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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

OUD-TURNHOUT

In het weekend van 23 en 24 november organiseert N-VA Oud-Turnhout voor de  
vijfde maal haar kaartavond en een mosselfestijn.

Parochiezaal Zwaneven, Steenweg op Mol 161, 2360 Oud-Turnhout

Op zaterdag 23 november houden we een kaartprijskamp  
(rikken). Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. Op voorhand  
inschrijven is niet nodig. Prijs voor deelname is 5 euro (inclusief 
één consumptie).

Op zondag 24 november organiseren we ons mosselfestijn.  
Tussen 12 en 15 uur bent u welkom voor een heerlijke portie 
mosselen met friet of een alternatief menu naar keuze. Ook voor 
de kinderen is er een menu voorzien.

Inschrijven kan door het onderstaande formulier in te vullen en 
vóór maandag 18 november binnen te brengen op een van de 
volgende adressen of door te mailen naar:
 
• Davy Cornelissen: Kerkstraat 3, bus 9, davy.cornelissen@n-va.be
• Bieke Van Miert: Neerstraat 156, bieke.van.miert@gmail.com
• Niels Lanslots: Eigen 7, niels.lanslots@gmail.com

Wij hopen u te verwelkomen!

Aantal:
….........….. x Jumbo mosselen met groenten en friet: € 22 = € ….........….. 
….........….. x Vegetarisch menu met friet:  € 16 = € ….........….. 
….........….. x Stoofvlees met friet:   € 16 = € ….........….. 
….........….. x Vidé met friet:   € 16 = € ….........….. 
….........….. x 2 frikandellen met friet:  € 6   = € ….........….. 
….........….. x chocomousse / ….........….. x ijs  € 4   = € ….........….. 

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

Aantal:
….........….. x Jumbo mosselen met groenten en friet: € 22 = € ….........….. 
….........….. x Vegetarisch menu met friet:  € 16 = € ….........….. 
….........….. x Stoofvlees met friet:   € 16 = € ….........….. 
….........….. x Vidé met friet:   € 16 = € ….........….. 
….........….. x 2 frikandellen met friet:  € 6   = € ….........….. 
….........….. x chocomousse / ….........….. x ijs  € 4   = € ….........….. 

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

Kaartavond
Zaterdag 23 november

welkom vanaf 19.30 uur –  
kaarten start om 20 uur

Zondag 24 november
tussen 12 en 15 uur

Mosselfestijn&

BIJ TE HOUDEN EXEMPLAAR TE BEZORGEN EXEMPLAAR

Naam:  ...................................................................................................................................................................................

Adres:  ...................................................................................................................................................................................

Schrijft in met ……… personen voor het mosselfestijn op zondag 24 

november.

HANDTEKENING:

Naam:  ...................................................................................................................................................................................

Adres:  ...................................................................................................................................................................................

Schrijft in met ……… personen voor het mosselfestijn op zondag 24 

november.

HANDTEKENING:

Werk maken van een proper Oud-Turnhout (p. 3)N-VA fietst op Vlaamse feestdag (p. 2)



oud-turnhout@n-va.be

N-VA Oud-Turnhout viert Vlaamse 
feestdag met fietstocht
N-VA Oud-Turnhout heeft de Vlaamse feestdag gevierd met  
een historisch fietstochtje door de gemeente. Schepen Jan Sels 
nam ons mee in de sporen van Maria van Bourgondië doorheen 
prachtige locaties in Oud-Turnhout. Bij avondval werd de tocht 
afgesloten in alle gezelligheid.

N-VA houdt woord

Verkeersvrije  
zone tijdens  
Centrumfeesten
Op vraag van de Oud-Turnhoutse handelaars 
en in navolging van onze verkiezings- 
belofte om evenementen alle ondersteuning 
te geven, wordt er tijdens de Centrumfeesten 
een proefproject ingevoerd met een 
verkeersvrije zone.

Op 6 oktober zal er een omleiding gelden 
om het kerngebied van Oud-Turnhout (Dorp 
en Steenweg op Turnhout tot Steenweg op 
Oosthoven) verkeersvrij te maken tussen 
10 en 19 uur. Voor de bussen van De Lijn is 
er een oplossing gezocht en gevonden. Het 
proefproject zal geëvalueerd worden op zijn 
toekomstige haalbaarheid. De stad brengt 
alle betrokken inwoners ook via briefing op 
de hoogte.

Uw verkeersveiligheid is onze prioriteit 

Veel aandacht voor  
verkeersveiligheid  
Sportpark De Hoogt

N-VA Oud-Turnhout heeft van uw verkeersveiligheid en die van  
uw kinderen en kleinkinderen altijd een prioriteit gemaakt. Zoals  
de octopuspalen een referentie zijn voor de zone 30 rondom een 
schoolomgeving, zo verdient de omgeving van het in afwerking  
zijnde Sportpark De Hoogt een gelijkaardige verkeersveilige aanpak.  
U kan op ons rekenen. We maken er werk van.

Steun onze afdeling en word lid via N-VA Oud-Turnhout 

Wilt u ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie? Word lid via de lokale afdeling. 

Contacteer ons via oud-turnhout@n-va.be of spreek onze bestuursleden aan.  
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 euro. Bent u jonger dan 30 jaar?  
Dan betaalt u 5 euro. 

Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer BE80 7310 1441 4777.
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Werk maken van een proper 
Oud-Turnhout
Het streven naar een propere gemeente mag niet utopisch zijn.  
Hondenpoep was, is en blijft een probleem en zorgt voor heel wat 
ergernis bij inwoners. Ook zwerfvuil en sluikstorten zorgen voor  
vuile straten. De N-VA wil komaf maken met die overlast. Daarvoor 
zijn harde maatregelen nodig. Vervuilers moeten bestraft worden.  
Maar evenzeer zet het gemeentebestuur in op sensibilisering en  
ontrading. Samen met IOK werd een fraai initiatief genomen om  
vervuiling bij glasbollen tegen te gaan. De bollen werden opgesmukt  
of ze worden op een ludieke wijze ‘bewaakt’. 

Bob Coppens
Uw burgemeester 

bob.coppens@n-va.be

Bart Vermeiren
Fractievoorzitter 

bart.vermeiren@n-va.be

Jan Sels
Schepen 

jan.sels@n-va.be

Bieke van Miert
Gemeenteraadslid 

bieke.vanmiert@n-va.be

Gwen Verbeek
Schepen 

gwen.verbeek@n-va.be

Sofie van Deun
Gemeenteraadslid 

sofie.vandeun@n-va.be

Bruno Peeters
Voorzitter gemeenteraad en OCMW-raad 

bruno.peeters@n-va.be

Chris Willems
Gemeenteraadslid 

chris.willems@n-va.be

Heeft u een vraag of voorstel? 
Contacteer ons!

Wist je dat …
  er nog tot 18 oktober een inspraakmoment loopt over de opmaak van een ‘Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen’?  
U vindt alle informatie bij het provinciebestuur via www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte of bij het gemeentebestuur. 

 er na het verschijnen van ons vorige huis-aan-huisblad een nieuw buurtinformatienetwerk (BIN) boven de  
doopvont werd gehouden? Het gaat om BIN Zwaneven. De opstart van BIN Bentel is lopende. Als ook het centrum  
nog een BIN krijgt, is Oud-Turnhout volledig voorzien van buurtinformatienetwerken. Wilt u hierin het voortouw  
nemen? Neem dan contact op met onze lokale politie. 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.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


