
In memoriam: Jeannine Stessens
Met veel verdriet in het hart, hebben wij afscheid moeten nemen 
van ons immer vrolijke en behulpzame bestuurslid Jeannine Stessens. 
Zeer onverwacht en pijnlijk. We missen haar verschrikkelijk hard. 

Rust zacht, lieve Jeannine.

Beste inwoners

Afgelopen zomer konden we opnieuw 
even proeven van het leven zoals we dat 
kenden voor de coronaperiode. Jammer 
genoeg zijn we er nog niet helemaal, dat 
is de afgelopen weken helaas duidelijk 
geworden. Waakzaamheid blijft daarom 
nog steeds belangrijk. We zijn ontzettend 
trots op onze inwoners. Jullie zijn solidair, 
zorgen voor elkaar en tonen de wil om de 
problemen samen aan te pakken.

Hopelijk kunnen we in 2022 het normale 
leven weer begroeten en elkaar zonder 
angst of belemmeringen ontmoeten. 
Onze N-VA-bestuursleden waren de 
afgelopen periode druk in de weer om 
werk te maken van de toekomst van 
onze gemeente. Met veel enthousiasme 
en motivatie bereiden we activiteiten 
voor (van zodra de coronasituatie dat 
toelaat). Zo kunnen we jullie meer 
betrekken bij onze werking.

Wellicht ontving je ook post van onze 
jongerenafdeling. Jong N-VA Oud-
Turnhout wil een klankbord zijn voor 
hun leeftijdsgenoten. Ook hun stem 
krijgt een prominente plaats binnen ons 
bestuur. We zijn inmiddels halverwege de 
bestuursperiode. De komende maanden 
koppelen we een stand van zaken over 
onze beloftes en speerpunten uit 2018 
naar jullie terug.

Het voltallige N-VA-bestuur wenst jullie 
alvast een voorspoedig 2022 toe!

Chris Willems
Voorzitter

Bedankt, Bart!
Niet De Wever, wel Vermeiren!
Op 13 oktober bestond de N-VA 20 jaar! Sinds de oprichting van de 
afdeling in ons dorp, groeiden we stelselmatig uit tot een vaste waarde. 
In het begin stap voor stap, de laatste jaren met grote sprongen voorwaarts. 
De N-VA-pioniers van het eerste uur hebben een groot aandeel in wie we 
vandaag zijn. Daarom graag een speciaal woordje van dank.

Nationaal hebben we De Wever, in 
Oud-Turnhout hebben we Vermeiren. 
Bart is de ruggengraat van onze af-
deling. Hij staat er al jaar en dag. Is 
er iets of heb je een vraag? Dan kan 
je steeds bij Bart terecht. Nagenoeg 
iedereen dronk al eens een koffie of 
pintje met hem. Tijdens de laatste 
verkiezingen zag u veel affiches, 
borden en blaadjes verschijnen. Het 
voeren van een sterke campagne 
is niet vanzelfsprekend. Achter de 
schermen in de regie drukte Bart 
steeds weer de juiste knoppen in om 
te bepalen welke stap we wanneer 
(niet) zouden zetten en alles prak-
tisch te regelen.

Tijdens de bestuursvergadering van 13 oktober hebben we Bart nog eens 
extra in de bloemetjes gezet. Zijn onvoorwaardelijke inzet betekent een 
belangrijke meerwaarde voor ons dorp.

Met veel verdriet in het hart, hebben wij afscheid moeten nemen 
van ons immer vrolijke en behulpzame bestuurslid Jeannine Stessens. 
Zeer onverwacht en pijnlijk. We missen haar verschrikkelijk hard. 
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2006: oprichting lokale afdeling
In het voorjaar van 2006 richtte een kleine, maar enthousiaste ploeg een 
gloednieuwe N-VA-afdeling op in Oud-Turnhout. Een van de stichters, Paul 
van Miert, groeide uit tot een rechtschapen politicus, die nu burgemeester 
van Turnhout is en in het Vlaams Parlement zetelt. Bruno Peeters was pro-
vinciaal gedeputeerde in de vorige legislatuur en momenteel voorzitter van de 
Oud-Turnhoutse gemeenteraad. Verder herkennen we wijlen Josée van Miert, 
gewezen provincieraadslid voor de VU, Jef Van Dyck, nog steeds lid van onze 
afdeling en tenslotte Peter Allaerts en Ann Willems, klaar voor de start.

2006: onmiddellijk mee in het beleid
Op 28 juni 2006 sloten N-VA en CD&V een overeenkomst om met een 
gezamenlijke lijst naar de verkiezing van 8 oktober 2006 te trekken. Twee 
partijleden, Paul van Miert en Ann Willems, waren onze eerste verkiesbare 
partijleden. Paul werd zo de allereerste N-VA-schepen voor Oud-Turnhout.

2010: brand parochiezaal Oosthoven
In september 2010 ging de parochiezaal van Oosthoven in rook op. Met 
de vlammen verdween alle arbeid van vele vrijwillige handen en zijn er 
nu, voor zij die het mee beleefden, de herinneringen aan de Breughelfeesten, 
trouwfeesten, muziekrepetities enzovoort. De Oosthovense gemeenschap 
verloor een monument.

2009: 150 jaar Oud-Turnhout
Vanuit de meerderheid organiseerden we het feestelijke 150-jarige bestaan 
van onze gemeente. Herinner je de prachtig geregisseerde openluchtevocaties 
waarin onze Oud-Turnhoutenaren massaal � gureerden, de gemeentelijke 
quiz, de voorstelling van het ‘Tempelier’-bier … Schepen Paul Van Miert 
stelt zich dat jaar bovendien kandidaat voor het Vlaams Parlement vanop 
de zevende plaats op de lijst.

2011: voorzitter N-VA Kempen
Onze afdelingsvoorzitter Bruno Peeters werd 
verkozen tot voorzitter van N-VA Kempen.

2001 – 2021: 20 jaar N-VA nationaal & 2006 – 2021: 15 jaar N-VA Oud-Turnhout

N-VA-mijlpalen in Oud-Turnhout
Ter gelegenheid van beide jubilea doken wij in ons archief. 

We willen graag enkele belangrijke gebeurtenissen binnen onze partij én gemeente met jullie delen.

oud-turnhout@n-va.be



2012: enthousiast én op eigen benen naar de kiezer
Een jonge, sterke ploeg trad aan om als zelfstandige partij onze gemeente te 
besturen. Met de slogan ‘de verandering begint in Oud-Turnhout’ en ‘ver-
trouwen in de toekomst’ trokken we ten strijde. Onze partij won de verkiezingen 
met 32,8 procent van de stemmen, maar werd door de coalitie CD&V, sp.a 
en Groen naar de oppositiebanken verwezen. De meerderheid bestond uit 12 
zetels, de oppositie uit 11. Ons raadslid Bruno Peeters werd dat jaar lijsttrekker 
voor de Antwerpse provincieraad. Zijn verkiezing werd bezegeld met een 
mandaat als provinciaal gedeputeerde.

April 2020: brand De Liereman
Op een ogenblik dat ons natuurreservaat ‘De Liereman’ voor 
veel mensen, binnen en buiten onze gemeente, een gratis 
medicijn was in coronatijden, werd het gebied geteisterd door 
een zware brand. Een nieuwe, zware klap na de brand van tien 
jaar geleden in de parochiezaal.

2018: N-VA blijft de grootste
Met een duidelijk en goed omschreven programma vol speerpunten gingen 
we in ’18 opnieuw naar de verkiezingen. We bleven de grootste partij, ondanks 
het samengaan van CD&V met de toenmalige Sp.a. De N-VA vormde een 
meerderheid samen met Groen en LB18. Tot op vandaag voeren we een 
realistisch en verantwoord beleid.

Maart 2020: uitbraak coronavirus
We leven straks twee jaar met het coronavirus. 
De veranderende situaties en maatregelen slorpten 
al enorm veel energie en tijd op. Tijd die we in de 
volgende jaren van de bestuursperiode goed willen 
maken met daadkracht.

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter onze standpunten? 
Dan bent u de persoon die we zoeken. Wilt u zich actief of minder actief 
engageren, laat het ons weten. Meer info op www.n-va.be/oud-turnhout 
of stuur een mailtje naar oud-turnhout@n-va.be.

www.n-va.be/oud-turnhout 



Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


