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Veilig thuis in een welvarend Oud-Turnhout
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Beste inwoner van 
Oud-Turnhout,
Onze N-VA-fractie in de gemeenteraad heeft u de laatste zes jaar steeds 
op de hoogte gehouden van haar werk en van de punten waarvoor onze 
partij staat. Wij vinden communicatie en onze medeburgers informeren 
dan ook erg belangrijk.

Via dit blad willen we u onze vijf speerpunten meegeven waarmee we 
naar de kiezer gaan en die zullen dienen als basis waarop wij een beleid 
willen bouwen. Het zijn stevige speerpunten waar iedereen in onze 
gemeente wat aan heeft.

Kinderen en jongeren
•  Voldoende kwaliteitsvolle en flexibele 

voor- en naschoolse opvang.
•  Speelpleinwerking gedurende de ganse 

zomervakantie.
•  Een jeugdcentrum waar jongeren zich 

in een aangename veilige omgeving 
kunnen ontspannen en ontplooien.

Toerisme als hefboom voor onze 
economie
•   Het natuurgebied Liereman beschouwen we als een uitgesproken 

troef voor toerisme en recreatie.  
Bezoekers kunnen van daaruit kennis maken met onze dorpskernen 
en wat ze te bieden hebben.

•   We ondersteunen lokale toeristische activiteiten.
•  We promoten ons fietsnetwerk.
•  We voorzien premies om investeringen in toegankelijkheid en 

gezinsvriendelijkheid te stimuleren.
•  We pleiten voor een volwaardig en periodiek overleg met alle 

relevante lokale economische actoren.
•   Leefbare kernen met een divers en kwaliteitsvol aanbod van handel, 

horeca en diensten.
•  Inzetten op een slim en doordacht parkeerbeleid.

Bob Coppens
Lijsttrekker N-VA Oud-Turnhout

Wat wil N-VA in  
Oud-Turnhout 
realiseren?

Lees onze drie overige speerpunten op pagina 2.
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Veilig thuis in een welvarend Oud-Turnhout

Sociale zaken
•  Senioren zijn een volwaardige partner in de zorg, 

geen voorwerp van de zorg.
•  We gaan voor een ouderenbeleid gericht op ‘waardig 

en actief ouder worden in eigen omgeving’.
•  Ondersteuning van de mantelzorgers.
•  We sporen vereenzaming op en zorgen voor een 

meldpunt in het Sociaal Huis. 
•  We stimuleren in overleg met cultuur-, sport- en 

jeugdverenigingen de participatie van kansengroepen 
aan het socioculturele leven.

Milieu
•  Een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd 

is op duurzaamheid en een duidelijke communicatie.
•  Een handhavingsbeleid waarbij de verbruiker betaalt.
•  Oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.
•  Het opzetten van een zwerfkattenproject.
•  We leggen een losloopzone aan voor honden, inclusief 

een hondenpoeppaal.

Mobiliteit en openbare werken
•  We voorzien de komende jaren een voldoende hoog 

budget voor het onderhoud van onze wegen en  
infrastructuur, met bijzondere aandacht voor de  
zwakke weggebruiker.

•  We willen schoolstraten implementeren in de Van der 
Bekenlaan en de Heerestraat.

•  We hebben aandacht voor de verbetering van de  
fietsinfrastructuur, zowel voor het woon-werkverkeer  
als voor het vrijetijdsverkeer.

•  We breiden de blauwe parkeerzone uit naar beide kanten 
van de Steenweg op Turnhout, zodat de ongelijke situatie 
voor de winkeliers verdwijnt. Tegelijk breiden we de 
maximale parkeertijd uit naar twee uren.

•  Bijzondere aandacht vergt de situatie van de Polderstraat.
•  Het fietspad op de Steenweg op Sevendonk moet  

dringend aangepakt worden.
•  We trachten het sluipverkeer zoveel mogelijk te weren 

met verkeersremmende maatregelen.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/oud-turnhout 

Een sterke ploeg voor Oud-Turnhout

COPPENS Bob
Oud-Turnhout
40
Preventieconsulent 
brandveiligheid

1

VERBEEK Gwen
Oud-Turnhout
40
Leerkracht

2

VERMEIREN Bart
Oud-Turnhout
38
Communicatie- en 
media-expert

3

VAN MIERT 
Bieke
Oud-Turnhout
26
Financial controller

4

PEETERS  
Bruno
Oud-Turnhout
63
Gepensioneerd 
bibliothecaris

5

SELS Jan
Oud-Turnhout
62
Gepensioneerd 
bediende

23

Hoe stemt u 
het best?
Door bij alle  
kandidaten het bolletje 
in te kleuren.  

Zo helpt u iedereen 
van onze lijst vooruit.

1. COPPENS Bob

2. VERBEEK Gwen

3. VERMEIREN Bart

4. VAN MIERT Bieke

5. PEETERS Bruno

6. VAN DE VELDE Dorien

7. LANSLOTS Niels

8. VAN DYCK Jill

9. CORNELISSEN Davy

10. VAN DEUN Sofie

11. ROEFS Bart

12. VAN LAARHOVEN Mieke

13. WILLEMS Chris

14. VERCAMMEN Inge

15. SANNEN Tonny

16. GEERTS Ann

17. VAN MIERT Patrick

18. VAN GESTEL Yvette

19. VAN DYCK Jef

20. STESSENS Jeannine

21. BAELUS Diane

22. COPPENS Herman

23. SELS Jan
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“ Zolang de provincies bestaan, 
gaan we voor een efficiënt en 
slagkrachtig bestuur. 
Mireille Colson 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.

1.  Mireille Colson 
 Herselt

2.  Koen Dillen 
 Mol

3.  Els Baeten 
 Turnhout

4.  Herman Minnen 
 Dessel

5.  Nathalie Cuylaerts 
 Rijkevorsel

6.  Bart Smans 
 Beerse

7.  Kris Goossens 
 Kasterlee

8.  Marleen Peeters 
 Lille

9.  Rudi Honinx 
 Geel


