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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

OUD-TURNHOUT

Beste Oud-Turnhoutenaar

Chris Willems I Afdelingsvoorzitter

Op 1 januari vond er een grote verandering plaats in Oud-Turnhout. U koos op 14 oktober opnieuw  
massaal voor de N-VA. Nadat de N-VA in 2012 al de grootste partij werd, bleven we dat in 2018 ook.  
Dankzij uw steun kunnen we nu het roer daadwerkelijk omgooien in ons dorp. Vanaf januari traden  
we toe tot de bestuursmeerderheid in Oud-Turnhout om verandering te brengen.

En dat is exact wat er nu aan het gebeuren is. De huidige meerderheid is gevormd op wederzijds 
vertrouwen en een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst van ons dorp. Weg van oude tradities 
en gewoontes, open voor een nieuwe wind, een nieuwe visie. We gaan samen met de coalitiepartners 
voor een plezant, levendig en verdraagzaam dorp, waar het leuk is om te leven.

N-VA-leden kiezen nieuw afdelingsbestuur
In februari werd een nieuw N-VA-afdelingsbestuur gekozen in Oud-Turnhout. Chris Willems blijft  
afdelingsvoorzitter. Fonny Wouters ondersteunt Chris als ondervoorzitter. Niels Lanslots wordt secretaris 
van de afdeling.

Stem onze regio naar 
Brussel. Lees meer op 
blz. 3. 
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Maak kennis met uw N-VA-bestuursploeg

Uw N-VA-vertegenwoordigers in het schepencollege

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Uw N-VA-vertegenwoordigers in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Bob Coppens
Burgemeester 

Bevoegd voor algemeen beleid, burgerzaken, veiligheid, politie, brandweer, 
intergemeentelijke samenwerking, informatie en communicatie

Gwen Verbeek
Schepen

Bevoegd voor ruimtelijke ordening 
en milieu, woonbeleid, landbouw, 
financiën en dierenwelzijn

Mieke van Laarhoven
Lid Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst

Niels Lanslots
Lid Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst

Jan Sels
Schepen

Bevoegd voor openbare werken, 
erfgoed, patrimonium, begraafplaatsen, 
evenementen en bibliotheek

Wat doet het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst?
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
neemt beslissingen over de toekenning, 
terugvordering, herziening en schorsing van 
individuele steun op vlak van maatschappelijke 
dienstverlening en maatschappelijke integratie. 
Het comité kan ook niet-bindend advies geven 
over het sociale beleid van de gemeente.

Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad 
en OCMW-raad

Bart Vermeiren
N-VA-fractievoorzitter, 
gemeenteraadslid

Sofie van Deun
Gemeenteraadslid

Bieke Van Miert
Gemeenteraadslid

Chris Willems
Gemeenteraadslid
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Paul Van Miert: “Ik ben vereerd dat ik de voorbije vijf jaar uw stem mocht zijn in Brussel en mij 
met hart en ziel mag inzetten voor de Kempen. Met uw input kaartte ik heel wat dossiers aan in 
de commissie Mobiliteit: van verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd tot problemen  
voor de transportsector met betrekking tot de kilometerheffing. Ook lobbyde ik voor heel wat 
andere Kempense dossiers bij ministers en andere parlementsleden uit andere commissies. Ik 
zou graag de kans krijgen om weer vijf jaar de belangen te behartigen van de Kempenaren, de 
ondernemers, de horeca en iedereen met een groot hart voor dieren. Bij deze vraag ik dan ook 
alvast uw vertrouwen voor 26 mei. Heeft u ideeën of vragen dan kunt u mij contacteren via  
paul.vanmiert@vlaamsparlement.be of via de sociale media. Ik hoor graag van u!”

Paul Van Miert
Plaats 6 Vlaams Parlement
Burgemeester Turnhout
Vlaams Parlementslid

Kristof Hendrickx
Plaats 9 Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Burgemeester Arendonk

Stem onze regio naar Brussel
De Vlaams, federale en Europese verkiezingen van 26 mei staan voor de deur. Vanuit onze buurgemeenten 
zijn Paul Van Miert en Kristof Hendrickx kandidaat. Beiden zijn burgemeester in respectievelijk Turnhout 
en Arendonk. Paul Van Miert vindt u terug op plaats 6 van de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement.  
Kristof Hendrickx staat op plaats 9 van de N-VA-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met uw 
steun willen zij vanuit beide parlementen de stem van onze regio in Brussel vijf jaar luid laten weerklinken.

“Voor wie volhardt, is geen enkele weg onbegaanbaar. Deze levenswijsheid heb ik mee-
gekregen van Vic Hermans zaliger, de drijvende kracht achter de Volksunie in Arendonk. 
Wie een duidelijk doel voor ogen heeft, vindt altijd wel de kracht om er tegenaan te 
gaan. En laat dat nu net de sterkte zijn van de N-VA”, zegt Kristof Hendrickx. 

In 2012 werd ik, jong en onervaren, voor de leeuwen geworpen. Ik offerde mijn job 
als architect op om voltijds burgemeester te kunnen zijn. Het doel: een burgemeester 
zijn die actief luistert naar de burgers, naar verenigingen, naar medewerkers en de 
gemeenteraad. Een burgemeester, die zoekt naar synergie, breed gedragen, innovatieve 
en duurzame oplossingen voor steeds weer nieuwe uitdagingen. Maar bovenal een bur-
gemeester die altijd en overal de verbindende schakel is, een bruggenbouwer: tussen 
administratie en beleid, tussen de gemeente en de hogere overheden, tussen wijken, 
tussen mensen”, legt Kristof Hendrickx uit.

“Met veel enthousiasme wil ik me ten dienste stellen van heel de Kempen. Als u het 
goed vindt, sta ik vanaf 26 mei paraat om de kleuren van de Kempen en de stem van de 
Kempenaren te vertegenwoordigen in Brussel. Je kan me terugvinden op plaats 9 van 
de federale lijst”, aldus Kristof Hendrickx.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Wilrijk

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
Schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Deurne

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig minister, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


