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Europa kreunt onder een ongeziene migratiecrisis. Meer dan één 
miljoen asielzoekers kwamen de  vorige jaren naar Europa. Meer dan 
45.000 onder hen trokken naar ons land. De regio Kempen deed  
behoorlijk haar duit in het zakje met opvang onder andere in Retie, 
Arendonk, Ravels en Turnhout. Vandaar dat de lokale N-VA-afdelingen 
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve  
Vereenvoudiging Theo Francken in de hoofdstad van de Kempen  
hebben uitgenodigd om zijn beleid toe te lichten. 

Het grootste opvangcentrum in Turn-
hout was ‘Corsendonck Apartments’ met 
ruim 377 plaatsen. Daarom is Els Baeten, 
voorzitter van N-VA Turnhout, blij dat 
Theo Francken zijn beleid persoonlijk 
komt toelichten: “De asielcrisis leeft in 
de Kempen, en zeker in Turnhout. Onze 
burgers vernemen van alles via de pers 
en sociale media, maar blijven duidelijk 
met vragen zitten. Vragen over hoeveel 
mensen we opvangen of over hoeveel 
vluchtelingen we blijvend gaan huisvesten 
in onze regio. Om nog maar te zwijgen 
over de verhalen die circuleren over wat 
asielzoekers krijgen als zie hier aankomen 

of over het ‘leefloon’. Op 14 maart kunnen 
ze van Theo zelf horen hoe de vork in de 
steel zit.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Paul 
Van Miert: “Theo Francken werd onlangs 
uitgeroepen tot populairste politicus van 
Vlaanderen. Zijn ingesteldheid en het 
harde werk dat hij levert, slaan duidelijk 
aan bij de Vlamingen, maar zeker ook 
bij de Walen. Theo is een man met een 
missie: geen woorden, maar daden.  Zijn 
beleid is correct,  rechtvaardig en streng 
als het moet.”

Beste  
Turnhoutenaars,

De volgers van onze Facebook- 
pagina wisten het al: Theo Toert 
in Turnhout. Jawel, staatssecreta-
ris Theo Francken, bevoegd voor 
asiel & migratie en administra-
tieve vereenvoudiging, heeft een 
duidelijke missie. En die komt hij 
op dinsdag 14 maart toelichten in 
de Kuub. We nodigen u uiteraard 
van harte uit op deze interessante 
avond.

In dit huis-aan-huisblad geven  
we ook graag het woord aan 
Vlaams Parlementslid Paul Van 
Miert.  Paul deed een schat aan 
ervaring op als schepen in onze 
buurgemeente Oud-Turnhout.  
Tot zijn recente verhuis naar 
Turnhout was hij daar actief als 
gemeenteraadslid. Onze N-VA- 
afdeling is blij dat we voortaan 
van Pauls kennis en expertise 
kunnen profiteren nu hij bestuurs-
lid is van N-VA Turnhout.

U ziet het beste Turnhoutenaar, 
de N-VA blijft in beweging. Wij zijn 
er voor u!

Els Baeten
Voorzitter N-VA Turnhout

 Iedereen is van harte welkom

Populairste politicus van  

Vlaanderen op bezoek

Theo Francken 
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Kempen
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Turnhout zet 2017 in met 
geslaagde N-VA-wandeling
Dit jaar koos N-VA Turnhout niet voor de traditionele nieuwjaars- 
receptie maar een heuse nieuwjaarswandeling. Het werd een heer-
lijke winterwandeling in het noorden van Turnhout, die we afsloten 
met een gezellig glaasje en heerlijke hapjes van ondervoorzitter en 
huiskok Koen Van Gorp. We zijn het jaar kortom goed begonnen!

Stadslijn Turnhout

N-VA wil alle wijken met 
elkaar verbinden
Voor het eerst in de geschiedenis van De Lijn worden 
steden en gemeenten structureel betrokken bij  
de organisatie van ons openbaar vervoer. N-VA  
Turnhout is blij met deze beslissing van Vlaams 
N-VA-minister Ben Weyts en legt meteen plannen 
voor een nieuwe Stadslijn in Turnhout op tafel. 

“Nadat een aantal lijnen in september 2016 al hertekend  
werden, wil de N-VA nu volop gaan voor een échte stadsbus”, 
zegt Vlaams Parlementslid Paul Van Miert. “De Stadslijn  
moet een verbinding maken tussen de diverse wijken,  
onze ziekenhuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de  
industriegebieden en het station.”

Dat de Vlaamse Regering lokale vervoersregio’s opricht, krijgen 
steden en gemeenten meer te zeggen over de bussen en trams die 
over hun grondgebied rijden. Een goede zaak voor de reiziger, 
want lokale politici weten vaak het beste waar een bus het meest 
nodig is en welke nieuwe halte er moet komen.

Wendbare bussen en routes die bijna heel Turnhout 
bedienen
De plannen van de N-VA voorzien in kleine, comfortabele, 

wendbare bussen, die bovendien milieuvriendelijk zijn. De 
nieuwe busroutes moeten iedereen de mogelijkheid geven om 
zich met het openbaar vervoer te verplaatsen in nagenoeg heel 
Turnhout. Een hogere frequentie van streeklijnen versterkt de 
N-VA-plannen voor een beter en toegankelijker openbaar ver-
voer.

“Uiteraard lieten we onze plannen narekenen door specialisten 
uit de sector”, stelt Paul Van Miert. “Daaruit blijkt dat onze voor-
stellen binnen de bestaande budgetten vallen. Méér zelfs: wat wij 
voorstellen, laat nog meer ruimte dan de bestaande stadslijnen.”

De N-VA zal haar voorstel plannen aan de verantwoordelijken 
van De Lijn. Zo willen wij hen ervan overtuigen dat alle  
inwoners en bezoekers van Turnhout veel te winnen hebben  
bij een échte stadslijn.

“Alle inwoners en bezoekers 
van Turnhout hebben veel te 
winnen bij een echte stadslijn.”
Paul Van Miert, Vlaams Parlementslid
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N-VA bezoekt federaal parlement
Op 2 februari bezocht N-VA Turnhout het federale parlement in Brussel. Yoleen Van Camp gidste ons met interessante weetjes en 
leuke anekdotes door het halfrond en de coulissen van het parlement. Zo konden de aanwezigen het hart van onze democratie beter 
leren kennen.

E34 krijgt  
onderhoudsbeurt
De E34 krijgt nog dit jaar een structurele onder-
houdsbeurt. De bestaande cementbetonverharding 
wordt verwijderd en vervangen door asfalt met een 
stille toplaag. Ook de vangrails worden vernieuwd. 
Niet alleen het rijcomfort zal hierdoor verbeteren. 
Ook de geluidshinder zal verminderen in Turn-
hout. De verkeersveiligheid vergroot bovendien.

De werken worden uitgevoerd tussen kilometers 28 en 37 van 
de autostrade. Het gaat om het stuk tussen de brug Oevelen-
berg/Herregracht en de spoorlijn naar Turnhout. Voor dit 
onderhoud is zo’n 20,5 miljoen euro voorzien. De middelen 
zijn afkomstig van de kilometerheffing op vrachtwagens.  
Het zijn de eerste wegenwerken die met deze middelen betaald 
zullen worden.

Schoolstraat in Turnhout 
Een twintigtal gemeenten in Vlaanderen voerden 
al een ‘schoolstraat’ in. Zo’n straat wordt dan 
tweemaal per dag afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer. De hulpdiensten en personen die in de 
straat een garage hebben, mogen wel passeren.

Het gemotoriseerd verkeer wordt steeds geweerd voor een 
periode van een half uur tot een uur, rond de openings- en 
sluitingstijden  van de school. Goede resultaten bewijzen dat 
dit het verkeer aan en rond de school veiliger maakt.

De N-VA vraagt de stad Turnhout om te onderzoeken of zo’n 
schoolstraat ook in Turnhout mogelijk is. Een eerste stap kan 
zijn om de scholen zelf te vragen om mee te stappen in zo’n 
systeem.

 Als auto’s en motoren niet mogen passeren aan begin en einde 
van de schooltijd, maakt dat de omgeving heel wat veiliger voor de 
leerlingen.

Theater 1900 wordt gerestaureerd
Op de gemeenteraad van oktober kaartte de N-VA de slechte staat aan van Theater 1900, een echt stukje Turnhouts erfgoed. 
De bevoegde schepen minimaliseerde de problemen en maakte geen aanstalten om schot in de zaak te brengen. 
Pas toen de media het verhaal oppikten en duidelijk werd dat onze inwoners zich achter de N-VA-oproep schaarden, zette de stad 
zaken in beweging. Tot onze grote vreugde werd het pand verkocht met het oog op restauratie. Theater 1900 krijgt ook een plek 
in het Turnova-project. Daarmee zal dit stukje Turnhoutse geschiedenis weer duidelijker zichtbaar worden in ons straatbeeld.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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