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Bob Coppens lijsttrekker
gemeenteraadsverkiezingen
“Het is onze ambitie om ons na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vanuit de meerderheid in te
zetten voor onze gemeente en haar inwoners.”
Bob Coppens, afdelingsvoorzitter en
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen
Het afdelingsbestuur van N-VA Oud-Turnhout heeft Bob Coppens,
gemeenteraadslid en huidig voorzitter van onze afdeling, aangeduid
als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Bob is 38 en woont al bijna zijn hele leven in onze gemeente.
In 2002 werd hij leerkracht in Basisschool Delta. In 2009 sloot
Bob zich aan bij de vrijwillige brandweer. Naast de opleiding
van brandweerman volgde hij ook nog de opleiding “dringende
geneeskundige hulpverlening”, om ook met de ziekenwagen
te kunnen uitrukken. Sinds 2013 werkt Bob voltijds bij de
brandweer, waar hij preventieconsulent brandveiligheid is.
Hij voert brandveiligheidscontroles uit in gebouwen en bij
evenementen.
Bob Coppens: “Als voorzitter ben ik trots op het werk dat onze
afdeling de afgelopen jaren heeft verzet. Hoewel de andere
partijen ons zagen als “onbekwame groentjes”, hebben we
bewezen dat we een volhardende groep zijn die er alles aan
doet om onze gemeente steeds beter te maken. Ook de andere
partijen hebben ingezien dat N-VA Oud-Turnhout er echt wel
staat, kritisch waar het moet, constructief waar het kan.”

“We hebben de duidelijke ambitie om ons na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 vanuit de meerderheid in te
zetten voor onze gemeente en haar inwoners. Na het constante
geruzie binnen de huidige meerderheid wordt het tijd om de
puntjes op de i te zetten. Zo maken wij ons ernstige zorgen over
de financiële situatie van de gemeente. Er moet ook dringend
geïnvesteerd worden in alle inwoners en niet alleen in bakstenen.
Het is erg jammer dat een groot deel van onze jeugd nergens
terechtkan en moet uitwijken naar andere gemeenten of steden.
Dit punt zal dan ook hoog op onze agenda staan.”
Naast onze lijsttrekker staat er een hele ploeg klaar om aan de
slag te gaan. De voorbije jaren werd ons bestuur versterkt door
jong en oud. Onze nieuwe bestuursleden staan te popelen om
zich aan u voor te stellen. In onze volgende huis-aan-huisbladen
maakt u kennis met onze bestuursleden en stellen we onze
speerpunten voor.

N-VA pleit voor onderhoudswerken bibliotheek
In het meerjarenplan 2013-2019 werd een budget opgenomen voor de renovatie van onze
bibliotheek. Na 30 jaar intensief gebruik zijn heel wat zaken namelijk aan vervanging
toe. Die renovatie is echter nog steeds niet gepland. Erger nog: we stellen vast dat er zelfs
geen budget meer is om de bib te renoveren. In afwachting van de renovatie beloofde het
gemeentebestuur al in 2013 om onderhoudswerken uit te voeren.
Er zou een nieuwe balie komen, een nieuwe mat en een aanpassing van de verlichting.
Helaas werden ook die beloftes niet ingelost. N-VA Oud-Turnhout vraagt om toch
minstens die beloofde werken uit te voeren. Zowel de medewerkers als de bezoekers van
de bibliotheek verdienen namelijk een fijne, mooie en propere plaats om te werken, te
lezen en een boek te kiezen.
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Tijdens onze fietstocht stelden we vast dat de speelpleintjes
een grote sociale rol hebben. Ze mogen niet verdwijnen.

Speelpleintjes zijn belangrijk
Op 11 juli, onze Vlaamse Feestdag, trok het bestuur
van N-VA Oud-Turnhout eropuit met de fiets.
Als rode draad doorheen onze tocht werd beslist om
alle speelpleintjes in onze gemeente een bezoekje te
brengen.
De reden daarvoor is niet ver te zoeken. Het huidige
schepencollege lijkt niet veel belang te hechten aan de sociale rol
van deze pleintjes. Het verkocht al twee groene pleintjes aan de
Ark, dat ze zal volbouwen. Net als vele inwoners betreuren wij dat
ten zeerste.
De sociale rol van de speelpleintjes en het belang van groene
zones in onze gemeente werden bij deze beslissing veel te hard
onderschat. Pleintjes horen niet verkocht te worden om andere
financiële putten te dichten.

Duidelijk signaal
Onze fietstocht is vooral een signaal naar onze inwoners: onze
afdeling vindt onze speelpleintjes wél belangrijk. We hopen dat
zulke betreurenswaardige beslissingen in de toekomst niet meer
genomen worden. Met onze tocht wilden we de sociale rol van de
pleintjes erkennen en tonen dat we ze een warm hart toedragen.
We konden ook vaststellen dat er op heel wat pleintjes nog heel
wat verbeterpunten zijn inzake onderhoud en herstellingen
van toestellen en voorzieningen. Dat is ongehoord, want er wordt
jaarlijks een budget van 25 000 euro voor voorzien. We zullen
het schepencollege hierop wijzen en erop toezien dat de nodige
aanpassingen en herstellingen gebeuren.
Bestuursleden Gwen Verbeek en Davy Cornelissen

Nieuwe bestuursleden in de kijker
Bart Roefs

Als geboren en getogen Oud-Turnhoutenaar
zet Bart Roefs zich graag in voor onze
fantastische gemeente. Bart is 39 jaar en
getrouwd met An. Hij heeft twee jonge
kinderen van drie en vijf jaar oud.
Na zijn studies woonde hij een tijdje in
Antwerpen en Kasterlee, maar nergens
voelde hij zich zo goed thuis als in OudTurnhout. Drie jaar geleden keerde hij dan
ook graag terug naar zijn geboortedorp.
Voor zijn job reist Bart de wereld rond
om geavanceerde transportoplossingen te
verkopen. Zijn professionele ervaringen

“Ik wil me inzetten voor onze fantastische gemeente.”
oud-turnhout@n-va.be

leerden hem om zaken pragmatisch aan te
pakken en gaven hem ook een brede visie.
Die eigenschappen komen in de politiek
zeker van pas. Bij N-VA Oud-Turnhout
vond Bart geëngageerde en vooral capabele
mensen. Hij kijkt er dan ook naar uit om deel
uit te maken van het team. Een belangrijk
thema voor Bart is het gemeentelijk erfgoed.
Oud-Turnhout telt heel wat mooie en
waardevolle historische gebouwen. Hij wil er
dan ook voor zorgen dat die behouden, goed
onderhouden en beschermd worden.
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Inspanningen voor wegen en fietspaden noodzakelijk
Het goed onderhouden van de gemeentelijke wegen en de fietspaden is
een van de belangrijkste taken van de gemeente. Dagelijks zien we de
werkmannen van de groendienst en de technische dienst volop bezig om
de wegen en de aanplantingen goed te onderhouden. Ze leveren elke dag
weer knap werk.
Jammer genoeg moeten onze werkmannen het stellen met weinig
middelen. Vorig jaar besliste het huidige gemeentebestuur namelijk
om het budget voor het onderhoud van onze wegen en fietspaden te
halveren. Onze fractie is ervan overtuigd dat we het budget niet moeten
halveren, maar verdubbelen. Op verschillende plaatsen in onze gemeente
moeten we namelijk een inhaalbeweging maken.
Op de gemeenteraad hebben we het gemeentebestuur dan ook op zijn
verantwoordelijkheid gewezen. Helaas wordt ons advies zomaar in de
wind geslagen door sommige schepenen die duidelijk geen visie hebben
voor onze gemeente.

Bestuursleden Niels Lanslots en Sofie van Deun

N-VA luistert naar u
De N-VA blijft zich uiteraard inzetten voor veilige en goed onderhouden wegen en fietspaden. We weten dan ook graag hoe u denkt over
de staat van de wegen en fietspaden in onze gemeente.
Zijn er in uw buurt of straat opmerkingen over de weg of het fietspad? Hoe is de staat van de weg of het fietspad? Waar moet er dringend
iets verbeterd of gerepareerd worden? Meldde u al sommige zaken en werden ze nog niet aangepakt?
We horen graag uw mening. Als u al een aangifte van ingebrekestelling instuurde, kunnen wij uw vraag nog een keer doorspelen.
oud-turnhout@n-va.be
www.n-va.be/oud-turnhout
www.facebook.com/NVaOudTurnhout

Dorien Van de Velde
Dorien Van de Velde is 28 jaar en is erg actief
in het verenigingsleven. Haar weekends
vult ze graag met haar passie voor de
jeugdbeweging. Al jaren helpt ze bij de
voorbereiding van activiteiten voor KLJ OudTurnhout.

Ook nu al organiseert ze activiteiten
voor onze jeugd, zoals bijvoorbeeld een
alcoholvrije jongerenfuif. Jongeren
verdienen volgens Dorien een ruim
aanbod aan activiteiten en een plek om
zichzelf te zijn.

Dorien wil zich dan ook in het bijzonder
inzetten voor de kinderen, jeugd en
jongvolwassenen in onze gemeente.

Ze vindt het ontzettend belangrijk dat zij
zich goed voelen en zich kunnen uitleven
in Oud-Turnhout.

“Onze jeugd verdient een eigen plek in Oud-Turnhout.”
www.n-va.be/oud-turnhout

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch
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www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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