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N-VA wil een luisterend bestuur 
De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur 
belangrijke beslissingen genomen rond kern-
verdichting, de inrichting van nieuwe verkave-
lingen, sociale woningbouw… In een aantal van 
die dossiers ontstond spontaan protest bij inwo-
ners. Denk maar aan de buurten Eigen, Draai-
boom, Polderstraat, Nadorst… Steeds bleken de 
betrokken burgers weinig of niet op de hoogte 
te zijn van de plannen van de ontwikkelaars of 
de gemeente. N-VA wil dat daar verandering 
in komt. U als burger hebt recht op correcte en 
volledige informatie. 

Informatie en inspraak
De N-VA-fractie in de gemeenteraad pleit daarom voor 
een betere informatiedoorstroming naar de inwoners 
over projecten die een hele wijk aangaan. Vaak beperkt 
de informatie zich tot de omliggende buren of worden 
de burgers verondersteld zelf op zoek te gaan naar de 
concrete plannen en de uitvoering ervan. In een aantal 
dossiers zou de gemeente ook echte inspraakmomenten 
moeten voorzien, waar de burgers op zijn minst hun 
eventuele grieven of alternatieven naar voor kunnen 
brengen. Mensen moeten op die manier zelf de ruimte 
krijgen om initiatieven te nemen en inspraak te hebben. 
Ze moeten ook zoveel mogelijk betrokken worden bij de 
uitvoering van de plannen.

Samen met u voor een beter Oud-Turnhout
Samen kunnen we gaan voor de effectieve verandering. 
Samen met u willen we ervoor zorgen dat het beleid zal 
veranderen en dat er wel degelijk rekening gehouden 
wordt met uw stem. Het sociale weefsel in wijken en 
dorpen moet van onderuit worden opgebouwd, niet van 
bovenaf worden opgelegd. Daarvoor is inspraak nodig. 
Samen zullen we de dingen aanpakken die aangepakt 
moeten worden en daarom willen onze gemeenteraads-
leden graag luisteren naar uw bezorgdheden en zoeken 
naar gepaste oplossingen en de gepaste aanpak. Mocht je 
ideeën hebben voor een beter en mooier Oud-Turnhout, 
je kan altijd terecht bij één van onze mandatarissen.

 N-VA wil samen met u bouwen  
aan een beter Oud-Turnhout. Inspraak 
en informeren staan daarbij centraal. 

N-VA Oud-Turnhout wenst u  
fijne feestdagen toe!

N-VA
 Oud-Turnhout 

wenst u een fijn 2018!
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Verkeersveiligheid: burgers en politiek hand in hand
Enkele jaren geleden, besloot ik dat het tijd was om 
mijn steentje bij te dragen aan een oplossing voor 
het fileprobleem: ik ging dichterbij huis werken. 
Concreet betekent dit dat ik dagelijks het verkeer 
in onze mooie gemeente moet trotseren. Voelt u 
me al komen? Veel mensen uit naburige gemeenten 
gebruiken Oud-Turnhout als ‘doorrijgemeente’ 
richting Turnhout. Elke ochtend, bij het oprijden 
van de Steenweg op Mol, prijs ik me gelukkig als 
ik een hoffelijke chauffeur ontmoet die me even 
voorlaat. U herkent dit ongetwijfeld.

Maar is dit de oplossing voor ons probleem? Kan dit onze 
dagelijkse frustratie sussen? Ik vrees alleszins van niet. Er 
moet veel meer gebeuren. We denken dan niet alleen aan 
mobiliteitsplannen, maar ook aan de wisselwerking met 
openbare werken, parkeerbeleid, ruimtelijke ordening… 
De gemeente heeft hierin een cruciale rol te spelen. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zal dit voor N-VA 
in elk geval een uiterst belangrijk programmapunt zijn. We 
willen alle vervoersmiddelen – van fiets tot auto, van trein tot 
vrachtwagen – een juiste plaats geven in het verkeer. Blijven 
zoeken naar de beste oplossingen, daar gaan we voor. En als we 

ons ondertussen allemaal behulpzaam 
opstellen in het verkeer, gaan we, 
politiek en burgers samen, voor meer 
veiligheid en minder ergernis in het 
verkeer. 

Krappe meerderheid leidt tot slecht bestuur
Op de gemeenteraad van oktober werd door het schepencollege een reeks 
budgetwijzigingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Na een korte toelichting 
ontstond enige verwarring of hierover gestemd moest worden. Dat 
gebeurde uiteindelijk toch. De meerderheid was niet in aantal, waardoor de 
budgetwijzigingen niet goedgekeurd werden. De krappe meerderheid leidt op 
die manier tot slecht bestuur. Onze inwoners verdienen beter.

Er waren twee gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen afwezig, waardoor de oppositie plots de meerderheid 
werd. De drie oppositiepartijen konden om uiteenlopende redenen niet akkoord gaan met de budgetwijzigingen en 
stemden tegen. Het agendapunt werd met andere woorden verworpen. Een pijnlijke situatie voor het schepencollege.

Als N-VA hebben we regelmatig gewezen op de gevaren van de krappe meerderheid van twaalf tegen elf zetels. De 
afwezigheid van één lid van de meerderheid in de gemeenteraad kan onmiddellijk tot problemen leiden, zoals zich in 
oktober ook voordeed. Als grootste partij in de gemeenteraad hebben we ons altijd constructief opgesteld in het belang van 
de gemeente, de ambtenaren en de bevolking. 

Toen enkele jaren geleden de meerderheid in de problemen kwam door het 
ontslag van een gemeenteraadslid en een schepen, hebben we een oplossing 
willen aanrijken om mee de gemeente te besturen. Die uitgestoken hand werd 
niet aangenomen.

 Samen gaan we, politiek en burgers, voor meer 
veiligheid en minder ergernis in het verkeer.

  Bieke van Miert 
OCMW-raadslid

  Bruno Peeters 
Gemeenteraadslid
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De overdracht van de poetsdienst van het OCMW naar de gemeente was de afgelopen jaren een ‘hot topic’ 
tijdens onze OCMW-raden. Op de raad van 18 september werd het ontwerpvoorstel van deze overdracht 
goedgekeurd. We pleitten al van in het begin voor een warme overdracht, waarbij zowel het personeel als de 
klanten geen nadeel ondervinden.

Voor personeel en klanten
Gaandeweg werd duidelijk dat de overheveling moeilijker verliep 
dan verwacht. Desondanks hebben we als N-VA-fractie in zowel 
OCMW-raad en gemeenteraad ons been stijf gehouden, in het 
belang van het personeel en de klanten. We hebben een heel 
aantal argumenten en alternatieven in de strijd gegooid om tot 
een goed en aanvaardbaar voorstel te komen. 

Verloningspakket gegarandeerd 
Uiteindelijk kunnen we tevreden zijn met het resultaat. Het 
huidige verloningspakket wordt gegarandeerd en een finale 
overgangsdatum van zowel de contractuele als de statutaire 
poetsdames als de poetsklanten werd vastgelegd. Deze overname 
past in onze visie om onze gemeentelijke instellingen financieel 
gezond te houden en de focus te leggen op het efficiënt uitvoeren 
van de kerntaken van een gemeente. 

Integratie OCMW in gemeente
De overheveling van de poetsdienst toont aan dat een integratie 
van OCMW en gemeenteraad vanaf 2019 een goede zaak 
zou zijn. De verkozenen in de gemeenteraad zullen voortaan 

ineens OCMW-raadslid zijn. Het schepencollege en het vast 
bureau van het OCMW worden één bestuurlijke eenheid. De 
aparte gemeente- en OCMW-secretaris worden vervangen 
door één algemeen directeur, die de leiding heeft over alle 
personeelsleden. En voor onze gemeente: het betaalde mandaat 
van ondervoorzitter van het OCMW kan verdwijnen. Iets waar 
wij al vijf jaar op hameren. 

Dankzij deze aanpak kunnen steden en gemeenten makkelijker 
sociale accenten leggen in alle lokale beleidsvelden. Bovendien 
vermijden we met één lokaal bestuur het soms stigmatiserende 
karakter van de diensten van het OCMW. Voor de burger zal 
deze integratie dus enkel maar voordelen opleveren.

 De N-VA heeft het been 
stijf gehouden in het be-
lang van het personeel en 
de klanten. Het resultaat 
mag er uiteindelijk zijn. 

Onze afdeling zal voortaan verte-
genwoordig worden in het arron-
dissementeel bestuur door Gwen 
Verbeek, die tevens verkozen werd 
als lid van de partijraad. Van harte 
proficiat!

Om familiale redenen heeft Bruno 
Peeters ontslag genomen als gedepu-
teerde van de provincie Antwerpen. 
Hij blijft wel provincieraadslid en ook 
gemeenteraadslid in Oud-Turnhout.

Overdracht van 
de poetsdienst 

goede zaak 

  Ons Vlaams Weekend van 7 en 8 oktober was 

opnieuw een groot succes. Hartelijke dank aan 

onze militanten voor de vele helpende handen!

  Mieke van Laarhoven 
OCMW-raadslid

  Herman Coppens 
OCMW-raadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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