
Beste inwoner

Het is met veel plezier en een 
ijzersterk engagement dat ik jullie 
aanschrijf als nieuwe voorzitter van 
N-VA Oud-Turnhout. We legden de 
afgelopen drie jaar, in de moeilijke 
coronaperiode, alsnog een sterk 
traject af. Het is de bedoeling om die 
positieve lijn door te trekken. Ons 
kersvers bestuur staat te trappelen 
om eraan te beginnen. We kunnen 
bovendien stilaan een groot deel van 
de coronamaatregelen achter ons 
laten en opnieuw genieten van onze 
vrijheden. 

Het N-VA-bestuur zat de afgelopen 
maanden niet stil. Onze jongeren 
deelden de resultaten van hun enquête 
mee, we stonden stil bij Valentijn en 
gaven een pluim aan al de vrijwilligers 
in onze gemeente. We hebben net ons 
leden- en sympathisantenontbijt 
achter de rug en iedere laatste vrijdag 
van de maand kan je ons terugvinden 
in de lokale horeca voor onze ‘borrel van 
de maand’. Kom ons gerust vervoegen!

In deze editie van ons huis-aan-huis-
blad stellen we graag ons vernieuwde 
bestuur aan u voor en maken we een 
tussentijdse evaluatie van onze 
verkiezingsbeloften. Veel leesplezier!

Niels Lanslots
Voorzitter

Ons vernieuwd N-VA-bestuur

Een kersvers voorzittersduo: 
voorzitter Niels Lanslots en 
ondervoorzitter Fonny Wouters.

We zetten alle vrijwilligers 
in onze gemeente graag 

even in de kijker. 

Oud-Turnhout
www.n-va.be/oud-turnhoutoud-turnhout@n-va.be N-VA Oud-Turnhout
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Legende:       = verwezenlijkt   •  = in uitvoering        = ontwikkelingsfase

HET N-VA-MEERJARENPLAN TOEGELICHT
We zijn halfweg de legislatuur. Tijd om alles even op een rijtje te zetten. Wat hebben we beloofd, wat hebben we al gedaan en 
wat komt er nog aan? Per pijler ziet u een gedetailleerd, schematisch overzicht van waar onze N-VA-fractie mee bezig is. In de 
komende maanden zullen we nog meer in detail treden over iedere belo� e en zetten we daar ook cijfers tegenover. De N-VA helpt 
het meerjarenplan in Oud-Turnhout realiseren!

  Voldoende kwalitatieve en fl exibele voor- en naschoolse opvang

  Speelpleinwerking gedurende de ganse zomervakantie

  Een jeugdcentrum waar jongeren zich in een aangename veilige omgeving kunnen ontspannen 
en ontplooien

De jeugd verdient een speciale plaats in ons dorp. Historisch gezien werd daar jammer genoeg 
onvoldoende op ingezet. We realiseerden al een aantal zaken voor de jongere leeftijden in onze 
gemeente en zijn ook volop bezig met plannen om de kinderen ouder dan 12 jaar te binden aan 
ons dorp. Zo kunnen ook zij hier hun jeugd beleven en zich ten volle ontwikkelen.

1 Kinderen en jongeren

Barometer: 

80 %

2
•  Het natuurgebied Liereman is een uitgesproken troef voor toerisme en recreatie. 

Bezoekers kunnen van daaruit kennismaken met onze dorpskernen en wat ze te 
bieden hebben

  Het ondersteunen van lokale toeristische activiteiten

  Het promoten van ons fi etsnetwerk

  Premies voorzien om investeringen in toegankelijkheid en gezinsvriendelijkheid te stimuleren

•  Een volwaardig en periodiek overleg met alle relevante lokale economische actoren

•  Leefbare kernen met een divers en kwalitatief aanbod van handel en diensten

  Inzetten op een slim en doordacht parkeerbeleid

De doelstellingen op korte termijn zijn verwezenlijkt. De overige langetermijnbeloftes zullen tijdens het 
tweede deel van de legislatuur aan bod komen.

Toerisme als hefboom voor onze economie

Barometer: 

60 %
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HET N-VA-MEERJARENPLAN TOEGELICHT
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•  Senioren zijn een volwaardige partner in de zorg, geen voorwerp van de zorg

•  Een ouderenbeleid gericht op ‘waardig en actief ouder worden in eigen omgeving’

•  Ondersteuning voor mantelzorgers

•  Vereenzaming opsporen en zorgen voor een meldpunt in het Sociaal Huis

  Participatie van kansengroepen in het socioculturele leven stimuleren in overleg met cultuur-, sport-, en jeugdverenigingen

Verschillende sociale dossiers zijn lopende. Tegen het einde van het N-VA-meerjarenplan vervullen we elke belofte.

Sociale zaken
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  Een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid en 

een duidelijke communicatie

Een handhavingsbeleid waarbij de verbruiker betaalt

Oplaadpunten voor elektrische fi etsen en auto’s

Het opzetten van een zwerfkattenproject

Een hondenlosloopzone, inclusief een vuilnisbak

Alle doelstellingen werden verwezenlijkt. Milieu zal ook blijvend verweven zitten in ons toekomstig beleid.

Milieu
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 Een voldoende hoog budget voorzien voor het onderhoud van onze wegen en 
infrastructuur (met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker)

•  Schoolstraten implementeren in de Van der Bekenlaan en de Heerestraat

• Meer aandacht voor de verbetering van de fi etsinfrastructuur, zowel voor het woon-werkverkeer als voor het vrijetijdsverkeer

•  De blauwe parkeerzone uitbreiden naar de beide kanten van de Steenweg op Turnhout. Op die manier verdwijnt de ongelijke 
situatie voor winkeliers en breiden we tegelijk de maximale parkeertijd uit naar twee uur

 Bijzondere aandacht voor de situatie in de Polderstraat

•  Aanpakken van het fi etspad op de Steenweg op Sevendonk

•  Sluipverkeer weren met verkeersremmende maatregelen

Investeren in mobiliteit en openbare werken vergt een tijdige planning en het nodige budget. Alle investeringen lopen en 
zullen tijdens de tweede helft van de legislatuur voltooid zijn. We hebben extra aandacht voor de situatie in de Polderstraat. 
Die zit echter nog in de ontwikkelingsfase omdat we afhankelijk zijn van nationale investeringen en tijdschema’s.

Mobiliteit en openbare werken

Barometer: 

50 %

Barometer: 

70 %

Barometer: 

100 %
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