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NOORDELIJK DEEL VAN DE RING VOOR MEER WOON- EN LEEFKWALITEIT 

Voor CD&V is het standpunt duidelijk. Als we de woonontwikkeling boven het kanaal verderzetten en de leefkwaliteit in het 

centrum van de stad willen verbeteren moet het noordelijk deel van de ring gerealiseerd worden. Voor CD&V is dit ook geen 

project dat op de lange baan moet geschoven worden, al zijn we realistisch genoeg om te weten dat daarin nog heel wat 

stappen gezet moeten worden, vooraleer de realisatie een feit zal zijn. Dat zal een aantal jaren duren, punt. 

Hoe en waar moet het traject lopen? In grote lijnen is dat makkelijk te omschrijven: tussen de Steenweg op Merksplas en de 

Kastelein. Waar juist en waar juist met ondertunneling, dat zullen specialisten verder moeten onderzoeken en uitwerken tot een 

goed plan dat zowel rekening houdt met de omgeving van het tracé als met de nood vanuit de stad en de bewoners boven het 

kanaal. 

In de volgende legislatuur zullen de nodige middelen vrij 

gemaakt moeten worden om het tracé uit te werken en 

op zoek te gaan naar de mogelijkheden van financiering 

voor het project. Voor CD&V is dit alvast een prioriteit 

als we de kans krijgen om mee te besturen. 

We ijveren allemaal om het doorgaand verkeer uit de 

stad te houden en de woonkwaliteit in het centrum te 

verbeteren. Om dat mogelijk te maken moeten we niet 

alleen de fietsverbindingen in de stad verbeteren en de 

veiligheid in de woonstraten verhogen, maar ook 

alternatieven bieden voor het gemotoriseerd verkeer. 

Tegenstanders van de noordelijke ontsluitingsweg 

spreken vaak over de toename van schadelijke uitstoot 

als we nieuwe wegen plannen of realiseren, maar door 

de razendsnelle evolutie naar alternatieve aandrijving van motoren door elektriciteit, waterstof of vluchtige gassen, zal dit 

argument vervallen. We moeten durven denken op langere termijn, vanuit duurzaamheidsprincipes maar ook vanuit de 

aantrekkelijkheid van het wonen in de stad en het invullen van de noodzaak van mobiliteit over grotere afstand. Turnhout moet 

immers zijn regionale functie kunnen blijven vervullen zowel economisch, sociaal en cultureel als op het vlak van onderwijs en 

gezondheidszorg. CD&V laat hierover geen twijfel bestaan. 

 

TURNHOUT LANCEERDE DIGITALE CADEAUBON & VERNIEUWDE WEBSITE TURNHOUT VAN SHOPPEN 

 
Stad Turnhout plaatst zich als slimme winkelstad sterker op de kaart door de stap te zetten naar de digitale cadeaubon en de 
vernieuwde website “Turnhout van Shoppen”. Op deze manier geeft Turnhout zijn ondernemers een hedendaags forum om de 
toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. 
 
Digitale cadeaubon 
 
Elke handels- of horecazaak met exploitatie in Turnhout kan gratis deelnemen en de digitale cadeaubon aanvaarden. Daarmee zet 
Stad Turnhout in op administratieve vereenvoudiging, geautomatiseerde terugbetalingen en het gemak voor de handelaars, om 
de cadeaubonnen in hun handelszaak te aanvaarden en integreren. Met deze nieuwe cadeaubon kunnen klanten hun aankopen 
spreiden over meerdere handelszaken. De verkooppunten van de cadeaubon blijven dezelfde als vandaag. Zowel aan het 
Stadskantoor, bij het nationaal museum van de speelkaart in de Druivenstraat, als bij Toerisme & UiT in ’t Steentje kan je hiervoor 
terecht. Nieuw is dat de cadeaubon ook digitaal zal te koop zijn via de webshop op de nieuwe website “Turnhout van Shoppen”, 
waarbij deze na aankoop meteen kan geprint worden. 
 
 

http://turnhout.cdenv.be/


Vernieuwde website 
 
Samen met de digitale cadeaubon werd ook de vernieuwde website “Turnhout van Shoppen” gelanceerd op 26 oktober. Op deze 
website komen alle handels-en horecazaken in de kijker met hun handelaarsfiche, praktische informatie en foto’s. Op die manier 
zullen inwoners en bezoekers van Turnhout een website hebben waar alle handelszaken op gebundeld zijn en waarop 
evenementen, parkeerinformatie, toeristische informatie te vinden is. De digitale cadeaubon zal bovendien ook te koop zijn via 

deze website. 
 
Samenwerking Joyn 
 
De digitale cadeaubon en de vernieuwde website 
‘Turnhout van Shoppen” worden gefaciliteerd in 
samenwerking met Joyn. Naast een digitaal 
cadeaubonsysteem is Joyn vooral gekend om zijn digitaal 
getrouwheidsprogramma en marketinginstrument. Joyn 
brengt vandaag reeds 1,4 miljoen klanten/burgers naar > 
5.000 handels- en horecazaken. Op deze manier zetten 
we elke handelszaak en ondernemer, ook digitaal in de 
kijker en zorgen we met de digitale cadeaubonnen, een 
hedendaags alternatief voor de vroegere cadeaucheque 
die trouwens nog één jaar geldig is. 

 

 

OP AFSPRAAK...  

 
Vanaf 1 juni 2017 werkt het onthaal van de Politie Regio Turnhout op afspraak om wachttijden te vermijden. Het onthaal zal dan 
geopend zijn tussen 8 en 20 uur. 
Minder op kantoor, meer op straat. Dankzij de nieuwe openingsuren en de afspraken, moeten de wijkagenten van de politiepost 
Grote Markt minder op kantoor zijn en kunnen ze meer aanwezig zijn op straat, in de Turnhoutse wijken. 
Want zeg nu zelf: wie vindt het fijn om uren door te brengen in een wachtzaal? En vinden we het ook niet evident dat we een 
afspraak moeten maken bij de dokter, tandarts, ziekenfonds, … ? Op deze manier kan er voldoende tijd vrij gemaakt worden om 
op een goede en zorgzame manier geholpen te worden. Uiteraard blijven dringende- en noodoproepen prioritair. De 
interventieploegen staan 24 uur op 24 uur klaar om dringende politiehulp te bieden. Daarvoor contacteer je het algemeen 
noodnummer 101 (gratis oproep). 
Voor alle feiten waarbij je een verklaring moet afleggen, maak je dus steeds een afspraak. Meestal gaat dat over strafbare feiten 
waarvan je slachtoffer of getuige bent geweest (diefstallen, oplichting, verkeersongevallen, vechtpartijen, …). Een afspraak maken 
kan eenvoudig op www.politieregioturnhout.be via het afsprakenregister 
of tijdens de kantooruren via het nummer 014 44 33 66. Voor eenvoudige 
zaken waarvoor je geen verklaring moet afleggen, kan je steeds tijdens de 
openingsuren in de kantoren terecht. Je hoeft dan geen afspraak te maken. 
Dat geldt voor het verlies van je identiteitskaart of rijbewijs, afhalen van 
een ingehouden rijbewijs, afgifte gevonden voorwerpen, fietsdiefstal 
indien de dader onbekend is. 
Indien je bepaalde problemen (sluikstort, verdachte situatie, vandalisme of 
graffiti) wil melden, kan je steeds terecht in de kantoren tijdens de 
openingsuren. De medewerkers zijn graag bereid om je meer informatie te 
geven of je door te verwijzen naar de correcte persoon of dienst om jouw 
vragen te beantwoorden. 

 

 

TURNHOUT LEEFT...  

 
ACTIVITEITEN DECEMBER- JANUARI 
14 januari: Verloren Mondagh  
20 januari: Turnhout by night  met speciale seniorenwandeling 
27 januari: Nieuwjaarsreceptie CD&V Turnhout 
 
 
En nog veel meer vind je via deze link: http://www.uitinturnhout.be/ 

http://www.politieregioturnhout.be/
http://www.uitinturnhout.be/


 

NIEUWJAARSRECEPTIE CD&V TURNHOUT 

 

Erfrecht, samenwonen - huwen. 
 
Zeer recent werd er een nieuwe wet over het erfrecht 
uitgevaardigd. Deze geeft meer vrijheid zonder de 
familiale solidariteit in het gedrang te brengen. Servais 
Verherstraeten zal ons wegwijs maken in deze toch wel 
zeer belangrijke materie die ieder van ons aanbelangt.  
Een tweede item dat deze avond aan bod zal komen is 
"samenwonen/ huwen ". 
Iedereen van harte welkom. 
Een organisatie van Jong CD&V Turnhout. 
 
21 februari, 19:30 
Hivset, kleine aula - Herentalsstraat 70 Turnhout 
 

 

TURNHOUT BY NIGHT - SENIORENWANDELING 

 

Zijn de afstanden van zeven en een halve of elf kilometer te 

lang voor jou maar wil je toch graag meedoen aan 

Turnhout by Night? Schrijf je dan in voor de 

seniorenwandeling van drie kilometer. Een enthousiaste 

stadsgids begeleidt de wandeling, vertelt allerlei weetjes en 

anekdotes en voorziet voldoende rustmomenten. 

De wandeling begint om 18 uur aan het Nationaal Museum 

van de Speelkaart en eindigt daar ook. Inschrijven kost 

twee euro (inclusief gebak en koffie na afloop) en kun je tot 

en met 9 januari bij Lokaal Dienstencentrum Albert Van 

Dyck of bij Ontmoetingscentrum De Meerloop.  

 

 

https://s.smore.com/u/be4a2e968aaf5f8bc9c94e14d0c6b59c.jpg


NATIONAAL NIEUWJAARSFEEST 

Op 13 januari, vanaf 17.00u heeft in de AED studio's in Lint een heus CD&V Nieuwjaarsfeest plaats. Vergeet 

zeker niet in te schrijven. 

Alle info en inschrijven : https://www.cdenv.be/kalender/nieuwjaarsfeest/ 

 

 

EEN JAAR VOL KANSEN 

OM VREUGDE TE ONTDEKKEN 

WAARIN JOUW DROMEN 

REALITEIT WORDEN EN INZET 

LEIDT NAAR NIEUWE HORIZONTEN 

 

https://www.cdenv.be/kalender/nieuwjaarsfeest/

