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Busje komt … nooit meer in Zevendonk 
Op 1 september schrapte De Lijn de busverbinding in Zevendonk, tot 
(terechte) ergernis van de gebruikers. Hoewel het De Lijn zelf is die 
hierover beslist, bracht de bevoegde schepen op overleg met de  
vervoersmaatschappij te weinig argumenten in. 

Er bestaan nochtans creatieve oplossin-
gen, maar dan moet de gemeente met de 
vuist op tafel durven slaan bij De Lijn. 

Conclusie: zolang het gemeentebestuur 
geen harder standpunt inneemt zal er  
weinig gebeuren. Een poging van het 
schepencollege om zelf te werken met 
kleine busjes, op kosten van de belasting- 

betaler, is ondertussen ook een fiasco 
gebleken. 

De N-VA laat Zevendonk niet in de steek. 
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen 
dat iedereen in de stad zich vlot kan  
verplaatsen. 

Jan Boulliard

Beste inwoners 
van Turnhout, 

Het is fijn dat onze artikels ervoor 
zorgen dat we vragen binnen- 
krijgen. U helpt ons te blijven  
werken aan wat u belangrijk 
vindt. 

Want u merkt het ongetwijfeld: 
de ambities van het huidige 
gemeentebestuur zijn weg.  
Het is tijd, hoog tijd voor 
verandering! Turnhout verdient 
een beter bestuur.

In dit nummer stel ik u twee  
aanwinsten van N-VA Turnhout 
voor: Tim en Paul, een jonge  
versterking en eentje die niet 
meer zo jong is. 

Ook zij gaan de komende jaren 
voor u aan de slag. Samen willen 
ze schrijven aan een positief 
verhaal voor Turnhout. 

Het bestuur van N-VA Turnhout 
wenst u en uw familie alvast een 
gezond en gelukkig 2017. 

Els Baeten 
Voorzitter N-VA Turnhout 

N-VA Turnhout wenst iedereen  
een zalig kerstfeest en een  
gelukkig en gezond 2017!

 22 januari 2017: Nieuwjaarswandeling

2 februari 2017: Op bezoek in het federale  
parlement met Kamerlid Yoleen Van Camp

Op de N-VA-agenda …

 Meer informatie op www.n-va.be/turnhout en onze Facebook-pagina.
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Volksvertegenwoordiger versterkt N-VA Turnhout

Paul komt terug 
Begin november verhuisde Vlaams volks- 
vertegenwoordiger Paul Van Miert van Oosthoven 
naar Turnhout. Of beter, hij keerde terug naar 
de vertrouwde stek want als kind woonde Paul al 
meerdere jaren op de steenweg op Oosthoven. Ook 
na zijn legerdienst verbleef hij nog bijna zeven jaar 
op hetzelfde adres voor hij en zijn gezin de Ring 
overstaken naar de Kuiltjesstraat. 

Paul Van Miert volgt in het Vlaams Parlement de domeinen 
financiën, begroting en algemeen beleid op. Hij is ook lid 
van de commissie Mobiliteit en Openbare werken. Daarbij 
spitst Paul zich vooral toe op verkeersveiligheid en alles wat 
met handhaving te maken heeft. Ook het rekeningrijden en 
verkeersfiscaliteit behoren tot zijn werkterrein. 

In Turnhout wil Paul meehelpen om de N-VA-afdeling verder 
uit te bouwen. Hij vindt hier een goede politieke ploeg terug met 
veel diversiteit, ervaring en interesses. Maar vooral met mensen 
die teamgeest als basis zien voor goed politiek werk. 

Het bestuur, onder leiding van voorzitter Els Baeten, vormt 
alvast een stevig fundament om het vertrouwen van de Binken 
te winnen. Als tandem zullen we met een kwalitatief sterke lijst 
naar de verkiezingen van 2018 trekken. 

U verdient iemand die de stad Turnhout ook in het Vlaamse 
Parlement in Brussel kan verdedigen.

Toerisme in Turnhout

Is de geest uit de Turnhoutse fles? 
Ieder jaar vieren vele Turnhoutenaren de kermis op de Grote Markt. Nergens anders wordt u zo hartelijk 
ontvangen als in Turnhout. In schril contrast daarmee staat de ontvangst van toeristengroepen die met een 
autocar onze stad bezoeken. 

De tijd dat men met louter kerststallen busladingen vol naar  
Turnhout en naar de Antwerpse Kempen kon lokken, is voorbij. 
Maar dat wil niet zeggen dat Turnhout geen andere grote troeven 
meer heeft: speelkaarten, strips, ministoomtreinen, een begijnhof 
als werelderfgoed en een prachtig jachtslot. Dat is niet niks! 

Meer beleving nodig in de stad
De toerist van vandaag wil echter vooral een stad kunnen  
‘beleven’. En dat kan een stuk beter. Door een betere, aantrek-
kelijkere infrastructuur en een duidelijkere omkadering van de 
bezoekersobjecten. De troeven vallen gewoonweg te weinig op in 
het nog altijd te grijze geheel.

Collega-reisleiders of buitenlandse vrienden benoemen de  
Grote Markt als ‘steriel’ en ‘doods’ en vragen zich af waar die  
gezellige drukte van vroeger gebleven is. En ze hebben nog 
vragen. Waarom heeft men bijvoorbeeld niet meer groen op de 
Grote Markt voorzien? Waarom wordt zo’n mooi jachtslot langs 
de Warandestraat volledig aan het oog onttrokken terwijl men 
na de afbraak van Academia de kans had om een prachtig  
panorama te creëren?

Ook mobiliteit en netheid aanpakken
Bovendien is het voor buschauffeurs vaak lang zoeken naar 
een geschikte parkeerplek. En autocars die toeristen weer gaan 
oppikken, rijden zich vaak hopeloos vast in een Turnhoutse file. 
Er is dus heel wat ruimte voor verbetering.

Blijkbaar denkt u er hetzelfde over. Uit verschillende bevragingen 
blijkt namelijk dat u minder tevreden bent over de netheid,  
mobiliteit en infrastructuur in uw stad dan andere gemeenten  
in Vlaanderen. De N-VA wil er alles aan doen om uw tevreden-
heid de komende jaren te doen groeien. Uw mooie Turnhout 
verdient beter!

#Bertbelgium 

Tijd om hoop te geven aan  
mensen in armoede
Niet lang geleden kreeg N-VA Turnhout bezoek van Fons 
Duchateau, OCMW-voorzitter in Antwerpen. Fons liet ons 
proeven van zijn aanpak in Antwerpen. In zachte woorden 
maar met harde cijfers. N-VA Turnhout wil daaruit leren om 
ook in onze stad de strijd tegen armoede en uitsluiting eerlijk 
en rechtvaardig te voeren. 

De eerste sleutel in dit verhaal van 
rechten en plichten is het onderwijs. 
Te vaak is armoede gekleurd. Kennis 
van de Nederlands taal draagt bij tot de 
ontwikkelingskansen van iedereen. 

De tweede sleutel is neen durven zeggen 
tegen een pamper- en pleisterpolitiek. 
Duidelijke afspraken zijn daarbij  
cruciaal. Worden die afspraken niet 
gevolgd, dan komen er sancties. Dat 
klinkt misschien hard, maar deze aanpak gaat net uit van het onwrikbare 
geloof in de mogelijkheden van de mensen.

We kunnen van de strijd tegen armoede een succes maken. Ga voor 
onderwijs. Help de kinderen en vooral ook de vrouwen. Haal ze uit hun 
isolement. Het werkt! Er is dus hoop. Als u ons daarvoor het vertrouwen 
geeft in 2018, willen we dit strenge maar rechtvaardige sociale beleid ook 
in Turnhout doorvoeren. Met oog voor al die mensen die het écht nodig 
hebben. 

Guy Heyns, trots OCMW-raadslid 

Vlaanderen investeert 
in veilige Turnhoutse 
wegen
N-VA Turnhout  
reageert verheugd  
op het feit dat 
Vlaams minister  
van Mobiliteit  
Ben Weyts belangrijke investeringen 
plant om het verkeer in Turnhout veiliger 
te maken.

 “Niet ondanks, maar dankzij de besparingen van 
de Vlaamse Regering kan de minister fors investe-
ren in onze mobiliteit”, zegt Els Baeten, voorzitter 
van N-VA Turnhout. “Wij zijn al lang vragende 
partij hiervoor.” 

Vlot en veilig verkeer is cruciaal voor de  
leefbaarheid en de economische ontwikkeling  
van onze regio. 

N-VA Turnhout is altijd pleitbezorger geweest voor 
een gerichte aanpak van cruciale mobiliteitsvraag-
stukken, zoals de Gierle Steenweg en de tunnel 
op de Steenweg op Zevendonk (aan de Sporthal 
Stadspark). 

We zijn blij dat Ben Weyts naar onze verzuchtingen 
luisterde en nu de daad bij het woord voegt.

 Hoe kunnen we meer toeristen lokken naar de Grote Markt en 
omstreken?

Deze maand trad Tim Pluys toe tot het bestuur van N-VA  
Turnhout. Een kans die deze jongere met beide handen greep.  
We zochten Tim op voor een kort gesprek. 

Hoe vul je je vrije tijd, Tim?
In mijn vrije tijd ben ik actief als scoutsleider. Begin november 
vond naar jaarlijkse traditie onze belofteviering plaats, de dag 
waarop ieder lid en iedere leider belooft zich, naar zijn vermo-
gen, zo veel mogelijk in te zetten voor de scouts, andere mensen 
te helpen, en zijn plichten te vervullen. 

Deze plechtigheid is belangrijk in vele opzichten. Ze laat elk jaar 
weer zien dat we er staan als één groep, één team met dezelfde 
normen en waarden. Het maakt duidelijk waar we voor staan 
binnen onze scouts: je verantwoordelijkheden opnemen, elkaar 
helpen, het voor elkaar opnemen. 

Zit daar ook de link naar de N-VA?
Absoluut. Die belofte wil ik immers verder trekken binnen het 
bestuur van N-VA Turnhout. Ik beloof me in te zetten binnen  
dit team, hulp te bieden aan mijn medebestuurders en aan  
mede-inwoners van Turnhout, waar ik kan. 

Ik wens het bestuur van N-VA Turnhout bovendien te bedanken 
voor het vertrouwen in mij. En u bedank ik voor het vertrouwen 
dat u stelt in onze partij. N-VA Turnhout zit momenteel dan 
wel in de oppositie, maar we blijven vechten in wat we geloven. 
Hopelijk ontmoeten we elkaar snel op een volgende activiteit van 
N-VA Turnhout! 

“Bij de N-VA vind ik teamgeest en  
verantwoordelijkheid terug”

Nieuw lid Tim Pluys:

“Ik wil Turnhout verdedigen  
van in de stad tot in het Vlaams  
Parlement.”
Paul Van Miert, Vlaams Parlementslid
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


