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TURNHOUT

Een nieuwe meerderheid in Turnhout 
betekent voor de N-VA niet dat de 
plannen die we hadden op tafel 
blijven liggen. Onze mandatarissen 
zullen kritisch maar opbouwend 
eigen accenten blijven toevoegen.

Het leidmotief van ons engagement 
zijn voorstellen en initiatieven die u 
ten goede komen, nu of in de toe-ten goede komen, nu of in de toe-
komst. Op dossiers die u bezighou-
den – de vluchtelingen in Turnhout, 
Turnova, de leegstand, vuilnis, 
armoede – formuleren we antwoor-
den die aansluiten bij de N-VA-visie. 
We hopen dat de binnenstad weer 
zal bruisen en dat iedereen zich 
thuis voelt in Turnhout. 

Door de feestdagen zal de politiek in 
december op een lager pitje staan. 
Onze geliefde stad kan in die 
periode rekenen op een ‘lopend 
bestuur’ om dan in januari met 
samenhorigheid verder te werken 
aan een positief en constructief 
beleid, waar u zich in kan vinden. 
Vanuit de oppositie zal de N-VA daar 
een stevige bijdrage aan leveren. 

Alvast fi jne feestdagen 
gewenst, van de voltallige 
ploeg van N-VA Turnhout!

  

Onlangs publiceerde de dienst 
Gelijke Kansen een rapport met 
zeer verontrustende cijfers om-
trent armoede en jobverlies. Onze 
grafische industrie heeft het (zeer) 
moeilijk en wat als ook Philips het 
licht zou uitdoen? De N-VA wil 
daarom volop inzetten op een goed 
sociaal beleid in Turnhout. In die 
optiek lanceren we hier graag twee 
nieuwe begrippen.

ZORG VOOR WERK EN WERK 
VOOR ZORG
Onze oude industrie verdwijnt en 
onze bevolking veroudert. Er komt 
dus een zorgmaatschappij aan die 
amper nog betaald kan worden. amper nog betaald kan worden. 
Maar de N-VA ziet hierin vooral een 
kans: we kunnen van ‘zorg’ onze 
nieuwe ‘industrie’ maken. Onze ge-
weldige Kempische mentaliteit, ons 
ziekenhuis en onze opleidingen voor 
verzorging en verpleging kunnen – 
in samenwerking met Licalab, onze 
scholen en onze bedrijven – innova-
tief aan zorg werken. Zo houden we 
de zorg betaalbaar voor iedereen. 

‘TOUCH EN GO’-ZORGBELEID
In Turnhout flirten veel alleenstaan-
de ouders en mensen die net hun 
werk verloren met de vaak ‘onzicht-
bare’ armoedegrens. Vaak zijn zij 
te trots om hulp te vragen in een 
moeilijke situatie. Nochtans kan een 
klein zetje of een helpende hand al 
voldoende zijn om hen de doorstart 
te geven die hun leven weer op de 
rails zet. Eenmaal iemands voeten in 
de modder van de armoede zijn ge-
zogen, is dat laatste een stuk minder 
eenvoudig. 

Door werk te maken van een ‘Touch 
en Go’-zorgbeleid vermijden we dat 
er steeds meer nieuwe armen ont-er steeds meer nieuwe armen ont-
staan bij onze bevolking en blijven 
we onze stadsgenoten (pro)actief 
steunen. Voor deze nieuwe vorm van 
zorgbeleid wil de N-VA tijd, ruimte 
en middelen vrijmaken. Dat zijn we 
onze bevolking verplicht.

Guy Heyns
OCMW-raadslid

N-VA Turnhout zet in op zorg en 
armoedebestrijding

Els Baeten
Voorzitter N-VA Turnhout

BESTE INWONERS,

Wissel van de wacht in 
gemeenteraad
Jan Boulliard (48 jaar), de penningmeester van 
N-VA Turnhout, zetelt voortaan namens de N-VA in 
de Turnhoutse gemeenteraad. Jan is nu al OCMW-
raadslid en lid van het Vast Bureau voor de N-VA.

www.n-va.be/turnhout
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Els Baeten
Voorzitter N-VA Turnhout
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ZATERDAG 5 DECEMBER 2015 

Op 5 december trekt N-VA Turnhout 
naar Brugge voor een cultuurhisto-
rische wandeling. We nodigen u van 
harte uit om ons daarbij te vergezel-
len. Naast de wandeling krijgt u ook 
de gelegenheid om te kerstshoppen 
in de binnenstad of een bezoek te 
brengen aan de kerstmarkt.

PROGRAMMA
•  Vertrek om 10 uur aan parking 

Snollaert (aan het stadspark 
Turnhout)

•  Carpoolhaltes in Vosselaar en 
Beerse

•  Aankomst in Brugge om 12 uur 
(koffietje, lunch op eigen initia-
tief)

•  Om 13 uur wandelen we door 
Brugge onder leiding van een gids 
(voor de liefhebbers)

•  Vanaf 14.30 uur kan u de 
kerstmarkt bezoeken of aan 
kerstshopping doen (op eigen 
houtje)

•  Rond 18 uur (afhankelijk van het 
weer) vertrekken we terug naar 
Turnhout

PRAKTISCHE INFO
•  Deelnameprijs: 15 euro
•  Inschrijven kan tot 25 november
•  Schrijf je in door een mailtje naar 

koen.vangorp@n-va.be met 
vermelding van het aantal 
personen en de opstapplaats

•  Inschrijving is enkel geldig na 
betaling op rekeningnummer 
BE25 9730 7034 9282 van N-VA 
Turnhout met vermelding naam 
en aantal personen

Hopelijk bent u op zaterdag 
5 december massaal van de partij. 
Wij kijken er nu al naar uit!

Onlangs meldde de NMBS dat de vernieuwing van 
de ‘varkensneuzen’ minstens vier maanden vertra-
ging heeft opgelopen. De treinreizigers zullen dus 
nog geruime tijd in aftandse wagons naar hun werk 
moeten reizen. Federaal volksvertegenwoordiger 
Yoleen Van Camp en N-VA Turnhout  stellen voor om 
tot die tijd de gedupeerde reizigers een sorry-pas te 
geven. “Wij blijven ijveren voor volwaardig treinver-
voer van en naar de hoofdstad”, besluit N-VA-fractie-
leider Erwin Brentjens.

Wandel mee door Brugge met N-VA Turnhout

N-VA-gemeenteraadsleden Vera 
de Jong en Pascale Mathé stellen 
voor om op de begraafplaatsen 
van Turnhout herdenkingsplek-
jes te voorzien voor doodgeboren 
kindjes. Door een recente decreet-
wijziging kunnen ouders nu na-
melijk ook een levenloos geboren 
kind van minder dan 12 weken 
zwangerschap laten begraven of 
cremeren.

“Een levenloos geboren kindje bete-
kent een groot verlies voor het hele 
gezin. Om dit verlies te verzachten, 

stellen we voor om een 
apart herdenkingsplaatsje in 
te richten”, aldus raadsleden 
Mathé en de Jong. 

“Zo’n sterretjesweide wordt 
speciaal gereserveerd voor 
de herdenking van leven-
loos geboren kinderen. 

Ook als ouders niet kiezen voor 
begraving of crematie, moet het 
afscheid waardig verlopen.”

Op een sterretjesweide kunnen 
ouders hun kindje dus een 
persoonlijk plekje geven. Dat kan 
voor ouders een enorme troost 
betekenen.

Wat hebben Esprit, Casa, Didi, 
Blokker en Peeters-Govers met 
elkaar gemeen? Het zijn allemaal 
winkels die wegtrekken uit het 
Turnhoutse centrum en ook de 
horeca op de Markt heeft het moei-
lijk. Tijd om daar iets aan 
te doen, zegt de N-VA.

Vroeger moest je in het centrum zijn 
voor het stadskantoor, het zwembad, 
het ziekenfonds, de cinema, de post. 
Maar opeenvolgende beslissingen van 
de vorige stadsbesturen verhuisden 
winkels en diensten naar de rand. En 
dus kwamen er grootschalige winkel-

parken langs de Gierlesteenweg en de 
Ring, waar je wel gratis kan parkeren, 
maar die ook een stevige verkeers-
chaos veroorzaken (door de onaange-
paste verkeersinfrastructuur).

In het centrum werd het parkeren 
op de Markt afgeschaft, ondanks 
de belofte dat dit pas na het openen 
van de Turnovaparking zou gebeu-
ren. Bovendien stegen de parkeer-
prijzen en is de bereikbaarheid van 
de handelszaken problematisch.

Het N-VA-voorstel om na 18 uur de 
Gasthuisstraat open te stellen voor 
het verkeer of om het noorden van 
de Markt doorrijdbaar te maken, 
vond geen gehoor bij het stadsbe-
stuur. Ook de plannen voor een 
aantrekkelijk winkel- en wooncom-
plex aan het Victoriehof (site Lebon) 
delven het onderspit voor het al 
bijna 20 jaar aanslepende Turnova-
project. Wanneer komt het stadsbe-
stuur eindelijk met een échte visie 
voor winkels in Turnhout?

Herman Schaerlaekens
secretaris N-VA Turnhout

www.n-va.be/turnhout turnhout@n-va.be

Sterretjesweide betekent grote troost voor ouders 
doodgeboren kind

Aperitiefgesprek lokt veel volk
Op 10 mei mochten we staatssecretaris Elke Sleurs verwelkomen voor 
een aperitiefgesprek. Het werd een boeiende en leerrijke dag voor de 
aanwezigen. Zij konden namelijk kennismaken met het beleid op het 
provinciale, het Vlaamse en federale niveau, want ook provincieraads-
lid Els Baeten en Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet gaven een 
boeiende uiteenzetting. Voor herhaling vatbaar!

Hoe maken we Turnhout weer 
aantrekkelijk voor winkels én shoppers?

Enkele weken geleden werd bekend dat Turnhout 
377 extra vluchtelingen zou moeten opvangen. 
Dit maakt een totaal voor de regio Turnhout van bijna 
2 000 personen.

Dat Turnhout zijn steentje bijdraagt aan de opvang van 
oorlogsvluchtelingen is maar normaal. N-VA Turnhout 
is zich terdege bewust van de aartsmoeilijke oplossing 
voor de vluchtelingecrisis. We steunen staatssecretaris 

Francken in zijn goede en doortastende beleid. Niet-
temin leggen de bijkomende vluchtelingen een extra 
sociale en financiële druk op Turnhout. We willen 
zeker onze plicht doen, maar bijkomende inspanningen 
moeten door iedereen in ons land gedragen worden. 
Hopelijk zien we snel een lichtpuntje in dit menselijke 
drama.

Paul Moelans, gemeenteraadslid 

Turnhout ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet

De Vlaamse Regering lanceerde 
onlangs een initiatief om 1-euromaa-
ltijden aan te bieden aan kinderen in 
armoede. De N-VA hoopt dat ook het 
Turnhoutse OCMW meestapt in dit 
sociale verhaal. 

Indien het Turnhoutse project wordt 
goedgekeurd, hangt daar een Vlaamse 

subsidie aan vast die kan oplopen tot 
60 000 euro. Geld dat de kinderarmoede 
in onze stad stevig kan terugdringen. 
De N-VA steunt dan ook alle initaitie-
ven, groot en klein, die hiertoe kunnen 
bijdragen.

Gonda Claessen, Jan Boulliard 
en Guy Heyns,OCMW-raadsleden

Kinderen in armoede krijgen gezonde maaltijd voor slechts één euro

betekenen.

aantrekkelijk voor winkels én shoppers?

 Zaterdag 9 januari 2016
Met de bus naar de nationale nieuwjaarsreceptie in Mechelen

 Vrijdag 29 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie N-VA Turnhout met minister Liesbeth Homans

 Woensdag 17 februari 2016
Met de trein naar het Vlaams Parlement

 Tussen 22 februari en 13 maart 2016
Bestuursverkiezingen N-VA Turnhout (exacte datum volgt nog)
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N-VA toert door Turnhout NMBS-varkensneuzen: 
uitstel of afstel?

Fakkeltocht tegen de armoede, 
georganiseerd door ’t Antwoord

De N-VA overhandigt de ‘solidai-
re tickets’ van de Warande.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

445_15D_Turnhout.indd   3 4/11/2015   11:40:12


