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Veilig thuis in 
een welvarend 

Turnhout.

Voorwoord

Beste inwoner

U heeft het misschien al gemerkt: in de 
Patersstraat hebben we op 18 februari 
een campagnesecretariaat geopend. 
Heeft u ideeën, wilt u graag eens binnen-
springen om uw zegje te doen of om een 
kopje koffie te drinken? Aarzel niet en 
kom gerust eens langs! Onze N-VA-ploeg 
ontvangt u met open armen. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober naderen ondertussen. N-VA 
Turnhout draagt uiteraard de nationale 
partijlijn uit, maar daarnaast leggen we 
ook eigen accenten. Accenten die 
specifiek op Turnhout gericht zijn. 
Accenten die een antwoord bieden op uw 
bezorgdheden en bekommernissen. 

Samen nemen we onze verantwoorde-
lijkheid. Met uw steun zullen we in de 
volgende bestuursperiode aantonen dat 
ook in Turnhout De Verandering Werkt.

Els Baeten
Afdelingsvoorzitter

N-VA opent partijsecretariaat in 
Turnhout
In februari opende N-VA Turnhout haar 
tijdelijk partijsecretariaat. In gezelschap van 
het lokale bestuur, heel wat leden, sympa-
thisanten en parlementsleden knipte eerste 
gedeputeerde Luk Lemmens het lintje door.

 Luisteren naar u
“Het secretariaat moet een open huis zijn waar u met 
ideeën en vragen terechtkan, waar u met de N-VA- 
kandidaten of het afdelingsbestuur in dialoog kan treden. 
Met de opening van het secretariaat wil de partij de 
drempel verlagen tussen de kiezers en de politiek.  
Iedereen kan hier vrij binnenwandelen”, zegt lijsttrekker 
en Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Van Miert. 

Werken aan de Verandering
Het partijsecretariaat is ook onze uitvalsbasis voor de 
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober. We kunnen er bijvoorbeeld vergaderen of 
brainstormen over het verkiezingsprogramma”, zegt 
afdelingsvoorzitter en provincieraadslid Els Baeten.

De N-VA groeit
“Sinds 12 december zijn er in de provincie Antwerpen 
meer dan 1 000 leden bijgekomen, waarvan 800 sinds 
midden januari. De N-VA kent een mooie groei. Kortom, 
nog een extra reden om een prachtig campagnelokaal  
in Turnhout te openen”, stelt Luk Lemmens, eerste  
gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

  Openingsuren:
Maandag en vrijdag: 9 – 17 uur 
Woensdag: 13 – 17 uur
Zaterdag: 10 – 14 uur
Op afspraak?  
Neem contact op met 
Savannah Van Dongen via  
0498 65 43 07 of mail naar 
savannah.vandongen@n-va.be 

  Adres:
Patersstraat 18, centrum van 
Turnhout

Lentebarbecue
Gastspreker: staatssecretaris Zuhal Demir
Prijs: 10 euro per persoon (< 10 jaar gratis) 

Inschrijven: kurt.persegael@n-va.be  
(vegetarische maaltijd vermelden bij inschrijving) 

Overschrijving: BE67 0689 3053 678

Barbecue start vanaf 13 uur

ZONDAG

29 april
Vanaf  

10.30 uur

Europeion en Korporaal, 

Campus Blairon

Spring  gerust eens binnen
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Een gezonde geest in een gezond lichaam 

N-VA wil meer bewegingstuinen
Een gezonde geest in een gezond lichaam. In de huidige tijd, waarin zitten het nieuwe roken wordt genoemd, 
is mensen in beweging krijgen een hele uitdaging. Iets dat daartoe kan bijdragen, zijn de diverse bewegings-
tuinen of buitenfitnesstoestellen die op meer en meer locaties verschijnen. In eerste instantie zijn ze bedoeld 
voor oudere inwoners, maar eigenlijk zijn ze voor iedereen een aanrader. 

Grote voordelen bewegingstuinen

  Mensen bewegen meer, waardoor ze fitter en soepeler worden.

  Tijdens het sporten maakt het lichaam stoffen aan die de 
mentale fitheid stimuleren. 

  Beweegtuinen zijn de ideale plek om sociale contacten te 
onderhouden.

  Mensen worden gestimuleerd zich vaker in de buitenlucht te 
begeven.

Turnhout heeft slechts één bewegingstuin
In onze stad is er momenteel één bewegingstuin in park Spooreinde 
op het einde van de Bareelstraat. N-VA Turnhout vindt dat veel 
te weinig voor een stad van meer dan 40 000 inwoners.

N-VA wil meer bewegingstuinen 
Inzetten op het inrichten van meer van deze bewegingspleintjes 
is een absolute noodzaak om die gezonde geest in een gezond 
lichaam ook voor de Turnhoutenaar mogelijk te maken. 

Bart De Wever in Turnhout
Op vrijdag 16 maart mocht onze 
afdeling partijvoorzitter en burge-
meester van Antwerpen Bart De 
Wever ontvangen. Na drie jaar 
regeringsbeleid maakten we een 
tussenstand op van de beloofde 
Verandering. Want wat blijkt? 
Cijfers en prognoses van onaf-
hankelijke instanties bewijzen 
effectief dat De Verandering 
Werkt! Nationaal voorzitter 
Bart De Wever kwam dat graag 
toelichten. Samen met honderden 
sympathisanten luisterden we 
naar zijn boeiende presentatie. 
Daarnaast sprak de voorzitter zijn 
vertrouwen uit in de Turnhoutse 
afdeling. Met Paul Van Miert op 
kop gaan we voor een veilige thuis 
in een welvarend Turnhout!

Gunstig advies 
voor plannen  
Kempische Kleiputten
De Antwerpse provincieraad geeft de Vlaamse 
Regering een gunstig advies voor de plannen met 
de Kempische Kleiputten. Naast Turnhout zijn de 
gemeenten Beerse, Brecht, Malle, Merksplas en 
Rijkevorsel ook betrokken. De N-VA steunt het 
project. Maar wat houden de plannen in?

  De herbestemming van een aantal openruimtegebieden in 
functie van landbouw, natuur en bos.

  Het bereiken van de doelstellingen van Natura 2000, een 
organisatie die streeft naar het behoud en herstel van 
biodiversiteit.

  Zonevreemde bossen herbestemmen.
  Quick-wins realiseren ten voordele van de natuur. 

Els Baeten
Provincieraadslid

Bezoek Europees  
Parlement Straatsburg 
groot succes 
Met een delegatie van N-VA Turnhout zakten we af naar 
Straatsburg, waar we hartelijk ontvangen werden voor een 
rondleiding in het Europees Parlement. Al is en blijft het 
onbegrijpelijk dat het hele Europees Parlement maandelijks 
één week verhuist van Brussel naar Straatsburg. Dat zijn 
onnodige kosten.

Een gesprek tussen Dominique Peeters en Wilfried Sylverans

N-VA Turnhout: een mix van ervaring 
en jong talent

 Dominique: “Sinds wanneer ben je actief binnen de N-VA?” 

Wilfried: “In 2006 was ik voor de eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Jij was er de eerste keer bij in 2012, 
niet?”

  Dominique: “Dat klopt! In 2012 heb ik mij als kandidaat ingezet bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wat heeft jou destijds 
voor de N-VA doen kiezen, Wilfried?”

Wilfried: “De N-VA heeft mij onmiddellijk overtuigd. Eindelijk is er een partij met duidelijke beleidskeuzes waarin de burger 
steeds centraal staat. De partij heeft me nooit teleurgesteld met de koers die ze vaart, wel integendeel.”

  Dominique: “Wat wens jij N-VA Turnhout voor de toekomst toe?”

Wilfried: “Uiteraard hoop ik dat N-VA Turnhout de kans krijgt om te laten zien wat ze waard is. We zijn een enorm sterk 
team met veel hardwerkende leden. Of ben ik mis, Dominique?”

  Dominique: “Absoluut niet, Wilfried! Ik ben zeer trots om deel te mogen uitmaken van deze groep. De verschillende  
werkgroepen van onze afdeling, die de laatste maanden vaak zijn samengekomen, hebben mooie ideeën uitgewerkt.  
Het is nu aan ons om het programma te presenteren aan de Turnhoutenaar.”

Kurt Persegal
Afdelingsondervoorzitter

Nieuws  uit de  provincie

Dominique Peeters    Wilfried Sylverans

Bart De Wever en Paul Van Miert.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


