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Meer weten over 
N-VA Turnhout?

 www.n-va.be/turnhout

 N-VA Turnhout

 @NVATurnhout

Beste Turnhoutenaar

We staan op minder dan een jaar van de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen op 
14 oktober 2018. Elke partij bereidt zich 
voor op die stembusgang. 

Zo ook de N-VA. Onze bestuursleden 
kijken met een kritisch, maar constructief 
oog naar het beleid van de huidige meer-
derheid. Daarbij laten we ons steunen 
door de studiedienst, de parlementsleden 
en de ministers van de N-VA.

We blijven geloven dat de Verandering 
ook in Turnhout zal werken. Met een 
duurzaam hart voor Turnhout zullen 
we naar de kiezer trekken en we zullen 
bewijzen dat we ook uw mening ter harte 
nemen. Werken aan Turnhout is werken 
aan uw toekomst!

Tot binnenkort!

Els Baeten
Afdelingsvoorzitter

Bart De Wever komt naar Turnhout

De Verandering 
Werkt
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Na drie jaar regeringsbeleid maken 
we graag een tussenstand op van 
de beloofde Verandering. Want wat 
blijkt? Cijfers en prognoses van 
onafhankelijke instanties bewij-
zen effectief dat De Verandering 
Werkt! Nationaal voorzitter Bart De 
Wever komt dat graag toelichten 
op vrijdag 16 maart om 20 uur in 
het Paterspand in Turnhout. U bent 
meer dan welkom. Breng gerust een 
collega, kennis of familielid mee.  
Vooraf inschrijven is  
niet nodig.

Vrijdag 16 maart 2018
20 uur

Paterspand, Patersstraat 100

73 ANPR-camera’s maken Turnhout veiliger p. 2 Al wandelend het nieuwe jaar in p. 3
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Nieuws uit de provincie
Sint-Pietersinstituut en provincie 
Antwerpen slaan handen in elkaar 
voor meer klimaatvriendelijkheid
De provincie Antwerpen 
reikt 75 000 euro uit aan 
het Sint-Pietersinstituut 
in Turnhout. Het 
instituut wil de meest 
klimaatvriendelijke 
school in de regio 
worden. En daar helpt 
de provincie graag een 
handje bij.

De school neemt een aantal 
initiatieven om werk te maken 
van duurzaamheid en klimaat-
vriendelijkheid: 

  De installatie van zonnepanelen
  In de heraanlegplannen van de campus rekening houden 

met de CO₂-uitstoot
  De leerlingen sensibiliseren en aanmoedigen om ook thuis 

werk te maken van duurzaamheid 
  De integratie van twee gebouwen in een bestaande 

stookinstallatie via een warmtenet
  De opsplitsing van de verwarmingskringen en een betere 

sturing

73 ANPR-camera’s maken Turnhout 
veiliger 
In 2013 deden de zogenaamde ANPR-camera’s – camera’s met 
nummerplaatherkenning – hun intrede in Vlaanderen. Deze 
toestellen kunnen geseinde voertuigen traceren, maar de camera’s 
zijn ook uitermate geschikt om de toegelaten snelheid op wegen te 
controleren via trajectcontrole. De politiezone Turnhout telt 
inmiddels 73 ANPR-camera’s. Daarmee scoort onze zone erg 
hoog in Vlaanderen. 

Met 11 mobiele ANPR-camera’s 
is de politiezone Turnhout in 
Vlaanderen koploper. De 62 vaste 
ANPR-camera’s zijn dan weer goed 
voor een derde plaats. Vlaams Par-
lementslid Paul Van Miert is erg blij 
met deze cijfers: “Het ANPR-came-
raschild is een belangrijke tool in de 
strijd tegen snelheidsovertredingen, 
georganiseerde misdaad en terroris-
me. Dat Vlaanderen, en Turnhout bij 
uitstek, koploper is, stemt mij zeer 
tevreden. De Vlaamse politiezones 
beschikken over ruim 698 mobiele en 
vaste ANPR-camera’s. Wallonië telt er  
slechts 14 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest amper 10.”

Nieuws uit de provincie

Provincie Antwerpen investeert in verkeersveiligheid
Kent u 10op10-schoolomgevingen? De provincie Antwerpen verleent met dit initiatief subsidies aan  
basisscholen en gemeenten. Het geld kan gebruikt worden om schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. 
Ook Turnhout pikt zijn graantje mee.

Nieuwe fietsenstalling Sint-Victor
Basisschool Sint-Victor ontving een bedrag van 4 973,10 euro. De school 
investeerde dat bedrag in de bouw van een nieuwe fietsenstalling.

Veilig van en naar school
De stad Turnhout realiseerde, samen met Oud-Turnhout en Beerse, een 
digitale schoolroutekaart en ontving hiervoor een subsidie van 5 000 euro. 
De digitale schoolroutekaart stippelt voor alle leerlingen 
een veilige schoolroute uit. Op die manier fietsen leerlingen 
veilig van en naar school.

  Meer informatie over dit project? Surf naar www.10op10.be

  Els Baeten 
Provincieraadslid

  Met een toelage van 75 000 
euro steunt de provincie het 
Sint-Pietersinstituut bijzijn 
doel de meest klimaatvrien-
delijke school van de regio te 
worden.

  De Vlaamse politiezones 
beschikken over ruim 698 
mobiele en vaste 
ANPR-camera’s. Wallonië 
telt er slechts 14 en het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest amper 10.

  Met dank aan het project 10op10 kreeg basisschool 
Sint-Victor een nieuwe fietsenstalling en kunnen 
alle Turnhoutse leerlingen via een veilige route van 
en naar school.

“Het ANPR-cameraschild is een 
belangrijke tool in de strijd tegen  
snelheidsovertredingen, georganiseerde 
misdaad en terrorisme.”

Paul Van Miert, Vlaams Parlementslid
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Installatiepremie moet rekening houden met kinderen 
De installatiepremie dient om mensen eenmaal in hun leven de mogelijkheid te geven om na een periode 
van dakloosheid een nieuwe woonst van basisinrichting te voorzien. Op dit moment bestaan hierover twee 
verschillende wetgevingen waarbij de ene groep een som geld per adres krijgt van het OCMW, terwijl de 
andere groep een som per volwassene ontvangt. Ouders van minderjarige kinderen krijgen bovendien geen 
extra geld voor de bijkomende benodigdheden van hun kinderen. Daar moet verandering in komen, vinden 
Turnhouts OCMW-raadslid Guy Heyns en N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel.

Een premie per adres met toelage voor elk kind
Het budget van jaarlijks meer dan twaalf miljoen euro kan 
beter gespendeerd worden. Het is niet logisch dat drie broers of 
vrienden – die bijvoorbeeld na een verblijf in een asielcentrum 
besluiten samen te gaan wonen – in totaal meer dan 3 400 euro 
kunnen ontvangen, terwijl een alleenstaande moeder van twee 
kinderen het met 1 190,27 euro moet doen. Kamerlid Valerie 
Van Peel heeft daarom een wetsvoorstel klaar dat de verschil-

lende wetten op elkaar afstemt en meer rekening houdt met de 
noden van de kinderen. Het wetsvoorstel voorziet één premie 
per adres en een toelage van 125 euro per inwonend kind.
“Het budget wordt op die manier eerlijker verdeeld en er wordt 
eindelijk rekening gehouden met kinderen. Elk kind heeft 
immers recht op een degelijk bed, een eigen slaapplaats, stu-
deerruimte... De N-VA toont met dit voorstel eens te meer haar 
sociale gelaat”, besluit Guy Heyns.

“De N-VA toont met 
dit voorstel eens te 
meer haar sociale 
gelaat.”

Guy Heyns, OCMW-raadslid

Nieuwjaarswandeling groot succes

De nieuwjaarswandeling op 28 januari was een succes! Samen met 60 sympathisanten wandelden we 2018 in. Bedankt iedereen!

“Het voorstel voorziet 
één premie per adres 
en een toelage van 
125 euro per inwonend 
kind.”

Valerie Van Peel, Kamerlid



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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