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Installatiepremie voor daklozen

N-VA Turnhout helpt mee aan  
rechtvaardige regeling
De tegenstrijdige wetgeving over installatiepremies is al lang een doorn 
in het oog van de N-VA-mandatarissen in de OCMW-raad. Een dakloze 
kan zo’n premie ontvangen wanneer hij of zij weer huisvesting vindt. 
Maar naargelang de interpretatie van de wet, kunnen er één of  
meerdere premies per adres uitgereikt worden. N-VA Turnhout vraagt 
daarom een duidelijke regeling.

OCMW-raadslid Guy Heyns sloeg hierbij 
de handen in elkaar met Kamerlid Valerie 
Van Peel, die tevens OCMW-voorzitter 
is in Kapellen. Zij stelde hierover in het 
parlement een vraag aan de bevoegde 
minister. Mét resultaat. 

Minister wil wetgeving herbekijken
Op 19 april gaf minister Borsus aan dat hij 
bereid is de dubbele wetgeving te herbe-
kijken. De N-VA is met name blij dat de 
rechtvaardige behandeling van alleen-
staande ouders (met kinderlast) hierdoor 
weer een stukje dichterbij komt. 

Een verbeterde en meer rechtvaardige 
wetgeving, daar is het ons immers om  
te doen.

Met dit dossier toont N-VA Turnhout 
aan dat we vanuit onze lokale inzichten 
in staat zijn de kracht van verandering 
ook op nationaal vlak kracht te kunnen 
bijzetten. Een rechtvaardige verdeling van 
de hulp aan diegenen die er écht nood aan 
hebben, bin-
nen een kader 
van rechten 
én plichten, is 
en blijft onze 
doelstelling.

Beste  
Turnhoutenaars,

De zomer is begonnen. Hopelijk 
wordt het voor ieder van jullie een 
prettige en veilige vakantie! En 
vergeet zeker niet om op 11 juli te 
tonen dat je Vlaanderen een warm 
hart toedraagt door de Leeuwen-
vlag uit te hangen.

Heb je nog geen Vlaamse vlag 
in huis? N-VA-Turnhout biedt je 
er gratis eentje aan! Bezorg ons 
je persoonlijke gegevens (naam, 
straat en e-mailadres) vóór 5 juli 
via turnhout@n-va.be en wij 
leveren een exemplaar bij je af.

Er zijn nog meer goede redenen 
om van 11 juli een geelzwarte 
feestdag te maken. N-VA  
Turnhout bezoekt immers elk jaar 
de stadsgenoten die deze dag 
kleur geven door de Leeuwenvlag 
uit te hangen. Stuur een fotootje 
van jouw wapperende vlag naar 
turnhout@n-va.be of like de  
Facebookpagina van N-VA  
Turnhout, dan komen we langs 
met een leuk geel geschenkje. 

Vlag dus mee en laat je aan- 
genaam verrassen!

Els Baeten
Voorzitter N-VA Turnhout

De N-VA wenst je 
een mooie zomer

 Guy Heyns
OCMW-raadslid 
N-VA Turnhout
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Schorvoort slibt dicht
De wijk Schorvoort zal de komende jaren een grondige facelift ondergaan. Al verschillende keren wezen  
zowel de buurtbewoners als N-VA Turnhout de meerderheid op de gevolgen voor de bereikbaarheid van 
Schorvoort. Voorlopig komt het schepencollege echter met weinig overtuigende oplossingen hiervoor.

In het masterplan is er sprake van ongeveer 600 
bijkomende woningen, inclusief een diensten-
centrum en een dokterspraktijk. Dat brengt 
met zich mee dat de gezellige wijk binnenkort 
minstens 900 auto’s extra zal moeten slikken: 
allemaal pendelaars die de dagelijkse verplaat-
sing naar werk, school of winkel zullen maken. 

Plannen van de meerderheid zorgen 
voor sluipverkeer

Een mobiliteitsstudie die in samenwerking met 
de stedelijke diensten werd opgesteld, kwam 
niettemin met een aantal mogelijke oplossin-
gen. Zo zou het kruispunt aan de Grimstede- 
straat en aan de ingang van het Stadspark  
verdwijnen, waardoor overstekend verkeer  
verdwijnt. Er zou ook een nieuw kruispunt 
komen met verkeerslichten ter hoogte van de 
Bremt. Als inwoner van de wijk Schorvoort 

kan ik hier echter absoluut niet mee akkoord 
gaan. Dit zal enkel zorgen voor meer (sluip-)
verkeer, waardoor de wijk dichtslibt.

Tegen de ontwikkeling van de wijk hebben de 
bewoners hoegenaamd niets, noch tegen de 
komst van de dokterspraktijk en het  
dienstencentrum. Ook de verhuis van de 
voetbalvelden van Whitestar naar de terrei-
nen van Technico wordt ongetwijfeld een 
prachtig project. Maar ook hier moet de stad 
er alles aan doen om de voetballende jeugd 
veilig de weg te laten oversteken.

Met voorstellen om twee kruispunten weg te 
halen en er eentje met verkeerslichten bij te 
maken, daar is de wijk niet mee gediend. Een 
duidelijke, consequent doorgevoerde visie, 
dat is nodig. N-VA Turnhout zal daarom dit 
project met argusogen blijven opvolgen.

Eigen BAM-tracé voor  
Turnhout?
N-VA Turnhout is er al jarenlang een felle voor- 
stander van om de Ring door te trekken in het noor-
den van Turnhout.  Een betere toegankelijkheid van 
deze regio is een prioriteit omdat de gefusioneerde 
ziekenhuiscampus tegen 2025 een nieuwe locatie 
krijgt en er vanaf 2019 duizenden nieuwe woningen 
bijkomen. Maar het schepencollege vindt dit blijk-
baar iets minder prioritair.

In eerste instantie waren we nochtans verheugd dat het college 
na vier jaar onnodig tijdverlies en voortdurend aandringen van 
de N-VA dan toch de knoop had doorgehakt. De Ring zou mits 
een ondertunneling het noorden beter bereikbaar maken. Maar 
– raar maar waar – haast maken de schepenen hier niet bij. 

Tijdverlies in stuurgroep
Voor het prestigeproject moest eerst nog een stuurgroep op-
gericht worden. Zonder heldere opdracht. Zonder duidelijke 

timing. Ook overleg met de Vlaamse overheid is er nog niet ge-
weest. Zelfs de verhuis van het AZ Turnhout bleek geen bepalen-
de factor voor de schepen om in actie te schieten. Onbegrijpelijk!

De N-VA vreest dan ook dat dit Ringtracé van het huidige  
bestuur dode letter zal blijven. Het lijkt er dus op dat de  
Turnhoutse bevolking lijdzaam moet blijven toezien hoe de 
mobiliteitsstrop verder aangetrokken wordt.

 Paul Moelans en Tim Pluys 
vragen een mobiliteitsvisie voor 
de gezellige wijk.

Een Vlaamse duim voor …
… de technische dienst van onze gemeente. Zij houden de gemeente groen zonder daarvoor pesticiden te sproeien.  
Hun inzet is ook duidelijk zichtbaar.

… de vele vrijwilligers die in onze gemeente heel veel werk mogelijk maken.
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N-VA Turnhout: altijd bij je in de buurt!

11 juli: Vlaamse Feestdag

Verlaag de snelheid in de  
Visbeekstraat
Op de jeugdraad van Turnhout 
zette Tim Pluys twee maanden 
geleden de verkeersituatie in de 
Visbeekstraat op de agenda.  
Hij stelde voor om de maxi-
mumsnelheid terug te brengen 
naar 50 km per uur. De  
mobiliteitsdienst van Turnhout bekijkt de situatie en 
plant overleg hierover met de diensten in Vosselaar.

“Momenteel mag je in de Visbeekstraat nog 70 km per 
uur rijden”, legt Tim uit. “Een groot deel van de straat 
heeft echter geen fiets- of voetpad naast de weg. In com-
binatie met de vrachtwagens die hier vaak langs de weg 
parkeren, zijn er twee verraderlijke bochten. Dit zorgt 
voor gevaarlijke situaties voor scholieren en jeugd- 
bewegingen die naar het Raadsherenpark wandelen.”

N-VA werkt hard voor jou in  
gemeentelijke commissies
De N-VA-raadsleden volgen maandelijks de commissies op 
in de Turnhoutse gemeenteraad. Ook burgers zijn welkom 
om die bij te wonen. Spreek gerust onze mandatarissen of 
bestuursleden aan als je daar een vraag op de agenda wil 
laten zetten. 

Om ons verder te bekwamen in deze verschillende  
beleidsdomeinen hebben we trajectgroepen opgericht die 
elk onder leiding van één of meerdere bestuursleden door-
gaan. Interesse om ook hieraan je steentje bij te dragen? 
Mail naar turnhout@n-va.be en we bezorgen je meer info.

Meer info over de commissies en wie namens  
de N-VA in welke commissie zetelt, vind je terug op 

onze website: www.n-va.be/turnhout.

Nieuws 

uit de 

gemeenteraad

 Volg onze activiteiten op Facebook en op onze webpagina!

27 augustus: familiebarbecue
We heten je van harte welkom in De Korporaal (Blairon) 
voor een gezellige barbecue. Kamerlid Valerie Van Peel 
uit Kapellen is gastspreker. 

14 november: gespreksavond 
met Zuhal Demir
De kersverse staatssecretaris  
voor Gelijke Kansen en Armoede- 
bestrijding heet je welkom in het 
auditorium van Thomas More voor 
een uiteenzetting over haar beleid.

1 oktober: benefietontbijt ten voordele van 
dierenwelzijn
De N-VA-afdelingen van het arrondissement  
Turnhout  slaan de handen in elkaar voor een  
benefietontbijt met gastspreker Ben Weyts,  
minister van Dierenwelzijn. Je bent welkom vanaf 
10 uur in OC Kasterlee, Binnenpad 2. 

De opbrengst gaat integraal 
naar volgende Kempense 
dierenwelzijnsorganisaties:
  VOC Neteland Opvang-

centrum voor vogels en 
wilde dieren

  Unco-Jerry vzw Dieren- 
asiel Kempen

  Veeweyde Dierenasiel 
Kempen

  Poezemoeders Zwerf- 
kattenproject Turnhout

11 uur: Bijeenkomst aan het  
monument van Jozef Simons  
(Kasteel) - samenzang met het het 
koor Canteclaer uit Kasterlee

11.45 uur: In de Raadszaal van het 
stadhuis (Grote Markt) vergast his-
toricus en advocaat Frank Judo je op 
een interessante 11 julilezing. Frank 
schreef artikelen over de geschiedenis 
van het orangisme, de jakobitische 
ballingen in de Zuidelijke Nederlan-
den en de Brabantse omwenteling.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


