Hier
in Sint-Truiden

Te gast bij OnderOns
Ons klimaatplan
Een groene stad

‘Ruil je auto voor de
fiets en laat zien dat het
anders kan: gezond,
betaalbaar, duurzaam.’
Peter van Dam, raadslid van Groen en zelf overtuigd fietser.
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SAMEN MAKEN WE VAN
SINT-TRUIDEN DÉ FIETSSTAD
De fiets heeft niets dan voordelen:
gezond, zonder uitlaatgassen,
betaalbaar. En voor wie wat
moeizamer de pedalen rond krijgt
of wat verder wil geraken, is er
het elektrische broertje. Maar het
is wel belangrijk om veilig en
comfortabel te kunnen fietsen.
Een bevraging leert ons dat 9 op
10 Truienaars fietsen in de stad
onveilig vinden. Stadsbestuur: doe
er iets aan!

MOBILITEITSPLAN

Begin 2008 werd een prachtig
mobiliteitsplan voor Sint-Truiden
goedgekeurd. Daarin staat de fiets
centraal: 'prioritaire aandacht voor de
fiets in de binnenstad met o.a. een
fietsring, fietsverbindingen vanuit de
dorpen tot in het centrum van de
stad, zonder conflict met het
autoverkeer: een autoluwe stad in het
teken van de fietser en de
voetganger...' Ook in het huidig

bestuursakkoord vinden we daar wel
iets van terug. Maar in de praktijk is er
nog maar weinig van te merken.

JE FIETS STALLEN
Je fiets veilig en droog stallen is de
droom van iedere fietser. Dat kan nu
enkel aan het station, tegen betaling.
De auto parkeer je er voorlopig nog
steeds gratis. Zo moedig je fietsen
echt niet aan. Groen vraagt ook in de
omgeving van de Markt een degelijke,

overdekte en gratis fietsenstalling.
Beste burgemeester, jij bent ook
schepen van mobiliteit: doe er iets
aan en wacht niet tot 2024! Zet SintTruiden op de kaart als veilige
fietsstad, met een fietsring, met
goede fietsverbindingen met de
dorpen en met degelijke fietspaden.
Maak van Sint-Truiden niet alleen een
fietsstad voor toeristen, maar vooral
voor wie er woont, werkt of naar
school gaat.

HIER

VZW OnderOns
EEN LUISTEREND OOR, EEN WARME PLEK EN ONDERSTEUNING VOOR WIE HET NODIG HEEFT

Zomer 2019: Lieve, vrijwilligster bij OnderOns, gezellig aan de langste tafel voor een tas heerlijke soep, samen met Groen raadslid Peter,
Jacqueline en Mia. Binnen is het iedere dag een warme plek voor wie het moeilijker heeft.
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De verenigingen OnderOns en Onderdak, gesubsidieerd door de stad
Sint-Truiden en gesteund door een ruime ploeg vrijwilligers, werken
rond armoede en voor mensen met een laag inkomen. Ze werken samen
met alle instanties in Sint-Truiden die actief zijn rond armoede.

De vereniging Onderdak helpt mensen met een laag inkomen in hun zoektocht
naar een betaalbare woning of bij de aanvraag van een sociale woning. De
gemiddelde huurprijs voor een woning in Limburg ligt vandaag rond de 600 euro,
erg veel voor mensen met een beperkt inkomen.

Lieve, vrijwilligster bij OnderOns: "We zorgen samen voor een warme plek waar
mensen die het moeilijk hebben terecht kunnen. Naast een tas koffie met een
koekje bieden we in de eerste plaats een luisterend oor. We spreken geen
oordeel uit, maar ondersteunen hen bij moeilijkheden bij het opvoeden van de
kinderen, het omgaan met geld en het invullen van documenten. We helpen
hen ook met het contact en de begeleiding bij de juiste instanties.

Geïnteresseerd om kennis te maken of om mee te werken als vrijwilliger? Neem
contact op of loop eens binnen.
VZW OnderOns
Stationsstraat 41
3800 Sint-Truiden
011 68 23 87
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EEN KLIMAATPLAN
VOOR SINT-TRUIDEN
KLIMAATKOEPEL

LIEVE DECUYPERE
WERKGROEP KLIMAAT

Onze stad ondertekende mee de burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie, met de belofte om tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 40% te
verminderen. Daarvoor maakte Sint-Truiden, net als de andere Vlaamse
gemeenten, een klimaatplan op. Verschillende punten daarvan vond je ook al in
het bestuursakkoord: een bomenbeheersplan, meer groen in de binnenstad,
gezonde lucht (meten is weten) en windmolens op ons grondgebied. Het
bomenbeheersplan wordt effectief uitgewerkt, maar voor de andere goede
voornemens moet alles nog gebeuren.

BURGERINITIATIEVEN
Gelukkig steken de burgers, met daarbij veel mensen van Groen, de handen uit
de mouwen. Zo is er ondertussen een meetnet voor fijn stof in de Truiense
lucht: www.truienair.be

Een groep burgers werkt aan
duurzame mobiliteit, isolatie van
woningen en vergroening. De koepel
is net als in Leuven en Tienen een
breed platform waarin allerlei
geledingen van onze gemeente
meewerken. Ook daar tref je bij de
trekkers veel doeners van Groen aan.
www.klimaatkoepel-sint-truiden.be

AANRADER
Tien klimaatacties die werken, het
boek van Pieter Boussemaere, zet je
concreet op weg. Een absolute
aanrader die je ook in de bibliotheek
van Sint-Truiden vindt. Deze
klimaatspecialist kon je op 16
september ook al aan het woord
horen in de Academiezaal.

MEER GROEN IN DE STAD?!
Nog niet zo lang geleden stonden er
volgroeide bomen op onze markt.
Ondanks hevig verzet van Groen
werden die bomen verplant naar het
industrieterrein van Brustem... om
daar een stille dood te sterven.
Gelukkig is het tij gekeerd en is er
werk gemaakt van een
bomenbeheersplan.
Eerste opdracht: de bomen die her
en der gekapt zijn vervangen door
nieuwe bomen. De stad krijgt ook elk
jaar 35 klimaatbomen die ergens op
openbaar domein geplant moeten
worden. Weet jij een plek voor zo'n
klimaatboom in jouw buurt? Laat het
weten aan groensinttruiden.be

‘Naast een bloesemstad moet
Sint-Truiden ook een groene
stad worden !'
Maar er is nog veel meer mogelijk:
in heel veel gemeenten worden de
inwoners aangemoedigd voor
klimplanten en geveltuintjes en
bestaan daar duidelijke richtlijnen
over. In onze stad wil Groen dat ook.
Of laat een stukje van je tuin
verwilderen en draag zo bij aan de
biodiversiteit. En: zeg niet te snel
'onkruid' tegen een wilde plant.

ER KOMEN WINDMOLENS IN
SINT-TRUIDEN VOOR MEER
GROENE ENERGIE: dat lees je in
het bestuursakkoord van onze
stad. Groen dringt daar al jaren op
aan, zouden ze er nu eindelijk
komen?
COMPOST AFHALEN IN HET
CONTAINERPARK: Groen raadslid
Peter van Dam stelde het voor op
de gemeenteraad en ja, het werd
goedgekeurd, ondertussen al tot
groot plezier van heel veel
Truiense tuiniers.
CRITICAL MASS: één uur fietsen
door de stad is een initiatief van de
Fietsersbond. Die wil daarbij de
aandacht vragen voor alles wat
beter kan voor fietsers. Iedere
laatste zaterdag van de maand om
15.00 u, met start aan het station.
RIJD MET DE AUTO ZONDER ER
ZELF EEN TE KOPEN: het
autodeelproject van de stad met
Tapazz is voor onbepaalde termijn
gestopt. Groen dringt erop aan om
CAMBIO naar Sint-Truiden te
halen. Dat autodeelplatform vind
je al in de meeste steden. Veel
jongeren maken er gebruik van.
LAAT EEN ENERGIESCAN DOEN
VAN JE HUIS: met de juiste
aanpassingen bespaar je geld en
zorg je voor een beter klimaat voor
jouw kleinkinderen. Vraag ernaar
bij STEBO of DUBOLIMBURG.

KRISTOF JAMMAERS
ADVIES GROEN EN BODEM

GROEN SINT-TRUIDEN
groensinttruiden@gmail.com
www.groensinttruiden.be
www.facebook.com/
groenSintTruiden
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Een bos rozen voor MASALA en de
vzw Gastvrij Sint-Truiden.
Begin oktober vierde MASALA zijn
25ste verjaardag. Hun vrijwilligers
zorgen sinds 1995 voor ondersteuning
van vluchtelingen en mensen met een
migratieachtergrond. Zo is er een
ombudsdienst voor advies en hulp op
allerlei vlakken, huiswerkbegeleiding,
praatgroepen Nederlands, de
weggeefwinkel Bazar Bizar,
vacantieactiviteiten, het jaarlijks
fietsproject, en nog veel meer.
facebook.com/masalasinttruiden
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2
Een verpakkingsvrije winkel in het
hartje van de stad: studenten van
de UCLL toonden in het voorjaar
dat het ook in onze stad kan.
Voor hun verpakkingsvrije popupwinkel ontvingen de studenten een
verdiende onderscheiding van de
Milieuraad van Sint-Truiden. En laat
nu maar een blijvende
verpakkingsvrije winkel komen!

3
Teken de petitie!
De Boomgaardenstraat dreigt haar
mooie hoogstamboomgaard te
verliezen omdat die plaats moet
maken voor een nieuwbouwproject.
Ook is er geen degelijk verkeersplan
voor de nabijgelegen Fabrieksstraat
en omgeving. Overleg met de
omwonenden is er evenmin. Teken de
petitie via de QR-code en strijd mee
voor het behoud van deze groene
omgeving.

4
Wil jij een vraag laten stellen op
de gemeenteraad?
Mail je vraag door naar
groensinttruiden@gmail.com
Peter van Dam bekijkt dan met jou hoe
ze op een gemeenteraad gebracht kan
worden.

© Lode Vanhoutte

© Peter van Dam

© Kristof Jammaers

Ja,

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!
EEN ONLINE BABBEL
MET RAADSLID PETER VAN DAM EN DE
PLOEG VAN GROEN SINT-TRUIDEN
Op zondagvoormiddag 29 NOVEMBER van 11 u. tot 13 u. kan je met ons
babbelen over
'IK BEN jONG EN WOON IN SINT-TRUIDEN'
Schrijf je op voorhand in op groensinttruiden@gmail.com
met je naam en mailadres en stuur meteen je vraag door. Je ontvangt
dan een ZOOM-link met wat uitleg.
Inloggen kan op 29 november vanaf 11 u.
Tot dan!

LAAT VAN
JE HOREN
Groen Sint-Truiden
Peter van Dam
Groenstraat 43
3800 Sint-Truiden
03830 00 00
groensinttruiden@gmail.com
www.groensinttruiden.be
www.facebook.com/groenSintTruiden
Verantwoordelijke uitgever: Vanhoutte Lode,
Slagmolenstraat 16, 3800 Sint-Truiden
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.

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

