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In 2016 bestaan de verschillende delen 
van het kanaal Dessel-Schoten respec-
tievelijk 142, 150 en 170 jaar. Voor die 
verjaardag slaan de tien gemeenten 
langs de vaart de handen in elkaar voor 
een uniek feestjaar.

Van april tot en met september zijn er tal 
van activiteiten die de vaart vieren,  
waaronder een wereldrecordpoging  
line-dance op het jaagpad, een plezier-
vaartfestival, een filmfestival aan het water 
en verschillende sportactiviteiten.  
Een café- en theaterboot vaart het kanaal 
af en houdt in elke gemeente halt voor een 
feestweekend.

In Turnhout moet je zeker volgende data 
aankruisen in je agenda:

  17 tot 22 mei: Bootfestival

  26 juni: wereldrecordpoging line-dance

  12 tot 15 augustus: Havenfeesten met 
wandelboottocht

  laatste week augustus: MOOOV aan  
’t kanaal

Meer info op onze Facebook-pagina!

De N-VA gelooft nog steeds in een positief verhaal voor Turnhout. 
Samen met onze leden timmeren we hard aan de verandering en 
proberen we positieve initiatieven te ondersteunen. Onze OCMW-
mandatarissen, drie jaar geleden nog helemaal nieuw in het vak, 
bewijzen dit dag na dag, met visie én daadkracht. 

Op federaal vlak zit de N-VA ook al een hele tijd in het zadel.  
Eén van de belangrijkste aandachtspunten daar is de verdere strijd 
tegen het terrorisme. We hebben groot vertrouwen in de nieuwe 
aanpak van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Staatssecretaris Theo Francken voert een kordaat maar menselijk 
asiel- en migratiebeleid. Wie hier rechtmatig verblijft, krijgt ook hier een nieuwe 
toekomst. Wie niet aan de strenge voorwaarden voldoet, wordt teruggestuurd.  
We zien dit in Turnhout dagelijks en willen hier een positieve bijdrage aan leveren. 

Wil je samen met ons in onze stad blijven geloven? Wij durven de meerderheid stevig 
aan de tand te voelen. Volg N-VA Turnhout op de voet op onze Facebook-pagina!

Iedere erkende vluchteling dient zich aan te sluiten  
bij een ziekenfonds, net zoals alle burgers in dit land. 
De N-VA vindt dat de OCMW’s de erkende vluchtelin-
gen moet aansluiten bij het ziekenfonds met de minste 
kosten, los van elke kleur of zuil in dit land, in dit geval 
de Hulpkas Ziekte en Invaliditeit, ZIV. Hier is de  
aansluiting kosteloos. 

Als belastingbetaler hebt u hier ook baat bij, want het 
OCMW van Turnhout kan dan stevig op de kosten 
besparen. De erkende vluchteling heeft bovendien geen 
nood alle extra zaken die grote ziekenfondsen aanbieden, 
de zogenaamde aanvullende verzekeringen.

Onze OCMW-mandatarissen Gonda Claessen,  
Guy Heyns en Jan Boulliard zullen dan ook een voorstel indienen op de volgende 
OCMW-raad om deze verplichte aansluiting bij Hulpkas ZIV door te voeren. 
Benieuwd of de meerderheid hierin wil meegaan.

TURNHOUT
VIER MEE MET 
VERJAARDAG VAN 
DE VAART

Beste inwoners,

www.n-va.be/turnhout
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Els Baeten
Voorzitter N-VA  
Turnhout

Aansluiting asielzoekers bij zorgkas ZIV 
kan besparen op OCMW-kosten



Sinds de oprichting van N-VA 
Turnhout is Wilfried Sylverans 
één van de hoekstenen 
van onze afdeling. Als 
ledenverantwoordelijke vervult 
hij al jaren zijn taak met verve. 

Naast de sportraad, het dagelijks bestuur van N-VA 
Turnhout en het motorrijden is Wilfried ook nog 
echtgenoot, vader van zeven kinderen en grootvader 
van een heleboel kleinkinderen. Een woordje van 
dank voor zijn altijd enthousiaste bijdrage voor alles 
is hier zeker op zijn plaats. 

Onze stad stapt mee in een 
project van Vlaams minister van 
Armoedebestrijding Liesbeth 
Homans voor 1-euro-maaltijden. 
Dit zijn gezonde maaltijden voor 

kwetsbare kinderen tot en met  
12 jaar. Kinderen ouder dan  
12 jaar en volwassenen in 
armoede krijgen diezelfde 
maaltijd aan een sociaal tarief. 
Turnhout krijgt hiervoor een 
subsidie van 60 000 euro. 

De stad Turnhout moet dit 
plaatselijke project koppelen aan 
preventieve gezinsondersteuning 
waarbij mensen in armoede in 
contact gebracht worden met een 
breed sociaal netwerk.

N-VA-bestuurslid Greet Vandermoeren 
en gemeenteraadsleden Vera de Jong 
en Pascale Mathé organiseren een 
werkgroep over het thema. 

Wil jij hier ook aan meewerken?  
Geef dan een seintje via:

N-VA Turnhout reageert verheugd 
op het investeringsbeleid van 
Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Ben Weyts. Het 
Vlaamse Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) plant de komende 
jaren namelijk een belangrijke 
investering die het verkeer in 
Turnhout veiliger zal maken. 

De meerjarenplanning van het AWV 
heeft voor Turnhout heel wat moois in 
de pijplijn zitten:

  De herinrichting van het wegvak 
tussen Philips en de R13 (ring)

  Het onderhoud van de 

ongelijkvloerse kruising op de N19 
(steenweg op Zevendonk)

  Structureel onderhoud tussen 
Turnhout en Merksplas

  Structureel onderhoud aan de R13 
(ring) in twee fasen

VLOT EN VEILIG VERKEER:  
CRUCIAAL VOOR ONZE STAD
 “Niet ondanks, maar dankzij 
de besparingen van de Vlaamse 
Regering kan minister Weyts de 
nodige middelen uittrekken om flink 
te investeren in onze mobiliteit”, zegt 
Turnhouts N-VA-voorzitter Els Baeten. 
“Onze stad is al lang vragende partij 
voor deze gerichte investering”.

Vlot en veilig verkeer is cruciaal voor 
de leefbaarheid en de economische 
ontwikkeling van onze regio. 
N-VA Turnhout is altijd pleitbezorger 
geweest voor gerichte oplossingen aan 
de Gierle Steenweg en de tunnel op de 
Steenweg op Zevendonk (aan Sporthal 
Stadspark). 

Onder impuls van minister Weyts 
trekt de Vlaamse Regering het budget 
voor weginfrastructuur vanaf 2017 
met een derde naar omhoog.  
“Van slimme investeringen in onze 
wegen kan ook Turnhout de vruchten 
plukken”, meent Els Baeten.  
“Vandaag investeren om morgen 
mobieler te zijn: zo zien wij het graag.”

N-VA werkt voor Turnhout

Veelbelovende investeringen voor een  
vlotter bereikbaar en veiliger Turnhout

PREVENTIE IS DE SLEUTEL

Midden november stelde N-VA Turnhout 
de vraag aan het bijzondere comité Sociaal 
Beleid om werk te maken van een degelijke 
armoedepreventie. Raadslid Guy Heyns 
vroeg om prioritair werk te maken van een 
‘touch and go’-beleid om te voorkomen dat 
mensen in armoede geraken. 

U merkt het, ook als oppositiepartij 
kunnen we wel degelijk de agenda 
rond het sociaal beleid mee bepalen. 
Onze mandatarissen blijven niet enkel 
deelnemen aan denkoefeningen hierover, 
samen met het OCMW maken we hier een 
speerpunt van.

N-VA zet armoede op  
de agenda
Met een fakkeltocht geven we elk jaar een teken dat 
er nog heel wat te doen is om extreme armoede weg te 
werken. Ook in Turnhout.

Met de komst van bijna 400 asielzoekers is de 
problematiek weer brandend actueel. Want onder hen 
zijn er ook kinderen, de groep die het meest kwetsbaar 
is om in armoede te geraken. Kinderarmoede wil het 
platform van verenigingen en vrijwilligers dan ook 
speciaal bestrijden. Want als kinderen achterop raken, 
is het veel lastiger om volwaardig school te lopen, te 
werken, te wonen en te leven.

Mensen in armoede zijn echte overlevers in onze 
maatschappij. Maar vaak vinden ze niet de weg naar 
hulp omdat ze beschaamd zijn of zich schuldig voelen 
over hun situatie. Telkens opnieuw aanschuiven in de rij, 
telkens afwachten of ze bij de juiste dienst zitten of niet, 
doet hen vaak ontgoocheld de moed opgeven. 

Het OCMW en andere diensten 
doen wat ze kunnen, maar nu er 
met de vluchtelingencrisis zoveel 
nieuwe aanvragen bijkomen, is het 
roeien met de riemen die je hebt. 
De N-VA zal er hoe dan ook alles 
aan doen om te helpen de (kinder)
armoede terug te dringen.

pascale.mathe@n-va.be vera.dejong@n-va.be

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

Greet Vandermoeren

Paul Moelans,
gemeenteraadslid

Raadslid Guy Heyns 

Wilfried Sylverans

Ledenverantwoordelijke Wilfried Sylverans: rots in de branding

Minister Homans klonk samen met  
ons op 2016
Als één van de laatste in de rij van de nieuwjaarsdrinks hadden wij de eer en 
het genoegen om minister Liesbeth Homans te mogen ontvangen. De minister 
lichtte haar verschillende bevoegdheden uitgebreid toe, waarna de aanwezigen 
de kans kregen om vragen te stellen. Het was een meer dan geslaagde avond.

Wanneer zullen alle Turnhoutenaars weer kunnen 
zwemmen in eigen stad? Na herhaalde tussenkomsten 
van onze fractie in de commissies, gemeenteraad en 
stadsregio diende het stadsbestuur uiteindelijk dan 

toch een subsidiëringsdossier in bij Minister van Sport 
Muyters om het bestaande zwembad in het stadspark 
te renoveren. Midden december raakte bekend dat de 
minister 750 000 euro voorzag voor het herstel van het 
zwembad in Turnhout.

Maar zal de subsidie die minister 
Muyters aan Turnhout geeft wel 
goed terechtkomen? We hopen hoe 
dan ook dat de stad in ieder geval 
geantwoord heeft op de brief van 
gedeputeerde Bruno Peeters, die 
voorstelde om mee te stappen in 
een onderzoek naar samenwerking 
met ander gemeenten voor de 
zwembaden. Of is het moeras nog  
steeds te diep?

Red De Paddenstoel
Al maandenlang is het al dan niet sluiten van het wijkschooltje ‘De Paddenstoel’ in een patstelling verzandt. 
Deze kleutervestigingsplaats van de Stedelijke Basisschool kende de laatste jaren een sterke aangroei van 
leerlingen. Het stadsbestuur heeft echter andere plannen met de gronden waarop het schooltje staat.

Ouders, leerkrachten en directie tasten nu al acht maanden in het duister omtrent hun toekomst. Een definitieve 
beslissing blijft uit. De veertig kleuters weten nog altijd niet of ze volgend schooljaar aan de Jozef Simonslaan 
samen kunnen spelen met hun vriendjes. N-VA Turnhout heeft deze onduldbare situatie al vaak aangeklaagd in de 
gemeenteraad en de bevoegde commissie. Hopelijk komt er snel een oplossing.

Erwin Brentjens, fractieleider gemeenteraad

Zwemmen 
op het droge



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder 
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit, 
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -50%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


