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Constructieve oppositie leidt tot realisaties

N-VA Oud-Turnhout werkt voor u 

N-VA Oud-Turnhout is sinds 2012 de grootste partij in onze gemeente. 
Door de andere partijen werd de grootste partij toch gedwongen in de 
rol van oppositie. In deze jaren werkten onze bestuursleden en manda-
tarissen hard om uw stem te horen en te laten horen. Vanuit de opposi-
tie hebben we toch een aantal belangrijke punten aangebracht, waarvan 
we er enkele konden realiseren. Een overzicht: 

Wellicht vraagt u zich af welke stand-
punten onze afdeling inneemt in andere 
dossiers? We zullen onze standpunten 
en visie de komende maanden blij-
ven bekendmaken zoals we dat ook de 
voorbijgaande jaren deden. Wij vinden 

een open en transparante communicatie 
dan ook heel erg belangrijk. Op bladzijde 
2 en 3 van dit huis-aan-huisblad kunt u 
meer lezen over onze visie op een aantal 
belangrijke beleidsthema’s.

Hallo Oud-Turnhout

Op 14 oktober 2018 beslissen we 
allemaal samen over de nieuwe samen-
stelling van de gemeenteraad. Het lijkt 
alsof het gisteren was, maar we zijn er 
al vijf jaar voor en door jullie. 

Een periode waarin we vanuit de oppo-
sitie kritisch, maar steeds constructief 
hebben meegewerkt. In alle dossiers 
zijn we consequent geweest. 

Problemen los je niet op door er stroop 
rond te smeren, maar soms moet je 
gewoon je been stijf houden en door 
de zure appel heen bijten. Vanuit onze 
rol in de oppositie hebben we toch een 
aantal belangrijke punten aangebracht, 
waarvan er enkele gerealiseerd zijn. 
Daar lees je meer over in dit huis-aan-
huisblad.

Wij gaan als N-VA tot oktober verder op 
ons elan van constructief en conse-
quent werken. Om daarna hopelijk met 
een vernieuwd mandaat de ingeslagen 
weg verder te zetten en hard te blijven 
werken voor onze inwoners. 

Wij steken ook graag de hand uit naar 
alle democratische partijen met een 
hart voor Oud-Turnhout.

Chris Willems
Afdelingsvoorzitter

“Vanuit de oppositie 
hebben we kunnen 
wegen op het beleid.”

Bob Coppens, lijsttrekker

Realisaties van N-VA Oud-Turnhout: 

  Hondenlosloopweide waarop honden zich kunnen uitleven

  Reanimatietoestellen (AED-toestellen) in heel gemeente met de nodige opleidingen

   Buurtinformatienetwerken (BIN’s) in verschillende wijken om de veiligheid te verhogen

   Enkele belangrijke aanpassingen binnen de subsidieverdeling van  
ontwikkelingssamenwerking

   Verwelkoming van nieuwe inwoners

   Parkeerproblematiek aan sporthal de Hoogt met de vraag een extra parking  
te voorzien

Een visie voor Oud-Turnhout  
p. 2 en 3
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Natuurgebied Liereman als motor voor lokale economie
Jaarlijks ontvangt het natuurgebied Liereman meer dan 100 000 bezoekers. 
De kracht en de waarde van dit stiltegebied ligt in het respect waarop 
de mens hier omgaat met een uniek stukje natuur. De afgelopen jaren 
ontbreekt echter de economische component in dit verhaal. Wanneer al 
deze bezoekers naar een gemeente komen, biedt dit een enorm potentieel 
aan economische ontwikkeling. Toerisme kan daarbij voor onze gemeente 
een belangrijk factor worden, waar diverse economische componenten 
aan elkaar worden gekoppeld. We denken daarbij aan horeca, recreatie, 
overnachtingen… Ook een goede ondersteuning van lokale activiteiten 
moet er voor zorgen dat onze gemeente een bruisende gemeente is.

Aanbod kinderopvang en speelpleinwerking moet omhoog
Het aantal kinderopvangplaatsen is regelmatig ontoereikend, zowel overdag als de naschoolse 
opvang. Tijdens het bouwverlof is er geen speelpleinwerking vanuit de gemeente. Niet alle ouders 
kunnen tijdens die periode vakantie nemen en opvang voorzien. De N-VA is van mening dat ook 
tijdens deze periode de werking moet blijven doorgaan met steun vanuit de gemeente.

Bruisend Oud-Turnhout 
Onze eigen jeugd en jonge volwassenen moeten kunnen samenkomen en ‘uitgaan’ in hun eigen 
vertrouwde omgeving, zonder te moeten uitwijken naar buurgemeenten of zelfs nog verderop.

Meer efficiënte voor goede dienstverlening
N-VA Oud-Turnhout is van mening dat de organisatie van het OCMW 
beter kan. Met de integratie van het OCMW en de gemeente moet de 
focus liggen op het creëren van efficiëntiewinst, zonder de belangrijke rol 
die het OCMW heeft in onze gemeente te ondermijnen.

Een onbezorgde oude dag
Mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Indien dat niet meer 
mogelijk is en men zorgbehoevend wordt, moeten mensen in de beste 
verzorgingsomstandigheden worden opgevangen. De N-VA wil daarom 
een beleid ontwikkelen om iedereen de kans te geven ‘waardig ouder te 
worden in de eigen omgeving met aangepaste zorg. 

Betaalbare woningen voor jonge gezinnen
Jonge gezinnen zijn de toekomst voor een gemeente. De laatste jaren is het 
voor deze doelgroep moeilijker geworden om in Oud-Turnhout te komen 
wonen. Nochtans biedt onze gemeente alle kansen aan jonge gezinnen 
(kwalitatieve leefruimte, goed uitgebouwd onderwijs, sport, cultuur…). 
Daarom pleiten we ervoor dat de gemeente inspanningen doet om een 
voldoende aanbod aan betaalbare woningen te creëren.

Werk maken van uw verkeersveiligheid
Een goed onderhoud van onze wegen en 
infrastructuur draagt bij tot een verkeersveilige 
gemeente. N-VA wenst daarom de komende jaren 
een voldoende hoog budget te voorzien voor het 
onderhoud van onze wegen en infrastructuur. 
Daarnaast wensen we verder in te zetten op 
het creëren van zoveel mogelijk verkeersveilige 
omgevingen, met focus op de ruimere 
schoolomgeving. Studies tonen aan dat de meeste 
ongevallen van en naar school niet in de zone 30 
gebeuren, maar wel in een straal van 300 meter 
rondom.

Langer parkeren in grotere blauwe zone
N-VA Oud-Turnhout wil de blauwe parkeerzone 
uitbreiden naar beide kanten van de Steenweg 
op Turnhout, zodat de ongelijke situatie voor de 
winkeliers verdwijnt. Tegelijk dient de maximale 
parkeertijd uitgebreid te worden naar 2 uren. 
Hierdoor bieden we onze inwoners voldoende 
comfort om in alle rust de nodige inkopen te doen 
in ons dorp bij onze lokale winkels en handelaars.

De visie  

van N-VA

Een blik op de toekomst voor een veilige thuis  
in een welvarend Oud-Turnhout

  Chris Willems namens de N-VA-fractie in de gemeenteraad aangedrongen heeft op een oplossingen voor de nieuwe huisvesting van 
zowel het jeugdhuis De Splinter als het Rode Kruis vooraleer de gemeente het huidige pand verkoopt? Het kan niet zo zijn dat de 
gemeente het pand al verkoopt zonder te weten waar het jeugdhuis en het Rode Kruis ondergebracht worden. 

  Gemeenteraadslid Bart Vermeiren vaststelde dat de krappe meerderheid opnieuw tot 
problemen leidde? De gemeenteraad moest in december twee keer samenkomen omdat er 
de eerste keer geen meerderheid was om de begrotingswijzing en het budget voor 2018 goed 
te keuren. Met andere woorden extra, maar bovenal onnodige kosten (zitpenningen) op kap van 
de belastingbetaler. De N-VA vaardigde uit protest dan ook maar één gemeenteraadslid af.

2  Sociale zaken
3  Mobiliteit & openbare werken

5   Lokale economie & toerisme

Ondersteuning & kwalitatieve sportinfrastructuur 
Een gezonde geest in een gezond lichaam is voor N-VA Oud-Turnhout 
een belangrijk uitgangspunt. Vanuit de diverse sportclubs, met 
ondersteuning vanuit sportpromotie, wordt dagelijks veel werk geleverd 
om iedereen in onze gemeente aan het sporten te krijgen. Om dit alles 
optimaal te laten verlopen, moeten onze clubs en vrijwilligers kunnen 
rekenen op een goede ondersteuning en een kwalitatieve infrastructuur.

4   Sportinfrastructuur

1  Algemeen beleid & financiën

6  Jeugd

Wist je dat ...

Spaarzaam en verantwoord omgaan met uw  
belastinggeld
Tijdens deze legislatuur zijn er diverse grote 
investerings-projecten geweest. Denk maar aan de 
Eigenaard, de verbouwing van het gemeentehuis, de 
(toekomstige) sporthal... Dergelijke projecten realiseren 
binnen één legislatuur is voor een gemeente als Oud-
Turnhout een zware investering om dragen, ondanks 
de forse stijging van de opcentiemen en de aanvullende 
personenbelasting. N-VA Oud-Turnhout wenst 
daarom een kritische evaluatie van de belangrijkste 
investeringsprojecten die nog gepland zijn om de 
schuldenlast van de gemeente niet verder te laten 
oplopen.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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:     /     /
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