
Hier

‘De vele goede en 
duurzame punten in het 
bestuursakkoord: niet 
alleen beloven maar 
vooral uitvoeren!'

PETER VAN DAM IN DE 
GEMEENTERAAD VOOR GROEN
Peter van Dam, kersvers 

gemeenteraadslid van Groen: wat 
kun je van hem verwachten?

"In de eerste plaats dank ik de kiezers 

voor hun vertrouwen in mij en in de 

visie en  aanpak van Groen. 

Ik wil een raadslid zijn voor iedereen. 

Met Groen kan het anders.  En 

uiteraard willen we ook graag 

samenwerken met iedereen die kiest 

voor een menselijker, eerlijker en 

gezonder Sint-Truiden."

Samenwerking moet er zijn met het 

stadscentrum, zijn bewoners en alle 
centrumfuncties. 

Een volwaardige samenwerking moet 

er ook zijn met de dorpen. 

De vele positieve en duurzame 

punten in het bestuursakkoord 

moeten meer zijn dan beloftes, ze 

moeten ook  eindelijk werkelijkheid 

worden: een fietsring, duurzaamheid, 

schoolvervoersplannen, bestrijding 

van armoede, een groenere stad ...

ONZE FOCUS
Onze prioriteiten zijn participatie, 
wonen en mobiliteit.

Groen wil streven naar open en 

toegankelijke participatie

voor alle Truienaren in 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 fietsers en 
voetgangers op de eerste plaats 

komen zodat iedereen zich veilig kan 

verplaatsen.

INTERESSE?
Wil je meedenken of meewerken?

Neem dan contact met 

groensinttruiden@gmail.com

in  Sint-Truiden

Peter van Dam in gemeenteraad

Fijnstof-onderzoek door burgers

Knappe projecten in onze stad
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HIER

Meet zelf hoe gezond de lucht is 
in je straat: project TruienAir

kaart met fijnstofmeetpunten en zelfbouwpakket voor 
fijnstofsensor

© Luftdaten/ Dirk De Lobel

Op 2 december hebben 75.000 

bezorgde burgers deelgenomen 
aan de klimaatmars in Brussel. 

Burgers beperken zich echter niet 

tot betogen alleen. In mei 2018 

hebben 20.000 Vlamingen de 

luchtkwaliteit in hun straat 

gemeten met het project 

CURIEUZENEUZEN.

De resultaten hiervan hebben in onze 

grote steden de luchtvervuiling 

duidelijk op de politieke agenda gezet.

In heel Vlaanderen zijn ondertussen 

nieuwe burgerinitiatieven gestart om 

doorlopend de luchtvervuiling te 

meten. Dit kan met een betaalbaar 

zelfbouwpakket, waarmee je zelf een 

fijnstofmeter kan bouwen.

Wij willen in Sint-Truiden en 

omgeving het project TruienAir 

opstarten dat de deelnemers 

toelaat om continu de 

concentratie van fijnstof in de 

lucht te meten. 

De resultaten worden in real-time op 
een kaart getoond, die iedereen via 

internet kan raadplegen.

We gaan dit organiseren in 

samenwerking met burger-

initiatieven die dit al doen op andere 

plaatsen in Vlaanderen, zoals 

LeuvenAir, Luchtpijp (een initiatief 

van beweging.net in Vlaams-

Brabant), InfluencAir (in Brussel), 

Waselucht (in het Waasland), 

Gentenair.

Deze initiatieven worden ondersteund 

door de Vlaamse Milieu Maatschappij 

(VMM), die raad geeft bij de opzet van 

de metingen en de interpretatie van 

de meetresultaten. 

De milieudienst van Sint-Truiden 

heeft al positief gereageerd op 

het project. We hopen dat ze het 

ook financieel zullen steunen.

We willen hier in het voorjaar mee 

van start gaan, met een 

voordracht over de impact van 
fijnstof op onze gezondheid, en 

over de resultaten van de fijnstof-

metingen van de lopende 

projecten in Vlaanderen.

We houden dan om de 14 dagen in 

Sint-Truiden een workshop waarin 

we de deelnemers in detail uitleggen 

wat we meten, en helpen hen om hun 

eigen fijnstofmeter te bouwen.

De resultaten zullen regelmatig 

besproken worden met alle 

deelnemers.

De concrete data van de 

voordracht en workshops zullen 

aangegeven worden op onze 

website www.groensinttruiden.be 

en op onze facebookpagina.

Meer informatie over het project vind 

je op www.truienair.be

WIE GEÏNTERESSEERD IS 
KAN CONTACT NEMEN MET 
WIM AERTS 
INFO@TRUIENAIR.BE
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FIETSEN IN DE STAD: VEILIG?

Groen blijft met klem vragen om meer en veiliger fietspaden, niet enkel 

in de stad, maar ook in de dorpen en tussen de kernen. 

Er is al íets verbeterd, maar te weinig en te traag. Er zijn fietspaden aangelegd  

langs de Luikersteenweg, net als in de Stationsstraat en...een stukje 

fietsstraat van amper 40 meter aan de kop van de Stapelstraat. De inrichting 

van de drukke Gazometerstraat is voorlopig nog een groot vraagteken en tegen 

de richting in rijden door de Stapelstraat is stuntwerk. De 'bocht van Bart Smit'  

is ook gevreesd bij alle fietsers. 

Gelukkig staan er in het bestuursakkoord veel hoopvolle beloftes: een 

gesloten fietsring,  veilige en overdekte fietsstallingen,  schoolstraten, 

schoolvervoersplannen... En hoewel we de meeste van die beloftes in de twee 

vorige bestuursakkoorden ook al terugvonden, willen we geloven dat het nu 

menens is: deze keer geen kasseien maar een veilige fiets- en stapomgeving.

SINT-TRUIDEN ZWERFVUILVRIJ

Laat zien dat jij ook voor veilig 
fietsen bent en doe mee met  

CRITICAL MASS: een fietstochtje 

doorheen de stad elke laatste 

vrijdag van de maand van 18 u. tot 

19 u. Dit wordt georganiseerd door 

de Fietsersbond. Met hoe meer we 

zijn, hoe beter.

Hou jij van VREEMDE LANDEN 

maar heb je soms niet de tijd om 

ernaartoe te gaan? Nodig eens 

een nieuwkomer uit en kook 

samen.  Het voelt als een verre 

reis en je hoeft geen koffers te 

pakken.

info: 0497 38 97 57

Stappen voor het klimaat, 

spijbelen voor het klimaat, maar 

waarom niet eens ETEN VOOR 

HET KLIMAAT? Doen het eens 

veggie en ontdek een ongelofelijk 

palet aan smaken met minder 

CO2-uitstoot.

DE STRIJD TEGEN ARMOEDE  

daarin stappen we mee met het 

bestuursakkoord. Een goed 

sociaal tewerkstellingsbeleid kan 

daarbij een hefboom zijn

Een GEVELTUINTJE leg je best nu 

aan. Er is keus uit prachtige 

klimplanten als druiven, 

trompetbloem, kiwi en clematis. 

Muurbloemen hebben genoeg aan 

een heel smal spleetje. Vraag wel 

bij de stad of het kan bij jou.

DOE AAN AUTODELEN  met een  

elektrische wagen van de stad of 

sluit aan bij een particuliere 

autodeelgroep. Meer info via 

groentsinttruiden@gmail.com

XAVIER STEYAERT
Groen Sint-Truiden
groensinttruiden@gmail.com

LIES MUSCH
Groen Sint-Truiden
groensinttruiden@gmail.com

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. Dat kan alleen als er brede 

en veilige verbindingen tussen de 

kernen komen. Groen Sint-Truiden 

vraagt daarom dat onze stad mee 

aandringt op de aanleg van de 

fietssnelweg van Hasselt naar 

Gingelom.

Als je met de fiets tot aan het station 

gaat, moet je je fiets daar gratis in 

een veilige fietsenstalling kunnen 

plaatsen, zodat je die bij terugkeer 

nog met alle onderdelen eraan 

terugvindt. 

Sint-Truiden fietsstad van 

Vlaanderen? Groen is er zeker van 

dat we die ambitie kunnen en 

moeten waarmaken.

Net als de rest van Vlaanderen 
wordt Sint-Truiden geplaagd door 

zwerfvuil: blikjes, plastic flesjes 

en zakjes, sigarettenpeuken. Je 

vindt ze overal.

Wat doen we eraan? Vraag het aan 

een kind en het zegt: "Oprapen en in 

de juiste vuilnisbak gooien". Meer 

openbare vuilnisbakken in sommige 

delen van de stad is zeker wenselijk. 

Statiegeld op verpakkingen blijkt in de 

buurlanden ook te werken. 

Het zwerfvuil opruimen is een 

oplossing die het probleem niet bij de 

wortels aanpakt. Evolueren naar een 

circulair consumptiesysteem waarbij 

afval een nieuwe grondstof is, doet 

dat wél.

Ons lokale bestuur kan het goede 

voorbeeld geven door:
- burgers en buurten te belonen die 

een voortrekkersrol spelen om te 

komen tot een nette omgeving.

- het voorgestelde afvalbeleid bij 

evenementen ook echt waar te 

maken.

- initiatieven die zorgen voor 

hergebruik, zoals kringwinkels en 

Repair Cafés,  aan te moedigen. 

- een verpakkingsvrije winkel aan te 

trekken.

- burgerinitiatieven te stimuleren om 

materialen te delen.

De mogelijkheden zijn eindeloos en 

hebben in de meeste gevallen niet 

alleen een positief effect op de 

omgeving, maar ook op de 

portemonnee.
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Nieuwjaarsreceptie met Peter van 

Dam, ons gemeenteraadslid en 
Johan Danen, Vlaams 

parlementslid voor Limburg. In het 

Vlaams parlement zie je Johan vooral 

aan het werk rond thema's als 

hernieuwbare energie, klimaat en 

transitie naar duurzame mobiliteit. 

Peter voegt daar voor Sint-Truiden 

alvast de bestrijding van armoede als 

speerpunt aan toe.

1 Het stort van Melveren blijft een 

bedreiging voor grondwater en 
omgeving. OVAM keurde in 2012 het 

plan goed om dit stort af te dekken 

met een dikke kunststoffolie en een 

laag grond. De grondstoffen die het 

bevat blijven zo bewaard voor de 

toekomst zonder dat er stoffen 

kunnen uitlogen naar de ondergrond. 

"Dit los je niet op door het dood te 

zwijgen in het bestuursakkoord", 

aldus Peter van Dam
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Windmolens op ons eigen 

grondgebied: wie dacht dat ze er 
nooit zouden komen had ongelijk. Ze 

zijn opgenomen in het 

bestuursakkoord, net als het 

energiezuiniger maken van 

overheidsgebouwen. Eindelijk, Sint-

Truiden is echt op weg om een groene 

gemeente te worden. Nu nog mooie 

bomen op de Groenmarkt...
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Een flinke delegatie van Sint-

Truiden was erbij op de 
klimaatmars in Brussel. Ook  Groen 

Sint-Truiden was van de partij. Een 

aantal nam de trein, een paar 

dapperen trotseerden het gure weer  

met de fiets. Ook ons 

gemeentebestuur lijkt klimaat 

belangrijk te vinden. We kijken al uit 

naar het nieuwe klimaatplan dat er 

eind dit jaar moet komen. Met Groen 

in de gemeenteraad is er kans dat dit 

nu wel uitgevoerd wordt.
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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.

SAMEN DENKEN OVER NIEUWE 
VORMEN VAN SAMEN WONEN

Op vrijdag 17 mei
Je bent welkom in de parochiezaal van Halmaal .  Samenwonen, 

cohousen, of gewoon terug op kot? Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, 
ook op sociaal vlak.

Inschrijven kan via groensinttruiden@
gmail.com of kom gewoon langs op de

dag zelf! Tot dan!

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.




