
Ruim vijf maanden geleden trokken we naar de
stembus voor de vervroegde federale verkie-
zingen. En met succes! In het kanton Turnhout
haalden we het ongelooflijke resultaat van

32,29 %, een absolute overwinning! Ik dank dan ook oprecht iedereen die zijn of
haar stem op onze partij of op mij persoonlijk uitbracht.  
In Turnhout hebben we nu alle troeven in handen voor de toekomst. N-VA
Turnhout wil na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 positief wegen op het
beleid. Daarom doen wij een beroep op u. Loods ons mee naar de volgende verkie-
zingsoverwinning en word lid! Onze lokale partijwerking is niet saai of duf. Wij vol-
gen het beleid in de gemeenteraad en in de commissies, wij wonen informatieve
arrondissementele vergaderingen bij, partijbijeenkomsten en ook partijfeestjes. 

DENK, DURVEN, DOEN … OOK IN TURNHOUT!
Een gedreven en gemotiveerd team van bestuursleden en het groeiend aantal leden
in Turnhout bewijzen dat er op lokaal vlak niet alleen behoefte is maar ook ruimte
om in het Turnhoutse politieke landschap onze stem te laten horen. De roep om ver-
andering klinkt de laatste tijd steeds luider als het gaat over de manier waarop onze
stad bestuurd wordt … denk bijvoorbeeld maar aan de mobiliteitsproblemen.
Persoonlijk durf ik ook een speciale oproep doen aan alle
dames die enig engagement in een sympathieke en moderne
partij als de N-VA durven aangaan.  
Beste inwoner van Turnhout, steun de N-VA om bij de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen uit te groeien tot een ster-
ke beleidsfractie die positief op het beleid zal wegen!

Els Baeten
Voorzitter N-VA Turnhout

els.baeten@n-va.be

27 verenigingen in Turnhout 
streden voor het behoud van het

historische hekken rond de 
Sint-Pieterskerk. Ook N-VA
Turnhout drong er achter de

schermen op aan om dit monu-
ment te behouden en op te nemen
in het ontwerp van de aanleg van

de nieuwe markt.

Eindelijk is de kogel door het …
hek: Vlaams minister Geert
Bourgeois (N-VA) heeft het 

hekken geklasseerd  als erfgoed
en als beschermd monument.
Ongetwijfeld zal het hek mooi

geïntegreerd worden in de 
vernieuwde Grote Markt!

De kogel is 
door de kerk 
of beter … 

door het hek!
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Vlaams minister 
Geert Bourgeois 
(N-VA) klasseerde het hekken
rond de Sint-Pieterskerk als
erfgoed en als beschermd
monument.

N-VA Turnhout kijkt 
naar de toekomst

INTERESSE OM MEE TE WERKEN? 
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze bestuursleden!

• Els Baeten (voorzitter), Kongostraat 148, els.baeten@n-va.be

• Romain Van de Pol (ondervoorzitter), Hertoginstraat 1 bus 8,
romain.vandepol@n-va.be

• Paul Falleyn (secretaris), Drieskensstraat 26, paul.falleyn@n-va.be

• Wilfried Sylverans (communicatie), Lokerenstraat 119, 
wilfried.sylverans@n-va.be
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Door de leegstand van talloze handelspanden in
de Patersstraat, Herentalsstraat en Otterstraat

verloedert de buurt, devalueert de waarde van de
woningen en wordt het onveiligheidsgevoel van
bewoners en toeristen gevoed. N-VA Turnhout
vraagt een doortastende aanpak.

Het Turnhoutse stadsbestuur trekt volop de kaart
van het grote (onrealistische?) Turnova op de site
Brepols achter de Grote Markt. N-VA Turnhout en
vele winkeliers vragen zich af waarom Turnhout
niet eerst de leegstand van bestaande winkelpanden
aanpakt in plaats van een duur project te promoten
dat bovendien al jaren aansleept. 

PLAATSELIJKE WINKELS 
MOETEN VOORRANG KRIJGEN
Wij vrezen voor een Genks scenario, waar de win-
kelcentra omwille van de vaak torenhoge huurprij-
zen snel uitgroeiden tot kankerplekken. Hoe zal het
stadsbestuur de verhuur van winkels in Turnova
aanpakken als men nog niet eens een sluiting van
onder andere Delhaize aan de Graatakker en het

postkantoor aan de Elisabethlei kan voorkomen?  
N-VA Turnhout trekt daarom volop de kaart van de
lokale economie en steunt de activiteiten van lokale
handelaars en ondernemers. Een goede invulling en
spreiding van winkels en horecazaken in de binnen-
stad en bedrijven in de rand zorgt voor welstand,
schept banen en zorgt voor een welvarend
Turnhout.  

Pintje drinken op de Grote Markt en de auto in de
buurt van de winkels parkeren?  Het moet weer
kunnen!

Frederik Geudens is
bestuurslid van N-VA
Turnhout en parlementair
medewerker van Vlaams
Parlementslid Vera Celis.
We voelden hem kort aan
de tand over zijn motivatie
en inzet voor de N-VA.

Wat was je motivatie om lid te worden van N-VA?
Ik kom uit een Vlaams-nationaal nest en in 2005
werd ik lid. Dat was een logische keuze. Niet alleen
kan ik me vinden in de uitgesproken Vlaamse
standpunten van de N-VA, ook de manier waarop
ze aan politiek doet, spreekt me aan: rechtlijnig,
zakelijk en altijd met stevig onderbouwde analyses.
Ook wanneer het gaat over gevoelige maatschappe-
lijke thema’s zoals inburgering schuwt de partij het
debat niet.

Je werkt nu in het Vlaams Parlement. Hoe ben je
daar terechtgekomen?
De N-VA behaalde een erg goed resultaat bij de
Vlaamse verkiezingen in 2009 waardoor ook de per-

soneelsploeg versterkt moest worden. Ik had op dat
moment net mijn Master Sociologie behaald en
besloot deel te nemen aan de selectieproeven. Dat
lukte aardig en een dikke week later kreeg ik een
telefoontje van Vera Celis. Zij behaalde als politieke
neofiet een erg mooie persoonlijke score. Voor mij
was dat aanbod een unieke kans: politiek is immers
mijn passie en zo kan ik me er ook voltijds voor
inzetten.

Wat doe je precies in het Vlaams Parlement?
Als parlementair medewerker heb ik een veelzijdige
taak. Ik volg dossiers op en bereid parlementaire ini-
tiatieven voor. Vera was lange tijd leerkracht aan het
St.-Aloysiusinstituut in Geel. Die ervaring komt
haar nu van pas als lid van de commissie Onderwijs
en Gelijke Kansen. Momenteel is er bijvoorbeeld
veel te doen rond de aangekondigde hervorming
van het secundair onderwijs. Daarnaast proberen
we ook aandacht te besteden aan lokale dossiers
zoals mobiliteit. Verder beheer ik de website van
Vera, schrijf ik persberichten en onderhoud ik de
contacten met organisaties uit het middenveld. Tot
slot probeer ik ook mijn steentje bij te dragen aan de
lokale verankering van onze Turnhoutse afdeling.

Turnhout 
ondernemersstad? 

Lidmaat:  Frederik Geudens

GROETEN UIT TURNHOUT
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Hoe haalbaar is de opeenstapeling van projecten?

N-VA Turnhout is voorstander van stadsvernieuw-
ing en extra woongelegenheid. Maar de huidige

meerderheid wil tegen 2012 blijkbaar vooral zo veel
mogelijk stadsprojecten uitvoeren: het project Grote
Markt, de Noordboulevard, de ver-
nieuwde Stationsomgeving en nu
het Stedelijk Plateau … 

Uiteindelijk gaat het hier om de
mobiliteit en de leefbaarheid van
de stad. Zijn al deze projecten ooit
afgetoetst op hun haalbaarheid?
En waarom worden deze plannen
allemaal als aparte projecten
beschouwd?

ÉÉN GROOT PROJECT
Architect Luc Vanhout stelt in zijn Turnhout Parkstad-
plan dat men al deze projecten als één groot geheel

moet zien, waarbij Turnhout een centrumfunctie ver-
vult. N-VA Turnhout vreest dan ook dat het rechtzetten
van één eventueel verkeerde beslissing de
Turnhoutenaar veel geld zou kunnen kosten.

VERNIEUWEN OM TE VERNIEUWEN
Bovendien is de N-VA het er niet mee eens
dat men het weinige water - zoals de mooie
vijvers in het Stadspark - deels wil dicht-
gooien om er een “veredelde molshoop” van
te maken. Turnhout is momenteel blijkbaar in
hetzelfde bedje ziek als vele andere steden:
vernieuwen om te vernieuwen. Het stads-
bestuur heeft duidelijk de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2012 in haar agenda gezet!

Tom Versmissen 
Bestuurslid N-VA Turnhout

Van een centrumstad als Turnhout mag je verwachten
dat ze werk maakt van een langetermijnvisie, een dui-
delijke planning en een heldere communicatie met
haar inwoners. Maar niets is minder waar wanneer we
praten over het mobiliteitsbeleid in Turnhout, de regio
en het gewest.  

Doordat er geen langetermijnvisie is (of
masterplan, want voor Turnhout is elk
project - hoe klein ook - een masterplan),
worden problemen steeds verschoven
naar andere buurten zonder rekening te
houden met de mogelijke ongemakken
of gevolgen. 

WANORDE
De verschillende mobiliteitsdebatten
hebben duidelijk gemaakt dat het
zogenaamde “wensconcept” er een is
van het bestuur en niét van de Turnhoutenaren. Het
wanordelijk beleid heeft zo zijn gevolgen voor de Ring,
Grote Markt, Turnova, Noordboulevard of Hertog
Hendrik I-lei, Heizijde, station, Innovatiepark, ontslui-
ting van de diverse woonzones en als orgelpunt “Het
Stedelijk Plateau” of “De Stedelijke Molshoop”.

LEEFBAAR TURNHOUT
Ondertussen is het plan-Vanhout of ‘Parkstad
Turnhout’ algemeen bekend.  Het plan is niet heilig-
makend maar het getuigt wel van een langetermijn-
visie. Het is een schoolvoorbeeld van wat een master-
plan behoort te zijn. Het toont aan hoe Turnhout kan

uitgroeien tot een leefbare centrumstad waar het ook
aangenaam is om wonen.

Het ontbreken van een duidelijk
masterplan brengt de toekomst van
onze ‘Parkstad Turnhout’ in gevaar. 
N-VA Turnhout hoopt nochtans dat de
wensconcepten van u, Turnhoutenaren,
waarheid worden!

Wilfried Sylverans
Bestuurslid N-VA Turnhout

Turnhout en haar (gemiste) mobiliteit

Het stadsbestuurheeft duidelijk degemeenteraads-verkiezingen van 2012 in haar agenda gezet!

Het ontbreken vaneen duidelijk master-plan brengt de toekomst van onze‘Parkstad Turnhout’in gevaar.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

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.
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen,
met tien procent meer dan de tweede partij. Dank zij deze eclatante resul-
taten doet een hele schare nieuwe parlementsleden zijn intrede in de
Kamer. Wij stellen de Antwerpse parlementsleden graag aan u voor.

� JAN JAMBON
°1960 - Brasschaat
Gehuwd, vader van twee 
dochters en twee zonen
Jan Jambon was jarenlang
bedrijfsleider. Sinds 2007 is hij
fractievoorzitter in de Kamer,

waar hij zich toelegt op financiën en begroting.
In deze legislatuur richt hij zich vooral op de
ultieme reorganisatie van d ie domeinen.

Republikein, Standvastig, Bedrijfsleven,
Voeren/ Toscane, Opera

� SOPHIE DE WIT
°1973 - Aartselaar
Samenwonend, mama van een
zoontje van bijna 1 jaar
Sophie De Wit was sinds 2009
Vlaams parlementslid  maar zet
nu de stap naar het federale 

parlement. Deze jonge mama was advocate aan
de balie van Antwerpen en had  een eigen 
advocatenkantoor. In het federale halfrond wil
ze zich als voorzitter van de commissie-Justitie
voornamelijk  toeleggen op dat domein.

Goedlachs, Gelukkig, Spontaan, Leer- en
nieuwsgierig, Koppig

� FLOR VAN NOPPEN
°1956 - Dessel
Vader van één zoon
Flor Van Noppen staat al jaren
bekend voor zijn verbeten strijd
voor gezond en veilig voedsel.
Controle op en steun aan het

voedselagentschap zijn daarin onontbeerlijk . 
Wie morrelt aan de kwaliteit van ons voedsel,
krijgt Flor op zijn pad .

Optimist, Doorzetter, Levensgenieter,
Volksmens, Boerenbuiten

� ZUHAL DEMIR
°1980 - Antwerpen
Gehuwd, geen kinderen
Zuhal Demir is van Koerd isch-
Turkse origine maar is een 
rasechte Limburgse d ie in
Antwerpen woont. Ze werkte er

als advocate aan de Antwerpse balie, vooral in
dossiers rond arbeidsrecht. Ze adviseerde
bedrijven over arbeidsovereenkomsten, 
herstructureringen, loonoptimalisatie, … Zuhal
is een nieuw gezicht in het federale parlement.

Gastvrij, Rechtlijnig, Kleurrijk, Efficiënt,
Rechtvaardig

� MINNEKE DE RIDDER
°1981 - Ranst
Samenwonend, moeder van 
twee zoontjes
Minneke De Ridder is een jonge moe-
der die met haar gezin in het lande-
lijke Ranst woont. Ze werd geboren

in een Vlaams nest en die gezindheid draagt ze met eer.
Minneke kwam vijf jaar geleden bij de N-VA en zet nu
voor de eerste keer de stap naar de nationale politiek.

Eerlijk, Rechtuit, Standvastig, 
Spontaan, Dapper

� BERT WOLLANTS
°1979 - Lier - Alleenstaande
Als kabinetsmedewerker was Bert
Wollants sinds 2005 actief in de
domeinen energie- en milieubeleid
waar hij heel wat inhoudelijke erva-
ring opdeed. In zijn vrije tijd gaat

de aandacht vooral naar jeugdparticipatie en de
ondersteuning en versterking van lokale jeugdraden. 

Kabinetservaring, Polyvalent, Dossierkennis,
Milieu & energie, Jeugdparticipatie

� JAN VAN ESBROECK
°1969 - Kalmthout
Samengesteld gezin met 
vijf dochters
Het federale parlement krijgt
met Jan Van Esbroeck  iemand
die de Antwerpse haven kent

‘van in de buik ’. Hij werkte er dan ook  geduren-
de 20 jaar als maritiem bed iende. Jan zal zich
vooral inzetten voor de duurzame 
ontwikkeling van werkgelegenheid  en een 
vermindering van lasten op arbeid .

Sociaal, Vlaams-nationalist, Hulpvaardig, Eerlijk
& correct, Gemotiveerd

� REINILDE VAN MOER
°1957 - Willebroek
Gehuwd, twee kinderen en een
pracht van een kleinkind
Tot nu toe was het reilen en 
zeilen van de Antwerpse univer-
sitaire studenten Reinildes werk-

terrein. Vooral de student in nood  en de proble-
matiek  van de jobstudent kregen haar volle 
aandacht. In de OCMW-raad  van Willebroek
houdt ze het sociaal beleid  van haar gemeente in
het oog. Reinilde zet haar eerste stappen in het 
federale halfrond.

Goedgemutst, Trouw, Eerlijk, Spontaan,
Idealistisch

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN UIT DE PROVINCIE ANTWERPEN

De N-VA telt in de Senaat maar liefst vijf verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Frank Boogaerts 
(Lier) 

Bart De Wever
(Berchem)

Inge Faes 
(Puurs) 

Luc Sevenhans
(Brasschaat) 

Liesbeth Homans
(Wilrijk)

�

150/10- TURNHOUT:047-  09-11-2010  17:05  Pagina 4


