
V.U.: CHRIS WILLEMS, ONZE LIEVE VROUWSTRAAT 59, 2360 OUD-TURNHOUT 

 oud-turnhout@n-va.be I  www.n-va.be/oud-turnhout I december 2019 I nr. 4
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OUD-TURNHOUT
Overal buurtinformatienetwerken (p. 3)1 531 335 euro extra voor Oud-Turnhout (p. 2)

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Chris Willems 
Afdelingsvoorzitter

Er zitten de komende jaren enkele mooie  
projecten in de pijplijn voor Oud-Turnhout.

Beste inwoner
Onze schepenen en burgemeester hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het meerjarenplan, waarin 
we de krachtlijnen voor de komende zes jaar uitzetten. Ze werden daarin ondersteund door de andere  
gemeenteraadsleden en het voltallige afdelingsbestuur.  Er zitten de komende jaren enkele mooie projecten 
in de pijplijn voor Oud-Turnhout. 

Als afdeling zaten we zelf ook niet stil. Zo waren, na een jaar pauze, onze kaartavond en ons mosselsouper terug van weggeweest. 
Het werd opnieuw een topeditie. Ik wil iedereen bedanken die ‘een kaartje is komen leggen’ en mosselen is komen eten. De talrijke 
opkomst doet ons deugd en sterkt ons in de overtuiging om ook de komende jaren weer het beste van onszelf te geven. 

Onze afdeling blijft jaar na jaar groeien: zowel het aantal leden als het aantal bestuursleden neemt een vlucht. Dat vraagt om continue 
aanpassingen. De tijd van vergaderen bij iemand aan de keukentafel is al even voorbij. Om te kijken wat er effectief leeft en groeit 
hebben we een interne bevraging gedaan. Dat was een heel nuttige oefening. Ook het afdelingsbestuur is volledig klaar om er de 
komende jaren stevig in te vliegen.

Heeft u een vraag, een bekommernis, een goed idee of wilt u onze ploeg versterken? Contacteer ons via oud-turnhout@n-va.be. We 
zoeken een antwoord op uw vraag, gaan aan de slag met uw bekommernis of suggestie en geven graag geheel vrijblijvend een woordje 
uitleg over het N-VA-lidmaatschap en de partijwerking. Tot snel! 

Met Vlaamse groet
Chris Willems



oud-turnhout@n-va.be

1 531 335 euro extra investeringsbudget voor 
Oud-Turnhout dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra om te 
investeren in hun gemeente. Voor Oud-Turnhout betekent dat concreet 1 531 335 euro. Dat is het 
gevolg van het nieuwe Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de 
zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en 
geeft de gemeenten extra budget voor hun open ruimte. Naast deze bijkomende financiering blijft 
ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende 
jaren elk jaar met 3,5 procent groeien.

Geld goed aanwenden 
“De extra middelen komen alle inwoners ten goede. Met het geld kunnen we onze gemeente nog mooier maken.  
N-VA Oud-Turnhout wil met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeren in veiligere fietspaden en wegen. 
Daarnaast moeten er voldoende middelen gaan naar initiatieven die ons dorp gezelliger maken en mensen samenbrengen”, 
zegt burgemeester Bob Coppens.

Open ruimte waar inwoners samenkomen
“De extra middelen voor ‘open ruimte’ die we de komende jaren ontvangen, zijn meer dan welkom. We kunnen er tal van 
mooie projecten mee fiancieren. We denken bijvoorbeeld aan uitdagende ravotplekjes voor onze jeugd, speeltuigen die  
ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking, rustplaatsjes met gezellige ‘babbelbankjes’ voor onze oudere  
inwoners… We zorgen ervoor dat mensen graag buiten komen en van de open ruimte gebruik maken om elkaar te  
ontmoeten”,  verduidelijkt burgemeester Bob Coppens.

Bob Coppens
Uw burgemeester

Dierenwelzijn gaat voor

Oud-Turnhout verbiedt vuurwerk
Elk jaar verschijnen er berichten, verhalen en foto’s van gewonde, opgejaagde 
of weggelopen dieren door het afsteken van vuurwerk. Tal van dieren raken 
door vuurwerk in paniek of lopen weg. In 2019 werd het Uniform Gemeentelijk 
Reglement door de gemeenteraad herzien. We maakten van de gelegenheid 
gebruik om een totaalverbod op vuurwerk op te nemen in het reglement. Op 
die manier zijn we bovendien in lijn met de nieuwe Vlaamse regelgeving. Met 
het totaalverbod besparen we onze dieren heel wat leed. 

Vlaamse tegemoetkoming ‘open ruimte’

2020:  97 288 euro
2021:  201 386 euro
2022:  312 652 euro
2023:  388 234 euro
2024:  401 823 euro
Totaal: 1 401 383 euro

Overname ambtenarenpensioenen 

2020:  14 788 euro
2021:  17 804 euro
2022:  24 773 euro
2023:  33 597 euro
2024:  38 990 euro
Toaal: 129 952 euro
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www.n-va.be/oud-turnhout

Oud-Turnhout heeft overal  
buurtinformatienetwerken 
Met de ondertekening van van het charter voor het buurtinformatienetwerk (BIN) Centrum door  
burgemeester Bob Coppens en de Politie Regio Turnhout is heel Oud-Turnhout afgedekt door BIN’s.  
Deze burgerinitiatieven verhogen het veiligheidsgevoel van de inwoners, helpen de politie bij inbraak- 
preventie en verminderen de criminaliteit.

Pakkans daders aanzienlijk verhogen
Buurtinformatienetwerken en het netwerk van slimme camera’s met nummerplaatherkenning zijn de ogen en oren van de politie. 
Via beide kanalen verzamelt de politie precieze informatie om daders op te sporen. Dat verhoogt de pakkans aanzienlijk. De vlakbij 
gelegen snelwegopritten zijn voor inbrekers en misdadigers immers een gemakkelijke vluchtweg. 

Wilt u deel uitmaken van een buurtinformatienetwerk? 
N-VA Oud-Turnhout vindt veiligheid belangrijk en steunt alle maatregelen die de veiligheid verhogen. Wilt u deel uitmaken van een 
buurtinformatienetwerk en samen met uw buren werken aan meer veiligheid in uw buurt? Neem dan contact op met de politiepost 
Oud-Turnhout. Bel naar 014 46 22 88 of mail naar politie@oud-turnhout.be.

Wist je dat …
  Oud-Turnhout het nieuwe ‘Kom op tegen Kanker-wandelpad’ heeft ingestapt? Een aanrader om zelf ook eens 
een frisse neus te halen. Vertrekken kan vanaf het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman.

  er in Oosthoven dit jaar ook kerstverlichting ophangt?

Kaartavond en 
mosselfestijn 
groot succes
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


