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N-VA Turnhout stelt ploeg 
gemeenteraadsverkiezingen  
2018 aan u voor
Vlaams parlementslid Paul Van Miert kondigde vorig jaar al aan in 
2018 graag de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen 
trekken. Het N-VA-bestuur, onder leiding van voorzitter Els Baeten, 
stelde op zaterdag 23 september de nieuwe ploeg voor in de Tuinzaal 
van de Warande. Met deze groep is de basis gelegd voor de lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het afdelingsbestuur steunde 
unaniem de kandidatuur van Paul als kopman. 

Voorzitter Els Baeten is tevreden:  
“Met een gemotiveerd en ambitieus team 
trekken we naar de gemeenteraadsverkie-
zingen van volgend jaar. De eendracht in 
de ploeg houden, maar ook deel uitmaken 
van het volgende stadsbestuur, dat zijn de 
twee punten die bovenaan in onze agenda 
staan. We willen de Turnhoutenaars im-
mers een beter beleid geven.”

“In de zomer van 2015 gingen Els en ik, 
samen met een aantal N-VA’ers van het 

eerste uur, aan de slag met als doel het 
team uit te bouwen. We gingen op zoek 
naar een groep met een hart voor Turn-
hout, maar ook een groep die zich met 
veel enthousiasme ten dienste wil stellen 
van de Turnhoutse burger. We hebben 
ook getracht om een verscheidenheid aan 
profielen, competenties en expertises in 
de groep op te nemen. Daarin zijn we, 
mag ik wel zeggen, geslaagd”, aldus lijst-
trekker Paul Van Miert.

Beste  
Turnhoutenaars,

U weet het vermoedelijk al wel, 
maar binnen een jaar zijn er op-
nieuw gemeenteraadsverkiezingen. 
Die verkiezingen zijn ook deze keer 
weer heel belangrijk, want onze 
stad wordt vandaag geconfronteerd 
met een aantal evoluties waar de 
toekomstige beleidsploeg rekening 
mee zal moeten houden. De taken 
en verantwoordelijkheden voor het 
volgende stadsbestuur zijn zeer 
groot. De grootste uitdaging waar 
we voor staan, is om van onze stad 
één gemeenschap te maken waar 
het goed is om te wonen, te leven 
en te werken. Dat zal dé uitdaging 
zijn voor het nieuwe bestuur. Als 
groep heeft N-VA Turnhout alvast 
plannen met onze stad. Die plannen 
vertrekken vanuit u. 

Wij luisteren graag naar uw 
voorstellen, bekommernissen of 
suggesties. Contacteer ons of 
iemand van onze ploeg daarom met 
uw vragen en problemen of stuur 
deze naar turnhout@n-va.be. 

U ziet het, beste Turnhoutenaar, de 
N-VA blijft in beweging. Wij denken 
na over voorstellen en proberen 
oplossingen aan te reiken.

Els Baeten,  
afdelingsvoorzitter
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Vlaams Parlementslid Paul Van Miert trekt N-VA-lijst
Door het bestuur van N-VA Turnhout werd Vlaams Parlementslid Paul Van Miert verkozen tot lijsstrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Graag stellen we hem aan u voor.  

Lijsttrekker
Het ouderlijk huis van Paul bevond zich op de Steenweg op 
Oosthoven boven Apotheek Robbrechts, waar zijn vader werkte. 
Hij is gehuwd met Reinhilde Vinckx en vader van Bieke, Arne 
en Vince. Aan het Hoger Instituut der Kempen in Geel behaalde 
hij zijn bachelor in de marketing. In die tijd leerde hij Kris Van 
Dijck, huidig burgemeester van Dessel en Vlaams Parlementslid, 
kennen. Samen werden ze lid van de Vlaamse Scholierenvereni-
ging, waarna het lidmaatschap van de Volksunie volgde.

In de gemeentepolitiek
In gesprekken aan de tafel bij de familie Van Miert was politiek 
nooit ver weg, denk maar aan neef Karel. Toch was het niet 
evident om in de gemeente actief te zijn voor de Volksunie. De 
periode-Anciaux deed Paul afkeren van de Volksunie, waarna 
hij een tijdje politiek dakloos was. Toen hij kennismaakte met de 

N-VA, bleek dat de partij te zijn waarin hij thuishoorde. Niet veel 
later werd N-VA Oud-Turnhout boven de doopvont gehouden. 
Ondertussen bewandelde hij meerdere wegen binnen de partij, 
om uiteindelijk schepen van Financiën, Onderwijs en Lokale 
Economie te worden. 

Werken in Europa
Voor zijn werkgever, de Miko-groep uit Turnhout, reisde Paul 
heel Europa door. Een vlotte meertaligheid en open geest waren 
de basis van zakelijke successen, maar er werden ook vriend-
schapsbanden voor het leven gesmeed. In 2014 werd Paul ver-
kozen in het Vlaams Parlement en dit betekende voorlopig het 
afscheid van het ondernemen in Europa. Als Vlaams volksverte-
genwoordiger wil hij het verschil maken voor de Kempen, vooral 
op vlak van economie, financiën en mobiliteit. “In de gemeente-
lijke politiek wil ik me dagelijks inzetten om van Turnhout een 
betere stad voor de Turnhoutenaars te maken”, zegt Paul. 

Luisteren naar  
onze jongeren
De jongeren van N-VA Turnhout zijn ervan overtuigd 
dat ook de jonge mensen in onze stad meer aandacht 
moeten krijgen. De toekomst is immers aan de jonge-
ren. Er samen met u voor zorgen dat uw stem gehoord 
wordt? Samen Turnhout beter maken? Op Jong N-VA 
Turnhout kan u alvast rekenen.  

Neem vrijblijvend contact op een deel uw bekommernissen en wen-
sen met ons. Samen met u kunnen we werk maken van een beter 
Turnhout. Op die manier maken we het verschil.

 Stuur uw bekommernissen en wensen door naar Jong 
N-VA via tim.pluys@n-va.be. V.l.n.r.: Tim Pluys en 
Savannah Van Dongen.

“Ik wil me dagelijks  
inzetten om van Turnhout 
een betere stad voor de 
Turnhoutenaars te maken.”

Vlaams Parlementslid Paul Van Miert
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Degelijk onderwijs voor  
elk kind in strijd tegen  
armoede
N-VA Turnhout gaat resoluut voor de bestrij-
ding van (kinder)armoede binnen een verhaal 
van gelijke rechten en plichten voor iedereen. 
We moeten er geen tekening bij maken dat de 
armoedesituatie in Turnhout ernstig te nemen 
is. Degelijk onderwijs voor elk kind is daarin de 
eerste stap. 

Wij zijn daarom zeer blij dat N-VA-ministers zoals 
Liesbeth Homans en Zuhal Demir, die bevoegd 
zijn voor armoedebestrijding en gelijke kansen, de 
strijd tegen armoede hoog op de agenda plaatsen. 
Ook de parlementsleden uit onze regio kunnen in 
Brussel, via wetgevend werk, wegen op de aanpak 
van armoede. Maar dat alleen is niet voldoende.

Ook op lokaal niveau moet de strijd tegen armoede 
aangegaan worden via onder meer het OCMW. In 
de OCMW-raad stelde N-VA voor om in te zetten 
op degelijk onderwijs voor elk kind. De focus lag 
voordien elders. “Nu is dat gelukkig anders. Daar 
zijn we zeer trots op. 

We hebben dit mee in gang gezet. Elk kind heeft 
het recht op degelijk en goed onderwijs”, zegt Guy 
Heyns. Zijn we er al? Nee. Er is nog een lange weg 
te gaan. “Maar we zijn vastbe-
raden om door te zetten. We 
hopen daarbij op uw steun”, 
besluit Guy.

5 000 euro voor Kempische  
dierenasielen
Op 1 oktober sloegen alle Kempense N-VA-afdelingen de handen 
in elkaar voor een benefietontbijt met minister van Dierenwel-
zijn Ben Weyts. De opbrengst van meer dan 5 000 euro gaat naar 
deze vier Kempense organisaties voor dierenwelzijn:

  VOC Neteland  
Opvangcentrum 
voor vogels en 
wilde dieren

  Unco-Jerry vzw  
Dierenasiel Kem-
pen

  Veeweyde Diere-
nasiel Kempen

  De Poezemoeders 
Zwerfkattenpro-
ject Turnhout

We willen hierbij 
nog eens de vele 
vrijwilligers en 
sponsors hartelijk 
bedanken! Zonder 
hen hadden we 
dit niet kunnen 
realiseren. 

  Guy Heyns
OCMW-raadslid

Armoede in Turnhout

Donderdag 30 november
om 20 uur

De Kuub, zaal A
Presentatie door Guy Heyns over armoede in 
Turnhout, met aansluitend een open debat.

Barbecue meer dan geslaagd 
Op 27 augustus ontvingen we N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel 
op ons ontbijt. De zon scheen. We genoten van de boeiende 
uiteenzetting door Valerie, de gekoelde drankjes, het heerlijke 
eten en het aangename gezelschap. Meer moet dat niet zijn!

 Kamerlid Valerie Van Peel 
hield een boeiende uiteenzetting.  

  De Kempische N-VA-afdelingen toonden 
hun hart voor dierenwelzijn.

  N-VA-minister voor Dierenwelzijn Ben 
Weyts was erg blij met het initiatief.



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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