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OUD-TURNHOUT

De afgelopen maanden is Oud-
Turnhout vooral in het nieuws ge-
weest door het gekibbel binnen 
de meerderheid en de zoektocht 
naar een nieuwe burgemeester. 
Al deze zaken hebben nog weinig 
te maken met beleid, maar vooral 
met ‘postjes’-politiek. 

N-VA Oud-Turnhout hekelt heel 
duidelijk het politieke spel dat 
CD&V, Groen en sp.a spelen. Het 
belang van de inwoners van Oud-
Turnhout is duidelijk niet van tel. 
In plaats van goed bestuur houdt 
CD&V zich bezig met de postjes. 

Spijtig, voor de N-VA primeert 
de inhoud. In deze editie van ons 
huis-aan-huis blad willen we 
daarom even stilstaan bij een 
aantal kernideeën die we vanuit 
de oppositie blijven formuleren.

BESTE INWONERS 

VAN OUD-TURNHOUT,
Slim investeren in onze gemeente

Deze legislatuur zijn er diverse 
grote investeringsprojecten geweest. 
Denken we maar aan Eigenaard, de 
verbouwing van het gemeentehuis 
of de (toekomstige) sporthal. Derge-
lijke projecten realiseren binnen één 
legislatuur is voor een gemeente als 
Oud-Turnhout een te zware investe-
ring om dragen. 

Bijkomend is er een forse stijging ge-
weest van de opcentiemen en aanvul-
lende personenbelasting. Dat was nodig 
om de investeringen te financieren. 

DE VISIE VAN N-VA OUD-TURNHOUT
N-VA Oud-Turnhout heeft een duide-
lijke visie over hoe de gemeente moet 
omgaan met haar financiën. 

Wij vragen:
•  De opbouw van financiële reserves.
•  Een vermindering van de  

opcentiemen. 
•  Duurzaam financieel beleid/ 

beleggen.
•  Een kritische evaluatie van de  

belangrijkste investeringsprojecten 
die nog voorzien zijn.

De gemeente Oud-Turnhout baseert 
zich voor ontwikkelingssamenwerking 
op advies van ROSA, de raad voor 
ontwikkelingssamenwerking. 

De N-VA Oud-Turnhout vindt dat het 
tijd is voor een herziening van het regle-
ment. Daarom wensen wij aan ROSA 
de opdracht te geven om dit verder uit 
te werken. 

Belangrijke uitgangspunten voor N-VA 
Oud-Turnhout zijn:

•  De automatische overdracht van het 
restbedrag aan koepelorganisatie 
11.11.11 moet verdwijnen.

•  We moeten inzetten op De 4de  
Pijler, die kleine projecten opzet in het 
zuiden.

•  Duurzaamheid en klimaatfinancie-
ring moeten opgenomen worden.

•  0,7 procent moet een streefdoel zijn, 
geen vast gegeven. 

•  Het principe van goed bestuur moet 
centraal staan.
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www.n-va.be/oud-turnhout

Bob Coppens
Voorzitter N-VA Oud-Turnhout

De N-VA wil de 
opcentiemen 
verminderen en 
financiële reser-
ves voorzien.

Kleine projecten in het 
zuiden ondersteunen



Een goed onderhoud van onze  
wegen en infrastructuur draagt bij 
tot een verkeersveilige gemeente. 
De N-VA wil daarom de komende 
jaren een correct budget voorzien 
voor het onderhoud van onze we-
gen en infrastructuur. 

Hiernaast willen we zo veel mo-
gelijk verkeersveilige omgevingen 
creëren. Schoolomgevingen en 
de ruimere omgeving staan (bij-
voorbeeld de Polderstraat) daarbij 
bovenaan ons lijstje. 

Studies tonen immers aan dat de 
meeste ongevallen naar school niet 
in de zone 30 gebeuren, maar wel in 
een straal van 300 meter errond. 

DE N-VA VRAAGT:
•  Budgettering op lange termijn 

voor mobiliteit en infrastructuur 
(op basis van een cyclus voor de 
drie parochies).

•  Verkeersveilige maatregelen in de 
brede omgeving van scholen (en 
belangrijke trajecten woonomge-
ving-schoolomgeving).

N-VA Oud-Turnhout wil ook de 
blauwe parkeerzone uitbreiden 
naar beide kanten van de Steenweg 
op Turnhout, zodat de ongelijke 
situatie voor de winkeliers ver-
dwijnt. Tegelijk dient de maximale 
parkeertijd uitgebreid te worden 
naar twee uur. 

Hierdoor bieden we onze inwoners 
voldoende comfort om in alle rust 
de nodige inkopen te doen in ons 
dorp.

Jaarlijks ontvangt het natuurgebied 
Liereman 800 000 bezoekers. De kracht 
en de waarde van dit stiltegebied ligt 
hem in het respect waarop de mens 
hier omgaat met een uniek stukje 
natuur. De afgelopen jaren ontbreekt 
echter de economische component in 
dit verhaal.

Wanneer 800 000 bezoekers naar een 
gemeente komen, biedt dit een enorm 
potentieel aan economische ontwik-
keling. Toerisme kan hierin voor onze 
gemeente een leidende factor worden, 
waar diverse economische componen-
ten aan elkaar worden verbonden. 

N-VA Oud-Turnhout vraagt daarom: 

• De uitbouw van de werking van 

Hofke van Chantraine als motor voor 
het toerisme.

• Een stimulerend horecabeleid in sa-
menwerking met betrokken partners.
• Verdere ondersteuning van lokale 
activiteiten (Oud-Turnhout als levende 
gemeente).

De ontwikkeling moet gebeuren binnen 
een duidelijk afgebakend kader waar 
het Lieremangebied volledig wordt ge-
respecteerd als stiltegebied (dit is uitein-
delijk ook de aantrekkingskracht). De 
uitbouw van het beleid rondom moet 
duidelijk een aantal toetsstenen heb-
ben, zodat we tot één coherent geheel 
kunnen komen waarin alle betrokkenen 
elkaar versterken

www.n-va.be/oud-turnhout oud-turnhout@n-va.be

N-VA Oud-Turnhout is van 
mening dat het OCMW beter 
kan georganiseerd worden. De 
komende drie jaar moet de focus 
daarom liggen op het creëren 
van efficiëntiewinsten, zon-
der de belangrijke rol die het 
OCMW heeft in onze gemeente 
te ondermijnen. 

Een eerste stap is die oefening 
maken voor het politieke bestuur 
van het OCMW:

•  De functie van ondervoorzitter 
OCMW moet een niet-betalend 
mandaat zijn.

•  De OCMW-raad moet in de 
gemeenteraad geïntegreerd 
worden.

•  De oprichting van een vast 
bureau.

Binnen het domein sociale zaken 
definiëren we drie kerndoel-
groepen waar we extra op willen 
inzetten: senioren, jonge gezin-
nen en mensen in een financieel 
moeilijkere situatie.

DE ROL VAN EIGENAARD
Eigenaard is een zware investe-
ring geweest deze legislatuur. De 
originele rol werd verlaten van 
woonzorgcampus en werd later 
ingevuld als assistentiewoningen. 
Deze visie is volgens de N-VA een 
‘oude’ invulling op zorg. Mensen 

willen zo lang mogelijk thuis wo-
nen. Indien dit niet meer mogelijk 
is en men zorgbehoevend wordt, 
moeten mensen in de beste  
verzorgingsomstandigheden  
worden opgevangen. 

N-VA vraagt daarom om te kijken 
naar:

• Welke rol is hier nog weggelegd 
voor Eigenaard (of andere  
partners binnen de gemeente)?
• Hoe kunnen we een langeter-
mijnvisie ontwikkelen op ‘waar-
dig ouder worden in eigen omge-
ving’ en zorg?
• Modulair bouwen (zie  
proefprojecten Turnhout).

JOBS ALS BUFFER TEGEN ARMOEDE
Kansen geven aan mensen die 
het moeilijker hebben, betekent 
in de eerste plaats jobs creëren. 
Want een baan is 
de beste remedie 
tegen armoede. 
Hogere overheden 
hebben de taak 
om een kader te 
creëren waarin de 
economie voldoen-
de zuurstof krijgt 
om te groeien en 
jobs te creëren. 

Lokale besturen 
kunnen een kader 
scheppen waar-
binnen diverse 

actoren elkaar ontmoeten, om zo 
een doortastend lokaal werkgele-
genheidsbeleid te creëren.

Recent is er een samenwerkings-
overeenkomst opgesteld (en 
goedgekeurd op de gemeente-
raad) tussen Stadsregio, OCMW 
en VDAB voor een inclusief lokaal 
arbeidsmarkt-, werkgelegenheids-, 
flankerend onderwijs- en  
welzijnsbeleid. 

Deze overeenkomst is een belang-
rijk engagement. N-VA Oud-Turn-
hout drukt de wens uit dat deze 
overeenkomst geen dode letter 
blijft, maar een basis zal vormen 
voor een echt activerend beleid.

JONGE GEZINNEN ZIJN WELKOM IN 
OUD-TURNHOUT
Jonge gezinnen vormen de  
toekomst voor een gemeente.  
De laatste jaren is het echter  
moeilijk voor deze doelgroep 
om in Oud-Turnhout te komen 
wonen. Nochtans biedt onze 
gemeente alle kansen aan jonge 
gezinnen: kwalitatieve leefruimte, 
goed uitgebouwd onderwijs, sport 
en cultuur.

Naast het invullen van de rand-
voorwaarden, heeft de gemeente 
als taak om een aanbod te doen 
van betaalbare gronden voor 
jonge gezinnen. 

Zo kunnen we de dorpskernen 
door gerichte investeringen op-
waarderen en moeten we de pas-
torij van Oosthoven een nieuwe 
bestemming geven.

Een gezonde geest 
in een gezond  
lichaam
Een gezonde geest in een gezond 
lichaam is voor N-VA Oud-Turn-
hout een belangrijk uitgangspunt. 
Vanuit de diverse sportclubs, 
met ondersteuning vanuit sport-
promotie, wordt dagelijks veel 
werk verzet om iedereen in onze 
gemeente aan het sporten te 
krijgen. Om dit alles optimaal te 
laten verlopen, moeten onze clubs 
en vrijwilligers kunnen rekenen 

op een goede ondersteuning en de 
kwalitatieve infrastructuur. 

N-VA Oud-Turnhout vraagt 
daarom:

•  Beter onderhoud van bestaande 
infrastructuur (bijvoorbeeld het 
voetbalveld van de gemeente).

•  Wachten met de bouw van de 
sporthal (maar het project niet  
afblazen). Eerst de nodige  
gronden aankopen om voldoende 
parkeercapaciteit te creëren. 
Voldoende financiële reserves 
opbouwen voor een dergelijk 
project.

•  Slim investeren in een breder 
aanbod van sporten, zoals een 
hondenweide of een moutain-
bikeparcours.

Een beter draaiend OCMW
Niet stilstaan maar vooruitgaan

Stiltegebied:  
de trekker van ons 
toerisme

De zorg voor alle generaties Oud-Turnhoutnaren is ook onze zorg.

Verkeersveilige (school)omgevin-
gen zijn een prioriteit.

We willen iedereen in onze  
gemeente aan het sporten zetten.

Het natuurgebied Liereman is een trek-
pleister waar we een mooi toeristisch 
vervolg aan kunnen breien.

Jonge gezinnen zijn de toekomst van onze gemeente.




