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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

OUD-TURNHOUT
N-VA-kiezers bedankt

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en de 
lokale politie in een buurt of wijk. Het doel is tweezijdig: een beter veiligheidsgevoel creëren en de  
sociale controle bevorderen. Informatie-uitwisseling staat daarin centraal. Oud-Turnhout telt 
inmiddels vijf buurtinformatienetwerken. 

Hoe werkt een buurtinformatienetwerk?
1.  U ziet een verdachte gedraging of situatie in uw buurt.
2.  U belt de politie en meldt wat u ziet.
3.  De politie gaat na wat er aan de hand is, verstuurt een 

sms-bericht met eventuele preventieve tips en vraagt de 
buurt waakzaam te zijn.

4.  Buurtbewoners voeren de preventieve tips uit en melden 
eventuele bijkomende informatie. 

5.  De politie spoort de eventuele dader op. 
6.  De politie kan feedback geven aan de leden van het  

buurtinformatienetwerk.

Al vijf buurtinformatienetwerken in Oud-Turnhout
Oud-Turnhout telt inmiddels vijf buurtinformatienetwerken, 
nadat de Teuntjeswijk onlangs toetrad. Het netwerk kwam er 

na de inbrakengolf van eind 2018. “Vijf buurten zijn een goed 
begin,” zegt burgemeester Bob Coppens, “maar er mogen 
nog meer buurten volgen. Hoe meer netwerken, hoe beter de 
communicatie. Ik wil daarom ook de andere buurten in onze 
gemeente oproepen om de handen in elkaar te slaan en een 
buurtinformatienetwerk op te richten.” 

Zelf ook een buurtinformatienetwerk oprichten in uw buurt? 
Wil u, samen met andere buurtbewoners, ook een buurt- 
informatienetwerk oprichten? Neem dan contact op met de 
politiepost van Oud-Turnhout. Dat kan door langs te gaan 
bij de politiepost in de Neerstraat, te bellen naar 014 46 22 88 
of te mailen naar politie@oud-turnhout.be. Zij zullen u de 
nodige informatie geven om een netwerk op te starten.

Buurtinformatienetwerken 
maken Oud-Turnhout veiliger

Inwoners, gemeente en lokale politie slaan de 
handen in elkaar voor een veiliger Oud-Turnhout.

Bob Coppens
Burgemeester
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Overzet kanaal Dessel- 
Schoten weer open

Fietsers en wandelaars kunnen het kanaal Dessel-Schoten opnieuw 
oversteken via de overzet De Liereman-Ravelse Bossen. De veerpont 
wordt bestuurd door mensen uit de sociale tewerkstelling en door 
jobstudenten. De pont verbindt de natuurgebieden aan weerszijden 
van het kanaal. 

Muurschildering 
Naenackerpad  
ingehuldigd

De aanzet om van 
Oud-Turnhout een 
mooier, kleurrijker en 
aantrekkelijker dorp 
te maken is gegeven. 
Op Erfgoeddag werd 
deze muurschildering 
aan het Naenackerpad 
officieel ingehuldigd. 
De wandeling van de 
‘De Lieremanschilders’ 
is een attractie rijker. 

Meer info vindt u op de website www.toerismeoud-turnhout.be.

Bruno Peeters
Voorzitter gemeente- en OCMW-raad

Herbeluister de  
gemeenteraad online
Sinds dit jaar zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en  
de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) online  
integraal te herbeluisteren via een audioverslag. “Op die  
manier willen we de zittingen van de gemeenteraad en 
OCMW-raad toegankelijker maken voor iedereen”, zegt  
raadsvoorzitter Bruno Peeters. 

Audioverslag online beluisteren
Vanaf januari zijn de zittingen van zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn online volledig te herbeluisteren 
via een audioverslag. “Op die manier willen we de zittingen van de twee raden toegankelijker maken voor iedereen”, zegt gemeente- 
en OCMW-raadsvoorzitter Bruno Peeters. “Voorlopig is het één integrale opname van de zittingen, maar in de toekomst is het de 
bedoeling dat het audioverslag per agendapunt beluisterd kan worden.”

Hoe herbeluisteren? 
Gemeenteraad
1. Surf naar www.oud-turnhout.be.
2. Klik op ‘Bestuur en beleid’. 
3. Klik op ‘Gemeenteraad’.
4.  Klik op ‘audioverslag’ onder de tussentitel  

‘Audioverslag gemeenteraad’.
5.  Kies de gewenste gemeenteraad en klik op  

‘[datum] – Gemeenteraad (mp3)’ achter  
‘Audioverslag’. 

OCMW-raad
1. Surf naar www.oud-turnhout.be.
2. Klik op ‘Bestuur en beleid’. 
3. Klik op ‘OCMW-raad.
4.  Klik op ‘audioverslag’ onder de tussentitel  

‘Audioverslag OCMW-raad’.
5.  Kies de gewenste OCMW-raad en klik op  

‘[datum] – OCMW-raad (mp3)’ achter  
‘Audioverslag’.

  Het audioverslag maakt de zittingen 
toegankelijker voor iedereen.
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Bibliotheek krijgt nieuwe verlichting
Nog deze zomer krijgt de bibliotheek van Oud-Turnhout 
nieuwe verlichting. “De verlichting viel de afgelopen 
maanden regelmatig uit door achterstallig onderhoud. 
Ondanks meermaals aandringen van de adviesraad, 
weigerde de vorige bestuursploeg in te grijpen. De nieuwe 
bestuursploeg vatte de koe wel bij de horens: deze zomer 
krijgt de bib nieuwe verlichting”, zegt schepen van 
Bibliotheek Jan Sels. 

De Verandering Werkt
“De vorige bestuursploeg liet de openbare bibliotheek verkommeren. 
Ondanks het feit dat het licht meermaals uitviel, werd er niet ingegrepen. 
Ook niet na meermaals aandringen van de bevoegde adviesraad. De 
huidige bestuursploeg, met de N-VA mee aan boord, pakt de zaken 
wel kordaat aan. De Verandering Werkt”, zegt schepen van Bibliotheek 
Jan Sels. “Nog deze zomer komt er nieuwe verlichting in de bib. Een 
bibliotheek die zo’n mooie successen boekt, verdient dat.” 

Bibliotheek boekt grote successen 
De bibliotheek doet het dankzij de inspanningen van de vele medewerkers 
en vrijwilligers erg goed. Niet alleen gaan er auteurslezingen, computer- 
lessen en voorleesmomenten door. De bib stelt ook boekenpakketten 
voor de scholen samen, organiseert een jaarlijkse jeugdboekenweek 
en maakt het voor studenten mogelijk om in de bib te studeren. “De 
medewerkers en vrijwilligers verdienen een dikke pluim”, zegt schepen 
Jan Sels. 

Zwerfkattenplan moet zwerfkattenpopulatie 
onder controle houden
In juli gaat het Zwerfkattenproject Oud-Turnhout van start. Het belangrijkste doel van het project is het 
zwerfkattenbestand onder controle houden. “De zwerfkattenpopulatie mag uiteraard niet volledig verdwijnen. 
Zwerfkatten vangen immers veel muizen en ratten. Maar zwerfkatten mogen ook niet voor overlast bij  
inwoners zorgen. Daarom moeten we hun aantal onder controle houden”, zegt schepen van Dierenwelzijn 
Gwen Verbeek. Het project werd ontwikkeld samen met tal van vrijwilligers.

  Deze bestuursploeg 
doet wat de vorige naliet: 
nieuwe verlichting 
plaatsen in de bib.

De bib in cijfers (cijfers voor 2018)

•  Meer dan 100 000 uitleningen 
•  38 528 uitleenbare items (+ 3 071 t.o.v. 2017)
•  2 250 leden (+ 51 t.o.v. 2017)
•  34 290 bezoekers 

Jan Sels
Schepen van Bibliotheek

Gwen Verbeek
Schepen voor Dierenwelzijn 

Hoe gaan we te werk? 
“We zullen gebruik maken van de ‘trap, neuter and return’- 
methode. De kat wordt gevangen, naar een dierenarts gebracht, 
verzorgt als hij/zij verwondingen heeft en getest op kattenaids 
en kattenleukemie. Als de kat negatief test, zal de dierenarts 
de kat steriel maken. Een kater wordt gecastreerd en een kat 
gesteriliseerd. De kat krijgt tevens een knipje in het oor als her-
kenning. Daarna wordt de kat terug uitgezet op de plaats waar 
hij/zij werd gevonden. Op deze manier zullen de katten zich 
niet meer kunnen voortplanten en zal de populatie op termijn 
verkleinen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Greet Verbeek.

Wat doen als u een zwerfkat ziet?
Als u zelf een zwerfkat in uw buurt ziet zonder knipje in het oor, 
kan u dat op twee manieren melden:
1.  Contacteer de gemeente via het e-loket op de website  

www.oud-turnhout.be of via het onthaalnummer 014 46 22 11. 
2.  Contacteer vrijwilligster Daniëlle Boenders via  

danielle.boenders@telenet.be of 0495 12 54 34. 

Zij zullen u meer informatie geven en eventueel  
een afspraak maken om een vangbak te komen  
plaatsen.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


