
In deze tijden van dure energieprijzen voor stookolie, benzine, gas,.. stappen
steeds meer mensen over op groene energie zoals zonnepanelen. Zonnepanelen

zijn wel duur in aankoop maar na enkele jaren heb je ze terug verdiend. De over-
heid geeft ook veel subsidies aan mensen die zonnepanelen plaatsen maar ja, ook
hier zit een communautair reukje aan door een subsidiebeleid in de beide gemeen-
schappen. Nog een groot voordeel is dat een zonnepaneel niet vervuilt en dat is zeer
mooi meegenomen als we willen dat de CO2-uitstoot vermindert om zo de aarde
leefbaar te houden voor onze kinderen en verdere generaties. N-VA Turnhout wil
hieraan zijn steentje bijdragen door het inrichten van een infoavond met de moge-
lijkheid voor de Turnhoutenaar om via een gezamenlijke aankoop een betere prijs te
kunnen bedingen.

N-VA Turnhout organiseert deze avond i.s.m. de firma
SOLAR TOTAL (www.solartotal.com)

Deze thema-avond gaat door op
donderdag 15 januari 2009 om 20 u in de 
Sporthal Technico,
Smiskensstraat  45
2300 Turnhout
Tel.  014 42 52 71

Els Baeten
Voorzitter N-VA Turnhout

Ben je jong, Vlaamsgezind en geën-

gageerd? Dan is Jong N-VA

Kempen echt iets voor jou! Een

gemotiveerde groep jongeren

levert via lokale acties, vormings-

activiteiten en de onvermijdelijke

kroegentocht strijd voor meer en

beter Vlaanderen in de Kempen.

Geïnteresseerd om mee te doen of

op de hoogte te zijn van onze acti-

viteiten, neem dan contact op.

Tot binnenkort !

Arnout De Cuyper
Maarten Gorris

Voorzitter Jong N-VA
KempenBestuurslid

Turnhout
arnout.decuyper@n-va.be

0498/33.51.71

Jong N-VA
Kempen, 

iets voor jou?

Turnhout
Ja a r ga ng  2 0 0 8  •  N r. 2  -  d e c e m b er  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

‘Zon op je dak = geld in je zak’

N-VA Turnhout organiseert een samen-aankoop

V.U. Els Baeten
Kongostraat 148    2300 Turnhout
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Twee jaar geleden ging de huidige legislatuur van
start. In die 730 dagen is er in Turnhout heel wat

gebeurd, ten goede maar ook ten kwade. Soms denk je
dat de hoofdstad van de Kempen in een stroomversnel-
ling terecht gaat komen, dan weer is het windstil en dob-
bert het bootje stuurloos rond. Soms kan je applaudisse-
ren, dan weer ben je ontzettend boos. Kijk maar naar …

TURNOVA
Na jarenlang ter plaatse trappelen wordt er eindelijk
werk gemaakt van de vroegere Brepolsgebouwen in de
Baron du Fourstraat. De afstotelijke bouwval wordt ein-
delijk afgebroken en maakt plaats voor tientallen woon-
gelegenheden, grote en kleinere winkels, horeca, de aca-
demies, een ondergrondse parking en … een torenge-
bouw met een draaiend restaurant. Mooi zo! Je vraagt je
alleen maar af waarom dit allemaal zo lang moest duren.
Hoe het in godsnaam mogelijk was dat
de eerste eigenaar, een Leuvense pro-
jectontwikkelaar, jarenlang iedereen aan
het lijntje mocht houden met waan-
zinnige, quasi onuitvoerbare voorstel-
len terwijl enkel de ondergrondse par-
king hem  interesseerde. Waarom werd
er zoveel tijd verloren met eindeloze
discussies over de oppervlakte van de
toekomstige winkels, de inplanting van
de academies, het behoud van het vroe-
gere kantoorgedeelte omdat … enkele
melancholische groene kleppers dwars
lagen en wisten dat ze hun slag thuis
konden halen omdat ze uitzonderlijk
ook eens mee in de Vlaamse of federale
meerderheid zaten? En terwijl de hele
boel van langsom steeds meer verkom-
merde, was dit oude Brepols ’s avonds
en vooral ’s nachts een lugubere verza-
melplaats voor kerels die het daglicht schuwden. De
buren in de Baron du Fourstraat trokken herhaaldelijk
aan de alarmbel maar vonden amper gehoor. Maar goed,
het einde van de tunnel komt in zicht. Alleen bestaat nog
altijd de grote vrees van de kleine middenstanders dat
het aanzuigeffect van Turnova zo groot wordt dat zij een
ongelijke strijd moeten gaan uitvechten om verder te
kunnen overleven. En, tussen haakjes, hoe zit het eigen-
lijk met dat ander gepland winkelcentrum van Le Bon
op de binnengronden van de Gasthuisstraat,
Vianenstraat en Victoriestraat? Stilte op alle fronten!

PARKEREN
De nieuwe parkeerregeling is nu circa anderhalf jaar
oud. Een verbetering, zo zeggen velen, een echte geld-
klopperij volgens anderen. Hoe dan ook, dat er iets

moest gebeuren, dat was duidelijk. Toch zijn er nog een
aantal onvolkomenheden, die dringend weggewerkt
moeten worden. En daar knelt momenteel het schoentje.
De lang beloofde evaluatie blijft uit en is nu weer maan-
den uitgesteld. Dat is niet ernstig. Het zet kwaad bloed
in wijken die nu de dupe zijn van het bewonersparkeren,
omdat zij nu alle overlast moeten opvangen.

VRIJ-DAGEN
Dertien jaar lang werd Turnhout gezegend (?) met VRIJ-
dagen. Een eenmansinitiatief van ex-burgemeester
Marcel Hendrickx, dat elk jaar om en bij de 100.000
belangstellenden lokte. Hoeveel Turnhoutenaars daar bij
waren, zegt het verhaal niet maar dat de meerderheid
van buiten de stad kwam, dat is zeker. Gedaan daarmee,
want het huidige stadsbestuur vindt dat de rem moet
opgetrokken worden. Van de negen avonden en één kid-

snamiddag, blijven er voortaan nog
slechts zes over. Terecht? Onterecht? De
discussies zijn open. Alleszins vond dit
vakantiefestival weerklank in
Vlaanderen en zelfs een stukje
Nederland. Kon ook moeilijk anders als
je ‘vedetten’ als Clouseau, Helmut
Lotti, Arno en ander kruim naar de
Grote Markt laat komen. Het
Sportpaleis loop nu ook om de haver-
klap vol. Maar daar moet je diep voor
in je geldbeugel tasten. In Turnhout kon
dat allemaal gratis en als je dan ook nog
in de VIP-tent geraakte was het feest
helemaal compleet. De champagne
vloeide er rijkelijk en er werd vaak
danig verbroederd en verzusterd.
Opvallend dan ook dat er meteen na de
burgemeesterswissel (en zelfs ook al
daarvoor) binnen het schepencollege

beslist werd dat de VRIJ-dagen tot normale normen
moeten terug gebracht worden omdat het de spuigaten
uitliep. Ruwe ramingen zeggen dat het festival jaarlijks
om en bij de 600.000 euro kostte. Voeg daarbij de inzet
van tientallen personeelsleden van de stad voor avond-,
nacht- en weekendwerk en het wegvallen van de par-
keergelden. De vedetten werden, zoals steeds voorge-
houden, betaald door sponsors. Dezelfde sponsors waar
ook het rijke Turnhoutse verenigingsleven moest gaan
aankloppen om in leven te blijven. En, omdat men al aan
‘de stad’ gesponsord had, schoven die verenigingen
haast keer op keer uit. In 2009 wordt er trouwens weer
met zware sponsoring gewerkt.  

WARANDE PROVINCIAAL
De Warande wordt in 2009 overgenomen door de pro-

Turnhout reilt, zeilt en… kabbelt

Wilfried Sylverans
Bestuurslid N-VA Turnhout
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De gemeenschapsdialoog of de communautaire
dialoog ligt op apegapen, of beter gezegd ligt stil.
Wie beweerde dat alles sereen en vlot zou ver-
lopen wanneer de “emmerdeurs” en de “karakter-
gestoorden “van de N-VA er niet  meer bij zouden
zijn, heeft ongelijk gekregen: er is geen dialoog
meer. 

Wat wel blijft zijn de Franstalige eisen: uitbreiding
van Brussel , een corridor naar Wallonie in St .
Genesius Rode, de benoeming van de drie incivie-
ke burgemeesters in de Brusselse Randgemeenten
. ( inmenging in  ‘n puur Vlaamse aangelegenheid
dus). Als klap op de vuurpijl halen de Franstaligen
de oude wafelijzerpolitiek weer boven : in ruil
voor de steun aan de KBC, die ze als een Vlaamse
bank beschouwen, willen de Franstaligen dat de
regering een inspanning doet ten gunste van de
Waalse vliegtuigonderdelenbouwer Sonaca.

Dit alles gebeurt dus nu zonder de N-VA, wij die
verweten werden stokken in de wielen te steken
van de gemeenschapsdialoog. Al veel gehoord van
de verwezenlijkingen van dat clubje? Dit clubje
blijkt wel degelijk een praatbarak te zijn waarvoor de 
N-VA steeds heeft gewaarschuwd.

Gestel dat de dialoog na Nieuwjaar weer op gang komt-
mits uiteraard weer enkele voorafgaande Vlaamse toe-
gevingen- en dat er enkele deelakkoordjes uit de bus
komen wat zullen die betekenen in vergelijking met de
broodnodige grondige hervorming van deze staat? Waar

blijft de arbeids-
markt politiek op
maat gesneden van
de totaal verschil-
lende noden van
Vlaanderen en
Wallonie? Wat van
de verandering van
het jeugdsanctie-
recht? Nog iets
gehoord van de
splitsing van B-H-
V? Kortom Leterme
Un heeft het
Vlaams regeerak-
koord overboord
gegooid en regeert
nu zonder een
Vlaamse meerder-
heid in het parle-
ment en met een
meerderheid van
Waalse ministers en
staatssecretarissen.

Aan een dergelijke regering doet de N-VA niet mee.
Daarom was de enige en juiste beslissing van ons con-
gres op 21 september om een dergelijke regering niet
meer te steunen.

Wat nu? Op 9 juni hebben we weer verkiezingen. Wat
heeft de N-VA de kiezer te bieden? Op institutioneel vlak
is er niets verwezenlijkt. Niet onze schuld!! Wat we wel
te bieden hebben is onze eerlijkheid  tegenover de kiezer
en onze rechtlijnigheid en ons niet aflatend streven naar
een moderne Vlaamse maar solidaire staat binnen de
Europese Unie.  Een Vlaanderen dat zijn eigen beleid
kan voeren ten gunste van de Vlaamse bevolking.  

Jan Tollenaere
Bestuur N-VA Turnhout

Waarom N-VA?

vincie. Tot grote ergernis van alle andere cultuurcentra
in de regio, die zich benadeeld voelen. Niet in het minst
overigens omdat diezelfde provincie sinds vorig jaar
ook al een tweede podium bouwde voor Turnhout. De
reden van deze overname is eenvoudig: de stad kan de
hoge kosten alleen niet meer aan. Bovendien moet er
dringend gerenoveerd worden en ook dat kost een pak
geld. De afspraak is dat de provincie zowel de gebou-
wen als het personeel overneemt en dat het stadsbestuur
zelf nog de programmering op zich neemt. Dat kost de

Turnhoutse belastingbetaler nog altijd 650.000 euro per
jaar of 1.780 euro per dag. Tijdens de onderhandelingen
werd dus afgesproken dat de provincie de jaarlijkse kost
van 3,5 miljoen euro of 10.000 euro per dag (146 miljoen
Belgische frank – 400.000 frank per dag) op zich neemt.
Bedrag dat al jarenlang en nu nog door de stad wordt
betaald. Geen tien belastingbetalers hebben ooit gewe-
ten dat er zoveel geld naar het cultuurcentrum ging. En
dan te weten dat amper 30% van de bezoekers aan de
Warande, afkomstig is van Turnhout. 

Waar blijft de arbeidsmarkt politiek op
maat gesneden van de totaal verschillende

noden van Vlaanderen en Wallonie? 
Wat van  de verandering van het 

jeugdsanctierecht? Nog iets gehoord 
van de splitsing van B-H-V?
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 

T E R U G S T U U R B O N
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Flor 
Van Noppen
Kamerlid

�

N-VA houdt vast aan verkiezingsbeloftes!
Bart De Wever: “De N-VA heeft 15 maanden
lang onderhandeld. Geen plek waar men ons
niet naartoe sleepte:  kaste-
len, hotels, wegrestaurants,
parlementen,… Al die tijd
hielden we vast aan onze
verkiezingsbelofte: de rea-
lisatie van een staatsher-

vorming. Om ons te wape-
nen tegen sociaaleconomisch
onheil. Maar op is op, en aan

‘operatie Frigo’ wou de N-VA niet deelnemen.
Een staatshervorming die naam waardig komt er

dus niet. Er zijn geen garanties qua timing, inhoud
en methodiek. De CD&V-top maakte tot onze spijt

een andere keuze, waardoor het kartel ophield te
bestaan.”

Wat nu?
Bart De Wever: “We steunen deze regering niet lan-

ger wat betekent dat Leterme nu zelfs een
federale regering leidt zonder Vlaamse
meerderheid en gedomineerd door
Franstaligen. Hij had nochtans gezworen
dit nooit te doen want “een regering zon-
der Vlaamse meerderheid is een regering
tegen Vlaanderen”, aldus Leterme nog
geen jaar geleden. Nu dragen we de gevol-
gen: geen akkoord over asiel en migratie,

sjoemelende ministers die mogen blijven zitten
zolang ze niet aan Franstalige topbenoemingen
raken en geen onderzoek naar de oorzaken van de
bankcrisis waardoor de Belgische “haute finance”
buiten schot blijft.”

Kris Van Dijck 
Vlaams 
parlementslid

Jan 
Jambon 
Kamerlid

DE N-VA 
WOU NIET 

DEELNEMEN 
AAN 

‘OPERATIE FRIGO’

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN 

UIT UW PROVINCIE

� STAATSHERVORMING VOOR EEN 
BELEID OP MAAT VAN VLAANDEREN

� SPLITSING B-H-V

� GOED BESTUUR

� GEZONDE FINANCIËN

� ACTIVEREN WERKLOZEN

� ONDERZOEKSCOMMISSIE KREDIETCRISIS

� BEGROTINGSOVERSCHOT

WAT DOET DE REGERING LETERME I ?
WELNIET

� REGEREN ZONDER VLAAMSE MEERDERHEID

� NIEUWE BELASTINGEN

� UITVERKOOP BANKWEZEN AAN PARIJS

� MASSALE REGULARISATIE ILLEGALEN

� SCHULDEN MAKEN OP KAP VAN DE VLAAMSE GEZINNEN

� EENMALIGE BEGROTINGSMAATREGELEN

� MINISTER DEWAEL WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN NA   
GESJOEMEL KABINETSMEDEWERKERS

� 7 MILJARD MINDER VOOR AANPAK VERGRIJZING

Bart 
De Wever 

N-VA-voorzitter 
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