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Kaartavond        &    Mosselsouper
Zaterdag 7 oktober 2017
welkom vanaf 19.30 uur - kaarten start om 20 uur

Zondag 8 oktober 2017
tussen 12 en 15 uur

Op 7 en 8 oktober organiseert N-VA Oud-Turnhout 
voor de vierde maal haar kaartavond en mosselsouper.

Op zaterdag 7 oktober voorzien we een kaartprijskamp (rikken). 
Prijs voor deelname is 5 euro (inclusief één consumptie).

Op zondag 8 oktober organiseren we ons mosselsouper. Je bent welkom voor een heerlijke portie mosselen met friet of een 
alternatief menu naar keuze. Ook voor de kinderen is er een aangepast menu voorzien.

Inschrijven kan door een mailtje naar davy.cornelissen@n-va.be of door het onderstaande formulier in te vullen en vóór 
maandag 2 oktober te sturen naar: 
• Bart Vermeiren - Steenweg op Sevendonk 131 • Bob Coppens - Neerstraat 193 • Jan Vissers - Wezelakkers 27
• Jan Sels - Draaiboom 98 • Davy Cornelissen - Kerkstraat 3 bus 9

Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen!

EXEMPLAAR BIJ TE HOUDEN

Aantal:
……..  x jumbo mosselen met groenten en friet: 18€ = …….. €
……..  x vegetarisch menu met friet: 14€ = …….. €
……..  x stoofvlees met friet: 14€ = …….. €
……..  x videe met friet: 14€ = …….. €
……..  x 2 frikandellen met friet: 5€  = …….. €
……..  x chocomousse / ....... x ijs 3€  = ……..€

  Totaalbedrag: ……….€ (te betalen op de dag zelf)

Naam : …………………………………………………………………………….

Adres : …………………………………………………………………………….

Schrijft in met ……… personen voor de mosselsouper op zondag 8 oktober.

HANDTEKENING N-VA:

TE BEZORGEN EXEMPLAAR

Aantal:
……..  x jumbo mosselen met groenten en friet: 18€ = …….. €
……..  x vegetarisch menu met friet: 14€ = …….. €
……..  x stoofvlees met friet: 14€ = …….. €
……..  x videe met friet: 14€ = …….. €
……..  x 2 frikandellen met friet: 5€  = …….. €
……..  x chocomousse / ....... x ijs 3€  = ……..€

  Totaalbedrag: ……….€ (te betalen op de dag zelf)

Naam : …………………………………………………………………………….

Adres : …………………………………………………………………………….

Schrijft in met ……… personen voor de mosselsouper op zondag 8 oktober.

HANDTEKENING N-VA:

&

Parochiezaal Zwaneven, Steenweg op Mol 161, 2360 Oud-Turnhout
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Voorzitterswissel bij  
N-VA Oud-Turnhout
In onze vorige editie kon u al vernemen dat ik het vertrouwen van N-VA 
Oud-Turnhout kreeg om de lijst van onze afdeling te trekken bij de 
verkiezingen van 2018. Hierdoor vinden er een  aantal verschuivingen 
plaats binnen de organisatie van het bestuur.

Chris Willems, tot voor kort 
ondervoorzitter, zal de rol van 
voorzitter voor zijn rekening 
nemen. Chris kent de afdeling 
door en door. Als één van de 
eerste leden heeft hij onze 
afdeling mee gebracht tot wat 
ze nu is. Zijn gedrevenheid, 
samenwerkingsvermogen en inzet 
zijn troeven die hij in zijn nieuwe 
functie goed kan gebruiken. 

“Ik ben ervan overtuigd 
onze nieuwe voorzitter een 
vernieuwende wind door de 
afdeling zal laten waaien”, zegt de 
vorige voorzitter Bob Coppens. 

“Hij zal zorgen voor een storm 
aan nieuwe ideeën en werkpunten 
om u nog beter van dienst te 
kunnen zijn. En met een duidelijke 
voorbereiding van de vernieuwing 
wil de N-VA de gemeente een 
nieuw elan geven.”

De N-VA heeft alvast het volste 
vertrouwen in Chris als nieuwe 
voorzitter. Wij wensen hem 
ontzettend veel succes bij deze 
nieuwe uitdaging!

Bob Coppens,
Lijsttrekker  
N-VA Oud-Turnhout

Nieuwe voorzitter Chris Willems

“Ik zal veel strijdlust 
tonen voor ons dorp”

Grote schoenen moeten er opgevuld 
worden, maar deze uitdaging ga ik met 
heel veel plezier en goesting aan. 

Voorzitter worden van een afdeling als de onze 
is voor elk politiek geëngageerd persoon een 
droom. Negen gemeenteraadsleden, drie OCMW 
raadsleden, 20 bestuursleden en nog een gros 
vrijwilligers: allemaal zijn het mensen met dezelfde 
visie voor ons dorp, ons Oud-Turnhout! 

En ik kan jullie verzekeren dat onze strijdlust alles 
behalve tanend is. Wij blijven er volledig voor 
gaan, voor jullie, voor ons dorp. Oud-Turnhout is 
de gemeente van ons allemaal en daar mogen we 
gerust trots op zijn.

In dit huis-aan-huis blad kunnen jullie al lezen wat 
enkele van onze bestuursleden bezighoudt en hoe ze 
zich politiek willen engageren daarvoor. Ten slotte 
bedankt ik nog de afdeling voor het vertrouwen in 
mij en Bob voor zijn inzet als voorzitter. Ik wens 
hem veel geluk als N-VA-lijsttrekker in 2018.

 Bob geeft de fakkel door aan Chris.

Nieuwe sporthal

N-VA kritisch maar constructief in volgende fase
Op de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) in juli keurde de N-VA-fractie het advies over de nieuwe 
sporthal mee goed. Dat deden we met de voorwaarde dat het bestek aangepast zou worden om binnen het vooropgestelde 
budget te blijven. N-VA Oud-Turnhout kiest vol voor de sport, mits het financiële plaatje klopt. We blijven er daarom op 
toezien dat het budget voor dit project niet overschreden wordt.
 
In het verleden hebben we steeds tegen de komst van de sporthal gestemd. Niet omdat we tegen sport in ons dorp zijn, maar 
omdat we de precaire financiële toestand van onze gemeente in het achterhoofd moeten houden. Dit zou een project te veel 
zijn voor deze legislatuur, nu we al de vernieuwing van het gemeentehuis en de nieuwbouw van de Eigenaard achter de kiezen 
hebben. Daardoor zal de geldlade van de gemeente volledig leeg zijn in 2018. 

Daarom vinden wij het belangrijk om ervoor te zorgen dat binnen dit project de juiste keuzes worden gemaakt. Als de sporthal 
er dan toch komt, laten we het gebouw dan plaatsen volgens het vooropgestelde budget met duurzame en degelijke materialen. 
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De zorgmaatschappij van de toekomst
Hoe was het vroeger? Kinderen bleven rond de ouderlijke woonst wonen, soms 
ook inwonen. Families zorgden voor elkaar. Maar de moderne maatschappij 
zorgde ervoor dat iedereen kon werken, kinderen in de opvang, ouderen naar het 
rusthuis. De zorg voor elkaar kreeg een ander karakter. Maar voor de N-VA telt 
in de zorgmaatschappij vooral het individu. En dus willen we zoeken naar een 
oplossing op maat van wat elke zorgbehoevende nodig heeft.

Samen willen we in kaart 
brengen wat Oud-Turnhout 
nodig heeft, brainstormen 
over mogelijke oplossingen 
in thuissituaties, nadenken 
over en uitbouwen van een 
goed netwerk waarin onze 
gemeente zorg draagt voor 
zijn bewoners.

Vandaag worden gemeenten gevraagd een bijdrage te leveren aan deze zorgvragen. 
Welke taken zien wij als gemeente? Wat kunnen wij als gemeente? Moeten wij dit 
alleen doen? Misschien is hulp bieden, louter en alleen vanuit de OCMW-dienst, 
onvoldoende en moeten we meer investeren in thuishulp. Ook samenwerkingen 
tussen verschillende zorgdiensten kunnen volgens de N-VA iedereen ten goede 
komen.

Nadenken over zo’n hertekening van het zorglandschap is nodig. Want het 
belastinggeld dat geïnvesteerd wordt in de zorg voor zieken, 
kinderen en ouderen weegt steeds meer op het budget van de 
gemeente. En de N-VA wil dat budget zo goed mogelijk inzetten 
voor waar de maatschappij en de burgers nood aan hebben.

Nieuws uit de provincie
Van bij de aanvang van de bestuurs- 
periode deden de N-VA-gedeputeerden 
onmiddellijk voorstellen om zuiniger 
en efficiënter te besturen. Bovenop 
de afschaffing van het provinciefonds 
werd er ook acht procent bespaard op 
alle uitgaven.

Als gedeputeerde voor personeel heb 
ik een strenge vervangsregeling laten 
uitwerken. Een vijftigtal functies werd 
geschrapt, zonder ‘naakte ontslagen’. 
Deze deputatie wil bovendien blijven 
investeren in onze provincie: bijvoor-
beeld in de provinciale domeinen zoals 
het Prinsenpark in Retie. Daar komt 
een nieuw dienstengebouw. 

Hoewel N-VA de provincies liever 
afgeschaft zou zien, mogen we als 
grootste partij van Vlaanderen onze 
verantwoordelijkheid niet ontlopen 
zolang de provincies bestaan.

Bruno Peeters,
gedeputeerde
provincie 
Antwerpen

Jeugd moet zich thuisvoelen in Oud-Turnhout
Chris Willems, Niels Lanslots en Dorien van de 
Velde hebben een verschillende achtergrond, maar 
dezelfde visie voor de jeugd van morgen. Deze  
jonge bestuursleden van N-VA Oud-Turnhout  
willen de jongeren, van kind tot jong-volwassen,  
een stem geven in onze gemeente.

“Door zelf jaar en dag mee te draaien in het jeugdwerk en de 
jeugdbeweging weten we waaraan er extra nood is in onze 
gemeente”, zeggen ze. “Daar willen wij onze tijd en energie in 
blijven investeren. Onze jeugd heeft het recht zich hier thuis 
te voelen. Ze moeten jong kunnen zijn, kunnen spelen en 
groeien. De toekomst is aan de jeugd: laat ons hier dus samen 
aan werken!”

Het is jammer te moeten toekijken hoe de jeugd wegvloeit 
naar omliggende gemeenten die wel openstaan voor 
initiatieven voor en door de jongeren. Er moet weer 
leven in ons dorp komen. De gemeente moet daarin haar 
verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen via subsidies, maar 
ook door een aangepaste infrastructuur, goede begeleiding 

en ondersteuning kunnen met minimale inspanningen grote 
veranderingen gebeuren. 

Onze gemeente heeft vele gemotiveerde jongeren en 
vrijwilligers om dit mee mogelijk te maken. Zij moeten 
kunnen rekenen op de steun van het gemeentebestuur.

Miranda Segers wil een goede oplossing voor elke zorgbehoevende.
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De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


