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OUD-TURNHOUT

Dat het rommelt in Oud-Turnhout 
hebben we de afgelopen maanden 
samen met u kunnen vaststellen. De 
laatste weken blijkt de onenigheid in 
de huidige meerderheid steeds groter 
te worden.

Vasthouden aan postjes
We betreuren het ten zeerste dat men 
binnen de meerderheid meer bezig 
is met het wanhopig vasthouden van 
‘postjes’ dan met degelijk besturen. 
U en de andere inwoners van onze 
mooie gemeente zouden op de eerste 
plaats moeten komen! Helaas liggen 
de prioriteiten van dit college ver weg 
van goed bestuur. Enkel de lopende 
zaken en eigen belang staan op hun 
agenda.
N-VA blijft niet bij de pakken 
zitten
Wij blijven alvast niet bij de pakken 
zitten en nemen, vanuit de oppositie, 
wel initiatief. Het is enkel onze fractie 
die punten op de agenda plaatst waar 
u als burger bezorgd over bent. Wij 
beseffen wel dat wij uw stem verte-
genwoordigen in de gemeenteraad.

Met veel goesting, gedrevenheid en 
vertrouwen zullen wij dit blijven doen!

BESTE INWONERS 

VAN OUD-TURNHOUT,
Integratie OCMW

N-VA maakt Oud-Turnhout stukje 
verkeersveiliger

Wie de laatste weken een bezoek heeft 
gebracht aan ons gerenoveerd gemeen-
tehuis, heeft het vast al opgemerkt: het 
onthaal van ons Sociaal Huis bevindt 
zich nu langs de onthalen van de andere 
gemeentediensten. Dit is voor ons een 
eerste stap vooruit in het kader van de 
integratie van OCMW en gemeente, wat 
wij als een van de beleidsdoelstellingen 
zien in ons lokaal beleid. 

Krachtiger en efficiënter
Een intensere samenwerking tussen 
deze autonome organen is geen bespa-
ringsregel, maar is het instrument om 
een krachtiger en effi ciënter bestuur mo-

gelijk te maken 
ten voordele van 
de bevolking. 
Het vermijden 
van dubbel werk, 
het bereiken van 
schaalvoordelen 
in fi nanciën en het 
professionaliseren 
van onze organi-
satie terwijl het gemeentebestuur en het 
Sociaal Huis toch hun eigenheid blijven 
behouden. Deze verandering valt niet 
te onderschatten, maar wij zijn ervan 
overtuigd dat dit de enige, juiste weg is.

Het begin van het nieuwe schooljaar 
gaat traditioneel gepaard met een 
toenemende verkeersdrukte, waardoor 
het risico op ongevallen jammer genoeg 
toeneemt. Sinds jaar en dag is verkeers-
veiligheid voor N-VA Oud-Turnhout 
een topprioriteit.

Na meermaals de verkeersonveilige 
Polderstraat en het kruispunt van de 
Polderstraat en de N12 aangekaart 
te hebben op de gemeenteraad,  is er 
eindelijk een dynamisch verkeersbord 
geplaatst.

N-VA Oud-Turnhout heeft al verschil-
lende maatregelen aangeboden om de 
Polderstraat en het kruispunt fi ets-

vriendelijker te maken. Het plaatsen 
van dynamische verkeersborden is één 
van de maatregelen die wij voorstelden 
en draagt meteen bij tot een veiligere 
verkeersomgeving.
Jammer dat het plaatsen van dit bord zo 
lang op zich liet wachten.

Mogen we hopen dat er meerdere dyna-
mische verkeersborden gaan komen in 
onze gemeente.
We moeten er voor zorgen dat iedereen 
zich bewust blijft van het belang van 
verkeersveilig verkeer, zodat onze kin-
deren met een veilig gevoel naar school 
kunnen blijven fi etsen.

Jan Vissers
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www.n-va.be/oud-turnhout

Bob CoppensBob Coppens
Voorzitter N-VA Oud-TurnhoutVoorzitter N-VA Oud-Turnhout

Bieke Van Miert
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Op 11 juli, onze Vlaamse feestdag, hebben we met N-VA Oud-Turnhout een fi etstocht en BBQ georganiseerd. 
Onder een stralend en lekker warm zonnetje vertrokken we rond 14u00 op een tocht langs de historische gren-
zen en plekken van Oud-Turnhout. Onder leiding van onze Jan Sels, een absolute kenner op dat gebied, werd 
het een fantastische tocht met tal van anekdotes en feiten die nog niemand wist van onze gemeente. 

Na een heel geslaagde fi etstocht en vele weetjes verder kwamen we rond 17u00 aan op onze eindbestemming, de 
tuin van Jan Sels waar ons een heerlijke BBQ wachtte.

Davy Cornelissen

www.n-va.be/oud-turnhout oud-turnhout@n-va.be

N-VA Oud-Turnhout wenst eerst 
en vooral de schepen van Open-
bare Werken te danken voor de 
inspanningen van zijn diensten 
die de laatste weken gedaan zijn in 
onder andere Kuiltjesstraat en ook  
voor de oplossing op de Steenweg 
op Ravels. Na zovele jaren. 

Het vastleggen van de riooldeksels 
op de N12  zorgt voor minder ge-
luidshinder  en de niveauverschil-
len in het wegdek zijn weg. Wij 
hopen dat de resterende deksels 
ook worden weggewerkt. 

Maar het gaat voor de N-VA-
fractie vooral over het algemeen 
gevoerde beleid. Reeds vele jaren 
staat het budget voor onderhoud 
infrastructuur op een status quo. 

Dit terwijl we weten dat dit budget 
niet toereikend is voor de nood-
zakelijke ingrepen. Ons wegen-
net veroudert net als de andere 
infrastructuur en uitstellen van 
onderhoud maakt dat de uitein-

delijke herstellingskost hoger zal 
liggen op de moment dat het moet 
en echt niet meer anders kan, dan 
wanneer men preventief de nodige 
werken uitvoert. 

Hoe is het dan mogelijk dat dit 
bestuur dit budget in 2017 naar de 
helft, zijnde 250 000 euro jaarlijks 
terugschroeft?  Op die manier 
schuift men een zware factuur 
door naar de toekomst.

Waarom volgt het college 
de aanbevelingen van 
de werkplaats niet? 
Integendeel, het 
brengt het budget 
terug naar bijna 
één derde van 
wat de reële 
behoefte 
bedraagt?

De N-VA heeft daarom samen 
met Oud-Turnhout Plus een mo-
tie ingediend om het budget niet 
te verlagen, opnieuw advies in te 
winnen en het budget op te trek-
ken om tegemoet te komen aan de 
reële investeringsnoden.

Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid 100 % duur-
zame overheidsopdrachten realiseren. De minister 
van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) 
heeft aangekondigd dat ze aan de lokale besturen 
zal vragen om een ethische clausule op te nemen in 
hun bestekken.

Wat houdt die clausule zowat in?

1. Het verbod op dwangarbeid 
2. Het recht op vakbondsvrijheid 
3. Het recht van organisatie en collectief overleg 
4. Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en 
5. De minimumleeftijd voor kinderarbeid

JONG N-VA Stadsregio
We zijn een aangename groep mensen die op regelmatige basis wel eens samen komen om te vergaderen, 
activiteiten te doen of een pintje te drinken. 

Wat doen we? Wat willen we bereiken?

We willen per jaar graag meermaals een drietal verschillende soorten activiteiten doen. Ten eerste en mis-
schien wel de belangrijkste, namelijk teambuildingactiviteiten met de Jong N-VA-groep zelf. Ten tweede 
gaan we ook activiteiten organiseren voor (JONG)N-VA leden zelf en tot slot willen we ook graag algemene 
activiteiten doen naar de ‘buitenwereld’ toe. Dit laatste kan een beetje van alles zijn gaande van een kraam-
pje op een kerstmarkt tot een beetje stoute betogingen met betrekking op de politieke actualiteit.

Als je zin hebt om ook eens een kijkje te komen nemen mag je altijd contact opnemen met Niels of Bieke 
(niels.lanslots@n-va.be;bieke.vanmiert@n-va.be)

Ook openbare aanbestedingen moeten ethischOok openbare aanbestedingen moeten ethisch

Gemeentebestuur schuift factuur wegenwerken voor 
zich uit

Fietstocht + BBQ
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