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Beste inwoners,

sp.a Sint-Truiden staat voor aandacht voor groen, milieu, na-

tuur, natuurontwikkeling en duurzaamheid.

Wij besturen inmiddels sedert 1 januari 1995 onafgebroken 

mee de stad Sint-Truiden en deze belangrijke bevoegdheden 

zijn sindsdien altijd in sp.a-handen geweest. En we mogen fier 

zijn op wat schepen Jef Thewis en daarna schepen Filip Moers 

gerealiseerd hebben.

Voor sp.a Sint-Truiden zijn deze beleidsdomeinen altijd priori-

teiten geweest.

In deze brochure willen we u, zonder volledig te zijn, een over-

zicht geven van de belangrijkste realisaties.

In de politiek moeten we vooruitkijken – en dat doen we, u kan 

binnenkort kennis maken met ons programma voor de ge-

meenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 -, maar 

soms is het goed even terug te kijken. 

We zijn fier op onze beleidsdaden, ook qua groen, milieu, na-

tuur, natuurontwikkeling en duurzaamheid.

sp.a Sint-Truiden heeft tevens getracht om deze elementen 

zoveel mogelijk te laten doorspelen in andere domeinen, zoals 

via diverse educatieve projecten in het onderwijs, aandacht voor 

milieu binnen de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieu-

werkerken en bij de aanpak van de water– en modderoverlast.

Het zijn mooie voorbeelden van een integraal beleid.

Wij willen dit beleid verder zetten na de gemeenteraadsverkie-

zingen van zondag 14 oktober 2012 en we rekenen op u.

Veel leesgenot!

Uw burgemeester

Ludwig Vandenhove  
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Het groene verhaal 
van sp.a Sint-Truiden

Steenbron werd op initiatief van schepen Jef 

Thewis aangelegd in 1996 en bestaat uit 3 poelen 

met de bedoeling fauna, flora en amfibiën terug 

kansen te geven. Dit project kreeg grote navolging: 

niet minder dan 107 poelen werden in Zuid-

Limburg aangelegd door Regionaal Landschap 

Haspengouw & Voeren.

Eén van de voornaamste natuurontwik-

kelingsprojecten die Sint-Truiden reali-

seerde, is het bermbeheersplan, in 1997 

het eerste van Limburg.

NATUUR



Sint-Truiden is wandelen en genieten van 

prachtige stukjes natuur. Zo werd op de 

kataraktwandeling in Groot-Gelmen nog 

een lus aangebracht van verborgen moois 

in Engelmanshoven. Ook werd een prachtige 

wandeling aangelegd van Staaienhof langs de 

Molenbeek via Halmaal naar het wachtbek-

ken van Maasrode. 

Sint-Truiden is ook veilig fietsverkeer voor 

de leerlingen van het Blavierke en het Sint-

Aloysiusinstituut dankzij de aankoop door de 

stad van een oude hoogstamboomgaard tot 

aan de Waterkuilstraat. 

De visvijvers Heidemeren en het 

natuurproject Runkelen: dit prachtig 

stukje natuurgebied werd in 2009 

overgedragen aan Natuurpunt en 

wordt door Galloways begraasd. Ook 

de visvijvers kregen een nieuwe oe-

verversteviging en drastische snoei-

werken moeten het vissen opnieuw 

aangenamer maken.
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Dankzij sp.a Sint-Truiden krijgen de natuur-

verenigingen subsidies bij het aankopen van 

natuurgebieden

In 2009 kreeg het voormalig huis van PES 

(Progressieve Ecologische Samenwer-

king) een andere bestemming als Natuur-

huis Aulenteer-PES. 

Ook moedige beslissingen gaan we niet uit de 

weg zoals waterzieke gebieden niet meer laten 

bebouwen. Mooi voorbeeld hiervan is de verkave-

ling in de Bornstraat in Velm waar geen wonin-

gen kwamen maar wel het project “ruimte voor 

water”. Samen met de Watering van Sint-Truiden 

werden bovendien heel wat ingrepen gedaan die 

ook effectief resultaat hebben gebracht in de 

bestrijding van water- en erosieoverlast.

Bloemrijke akkerranden: dit project is ontstaan in functie van het patrijzenproject en nadien 

ook gekaderd in het project van de Provincie “beschermde soorten” waarbij de veldleeuwerik 

werd geadopteerd door de stad Sint-Truiden. Nog belangrijker is de invloed die deze randen, 

samen met de grasstroken, hebben in de erosiemaatregelen die samen met de Watering van 

Sint-Truiden werden genomen.
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De ecologische moes-

tuin, een dierenhoek en 

een hondenweide ma-

ken van de Waterkuil 

een ontmoetingsplaats 

bij uitstek.

Volkstuintjes als sociale ont-

moetingsplaats en groentjes 

telen op een ecologische manier 

i.s.m. Velt.

Paddengeleiders Engelbamp: Omdat de vo-

rige geleiders stuk waren en heel wat padden 

de dood vonden tijdens hun tocht, heeft de 

stad in 2009 geïnvesteerd in nieuwe roestvrije 

geleiders. Op die manier kunnen de padden 

veilig via de tunnels de weg kruisen.

DE WATERKUIL 
IN ZEPPEREN

In het kader van de 

erosiebestrijding en de 

ecologische meerwaar-

de, zijn in Sint-Truiden 

de meterstroken langs 

ruilverkavelingswegen 

gerespecteerd door de 

landbouwers en worden 

ze 2 keer per jaar 

gemaaid.
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Sinds 2009 voert de stad Sint-

Truiden een actief beleid wat 

betreft de aanpak en onderhoud 

van de holle wegen. Heel wat 

volgestorte holle wegen zoals 

Straeten, Kerkom, Aalst werden 

reeds opgekuist. Met achterstal-

lig onderhoud via sociale eco-

nomie (o.a. De Wroeter) werden 

ze terug toegankelijk gemaakt. 

Jaarlijks gebeurt nu ook het 

structureel onderhoud. 

In 2006 werd het RUP Groene Waar-

den goedgekeurd. Naast het bescher-

men van hoogstamboomgaarden, 

worden er ook natuurverbindingen 

vastgelegd en worden beschermings-

maatregelen opgelegd voor onze 

mooiste holle wegen.
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Ook het CO
2 
-verhaal is al lang een aandachtspunt in Sint-Truiden. In 2006 werd in Kerkom samen 

met de scholen het Vredesbos aangeplant. In 2008 werd het CO
2
-bos aan de Broekweide aangeplant.

BIJKOMENDE 
BOSSEN

De stad subsidieert 

kleine landschapsele-

menten (KLE’s) zoals 

hagen en ook het behoud 

van zwaluwnesten

Op de burchtsite van Brustem wordt deze zomer 

het achterstallig groenonderhoud aangepakt.

8

��FILIP MOERS 



De sp.a-schepenen hebben gezorgd voor de opwaardering van dit domein. De verzinkbare paal die 

de zwakke weggebruikers moet beschermen; de prachtige natuur waarbinnen het project van de 

Watering een parel is; de zachte recreanten, zoals wandelaars, joggers en fietsers komen aan hun 

trekken; de honden die zich kunnen uitleven in de hondeweide en met het historisch gegeven werd 

eveneens rekening gehouden. Zo werd een prachtige rozentuin aangelegd door De Volkstuinen en 

onlangs werd een collectieboomgaard van oude renettensoorten aangeplant en werd een educatief 

project “belevingsboomgaard” gerealiseerd. Bovendien is er ook veel aandacht voor de mensen van 

Wric die mee ingeschakeld worden om het domein te onderhouden. 
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Project van de Watering met schaatsplezier in de winter.



Het containerpark werd in 2007 

uitgebreid met nog een betere 

dienstverlening tot gevolg.

5 jaar geleden werd een eerste initiatief genomen 

om oude mazouttonnen te saneren. 

Nu wordt een 2de tankslag georganiseerd met  

maar liefst 65 deelnemers.

Glasophaling aan huis: in Sint-Truiden zijn 

de glasbollen al jaren uit het straatbeeld. 

Geen stortplaatsen en geen geluidsoverlast  

voor onze bewoners.

Het groene verhaal 
van sp.a Sint-Truiden

MILIEU EN OPENBAAR GROEN



Lentepoets: sinds 2008 wordt éénmaal per jaar het grofvuil 

gratis huis-aan-huis opgehaald. Hiermee probeert het stads-

bestuur het sluikstorten tegen te gaan.

Tegen onkosten-

vergoeding kunnen 

landbouwers hun 

landbouwfolie 

aanvoeren om het 

sluikstorten tegen 

te gaan.

Jaarlijkse zwerfvuilactie met 

jagersverenigingen, buurtcomités, 

scholen en jeugdverenigingen.

JAARLIJKSE LENTEPOETS

Met het Jongerenpartnership 

gaan 15-jarigen tegen een 

vergoeding zwerfvuil ruimen.
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Om de bewoners beter kennis te laten maken met de 

Vesten rond de historische binnenstad, wordt al een tijdje 

een laagdrempelig evenement, de Veesdere s’Ooves geor-

ganiseerd met betrokkenheid van het verenigingsleven en  

plaatselijke muziekbandjes.

In 1995 werd D&A ingeschakeld om de duidelijke 

visie omtrent de groene ruimten, het stadspark 

en de vesten te ontwikkelen. In verschillende 

fases werden deze werken uitgevoerd. 

STADSPARK EN 
DE VESTEN
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De jobstudenten in de groendienst leren onkruid 

wieden zonder gebruik van sproeistoffen.

Betrokkenheid van onze kinderen is heel be-

langrijk. Met de actie Guus en Toos proberen we 

de jeugd te leren hoe zo weinig mogelijk afval te 

produceren. 
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De stad heeft de voorbije jaren  

zwaar geïnvesteerd in het machi-

nepark. Onder andere werden een 

nieuwe huisvuilwagen,  een nieuwe 

veegwagen, gasbranders en een 

kleine veegwagen (die ook kan inge-

zet worden voor het vegen, ruimen 

van sneeuw en strooien van zout op 

de fietspaden), aangekocht.

MACHINEPARK

EXTRA BEBLOEMING 
EN GROENE RUIMTES
Extra bebloeming en groene ruimtes als rustplaats.

Zo werd een perceel aangekocht in Groot-Gelmen 

en ingericht als ontmoetingsplaats ‘t Trillerke.

Hakselen aan huis
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De kerk van Groot-Gelmen 

werd opnieuw zichtbaar 

gemaakt en kreeg een 

volledig nieuwe aanplanting.

Ook in de deelgemeenten brengen wij de kerstsfeer 

met gratis kerstdennen voor buurt- en wijkcomités.

De tuin van de pastorij in 

Aalst werd ook opge-

smukt, paden verhard, 

aandacht voor het groen 

en de muur werd her-

steld. Ook werden recent 

de oude ramen van de 

pastorij vervangen. Korte-

lings zal ook een nieuwe 

omheining geplaatst 

worden.
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1 VANDENHOVE LUDWIG

2 Thijs Marleen

3 Stas Gert

4 Knaepen Ann

5 Degline Danielle

6 Raskin Elien

7 Kaur Pritty

8 Creten Olivier

9 Loix Nadine

10 Devoet Christian

11 Caudry Line

12 Coppers Tony

13 Knapen Guy

14 Ruyloft Willy

15 Hollebeke Maurice

16 Thijs Trudo

17 Nog te bevestigen

18 Cornelis Laura-Anne

19 Swijsen Sanne

20 Lesuisse Maryse

21 Claessens Rohnny

22 Vingerhoed Roosje

23 El Herbouti Eddy

24 Jamar Erik

25 Vermote Patrick

26 Nog te bevestigen

27 Nog te bevestigen

28 Vaes Erwin

29 Brans Sabine

30 Visser Hilde

31 Vangrieken Johnny

32 Breesch Bert

33 MOERS FILIP

FILIP 
MOERS 

LIJSTDUWER 

33 MOERS FILIP

1 VANDENHOVE LUDWIG
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