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Beste  
Turnhoutenaar
Zoals ieder van u willen we in de-
cember terugkijken op het voorbije 
jaar, een bestuursjaar met een grote  
uitbreiding van onze groep, met 
mensen die verantwoordelijkheid 
kunnen en durven opnemen. Zij zijn 
er niet enkel voor de gemeenschap, 
maar ze zijn ook van de gemeen-
schap. Mensen zoals u en ik. Zoals 
u verder in dit blad kunt lezen willen 
we als groep ambassadeurs zijn van 
verschillende projecten. We willen er 
voor zorgen dat in de toekomst de 
Verandering ook lokaal kan werken 
en dat dit zal leiden tot Vooruitgang. 
In naam van het voltallige bestuur 
wens ik u een fantastisch jaarein-
de toe en een gelukkig en gezond 
2018, vol vreugde en geluk in onze 
prachtige stad 
Turnhout.

Els Baeten
Afdelingsvoorzitter

Paul Van Miert aan het werk 
In de commissie Mobiliteit richt Paul zich in het bijzonder op de verkeersveiligheid, 
kilometerheffing, nieuwe technologieën en alles wat de logistieke en transports-
ector aan gaat. Hij is van mening dat je zonder voelsprieten in het werkveld niet 
kunt weten wat er echt binnen de sector leeft, vandaar dat hij, soms samen met 
Voka Kempen, wekelijks op pad trekt naar bedrijven in deze sector.  Een greep uit 
de werkbezoeken: Van Rooijen, Limar Chocolats, LMJ, Transport Hendrickx, 
Parkd, Kuehne + Nagel

  Wie vragen heeft, kan ons contacteren via paul.vanmiert@n-va.be of turnhout@n-va.be.

N-VA
 Turnhout wenst 

u een fijn 2018!
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Nieuwjaarswandeling

Tip voor de 

wandelaars: 

voorzie dege-

lijk schoeisel.

Zondag 28 januari 2018  
om 13 uur

Technico Kajak Club
Na het succes in 2017 organiseren we ook in 2018 weer 

een nieuwjaarswandeling op zondag 28 januari. We 

komen bijeen aan de lokalen van Technico Kajak Club, 

Stoktstestraat 98 (aan de vaartkant) waar u verwelkomd 

wordt vanaf 13 uur. De wandeling start om 13.30 uur en 

zal ongeveer twee uren duren. U ontdekt samen met ons 

enkele mooie plekjes naast het kanaal Dessel-Schoten. 

Wie niet graag wandelt maar toch wil meegenieten van ons 

gezelschap, kan vanaf 16 uur in de kajaklokalen genieten 

van een hapje en een drankje, aangeboden door het bestuur. 

Inschrijven kan bij onze ledenverantwoordelijke Kurt 

Persegael via kurt.persegael@n-va.be.
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Kilometerheffing

Geen grote verschuivingen na invoering
Uit de evaluatie van de kilometerheffing voor vracht-
wagens van het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken blijkt dat er algemeen geen grote verschuivin-
gen op Vlaams niveau merkbaar zijn na de invoering 
van de heffing. De verschuiving van snelwegen naar 
onderliggend wegennet wordt lokaal op enkele plaat-
sen vastgesteld, maar in het algemeen worden er geen 
verschuiving gemeten. Concreet zijn er voor en na de 
heffing volgende evoluties van het vrachtverkeer te 
constateren: 55 procent status quo, 14 procent signifi-
cante afname en 30 procent significante stijging. Deze 
stijging is zowel op tol- als op niet-tolsnelwegen merk-
baar is. 

Het analyserapport bevat het overzicht van de tellingen die het 
sluipverkeer meten na de invoering van de kilometerheffing. Het 
rapport omvat weinig nieuwe gegevens om tot een meer gefun-
deerde gedachtewisseling te komen dan die we in juli gehad 
hebben. Qua omvang is het rapport erg uitgebreid, maar het 
blijft erg voorzichtig in zijn conclusies. “Uit de resultaten blijkt 
dat er maar in een beperkt aantal gevallen – namelijk in 73 op de 

519 gevallen – een link is tussen de evolutie in verkeersvolume 
en de invoering van de kilometerheffing. Er zijn meerdere mo-
gelijke factoren die een wijziging in het verkeersvolume kunnen 
verklaren. Enkel tellingen kunnen deze factoren niet blootleg-
gen. Daarvoor is een herkomst-bestemmingsanalyse nodig. Het 
is dan ook aangeraden om dergelijke analyse uit te voeren als 
vervolgstap”, aldus Vlaams Parlementslid Paul Van Miert.

Nieuws uit de provincie 
U leest wellicht altijd het voorwoord van de voorzitter, maar wist u ook dat Els Baeten provincie-
raadslid is? Het voorbereiden van de maandelijkse provincieraad gebeurt in de raadscommissies. Els 
is voorzitter van de commissie Europa, Sociale Economie en Plattelandsbeleid. In deze commissie, 
die op de maandag voor de provincieraad bijeenkomt, wordt bijvoorbeeld het Tejo-project bespro-
ken. Tejo staat voor therapeuten voor jongeren. Dat project is erg belangrijk voor de stad Turnhout.

Jongeren die het even niet meer zien zitten kunnen, eventueel anoniem, terecht bij Tejo in de Herentals-
straat 55. Daar bieden ze jongeren gratis begeleiding aan. Wil u meer weten? Surf naar www.tejo.be.

Els is ook nog actief in de commissie Cultuur en in de commissie Energie, Communicatie en ICT.   
Vragen over één van deze commissies? 

Nieuws 
uit 

Brussel

Op enkele wegen was er duidelijk sprake van een significante stijging van het aantal vrachtwagens, 
ondanks de algemene trend. Deze wegen worden dan ook opgenomen in het tolnetwerk vanaf 1 
januari 2018. Het gaat hierbij om: 

  N43 Gent-Kortrijk, parallel aan de E17
  N35 Deinze – Veurne, parallel aan de E40
  N42 Wetteren – Geraardsbergen, Maasverkleining tussen de E40 en de E429
  N14 Hoogstraten – Mechelen, parallel aan E19
  N73 Tessenderlo – Kessenich, parallel met E314

  Paul Van Miert

Vlaams Parlementslid

  Els Baeten

Provincieraadslid   Stuur Els een e-mail via els.baeten@provincieantwerpen.be. 



3

www.n-va.be/turnhout

N-VA timmert aan de weg naar een beter Turnhout 
Zoals in het voorwoord aangekondigd buigen we ons met het bestuur over verschillende punten waar we  
als Turnhoutse N-VA aan willen werken. Daarbij schromen we niet om de hulp in te roepen van experts of 
belangengroeperingen. Heeft u ook ideeën? Wil u meewerken? Stuur een e-mail naar turnhout@n-va of spreek 
één van onze bestuursleden persoonlijk aan. 

Sociale zaken

De groep sociale zaken van N-VA Turn-
hout geeft mee richting wat betreft sociaal 
gerichte onderwerpen binnen onze stad. 
Wij trachten - binnen het specifieke Turn-
houtse kader - een gemotiveerde en ge-
fundeerde richting te geven aan de sociale 
onderwerpen die cruciaal en typisch zijn 
voor onze stad. Met toezicht op ongelijk-
heden en mogelijke misbruiken blijven 
kinderarmoede, armoedepreventie en cor-
recte hulp binnen een verhaal van rechten 
én plichten voor ons cruciale elementen. 

Veiligheid & integratie
Veiligheid en integratie zijn twee belangrijke 
pijlers in elke samenleving, dus zeker ook in 
onze centrumstad. Deze werkgroep werkt 
en denkt na over deze twee pijlers. Beide 
zijn onlosmakelijk verbonden en tevens van 
groot belang voor alle burgers. De groep 
is samengesteld uit mensen met uitgebrei-
de expertise over deze problematiek met 
voeling binnen de verscheidene doelgroepen. 
Uiteindelijk is de doelstelling een veilige stad 
waar echt iedereen kan, mag en wil deelne-
men aan onze gemeenschap.

Ruimtelijke ordening, wegen en 
groen, buurt- en wijkwerkingen

Ruimtelijke ordening, wegen en groen, 
buurt- en wijkwerkingen vormen een 
samenhang die belangrijk is voor elke in-
woner. Een stad als Turnhout verdient het 
om er proper en netjes bij te liggen. Een 
aantal van onze bestuurders en leden buigt 
zich over deze aspecten. 

Jong N-VA bezocht brouwerij Het Nest 
Op 27 oktober bracht Jong N-VA Turnhout met sympathisanten een 
bezoek aan brouwerij Het Nest. Een mooi lokaal en snel groeiend 
bedrijf dat zeker de moeite is om zelf eens te bezoeken. Wij hadden er 
in iedere geval een geslaagde avond!

28 januari:
N-VA Turnhout gaat op nieuwjaarswandeling 
langs het kanaal Dessel-Schoten.

16 maart:
Nationaal voorzitter Bart De Wever in  
Turnhout

29 april: 
Staatssecretaris Zuhal Demir komt naar 
Turnhout.

AGENDA!



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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