Hier
in Sint-Truiden

Tien maanden Groen raadslid
De klimaatkoepel van start
Fietsen in Sint-Truiden: veilig?

‘Allemaal samen
werken we aan een beter
Sint-Truiden voor
iedereen.’
Groen raadslid Peter van Dam met Kenny Herck en Mia Aerts
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TIEN MAANDEN GROEN IN DE
GEMEENTERAAD
Tien maanden Groen in de
gemeenteraad: Peter van Dam liet
al geregeld van zich horen en
kreeg de andere raadsleden ook
achter zich voor een paar knappe
voorstellen.

DE KLIMAATKOEPEL
Dat klimaatmaatregelen belangrijk
zijn, daar twijfelt niemand nog aan.
Daarom maakt ook onze stad een
klimaatactieplan op. "Dat plan heeft

alleen maar kans op succes als wij er
allemaal aan meewerken", zegt Peter.
Daarom nam Groen het initiatief voor
de Klimaatkoepel. Meer weten?
Kijk op p. 2.

DUBOLIM
Isoleren, energie besparen?
Natuurlijk! Maar hoe doe je dat?
Daarvoor komt de 'huisdokter', de
specialist van Dubolim, naar jou thuis
en legt je haarfijn uit hoe je dat best

doet. Je merkt al snel het effect aan
je lagere energiefactuur. Dankzij
Peter is Sint-Truiden nu partner van
Dubolim. Daarnaast blijft ook het
aanbod van Stebo bestaan voor
mensen met een beperkt budget.
Geïnteresseerd? Neem contact op
met klimaatsinttruiden@gmail.com

ROUTE2SCHOOL
Veilig met de fiets naar school: dat is
wat iedere ouder voor zijn kinderen

wil. Met de app 'route2school' van
UHasselt vindt jouw hartendief
moeiteloos de veiligste weg met de
fiets. Ook hier gaat het stadsbestuur
volledig in mee en start dit project in
het voorjaar op.
Peter van Dam: "Ook op andere
vlakken is er nog veel werk aan de
winkel. Denk maar aan betaalbaar
wonen: voor iedereen moet er een
betaalbare woning van behoorlijke
kwaliteit beschikbaar zijn."

HIER

De Klimaatkoepel
WE PRATEN ER NIET ALLEEN OVER, WE DOEN ER OOK IETS AAN

Klimaatmanifestatie van Truiense jongeren eerder dit jaar

Meer hittegolven, langere periodes van extreme droogte, zware
regenval met overstromingen ... Het zijn enkele gevolgen van de
klimaatverandering door CO2-uitstoot.
Het stadsbestuur wil de CO2-uitstoot op het grondgebied van Sint-Truiden
tegen 2030 met minstens 40% verminderen en maatregelen nemen om de
stad en haar inwoners beter bestand te maken tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. Daarvoor is een plan nodig: een klimaatactieplan.
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Zo'n klimaatactieplan opstellen en uitvoeren is een ambitieuze doelstelling. Het
kan alleen succesvol worden als er een breed draagvlak voor is. De
klimaatkoepel wil daarom inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen ... van
Sint-Truiden samenbrengen en laten samenwerken aan een duurzaam,
klimaatvriendelijk en leefbaar Sint-Truiden.
Klimaatverandering? We praten er niet alleen over, we doen er ook iets aan!
Zin om mee te werken? Surf naar www.klimaatkoepel-sint-truiden.be

HIER

IN ’T
KORT

DEEL EENS EEN AUTO

MIA AERTS

Een auto delen met anderen: goed voor je portemonnee en voor het
milieu. En ook nog eens sociaal: autorijden kan zo voor iedereen die het
nodig heeft.
"Onze auto? Die staat meestal voor de deur, geld te kosten!" Vooral nu meer en
meer mensen de elektrische fiets nemen om naar het werk te gaan en de
wagen enkel gebruiken voor boodschappen, de wekelijkse rit naar het
containerpark of een bezoekje aan familie of vrienden. En inderdaad: zelfs een
auto die voor de deur staat en waar je niet mee rijdt, kost handenvol geld. Denk
maar aan verzekering, verkeersbelasting, parkeerkaart, onderhoud en keuring.

AUTODELEN
Bij autodelen maken meerdere personen gebruik van één wagen. Dat is niet zo
nieuw: veel ouders delen een wagen met hun kinderen.

"Toen ik met pensioen ging", vertelt
Gilbert, "had ik de wagen niet meer
nodig, die stond eigenlijk de hele dag
voor de deur. Mijn vrouw werkte nog,
maar die ging met de fiets. Nu delen
we de wagen met vier andere
gezinnen, en dat loopt prima. In die
vier jaar heb ik nog geen enkel
probleem gehad, maar wel al heel
wat uitgespaard."

AUTODELEN IN SINT-TRUIDEN
Particulier autodelen: je deelt jouw
auto of die van iemand anders.
Info: www.cozycar.be
Een elektrische deelwagen van de
stad gebruiken.
Info: autodelen.net/sint-truiden
Cambio: als je hier lid van bent, kun je
in heel veel steden een auto lenen.
Weldra ook in Sint-Truiden.
Info: www.autodelen.net

FIETSEN IN DE STAD: VEILIG?
Groen vraagt al lang naar meer en
veiligere fietspaden, niet enkel in
de stad, maar ook in de dorpen en
tussen de kernen.
Er is de voorbije jaren hier en daar een
fietspad bijgekomen, maar dat
gebeurde weinig en traag. De
fietsstrook in de Stationsstraat is
comfortabel, maar de twee uiteinden
sluiten nergens op aan. Sint-Truiden
heeft nog steeds de titel van 'Stad
met de kortste fietsstraat': onze
enige fietsstraat aan de kop van de
Stapelstraat is amper 40 meter. De
Gazometerstraat als fietsstraat werd
afgeblazen.
Het mobiliteitsplan beloofde vijf jaar

‘Sint-Truiden kan een echte
fietsstad worden, maar dan
moet het beleid de fiets op'
geleden al een fietsring over de
vesten: dat moet dringend
werkelijkheid worden, net als veilig
fietsen door de winkelstraten en over
knelpunten zoals het Europaplein.
Om fietsen te stimuleren, zijn er
brede en veilige verbindingen tussen
de kernen nodig. Groen Sint-Truiden
vraagt daarom dat onze stad mee
aandringt op de realisatie van de
fietssnelweg naar Hasselt.

KRISTOF JAMMAERS

Begin dit jaar sloot het huidig
bestuur met CD&V, Open VLD en
N-VA een bestuursakkoord af, met
heel wat mooie beloften. We
willen hen eraan herinneren dat ze
die beloften ook moeten nakomen.
Je vindt het akkoord op de website
van Sint-Truiden onder
'BESTUURSAKKOORD'. Een paar
punten eruit waar wij achter
staan: we doen alles om armoede
te bestrijden - etalages van
leegstaande panden een invulling
geven - een boerenmarkt met
lokale producten - actieplan grote
bomen - inplanting groene energie
en windmolens - vergroening
begraafplaatsen - de
landbouwsector helpen waar
mogelijk - burgerparticipatie.
Er zijn heel wat TOFFE
INITIATIEVEN in onze stad,
waarop je ook mensen van Groen
kan tegenkomen: Onder Ons,
CREA-babbel, Samentuin, Vriend
en Taal, Levensloop, Fietsersbond,
Repair Café ...
De jeugdraad werkte in overleg
met andere adviesraden een
nieuw concept uit voor het
STADSPARK. Wat gebeurt daar
nu verder mee? "Uitwerken en
waarmaken", zegt Groen.
Dit vinden we AANRADERS: de
tentoonstelling 'Gedurfd' in
museum De Mindere, nog tot 15
december - Trudotentoonstelling
tot 23 november - het aanbod van
CC De Bogaard. Maar er is meer, je
vindt alles in het Infoblad en op
UiTinVlaanderen.

GROEN

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en
ondervoorzitter als ontknoping.
Meyrem is dolblij dat ze zichzelf
mag opvolgen als voorzitster, maar
beseft dat er veel werk voor de
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel
mensen hun middenvinger op naar
de politieke spelletjes’, vertelt ze.
‘Ontzettend veel mensen zoeken in
deze woelige tijden naar hoop en
kijken daarvoor naar ons. Het is aan
ons om hen dat te bieden. Wij zullen
ons niet blindstaren op bang en boos,
maar focussen op wat goed is. Wij
zijn de partij die niet de duisternis

vervloekt, maar die lichtjes
aansteekt, overal rondom.’
Onze partij is de tegenkracht,
vindt Meyrem. De klimaatcrisis
en de sociale uitdagingen zijn niet
verdwenen na de verkiezingen,
integendeel. En het verband tussen
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze
zomer kende niet minder dan drie
hittegolven. Elke keer opnieuw
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die
het meest kwetsbaar zijn door
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‘Ontzettend veel mensen
zoeken in deze woelige
tijden naar hoop en kijken
daarvoor naar ons’

HET GOEDE LEVEN

voeren voor de 11 miljoen Belgen
met heel terechte bekommernissen.
Over hoe we onderwijs organiseren
waarvan elk kind sterker wordt.
Over hoe we zorgen voor onze
gepensioneerden. Over hoe we onze
planeet gezonder maken.

Aan politiek doen is niet bekvechten
op Twitter, maar moedig beleid

Meyrem en Dany zijn vastberaden
die uitdagingen aan te pakken,

hun leeftijd, gezondheid of kleine
portemonnee het hardst afzien.
Zij wonen in wijken met weinig
verkoelend groen. Zij kunnen zich
geen dakisolatie veroorloven.’

GROEN

MAAK KENNIS MET
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.
In de Kamer leidt Kristof
Calvo de ploeg groene
enthousiastelingen. Samen met
Ecolo vormen ze de grootste
fractie ooit in het federaal
parlement. Kristof zit vol energie
om er een hele legislatuur
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons
land het voortouw neemt in de
klimaatstrijd, dat mensen kunnen
kiezen voor vlot openbaar vervoer
in plaats van ellenlange files
en dat ouderen zonder zorgen
kunnen genieten van een goed
pensioen. Onze groene en sociale
plannen zetten België weer op
het juiste spoor.’
Björn Rzoska neemt de fractie in
het Vlaams Parlement voor zijn
rekening. Al op de eerste dag van
de Vlaamse regering maakten
de groenen duidelijk dat Vlaams
minister-president Jan Jambon
niet zomaar het parlement zal

gesterkt door de groene beweging
die groter is dan ooit. ‘We wonnen
in mei tienduizenden kiezers bij.
We gingen van 19 naar liefst 28
parlementsleden en vormen zo de
grootste parlementaire groep die
onze partij ooit gekend heeft.’
Voor Dany is het duidelijk: Groen is
de partij van het goede leven. ‘Keer
op keer bevestigen wetenschappers
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij
wijzen niet met de vinger, maar stellen
achterhaalde structuren in vraag. Wij
kijken verder dan alleen de centen en
geven waarde aan welzijn en geluk.
Wij geven een stem aan de stemlozen.
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat
iedereen een goed leven kan leiden, nu
en in de toekomst.’

kunnen omzeilen om zijn willetje
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk
debat voeren’, klinkt het bij Björn.
‘Over onderwijs waar élk kind mee
kan. Over meer bossen en meer
groen. Over de strijd tegen armoede.

‘Ons land moet het voortouw
nemen in de klimaatstrijd’
Jambon heeft veel werk op de
plank en wij zullen ervoor zorgen
dat dit niet naar de volgende
generatie wordt doorgeschoven.’
In Brussel kwam Groen aan zet
in de regeringsonderhandelingen,
nadat ze op 26 mei de grootste
Nederlandstalige partij werd.
De Brusselse groenen wisten
een ijzersterk regeerakkoord te
onderhandelen en Elke Van den
Brandt werd Brussels minister
van Mobiliteit, Openbare

Werken en Verkeersveiligheid
en voorzitter van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Ze is
vastberaden om onze hoofdstad
te veranderen. ‘We gaan voluit
voor veiliger verkeer, schone lucht
en betaalbaar wonen en pakken
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft
alvast de grootste groene fractie
ooit in het Brussels Parlement
(onder leiding van Arnaud
Verstraete) en vijftig groene
burgemeesters en schepenen achter
haar.
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Ook in het Europees Parlement
is Groen goed vertegenwoordigd.
Petra De Sutter strijdt er
onvermoeibaar voor een Europa
dat haar burgers beschermt.
‘Europa moet onze gezondheid
beschermen tegen schadelijke
producten, het moet onze
sociale rechten garanderen
en de transitie inzetten
voor een klimaatneutrale en
digitale economie’, zegt Petra
vastbesloten. Ze doet dat niet
alleen: de groene fractie telt
75 Europarlementsleden en is
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI
• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen
Meyrem Almaci is al decennialang
militant en lid van Groen. Ze begon
haar politieke carrière als gemeente
raadslid en heeft van daaruit alle
niveaus van de partijpolitiek doorzwommen. Ze is een echte bruggenbouwer die zich verzet tegen het
verhaal dat er geen alternatief is
voor het huidige kortetermijnbeleid.
Meyrems gedrevenheid voor een
betere samenleving dwingt respect
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT
• 45 jaar
• woont in Ledeberg
Na zijn studies richtte Dany Neudt
samen met enkele vrienden Kif Kif
op. De organisatie groeide al snel
uit tot één van de toonaangevende

antiracistische bewegingen. Vanuit
zijn passie voor sociaal ondernemerschap werd hij later directeur
van De Punt, een groeiplatform voor
ondernemers. Voor hij ondervoorzitter werd, was hij kabinetschef
voor de Gentse schepen Bram Van
Braeckevelt en daarvoor voor Elke
Decruynaere.

REGIONAAL

Barbara Creemers, federaal parlementslid en Johan
Danen, Vlaams parlementslid
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OVER FIETSSNELWEGEN
IN LIMBURG
Aantrekkelijke recreatieve fietsroutes
maakten van ‘Limburg Fietsparadijs’
een begrip tot ver buiten onze
provinciegrenzen. Om ’s ochtends
vlot en veilig op je werkplek te geraken, zijn ze echter niet altijd
bruikbaar. Voor deze verplaatsingen
ontwikkelde Vlaanderen een netwerk
van fietssnelwegen.
De Limburgse fietssnelwegen zijn
uitgebouwd rond een N-Z-as van
Hamont-Achel naar Gingelom en een
O-W-as van Tessenderlo naar
Lanaken. Enkele andere routes zitten
nog in de pijplijn. Op
fietssnelwegen.be vind je meer info.
Limburg zet volop in op fietssnelwegen. De provincieraad keurde
recent nog de gunningsvoorwaarden
voor een fietsbrug in Godsheide goed.
Heel wat fietssnelwegen kruisen
echter met autowegen. Groen waakt
er dan ook over dat de nodige
investeringen gebeuren om deze
punten veiliger te maken.
Johnny Ceyssens, provincieraadslid
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BARBARA CREEMERS IS HET NIEUWE LIMBURGSE
PARLEMENTSLID VOOR GROEN IN DE KAMER
© Gabby Orcutt

ARMOEDE IS EEN
ONRECHT
In Limburg wordt 1 op 7 kinderen in
armoede geboren. Er zijn echter
grote verschillen: in Genk is dat
aandeel bijvoorbeeld bijna 1 op 3.
Kinderarmoede gaat vooral in het
hoofd zitten. Kinderen vragen
zich af of er wel geld is voor zaken
die andere kinderen zich wèl
kunnen veroorloven, zoals geld
voor schooluitstappen.
Armoede fnuikt hun dromen.
Daarom zal ik ook in het Vlaams
Parlement de vinger aan de pols
houden, zodat armoede de aandacht krijgt die het verdient. Want
armoede is een schande. Zeker in
een welvarende regio als de onze.
Johan Danen,
Vlaams parlementslid

Barbara is 38 jaar en woont met haar man en twee zonen in As. Ze werkte
voordien bij Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Daar leidde ze
de campagne tegen pesticiden en was er redactiecoördinator van het ledenblad.
Sinds de verkiezingen van 26 mei is ze federaal volksvertegenwoordiger voor
Groen.
Ze wordt referentieparlementslid voor de thema’s gezondheid, leefmilieu en
duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat Barbara hiervoor de commissievergaderingen voorbereidt en opvolgt. Samen met de Ecolo-collega’s maakt ze
wetsvoorstellen, mondelinge en schriftelijke vragen voor de ministers over
deze thema’s. Ze willen ook hun uiterste best doen om deze thema’s buiten het
parlement levend te houden door acties te bedenken waarmee lokale groepen
aan de slag kunnen als ze dat willen.
Haar verwachtingen? "Stevige dossiers om me in te verdiepen en pittige
discussies in de commissies, maar ik kijk ook wel uit naar de samenwerking met
fractiemedewerkers, studiedienst, andere parlementsleden, mandatarissen van
alle niveaus in heel Vlaanderen en Limburg. Ik verwacht me aan boeiende
gesprekken met heel veel mensen. En aan een agenda vol uitdagingen, maar
met goede voornemens om niemand tekort te doen."
Groen Limburg is alvast fier om van één naar twee Limburgse parlementsleden
te gaan bij de verkiezingen in mei. En Barbara is ook fier op de federale ploeg:
"Samen met Ecolo zijn we nu tweede grootste fractie in het parlement met 21
volksvertegenwoordigers."
Volg Barbara via haar Facebookpagina of haar nieuwsbrief. Stuur een mail naar
Barbara.creemers@groen.be om je daarvoor in te schrijven.
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CRITICAL MASS, een fietstocht
door de stad op het einde van
iedere maand. Het doel van deze
tocht, georganiseerd door de
Fietsersbond, is aandacht vragen voor
de fietsers in de stad en tegelijk
enkele knelpunten verkennen. Het is
fijn dat er raadsleden van alle partijen
meefietsen om zo te ervaren hoe
onveilig fietsen in de stad is. De
eerstvolgende Critical Mass vertrekt
op zaterdagnamiddag 30 november
om 15.00u. aan het station en duurt 1
uur.
© Kenny Herck

2
Klimaatboom zoekt tuinen. Elk
jaar plant de stad 35 nieuwe
klimaatbomen aan. Je kunt er een
bewonderen op de Veemarkt.
Wil je zelf een klimaatboom in je tuin?
Ga naar de infoavond op 20 november
om 19.30u. in de refter van het
stadswerkhuis, Sint-Jorisstraat 4510
en krijg een bon van 20 euro korting
voor een klimaatboom.
www.centrumduurzaamgroen.be
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3
Vier jaar geleden verdween een flink
stuk bos achter de speeltuin in het
Speelhof. Na drie 3 jaar tevergeefs
aandringen heeft Groen in de
herfst van vorig jaar dan maar zelf
een aantal boompjes geplant. Dat
heeft gewerkt: vorige winter werd het
bos volledig heraangelegd door de
Bosgroep. Het is een prachtig bos en
professioneel aangelegd.
© André Dehertog

4
De langste tafel, daaraan kan je
ieder jaar aanschuiven voor een
lekkere tas soep, hier op de stoep
bij Onder Ons in de Stationsstraat.
Onder Ons is een vereniging tegen
armoede in Sint-Truiden. Ze gaat de
strijd aan tegen armoede en
organiseert activiteiten voor mensen
die het moeilijker hebben.
© Lode Vanhoutte

DEBAT 'WAT TE DOEN TEGEN
LEEGSTAND IN DE STAD'
DINSDAG 26 NOVEMBER OM 20.00U IN
MUSEUM DE MINDERE
We zoeken samen naar oplossingen voor de leegstand met
ervaringsdeskundigen, beleidsmensen, middenstanders en jou.
Leegstand van winkelpanden zie je in alle steden, niet in Sint-Truiden
alleen. En overal wordt er naar oplossingen gezocht. We schetsen
goede ideeën elders, daarna komen onze Truiense kenners aan
bod en luisteren we naar elkaars voorstellen.
Inschrijven kan via
groensinttruiden@gmail.com

Groen Sint-Truiden
Kenny Herck
Steenovenstraat 11
3800 Sint-Truiden
0456 08 51 39
groensinttruiden@gmail.com
www.groensinttruiden.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.

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.

