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Bedankt voor
alles, Paul!
U heeft het wellicht al vernomen
in de pers. Sinds november is er
een wijziging in onze fractie in de
gemeenteraad.
Jef Hens neemt de plek van Paul
Van Miert als raadslid in. Jef is
geen onbekende in de gemeenteraad. U kan meer over hem lezen
in dit blad.
Paul Van Miert is ondertussen
verhuisd naar Turnhout. Hij zal
zich daar met hart en ziel inzetten
in de Turnhoutse N-VA-afdeling.
We willen Paul heel erg bedanken
voor het werk dat hij de afgelopen
tien jaar verricht heeft voor onze
gemeente en wensen hem veel
succes toe in Turnhout.
Wellicht zullen we Paul nog heel
vaak zien, hij blijft immers als
Vlaams Volksvertegenwoordiger
de peter van onze afdeling.
Bob Coppens
Voorzitter N-VA
Oud-Turnhout

N-VA wil blauwe
zone uitbreiden
Op de gemeenteraad van oktober deed N-VA Oud-Turnhout het voorstel om de blauwe zone in ons dorp uit te breiden. We stelden voor om
aan beide kanten van de N18 een blauwe zone te voorzien van maximum twee uur. De belangrijkste doelstelling is om de langparkeerders
op de parking van de Djoelen, de Sint-Bavokerk en de toekomstige
parking aan Tramwissel te laten parkeren.
Door het N-VA-voorstel wordt ook de
ongelijkheid die aan slechts één zijde een
blauwe zone voorziet, aangepakt. Mensen
die snel een bezoekje aan onze handelaars
willen brengen, zullen daardoor vlotter
een parkeerplaats vinden. Dit komt onze
lokale economie ten goede.
We zijn er ook van overtuigd dat de veiligheid van de zwakke weggebruiker zal
verhogen dankzij ons voorstel. Automobilisten zullen immers minder lang naar
een vrije parkeerplaats moeten zoeken,
waardoor gevaarlijke situaties vermeden
worden.

Geen overlast door wijziging

N-VA Oud-Turnhout vroeg ook aan het
schepencollege om bij een wijziging erop
toe te zien dat de omliggende straten geen
hinder ondervinden. Mocht dat toch het
geval zijn, dan moet de gemeente een
verdere uitbreiding van de blauwe zone
onderzoeken of de regeling voor bewo-

nerskaarten in de omliggende straten
herbekijken. Ook drongen we aan op een
duidelijkere signalisatie naar de parking
voor langparkeerders.
Zelfs van raadsleden uit de meerderheid
kregen we steun voor ons voorstel. De
N-VA is er dan ook van overtuigd dat de
vraag naar een grotere blauwe zone breed
gedragen wordt. We vroegen het college
concreet om dit voorstel te onderzoeken
en minstens een jaar lang uit te testen. Het
bestuur van N-VA Oud-Turnhout houdt u
op de hoogte van het verdere verloop.
Miranda Segers
N-VA-gemeenteraadslid
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Verslavingszorg Kempen

Tweede sporthal in Oud-Turnhout?

De N-VA-fractie in de OCMW-raad ging op 24 maart in op de uitnodiging van het stille Kempische
deskundigheidsteam Al-Anon om deel te nemen aan een bijeenkomst tussen professionelen verslavingszorg en vrijwilligers in Geel. Het werd een warme, aangename en leerrijke ontmoeting, die ons veel respect
bijbracht voor alle aanwezige zorggroepen. De N-VA zal hun vraag naar een blijvende samenwerking laten
horen in de OCMW-raad.

Moet er een tweede sporthal komen op de Hoogt? N-VA
Oud-Turnhout is wel degelijk voor de bouw van een tweede
sporthal én de renovatie van de huidige sporthal. Maar
we vinden ook dat het schepencollege niet meer geld kan
en mag uitgeven dan dat het heeft. Het lijkt ons daarom
verstandiger
om deze investering even uit te stellen tot er meer middelen beschikbaar zijn.

N-VA wil mensen die lijden onder drankmisbruik helpen

Al-Anon is een zelfhulpgroep voor personen die lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik van partner, kind, ouder,
vriend(in) of familieleden. De vereniging maakt deel uit van de
‘verslavingskoepel Kempen’ en is voortdurend in de weer met
informatiesessies voor leerlingen van de tweede graad.

Het budget moet immers beheerd worden als een goede huisvader, net
zoals u en ik dat moeten doen in ons dagelijkse leven. De beslissing om
de tweede sporthal te bouwen werd echter al genomen. De N-VA-fractie
zal erover waken dat het gemeentebestuur zich aan het vooropgestelde
budget houdt, zonder nog meer te besparen op andere belangrijke zaken
zoals. het onderhoud van wegen en riolering.

Ook gaan ze soms aan huis bij mensen die om hulp verzoeken.
Al-Anon werkt al langer samen met het Centrum Algemeen
Welzijnszorg (CAW) en zocht in 2015 toenadering tot bestuursleden van het OCMW. Jammer genoeg lukte het toen nog niet
om een samenwerking te verwezenlijken met het Oud-Turnhoutse OCMW.

Garanties voor personeel bij overdracht poetsdienst

Samenwerking met OCMW is weer stapje dichterbij

Uiteindelijk kregen Al-Anon en hun jongerenvleugel Al-Ateen
op de OCMW-raad van 18 april de kans om toelichting te geven
over hun organisatie in de onze regio en over de mogelijke
samenwerkingen die hun werking kenbaar kunnen maken bij
moeilijk te bereiken doelgroepen. Op donderdag 17 november
2016 kwam deze werkgroep samen in parochiezaal Het Zwaneven in Oud-Turnhout waar professionelen en zelfhulpgroepen
verder werkten aan de toekomst. Goed bezig allemaal!
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Bieke, Mieke en Herman,
OCMW-raadsleden

Bedankt dat u er was op
ons Vlaams weekend!
Onze activiteitenploeg onder leiding van Davy
Cornelissen zorgde in oktober voor een geslaagd Vlaams
weekend, met een gezellige kaartavond en lekkere
mosselen. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die onze
bestuursleden een handje zijn komen toesteken. Hopelijk
bent u volgend jaar opnieuw massaal van de partij!

Het schepencollege van Oud-Turnhout wil de poetsdienst van Eigenaard opdoeken en overlaten aan
een extern bedrijf. Dat is op zich geen slecht idee,
want hierdoor daalt de kostprijs voor het OCMW en
kan men meer vraaggestuurd en efficiënter werken.
Helaas is de wijze waarop de bevoegde schepen dit
wil realiseren een mix van naïviteit, loze beloften en
onjuiste communicatie.
Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat men van de veronderstelling kan uitgaan dat een privébedrijf zomaar de arbeidsvoorwaarden (loon, pensioenregeling, maaltijdcheques, e.d.)
van personeelsleden zou overnemen? Laat staan dat men dit zou
doen voor statutaire personeelsleden, die feitelijk niet
ontslagen kunnen worden.
De N-VA staat achter het idee van een warme overdracht als
personeel noch klanten daar nadeel van ondervindt. Helaas
blijken de voorzitter en ondervoorzitter van het OCMW niet
in staat om dat te garanderen.
Daarom distantieert de N-VA-fractie zich uitdrukkelijk van de
huidige aanpak. Wij pleiten wij voor een uitdoofscenario,
waarbij de medewerkers van de poetsdienst bij uitdienst-

treding geleidelijk vervangen worden door externen. Alleen
op die manier kunnen we de nodige garanties bieden aan het
huidige personeel.
Bruno Peeters,
gemeenteraadslid

Jef Hens opnieuw gemeenteraadslid
Op 17 november deed Jef Hens zijn intrede in de gemeenteraad. Hij volgt Paul van Miert op die verhuisd
is naar Turnhout. Voor Jef is de gemeenteraad geen nieuwe ervaring. Hij kwam op 2 augustus 1976 op
38-jarige leeftijd al in de Oud-Turnhoutse raad, na het overlijden van Jef Hermans. Vervolgens zetelde
hij 25 jaar onafgebroken als gemeenteraadslid. In 2001 werd hij daarvoor gehuldigd. Van 6 januari 1983
tot 9 mei 1996 was Jef trouwens ook schepen. Hij brengt dus heel wat ervaring mee! Jef Hens is vooral bekommerd om het milieu en in het bijzonder over de Liereman. Voor het huidige bezoekerscentrum heeft hij destijds nog de voorzet gegeven.

N-VA Oud-Turnhout wenst u
fijne feestdagen!

“Ik wil me vooral bezighouden met het milieu in de raad.”
oud-turnhout@n-va.be

www.n-va.be/oud-turnhout
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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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