

LIEVE DECUYPERE
Groen Sint-Truiden
lieve.decuypere@groen.be

adviesraad toch ongevraagd een 

advies geeft aan het bestuur, komt er 

meestal geen antwoord. Hoewel je in 

de beleidsverklaring van de huidige 

coalitie leest: 'Het bestuur wenst een 

opwaardering van de adviesraden 

door het actief bevorderen van 

inspraak''. Niets van dus!

INSPRAAK VOOR DE BURGERS
Groen wil dat de burgers echt 

betrokken worden bij het beleid, dat 

adviesraden om advies gevraagd 

worden, dat met de adviezen 

rekening wordt gehouden. 

Groen wil na volgende 

verkiezingen mee besturen: 

samen met andere partijen, maar 

vooral samen met alle burgers. 

Democratie gaat over veel meer dan 

bolletjes kleuren in een kieshokje.

Al jaren vraagt Groen om meer en 

veilige fietspaden, niet enkel in de 

stad maar ook in de dorpen en tussen 

de kernen. Er is inderdaad wel iets bij 

gekomen, maar te weinig en te traag.

Het fietspad langs de Naamse 

steenweg is na jaren dan  toch 

aangelegd net als een stukje 

'fietsstraat' van amper 40 meter aan 

de kop van de Stapelstraat en een 

stuk voetpad langs de Diestse 

steenweg zodat voetgangers niet 

meer over het fietspad moeten. De 

fietsstrook in de Stationsstraat en de 

Gazometerstraat als fietsstraat 

komen er in de nabije toekomst. Maar 

er dient dringend werk gemaakt van 

de fietsring over de Vesten en veilig 

fietsen door de winkelstraten en over 

knooppunten als het Europaplein.

Met de opkomst van de elektrische 

fiets zijn er steeds meer mensen die 

de fiets boven de auto verkiezen om 

naar het werk te gaan. Dit kan enkel 

als er degelijke brede en veilige 

verbindingen tussen de kernen 

komen.

Groen Sint-Truiden vraagt daarom dat 

onze stad mee aandringt op de 

realisatie van de fietssnelweg naar 

Hasselt en naar Gingelom. 
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Ontbijt met Groen in Stadspark 

Op 13 augustus organiseerde Groen in 

het klein stadspark een echt 'déjeuner 

sur l'herbe'.  Leden van Groen, 

sympathisanten, familie en vrienden 

maar ook voorbijgangers schoven 

gezellig mee aan tafel. 

Groen voorzag de basis: koffie thee, 

fruit, koffiekoeken en cake. Iedereen 

kon naar believen ook zelf lekkers 

mee brengen om te delen met de 

andere aanwezigen. 

1
Ons politiek café over diversiteit 

op de avond van 16 mei kende een 

grote opkomst.

Sint-Truiden is een heel diverse 

gemeente. Dat werd wel heel 

zichtbaar op 16 mei. Met een kleurrijk 

palet aan mensen bogen we ons over 

de vraag: hoe samenleven in 

diversiteit? Het leverde rijke 

discussies op  en vooral veel 

eensgezindheid over de dingen die 

écht belangrijk zijn.

2
Kasteel Nieuwenhoven krijgt 

Groene Pluim

Op 13 juli ontving Jeanne Hoogenboom 

van Kasteel Nieuwenhoven een 

Groene Pluim voor het geheel van de 

projecten: restauratie en 

herbestemming van cultureel 

erfgoed, natuurbehoud, 

permacultuurproject, vormingen, 

Groen Plus reikte dit jaar tijdens zijn 

zomerfietstocht 9 groene pluimen uit 

aan waardevolle projecten in Limburg.

3
Soedan is het land van Adam, als 

erkend vluchteling gastvrij ontvangen 

in Sint-Truiden en sinds begin dit jaar 

bij onze ploeg van Groen. 

Tegen de president van Soedan, Omar 

Al-Bashir, loopt al jaren een 

internationaal arrestatiebevel van 

het Strafhof in Den Haag wegens 

volkerenmoord. 

Met een regime dat zijn eigen mensen 

foltert en uitmoordt, mag ons land op 

geen enkele manier samenwerken.
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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.KOM EN VERTEL JOUW IDEE IN EEN 

HUISKAMERGESPREK 

Vanaf oktober start Groen Sint-Truiden met huiskamergesprekken.
We praten samen met enkele mensen over een goed idee en enkele 

mensen van Groen, met een hapje en een drankje gezellig bij iemand van 
Groen thuis.

 Heb jij een goed idee voor Sint-Truiden, vind jij iets heel belangrijk in jouw 
buurt, stuur dan een mail naar groensinttruiden@gmail.com met 

als tekst 'ik heb een idee'. Wij nemen dan contact voor verdere 
afspraak van datum en plaats.

Omdat jouw mening telt voor Groen!

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.




