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Turnhout is een van de 19 Vlaamse gemeenten en steden die een subsidie 
hebben ontvangen van initiatiefnemend Vlaamse minister Liesbeth Ho-
mans (N-VA). Er waren in totaal 100 inzendingen. De minister verdeelt 
in een subsidiepot van 860.000 euro waarvan 50.000 euro naar Turnhout 
komt. De bedoeling is om het sport- en verenigingsaanbod toegankelijker 
maken voor kansarme gezinnen.  

Armoede betekent vaak dat kinderen niet 
in een sportclub of vereniging kunnen.  
Een zinvolle invulling van de vrije tijd is 
zeer belangrijk voor alle kinderen en jon-
geren. Hun vorming stopt immers niet aan 
de schoolpoort. Door deel te nemen maken 
ze niet alleen vriendjes, maar oefenen 
ze ook hun communicatievaardigheden 
en ontdekken hun eigen mogelijkheden. 
Het maakt hen bovendien duidelijk dat 
deze stad hun stad is. Dat ze erbij horen. 
Armoede en uitsluiting gaan immers vaak 
hand in hand.  

In Turnhout wordt reeds gewerkt met de 
UiTPAS en worden subsidies gegeven aan 
verenigingen die speciale inspanningen 
doen om deze doelgroep te bereiken. Daar-
om wordt nu een brugfiguur aangeworven 
die kwetsbare gezinnen informeert over 
het aanbod, samen met hen de moeilijk-
heden bekijkt en hen mee ondersteunt 

bij hun eerste contacten met de clubs en 
verenigingen. Bovendien zal deze erop toe-
zien dat alles in het werk wordt gesteld om 
uitval te voorkomen. Daarnaast worden 
zowel gezinnen als aanbieders bevraagd 
om vraag en aanbod beter op elkaar af te 
stellen. 

Op deze manier wil Turnhout ervoor zor-
gen dat het vrijetijdsaanbod toegankelijker 
wordt voor gezinnen in armoede.  

Gonda Claessen
OCMW-raadslid

Beste inwoners van 
Turnhout, 

Deze herfsteditie van ons huis-
aan-huisblad had ik graag ‘warm’ 
aanbevolen.  Terwijl andere partijen 
nog in vakantiestemming zijn, blijven 
onze ministers en staatssecretaris-
sen hard werken in deze turbulente 
tijden. Ze kiezen niet de gemakkelijk-
ste weg maar hebben één doel voor 
ogen: een positieve toekomst voor 
ons allen in dit mooie Vlaanderland.

Op lokaal vlak streven we als N-VA 
Turnhout hetzelfde doel na en we 
durven zeggen dat we de zaken 
stellen zoals ze zijn met oog voor 
onze economische positie zonder 
sociaal meedogenloos te zijn.  Oog 
voor het milieu zonder beklemmend 
te willen zijn.  Onze handelaars willen 
vooruitgang en wij willen hen hierin 
steunen. 

De bestuursperiode is ondertussen 
voorbij halfweg maar we blijven 
hoopvol uitkijken naar de toekomst 
met respect voor elke mening!
Samen met ons nieuw bestuur en 
onze leden blijven we gaan voor een 
bruisend Turnhout!

Els Baeten
Voorzitter N-VA Turnhout

Minister Homans investeert in 
Turnhoutse kansarme jongeren

“Elk kind en elke jongere moet 
kunnen kiezen voor een zinvolle 
vrijetijdsbesteding op maat. Dat komt de 
weerbaarheid en de sociale ontplooiing 
alleen maar ten goede.” - Liesbeth Homans
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Op 11 oktober kwam uw N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens met zijn mobiliteitsteam naar 
de Warande om het project 10op10 toe te lichten aan een bomvolle zaal leerkrachten. Via 
dit project krijgen uw kinderen op school een degelijke verkeersopvoeding. 

Als ouder weet u dat het in onze drukke stad soms ronduit gevaarlijk is om met de kinde-
ren te gaan fietsen. Dat ze het allemaal alleen kunnen eens ze tiener zijn komt niet van-
zelf. Via het 10op10-project worden de basisscholen in dit boeiende proces stap voor stap 
begeleid. De leerkrachten krijgen de nodige vorming en via samenwerking met de politie 
en stadsdiensten wordt alles in het werk gezet om uw kind te laten slagen in zijn ‘grote 
fietsexamen’. 

De vier thema’s voor een evenwichtige verkeerseducatie op school zijn: praktijklessen ver-
keer, een veilige schoolomgeving, betrokken ouders en een stevig draagvlak als basis voor de andere drie thema’s. U kunt erop reke-
nen dat de gemotiveerde leerkrachten en ambtenaren er alles aan doen om de verkeersdeelname van uw kind veilig te laten verlopen. 
Hopelijk vult het verkeersgedrag van hun ouders dit waardevolle project aan. 

Wil je als ouder of als school meer informatie over dit waardevolle project, stuur een mailtje naar ons provincieraadslid Els Baeten 
(els.baeten@provincieantwerpen.be) en u zal spoedig een antwoord krijgen.

John Sips

Annelees Van 
Bossuyt, EU-par-
lementslid, geeft 
een lezing over de 
N-VA binnen Euro-
pa. Anneleen gaat 
voor minder, maar 
betere regelgeving 
die inzet op groei 
en jobs, en dus een 
meerwaarde is voor 
de mensen. 

Nieuws uit de provincie
Het 10op10-project 

Het standpunt van de N-VA werd enkele 
weken geleden tijdens een aperitiefge-
sprek nog uitgelegd door jongerenvoorzit-
ter Tomas Roggeman. Wat energie betreft 
is de beste oplossing nog steeds minder 
verbruiken. Moderne toestellen en ver-
lichting verbruiken veel minder energie. 
Maar u wilt nog altijd een betrouwbare 
levering van betaalbare energie. In een 
ideale wereld komt die uit een onuitput-
bare en niet vervuilende bron. In Vlaan-
deren zal een combinatie van aardolie, 
gascentrales en kernenergie haar plaats 
moeten behouden naast een steeds groei-
end aandeel hernieuwbare energie. U bent 
niet blind voor de huidige nadelen. 

Zonnepanelen, windmolens, warmte-
pompen,… klinkt allemaal mooi. Maar 

elk verhaal heeft zijn schaduwzijde. De 
productie van deze toestellen, de ontgin-
ning van de nodige grondstoffen, de ener-
gieopbrengst ten opzichte van de kosten, 
de subsidies... Uw elektriciteitsfactuur is 
net 100 euro duurder geworden omdat 

de subsidies voor zonnepanelen betaald 
moeten worden.  

Al te vaak hebben de voorstanders van 
hernieuwbare energie weinig oog voor 
de nadelen. Het is een terechte zorg om 
voorzichtig en spaarzaam om te springen 
met schaarse aardmetalen. De ontgin-
ning is vaak nog milieubelastend en het 
materiaal is duur. Wie aandacht voor het 
milieu wil hebben moet rekening houden 
met elke stap. Vlaanderen gaat voor her-
nieuwbare energie, maar stap voor stap 
en rekening houdend met alles!  

Jan Godecharle

Ecorealisme
Comfortabel leven in een gezond Turnhout

  Vlaanderen gaat voor hernieuwbare 
energie, maar stap voor stap en re-
kening houdend met alle elementen.

Aperitiefgesprek met Anneleen Van Bossuyt
‘De N-VA binnen Europa’

Zondag 11 december - 10.30 - 12.30 uur
Hivset Turnhout, Aposteliekenstraat 4
(gratis parkeren om de hoek, parking bioscoop Utopolis (Graatakker 99)
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Bent u een vrijwilliger? Dan bent u niet de enige. In Turnhout zijn ze er nog eens 7 000 zoals u. Eén op zes binken 
is vrijwillig in de weer in rusthuizen, scholen of bij Natuurpunt. Maar u doet zoveel meer om onze stad mooier te 
maken. 
Wanneer u de mantelzorg van een familielid opneemt bijvoor-
beeld. Of als u bloed geeft, uw kleinkinderen opvangt, de tijd 
neemt voor iemand nabij of gewoon een praatje maakt met uw 
buur. Als u deze inzet in de eerste plaats als verrijkend voor uzelf 
ervaart dan is dat terecht. Vrijwilligerswerk maakt uw leven 
rijker en u wordt er gelukkiger door. Maar mag uw inzet daarom 
vanzelfsprekend gevonden worden?

Jan en Greet (vrijwilligers)

Naar een dankbaar vrijwilligersbeleid
U wilt terecht een stad die een dankbaar beleid voert. Iedere 
betrokken organisatie ervaart dagelijks de meerwaarde die u 
brengt. En net zoals u zich gekoesterd voelt in de organisaties 
wilt u de erkenning van het beleid. U bent onmisbaar voor Turn-
hout.  Daar mag iets tegenover staan.Hebt u voorstellen wat de 
stad concreet voor u zou kunnen doen? Laat van u horen! N-VA 
Turnhout wil er zijn voor u! 

Jan Godecharle

Leve de vrijwilliger
U verdient een stuk taart!

Prima werk van ons organisatieteam!
Sedert de bestuursverkiezingen van maart is ons 
organisatieteam o.l.v. Kurt Persegael, bijgestaan door 
ondervoorzitter Koen Van Gorp, voortdurend bezig met, 
jawel ‘organiseren’.

• Op onze FB-pagina (N-VA Turnhout) en op onze 
webpagina (https://turnhout.n-va.be/)  vindt u de 
sfeerbeelden van de uitstap naar het Vlaams Parlement 
waar onze parlementsleden Tine van der Vloet en Paul Van 
Miert ons hun werkplek lieten zien.  Uiteraard volgde de 
groep ook de plenaire zitting van die dag.

• Ecorealisme met Tomas Roggeman, voorzitter van Jong 
N-VA, bracht ons een heleboel wijsheid bij en stof voor een 
pittige discussie.

• Met het mannenkoor De Langen Asem, sloten we het 
eerste semester af. Wie hier niet bij was moet gewoon 
spijt hebben.  Een meezingavond, voorafgegaan door de 
klassieker: stoofvlees met frietjes, deed ons weer maar eens 
beseffen dat ons organisatieteam ‘goed bezig’ is.

  Op bezoek in het Vlaams Parlement

Els Joren - bestuurslid
Administratief bediende houdt van het samenbrengen van mensen op een positieve en muzikale wijze en dat maakt haar dag. Ze 
heeft interesse in zorgverlening en het sociale aspect van onze samenleving, in al zijn facetten.

Kurt Persegael - organisatieverantwoordelijke

Kris is preventieadviseur maar houdt ook van alles wat met sport te maken heeft. Niet verwonderlijk dus dat hij actief is in de 
Turnhoutse Sportraad. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Koen Van Gorp - ondervoorzitter

Als brandweerman blust Koen vaak vuurtjes (en redt hij katjes uit de bomen). Veiligheid in al zijn facetten interesseert hem dan 
ook enorm. Na de werkuren is Koen deeltijds hobbykok en voltijds levensgenieter.

John Sips - bestuurslid

Deze gepensioneerde politiecommissaris houdt van reizen, van sport en van leven als Bourgondiër. Verkeer, mobiliteit en 
veiligheid zijn beleidsdomeinen die hij van nabij opvolgt. Hij wil er ook zijn voor de senioren.

Wie is wie in ons organisatieteam?
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Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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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:     /     /


