
Met deze boodschap probeerde  
N-VA Oud-Turnhout het optimisme  
in onze gemeente op peil te houden. 

Bedankt om jullie zo voortreffelijk 
aan de coronamaatregelen  
te houden!

Groen licht voor restauratie Hofke van Chantraine
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van het Hofke van 
Chantraine, de voormalige pastorie van de Sint-Bavoparochie, gebouwd in 1895.

De Vlaamse overheid kent daarvoor 
een premie van bijna 285.000 euro toe. 
Die middelen komen uit het relance-
plan Vlaamse Veerkracht, waarmee 
de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro 
investeert om het economisch en 
maatschappelijk weefsel te herstellen 
na de coronacrisis.

Erfgoed behouden en promoten
“Als kunstencentrum wil het Hofke 
een podium bieden voor allerlei kunst-
vormen. Het centrum organiseert 
daarom tentoonstellingen en andere 
kleinschalige culturele activiteiten. 
De locatie wordt ook ter beschikking 
gesteld van kunstenaars. Als erfgoed-
centrum zet het Hofke zich in om het 
cultuurhistorisch erfgoed van de ge-
meente Oud-Turnhout te behouden en 
te promoten”, aldus minister Matthias 
Diependaele.

Het dak en het interieur van het Hofke 
van Chantraine worden gerestaureerd: 
de dakstructuur en de schouwen 
worden hersteld, de interieurs krijgen 
een heropwaardering en de elektrici-
teitsvoorzieningen worden aangepast. 
Ook het sanitair wordt vernieuwd en 
uitgebreid, de keuken wordt gemoder-
niseerd en er komt een kleine keuken 
op de zolderverdieping.

Zeer toegankelijk
Daarnaast wordt met eigen middelen 
de toegankelijkheid verbeterd door de 
toevoeging van een externe lift van  
kelder tot zolder. Door de herinrich-
ting en verbetering van de toegan-
kelijkheid zal het pand nog perfor-
manter gebruikt kunnen worden als 
cultuurcentrum en door de Dienst 
Toerisme-Heemkunde.

Jan Sels
Schepen van Erfgoed en Patrimonium
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Heischuur binnenkort in 
een nieuw kleedje
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De Heischuur, 
zoals ze gestaan en gelegen is, heeft haar beste tijd gehad. We 
kunnen mijmeren over het verleden, maar we maken liever 
werk van een gloednieuwe Heischuur.

De N-VA garandeert jullie spoedig meer informatie over het 
nieuwe project. Het gemeentebestuur probeert ten allen tijde de 
juiste beslissingen te nemen en een beroep te doen op exper-
ten en mensen met de nodige kennis. Dat is ook het geval met 
de ‘Heischuur 2.0’. We zien erop toe dat iedereen zijn of haar 
plaatsje krijgt binnen het gemeenschapscentrum. Als de tijd rijp 
is, zullen jullie, Oud-Turnhoutenaren, zeker de nodige inbreng 
kunnen doen. De mening van onze inwoners is van groot belang 
voor het gemeentebestuur.

Plek voor jong en oud
Als we onze fantasie de vrije loop laten, denken we spontaan aan 
een kleurrijke, gezellige en groene plek. Beleving moet een be-
langrijk sleutelwoord worden. Ik denk aan een ‘parkgevoel’, waar 
kinderen kunnen spelen en ouderen rust kunnen vinden. Daar-
naast mogen we ook onze jongeren niet uit het oog verliezen. 
Momenteel is er voor hen vrij weinig ruimte in onze gemeente. 
De Heischuur kan op dat vlak zeker een oplossing bieden. Multi-
functionele ruimtes, een proper sanitair, een gezellige toog… We 
dromen maar luidop.

De plannen zitten voorlopig nog in een prille beginfase, maar we 
willen dit jaar nog een eerste ontwerp op tafel kunnen leggen. 
Op basis daarvan kan de gemeente een aannemer onder de arm 
nemen om het nieuwe gemeenschapscentrum voor Oosthoven 
te realiseren. Heb je ideeën, suggesties en opmerkingen over de 
nieuwe Heischuur? Stuur ze dan zeker door naar  
gwen.verbeek@n-va.be.

Klavatterstraat autovrij
Meer dan tien jaar lag het dossier van de Klavatterstraat op de tafel van de Oud-Turnhoutse verkeerscommissie.  
De grensoverschrijdende zandweg in Oosthoven is een openbare weg die niet uitgerust is voor algemeen verkeer.

Het kruisen van twee voertuigen is er onmogelijk en fietsers en wandelaars werden vaak in de kant gereden door een passerend  
voertuig. Het leverde jarenlang de nodige discussies op. Bovendien was de Klavatterstraat een ideale route voor de jacht met de  
lichtbak, een vluchtweg bij alcoholcontroles op de grote baan Turnhout-Ravels (N12) en een sluipweg voor het verkeer bij  
werkzaamheden op diezelfde N12. Bijgevolg was er enorm veel oneigenlijk gebruik.

Trage weg
In overleg met de 
stad Turnhout en de 
aanpalende eigenaars 
is de weg nu vrijge-
maakt van doorlopend 
autoverkeer. Fietsers en 
wandelaars die de offi-
ciële knooppuntverbin-
dingen volgen, kunnen 
er voortaan met een 
gerust hart passeren. 
De Klavatterstraat of 
-pad heeft, na tien jaar 
gepalaver, nu eindelijk 
het statuut van een 
trage weg.

 De geplaatste paaltjes zorgen 
ervoor dat auto’s geen toegang 
meer hebben tot de zandweg.

 De werken voor de herinrichting van het 
kruispunt Steenweg op Turnhout - Steenweg 
op Oosthoven zijn klaar. We hopen in de toe-
komst op een vlotte verkeersdoorstroming.

Gwen Verbeek
Schepen van  
Ruimtelijke Ordening

Mobiliteit

oud-turnhout@n-va.be
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Speelpleinwerking Zweepes Ven
Zalig om iedere zomer de vermoeide en lachende gezichtjes van de kids aan de poort van het Zweepes Ven te zien. Het is als  
ouder een zekerheid dat je kinderen een leuke bezigheid hebben tijdens de zomervakantie en zich zeker niet zullen vervelen.

Toch is N-VA Oud-Turnhout al een tijdje van mening dat het 
aanbod van onze gemeentelijke speelpleinwerking tekortschiet. 
Het probleem ligt niet zozeer bij de activiteiten zelf, maar wel bij 
het aanbod tijdens het bouwverlof. Het is altijd de gewoonte ge-
weest om de speelpleinwerking in onze gemeente stop te zetten 
in de periode dat de meeste Oud-Turnhoutenaren er gebruik van 
willen maken.

Onderzoek bijgestuurd
Onze N-VA-fractie ijvert al jaren voor een onderzoek dat nagaat 
of er effectief behoefte aan een uitbreiding zou zijn. Maar dat 
verliep niet meteen zoals we hoopten. Enkel de mening van de 
huidige gebruikers van de speelpleinwerking werd bevraagd. Die 
vragenronde had uiteraard een stuk breder gemoeten. Na lang 
aandringen van onze kant, is dat uiteindelijk ook gebeurd.

Zomer vol activiteiten
Daaruit kwam wat de N-VA al lang vermoedde: maar liefst 60 
procent van de bevraagden gaf aan dat ze graag een beroep 
willen doen op de diensten van de speelpleinwerking tijdens het 
bouwverlof. Daardoor kunnen we nu eindelijk de langverwachte 
uitbreiding van de speelpleinwerking aankondigen. Onze gemo-
tiveerde monitors en medewerkers zullen dus de hele zomer lang 

zorgen voor leuke en gevarieerde activiteiten. Er wordt uiteraard 
steeds rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.
Dus, beste ouder, mocht je nog twijfelen: de kinderen zullen ra-
zend enthousiast zijn om elke dag nieuwe avonturen te beleven. 
En jij kan na een vermoeiende werkdag nog even genieten van 
een rustmoment, want je kids zullen ’s avonds uitgeput in de 
zetel ploffen.

Extra financiële steun  
voor VIBO De Brem

Belofte maakt schuld:  
cadeautje voor alle 75-jarigen
Op de gemeenteraad van februari 2020 schafte het gemeen-
tebestuur de premie voor huwelijksjubilarissen af. Tegelijk 
kondigde men een alternatief aan voor alle inwoners van 75 
jaar.

Door de hele coronasituatie liet de beslissing eventjes op zich 
wachten, maar in mei van dit jaar werd er over het onder-
werp gestemd: iedere Oud-Turnhoutenaar die 75 jaar wordt, 
heeft recht op een ‘Oud-Turnhoutse geschenkbon’ ter waarde 
van 75 euro.

De bonnen zijn enkel bij onze lokale handelaars te verzil-
veren en dienen als ondersteuning van de lokale economie. 
De gemeenteraad besliste bovendien om het systeem vanaf 1 
januari 2020 met terugwerkende kracht in te voeren, zodat 
de nieuwe regelgeving aansluit op de oude.

 De werken voor de herinrichting van het 
kruispunt Steenweg op Turnhout - Steenweg 
op Oosthoven zijn klaar. We hopen in de toe-
komst op een vlotte verkeersdoorstroming.

Yvette Van Gestel
Gemeenteraadslid

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts investeert deze 
regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholen-
bouwprojecten. Ook Oud-Turnhout kan daarvan een 
graantje meepikken.

VIBO De Brem, gelegen aan de Oude Arendonkse Baan, 
kan rekenen op een financiële steun van zo’n 196.000 
euro. De extra centen zijn bedoeld voor het bouwen  
van een nieuw schoolgebouw, met bijbehorende  
omgevingswerken, en het bouwen van een nieuwe  
basisschool (BKLO) en aanleg van een buitenruimte.
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


