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Als er een wind van verandering blaast,
bouwen sommigen schermen en anderen windmolens.
(onbekend)

Eerstesteenlegging van DronePort

Na jaren hard werken konden we afgelopen week de
eerste steen van DronePort leggen! Het idee rond
DronePort kwam er na de sluiting van Ford Genk,
waardoor de minister opriep tot indiening van nieuwe
projecten. De dronesector staat nog in haar
kinderschoenen; een Europees kennis- en
expertisecentrum zoals DronePort zorgt dus niet alleen
voor veel nieuwe jobs, maar zet de regio ook op de
internationale kaart. Hier kan je het filmpje bekijken.

Subsidies in de strijd tegen kinderarmoede
Steeds meer kinderen leven in een gezin met armoede,
ook in Sint-Truiden. We zijn héél blij dat we een
subsidie van 700.000 euro binnenhaalden via ons
netwerk 'Huis van het Kind'. Met die subsidie kunnen we
de komende 10 jaar kinderarmoede in onze stad
bestrijden. Dank je wel Vlaams minister Jo Vandeurzen
voor het geloof in onze werking van de
kinderopvang 'De Egeltjes' en van
armoedeorganisatie VZW OnderOns.

Alarmsystemen: premies en procedures
Een alarmsysteem is geen overbodige luxe tijdens deze
donkere weken. Truienaren kunnen nu ook een
gedeeltelijke terugbetaling aanvragen voor elektrische
anti-inbraaksystemen. Sinds 2010 dienen alle
alarmsystemen geregistreerd te zijn in een centraal
meldpunt, kortweg ALINE genoemd. Veel gebruikers
ondervinden hier problemen mee, omdat hun
alarmsysteem niet correct geregistreerd is en de
mensen daardoor niet voldoende beveiligd zijn tegen
inbraken. Ik vroeg minister Jambon naar een gebruiksvriendelijker procedure.

Stationsstraat weer open!
De Stationsstraat lag er de laatste jaren een beetje
verwaarloosd bij en deed haar taak als inkompoort van
Sint-Truiden weinig eer aan. We hebben flink gewerkt
en begin deze maand konden we de vernieuwde
Stationsstraat feestelijk openen! Met een brede
boulevard, een breed fietspad en een groene
middenberm past de straat in het vernieuwde
straatbeeld van Sint-Truiden, vormt ze een mooie

verbinding tussen het station en de stadskern en is ze weer een fantastisch uithangbord
voor de stad. Bekijk hier het filmpje!

Nieuwe windturbines Greensky in gebruik
genomen
Greensky staat voor duurzame innovatie die ook nog
economische voordelen oplevert. In 2015 werden de
eerste windturbines ingehuldigd. Nu, twee jaar later, zijn
er nog eens 9 windmolens operatief, wat het totaal op
25 brengt. De inwoners van Sint-Truiden hebben de
kans gekregen om mee in het groene project te
investeren.

Geen belastingverhoging in Sint-Truiden!
Voor het 6de jaar op rij verhogen we in Sint-Truiden de
belastingen niet, ondanks onze historische
vernieuwings-projecten! We konden investeren door het
gunstige fiscale klimaat van de voorbije jaren en een
strak budgettair plan. In 2012 had de stad 72 miljoen
euro schuld. Doordat we de eerste 3 jaren van de
legislatuur geen nieuwe leningen aangingen, brachten
we de schuldgraad terug naar 50 miljoen euro. We
zetten onze ingeslagen koers verder. We hebben een
stad van gisteren geërfd en laten een stad van morgen achter.

Truienaars gaan digitaal stemmen
In oktober 2018 trekken we voor het eerst naar de
digitale stembus. We hebben het licht op groen gezet en
de technische voorbereidingen zijn van start gegaan.
Op die manier kunnen we de stembusgang vlotter later
verlopen, kunnen de lokalen langer open blijven en zijn
de resultaten sneller bekend. En ook niet onbelangrijk:
zo'n 320 voorzitters en bijzitters kunnen nu van een
rustige zondag genieten! Uiteraard organiseren we voor
onze inwoners een aantal oefensessies, zodat iedereen
in oktober probleemloos kan stemmen.

Een warm eindejaar!
De eindejaarsperiode is altijd een goed moment om
terug te blikken en ik kan zeggen: ik ben dankbaar voor
de voorbije 12 maanden en alles wat we
verwezenlijkten. Ik wil u alvast een heel gezellig
kerstfeest wensen en mijn allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar.

