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Geen politiek 
zonder visie

De nieuwe
Bibliotheek

Reeds voor meer dan 4 
miljoen steunmaatregelen

Centrum van Turnhout, 
kloppend hart van de regio

Gezondheid 
en zorg, 
meer dan ooit 
belangrijk

De Turnhoutse
Blazoen oppoetsen van de Gasthuisstraat  

Voor CD&V is het belangrijk dat het handelscentrum van de stad een opwaardering krijgt, 
in dialoog met alle betrokkenen. Zo werd in het bestuursakkoord opgenomen dat  er een  
verfraaiing en een beter afbakening komt van ons handelscentrum. De Gasthuisstraat moet 
hierin een absolute draaischijf blijven. Nog deze legislatuur zullen de eerste overlegrondes 
en de voorbereidingswerken worden opgestart. CD&V wil graag een centrum met plaats 
voor zitbanken, groene ruimten, maar ook met een divers aanbod van winkels, o.a. naar 
het voorbeeld van de Nederlandse concept-stores en horeca met een aanbod uit  
verschillende culturen. De Gasthuisstraat stond ooit op het spel Monopoly en behoorde tot 
de top 10 van de winkelstraten van België.  

Moet het de bedoeling zijn om terug op het spelbord te komen? Niet nadrukkelijk, maar als 
centrumstad moeten we wel meer uitstralen vindt Koen De Busser. De opwaardering van 
de Gasthuisstraat en het nieuwe Turnova  met aantrekkelijke horeca op de Grote Markt kan 
het kernwinkelgebied alvast meer uitstraling geven.

Reeds meerdere initiatieven werden opgestart  om het winkelen in Turnhout aangenaam en 
op peil te houden: gevelrenovatie, inrichting belevingspleintjes , project The Box, inrichting  
pop-ups en zo meer.  Door een premiestelsel in het kernwinkel- en winkelgroeigebied 
kregen tal van winkels recent een opknapbeurt en werden nieuwe initiatieven gestart. Er is 
evenwel nog heel wat werk om het blazoen van de Gasthuisstraat op te poetsen en ons 
tot hét handelscentrum van een grote regio te maken. Wij gaan er alvast voor  en roepen 
iedereen op om lokaal te kopen bij onze Turnhoutse ondernemers!

Je thuis voelen betekent leven in 
een ordelijke en nette stad

Het stadsbestuur moet permanent werken aan propere straten en  
pleinen en streng optreden tegen ‘vervuilingsoverlast’. Een efficiënt 
onderhoudsplan voor alle wijken in onze stad en goed onderhouden 
wegen, grachten, fiets- en voetpaden zijn niet alleen goed voor de 
veiligheid maar geeft onze stad een propere indruk. Groen in onze  
stad mag en moet, maar wel functioneel  en zonder overlast te  
bezorgen. Annemie Der  Kinderen benadrukt dat elke bewoner 
een belangrijke schakel is om onze stad net te houden.  
Heel wat vrijwilligers dragen een steentje bij, maar sensibiliseren,  
informeren en waar nodig beboeten blijft noodzakelijk.

Onderwijs, bouwsteen voor de toekomst

Een sterk differentieel uitgebouwd onderwijsnet is de grootste wissel voor de  
toekomst, het geeft jongeren de mogelijkheid zich in eigen omgeving  te 
ontwikkelen tot uitstekend opgeleide volwassen, met alle kansen op de 
arbeidsmarkt. Investeringen in schoolinfrastructuur, in veiligheid, 
in buitenschoolse kinderopvang in elke uithoek van de stad, zijn geen 
overbodige luxe. Gaan voor het hoogst mogelijke kwalitatieve onderwijs 
is een must, zowel voor jongeren als volwassenen. Voor CD&V moet  
investeren in kwetsbare jongeren meer dan een slogan zijn.   
 
Voor Annemie Der Kinderen zijn de  ‘onderwijscheques’ een 
schoolvoorbeeld van bouwstenen voor de toekomst, 
naast broodnodige investeringen in ons Turnhouts onderwijs 
met nieuwe leslokalen en een sporthal.
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Gezondheid en zorg: respect voor de ander
begint bij jezelf

Zorg en gezondheid zijn meer dan ooit belangrijk en vormen een rode draad 
doorheen tal van beleidsdomeinen.  We moeten blijven werken om van 
Turnhout een ‘gezonde stad’ te maken : werken aan gezonde huisvesting,  
gezonde voeding, gezonde leefomgeving  ...  Een beleid dat de levenskwaliteit 
van elke burger versterkt en waarbij men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen 
in een warme buurt. Voor ondersteuning kunnen bewoners terecht bij het 
welzijnsonthaal in de Stationsstraat aan de watertoren.  Als lid van het bijzonder 
sociaal comité ondervindt Griet Van Rooy dat er heel veel armoedeproblematiek 
is in onze stad, vaak ook bij senioren. Armoedebestrijding is dan ook een 
prioriteit. Gelukkig is er meer en betere samenwerking tussen alle betrokken 
partners en  wordt er ook aan de huisvestingsproblematiek gedacht. De nieuwe 
projecten zoals Kasteelloop en Niefhout kunnen we alleen maar toejuichen,  
zodat er voldoende assistentiewoningen komen in Turnhout en ook de 
dienstencentra dicht bij de mensen in de wijken verder worden uitgebouwd.

Vragen, bemerkingen of suggesties voor CD&V,  
neem contact met onze mandatarissen

Francis Stijnen, schepen     francis.stijnen@turnhout.be
Luc Op de Beeck, schepen   luc.opdebeeck@turnhout.be
Annemie Der Kinderen, gemeenteraadslid   annemie.derkinderen@turnhout.be
Koen De Busser, gemeenteraadslid  koen.debusser@turnhout.be
Griet Mertens – Van Rooy, lid sociaal comité   griet.vanrooy@turnhout.be
of onze secretaris Jordie Cramer    jordie.cramer@icloud.com

Nestkastjes en bloemenmengsels in de 
bestrijding van de processierups 

De bewoners van straten in Turnhout die veel overlast hebben van 
de eikenprocessierups ontvingen recent een bewonersbrief om hun 
in de gelegenheid te stellen een  nestkastje te bestellen in de strijd 
tegen deze rupsen. Samen met het bloemenmengsel dat men zal 
ontvangen, worden de natuurlijke vijanden van rupsen nog verder 
aangetrokken. Met dit initiatief en de nieuwe methode die wordt 
gehanteerd door de nesten te vernevelen en weg te zuigen, kunnen 
we hopelijk de eikenprocessierupsen verslaan in hun verdere  
verspreiding.

In 2020 werden bovendien meer dan 100 nestkastjes opgehangen 
door de stad en kon een gunstig resultaat worden voorgelegd. Ook 
dit jaar worden nog bijkomende nestkastjes gehangen en zullen 
in bermen en perkjes her en der nog bloemen en kruiden worden 
gezaaid om de bestrijding verder te zetten. Koen De Busser geeft 
aan dat dit een goed voorbeeld is van samenwerking tussen stad 
en bewoners, waarin iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt 
om deze plaag te bestrijden, hopelijk ook in 2021 met succes.
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Politiek is meer dan de waan van de dag, berichtjes op facebook en 
gehakketak in de media. Als CD&V willen wij in Turnhout aan politiek 
doen vanuit een visie. Wat die inhoudt hebben we proberen te  
omschrijven in een visietekst. Het geeft ons identiteit en een basis 
om concreet mee aan de slag te gaan. We delen die graag.

Visie CD&V-Turnhout 

CD&V-stad Turnhout is een politieke beweging die deel 
uitmaakt van de politieke partij CD&V. 

Via politieke activiteiten trachten wij in de stad Turnhout het 
stedelijk leven beter en aangenamer te maken voor elke mens 
die er woont, werkt, zich ontspant of die de stad om welke 
reden dan ook bezoekt.  Hierbij ligt onze focus niet alleen op 
welzijn en welvaart vandaag, maar ook om die in de toekomst 
te verzekeren voor de volgende generaties. 

Onze inspiratie halen we in de christen-democratie waarbij we 
ons baseren op christelijke waarden als solidariteit, zorg en 
respect voor elkaar, vredelievendheid en verdraagzaamheid. 
We zijn ook democraten die streven naar een samenleving 
opgebouwd door mensen, vrij en gelijk, kritisch in dialoog en 
overleg met elkaar, waarbij iedereen medeverantwoordelijkheid 
opneemt. 

Ieder mens in Turnhout is uniek en heeft waarde. Ieder mens in  
Turnhout moet kansen krijgen om zich te ontplooien,  
om initiatief te nemen, creatief te zijn en ondernemend.  
Ieder mens in Turnhout die behoefte heeft aan zorg moet  
die kunnen vinden op maat, ongeacht of het over  
gezondheidszorg of sociale voorzieningen gaat voor de  
zwaksten onder ons. Niemand sluiten we uit. 

Steun waar nodig, investeren waar het kan

In de begroting van de stad Turnhout gaan de middelen enerzijds naar 
de basistaken die elk lokaal bestuur moet vervullen en anderzijds naar 
steun waar nodig en investeren waar het kan. De steun zal  vooral gaan 
naar de strijd tegen de armoede en de zorg voor senioren en kwetsbare 
groepen in onze samenleving. Maar natuurlijk is er daarnaast ook de 
steun aan sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, buurtwerking,  
evenementen en ondernemers. Door Corona werd die steun verhoogd 
met een herstelplan, waarvoor in 2020 reeds 4 miljoen extra werd 
uitgetrokken. De investeringen in de nieuwe bibliotheek en de renovatie 
van de typistenzaal voor de stedelijke academie in Turnova naderen hun 
voltooiing. In de budgetten werd ondertussen 12 miljoen ingeschreven 
voor een groot sportcomplex in het Stadspark, bestemd voor de  
stedelijke scholen, maar buiten de lesuren natuurlijk ook voor de  
Turnhoutse sportclubs. 

De volgende vijf jaar worden er voor ongeveer 80 miljoen aan  
investeringen gepland, waarvan de helft in openbaar domein, straten, 
stoepen, pleinen, riolering en groenvoorziening. En dit alles zonder extra 
lasten te leggen bij de Turnhoutse inwoners.  

Door de rentabiliteitsoefening die afgelopen jaar onder de leiding van 
onze schepen van financiën Francis Stijnen werd afgerond, blijft de 
stadskas financieel gezond.

Onze stad is ons stukje planeet waarmee we duurzaam en  
zorgzaam omgaan, met de natuur, met het milieu, met de  
bodem en de lucht omdat ook onze kinderen en kleinkinderen hier  
gezond moeten kunnen leven. Wij willen de tijd en de ruimte  
creëren waar ieder mens zich kan ontplooien, iets kan leren,  
zijn talenten kan ontwikkelen, met hart en verstand, om zo bij te  
dragen tot warm en geborgen samen leven, waarin geluk  
en genieten een plaats heeft. 

In alle openheid willen wij vanuit onze inspiratie ideeën en  
voorstellen formuleren die bijdragen tot het realiseren van onze  
visie op de stad. We willen dat doen op een wijze waarop  
iedereen kan participeren, met een luisterend oor, maar ook met 
kennis van zaken, objectief en onderbouwd, genuanceerd maar 
duidelijk en klaar, met zin voor realisme. 

Leiden is begeleiden, besturen is sturen, werken is samenwerken,  
rechten betekent ook plichten, kritiek moet voor ons constructief 
en opbouwend zijn. Zo kunnen we samen onze stad maken. Niet 
alleen het lokale bestuur, niet alleen het individu, maar samen. En 
maken betekent daadkracht, helderheid en durf, positief maar 
vooral ook actieve inzet. 

Vertrekkend vanuit tradities en ons verleden willen wij een  
nieuwe bladzijde toevoegen aan het verhaal van de stad,  
vernieuwend en fris, inspirerend en uitdagend, boeiend om deel 
van uit te mogen maken. Misschien is onze visie ook jou visie, 
samen kunnen wij er verder aan bouwen.  

Kan je je vinden in deze visie vinden?  
Zo ja, zeg het ons.
Zo neen, zeg het ons zeker, 
graag je bemerkingen en suggesties.

Reacties naar: 
Jordie Cramer  
CD&V-secretaris Turnhout  
jordie.cramer@icloud.com

Een nieuw huis voor personen met dementie

Omdat we steeds ouder worden stijgt ook het aantal mensen met  
dementie in onze samenleving. Experten hebben berekend dat het 
aantal personen met dementie in Vlaanderen de komende 20 jaar zal 
verdubbelen. Tegelijkertijd verandert de manier waarop we in onze 
maatschappij omgaan met dementie. Gesloten huizen maken meer en 
meer plaats voor woningen die deel uit maken van de ruimere  
omgeving. En uiteraard evolueert ook de visie van de mensen met  
dementie en hun mantelzorger(s). Net als andere zorgvragers willen 
ook zij zo lang als mogelijk thuis blijven wonen of als mantelzorger 
hun partner thuis blijven opvangen en verzorgen. 

Zorggroep Orion wil deze ontwikkeling ondersteunen en evolueert mee. 
Daarom werd begin dit jaar een werkgroep opgestart. Samen met 
experten wordt  een uniek verhaal uitgeschreven, op maat van personen 
met dementie en hun naaste omgeving. Hiervoor gaan we op zoek 
naar goede voorbeelden in binnen- en buitenland. Dit nieuw te bouwen  
woonzorgcentrum komt op de Orion-site en zal op termijn het huidige 
woonzorgcentrum voor dmenterenden ‘De Vliet’vervangen.
 
Voorzitter van Orion en schepen Luc Op de Beeck trekt mee de kar. 
Bij de ontwikkeling van onze visie worden we ondersteund door 
Licalab en een coördinator die we kunnen werven via 
middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Over Philips,  Signify en OMC of  
reconversiedynamiek
 
De Signify-site, in de volksmond beter gekend als de Philipsterreinen aan de 
Gierlesteenweg,  is een terrein van 18ha groot. Het is één van de laatste 
grote percelen industrieterrein in onze stad. Het terrein werd in 2020 door 
Signify (het vroegere Philips) verkocht aan projectontwikkelaar Jeni met een 
afbouwstrategie voor de activiteiten van Signify tot 2034. De nieuwe  
eigenaar is in gesprek met de stad Turnhout over de mogelijkheden voor de  
herontwikkeling van de site, als schepen van economie is Luc Op de Beeck 
daar nauw bij betrokken.

In 2006 startte vanuit Philips de werking van de Open Manufacturing  
Campus (OMC) . Met dit project wilde Philips hoogopgeleid technisch  
personeel laten doorstromen naar nieuwe projecten en bedrijven bij de  
afbouw van de activiteiten van Philips zelf. OMC heeft ondertussen een  
20-tal start ups en scale ups in hun gebouwen kunnen aantrekken en  
begeleiden. De toekomstvisie van OMC sluit aan bij verschillende  
beleidsdoelstellingen van het bestuursakkoord. Vanuit de CD&V Turnhout 
ijveren we dan ook voor het behoud en de versterking van de OMC bij de 
herontwikkeling van de site. 

De herontwikkeling van de site zal verlopen in verschillende fasen. Op korte 
termijn start fase 1 op het meest noordelijke stuk met 2 of 3 bouwpercelen 
en  1 of 2 bedrijfsverzamelgebouwen, flexibel in grootte vanaf 250m². Zowel 
de grotere percelen als de units zijn voorzien voor verkoop. Er zijn diverse 
criteria en een verwevingstoets die testen of een KMO zich kan vestigen  
op dit industrieterrein dat feitelijk voorzien is voor milieubelastende industrie.  
Het opstellen van deze verwevingcriteria is onderdeel van een VLAIO-project 
rond verweving en versterking van het stedelijk weefsel.  De andere fasen 
volgen bij vrijgave door Signify. Omdat we het belangrijk vinden om op lange 
termijn de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het terrein vast te leggen, 
kreeg IOK de opdracht om begin dit jaar een ruimtelijke uitvoeringsplan 
(RUP) op te maken voor de zone. Bij deze opmaak wordt  rekening  
gehouden met de insteken van de verschillende partijen. 
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Het opstellen van deze verwevingcriteria is onderdeel van een VLAIO-project 
rond verweving en versterking van het stedelijk weefsel.  De andere fasen 
volgen bij vrijgave door Signify. Omdat we het belangrijk vinden om op lange 
termijn de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het terrein vast te leggen, 
kreeg IOK de opdracht om begin dit jaar een ruimtelijke uitvoeringsplan 
(RUP) op te maken voor de zone. Bij deze opmaak wordt  rekening  
gehouden met de insteken van de verschillende partijen. 
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Ieder mens in Turnhout is uniek en heeft waarde. Ieder mens in  
Turnhout moet kansen krijgen om zich te ontplooien,  
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De volgende vijf jaar worden er voor ongeveer 80 miljoen aan  
investeringen gepland, waarvan de helft in openbaar domein, straten, 
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Reacties naar: 
Jordie Cramer  
CD&V-secretaris Turnhout  
jordie.cramer@icloud.com
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maatschappij omgaan met dementie. Gesloten huizen maken meer en 
meer plaats voor woningen die deel uit maken van de ruimere  
omgeving. En uiteraard evolueert ook de visie van de mensen met  
dementie en hun mantelzorger(s). Net als andere zorgvragers willen 
ook zij zo lang als mogelijk thuis blijven wonen of als mantelzorger 
hun partner thuis blijven opvangen en verzorgen. 

Zorggroep Orion wil deze ontwikkeling ondersteunen en evolueert mee. 
Daarom werd begin dit jaar een werkgroep opgestart. Samen met 
experten wordt  een uniek verhaal uitgeschreven, op maat van personen 
met dementie en hun naaste omgeving. Hiervoor gaan we op zoek 
naar goede voorbeelden in binnen- en buitenland. Dit nieuw te bouwen  
woonzorgcentrum komt op de Orion-site en zal op termijn het huidige 
woonzorgcentrum voor dmenterenden ‘De Vliet’vervangen.
 
Voorzitter van Orion en schepen Luc Op de Beeck trekt mee de kar. 
Bij de ontwikkeling van onze visie worden we ondersteund door 
Licalab en een coördinator die we kunnen werven via 
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De Turnhoutse
Blazoen oppoetsen van de Gasthuisstraat  

Voor CD&V is het belangrijk dat het handelscentrum van de stad een opwaardering krijgt, 
in dialoog met alle betrokkenen. Zo werd in het bestuursakkoord opgenomen dat  er een  
verfraaiing en een beter afbakening komt van ons handelscentrum. De Gasthuisstraat moet 
hierin een absolute draaischijf blijven. Nog deze legislatuur zullen de eerste overlegrondes 
en de voorbereidingswerken worden opgestart. CD&V wil graag een centrum met plaats 
voor zitbanken, groene ruimten, maar ook met een divers aanbod van winkels, o.a. naar 
het voorbeeld van de Nederlandse concept-stores en horeca met een aanbod uit  
verschillende culturen. De Gasthuisstraat stond ooit op het spel Monopoly en behoorde tot 
de top 10 van de winkelstraten van België.  

Moet het de bedoeling zijn om terug op het spelbord te komen? Niet nadrukkelijk, maar als 
centrumstad moeten we wel meer uitstralen vindt Koen De Busser. De opwaardering van 
de Gasthuisstraat en het nieuwe Turnova  met aantrekkelijke horeca op de Grote Markt kan 
het kernwinkelgebied alvast meer uitstraling geven.

Reeds meerdere initiatieven werden opgestart  om het winkelen in Turnhout aangenaam en 
op peil te houden: gevelrenovatie, inrichting belevingspleintjes , project The Box, inrichting  
pop-ups en zo meer.  Door een premiestelsel in het kernwinkel- en winkelgroeigebied 
kregen tal van winkels recent een opknapbeurt en werden nieuwe initiatieven gestart. Er is 
evenwel nog heel wat werk om het blazoen van de Gasthuisstraat op te poetsen en ons 
tot hét handelscentrum van een grote regio te maken. Wij gaan er alvast voor  en roepen 
iedereen op om lokaal te kopen bij onze Turnhoutse ondernemers!

Je thuis voelen betekent leven in 
een ordelijke en nette stad

Het stadsbestuur moet permanent werken aan propere straten en  
pleinen en streng optreden tegen ‘vervuilingsoverlast’. Een efficiënt 
onderhoudsplan voor alle wijken in onze stad en goed onderhouden 
wegen, grachten, fiets- en voetpaden zijn niet alleen goed voor de 
veiligheid maar geeft onze stad een propere indruk. Groen in onze  
stad mag en moet, maar wel functioneel  en zonder overlast te  
bezorgen. Annemie Der  Kinderen benadrukt dat elke bewoner 
een belangrijke schakel is om onze stad net te houden.  
Heel wat vrijwilligers dragen een steentje bij, maar sensibiliseren,  
informeren en waar nodig beboeten blijft noodzakelijk.

Onderwijs, bouwsteen voor de toekomst

Een sterk differentieel uitgebouwd onderwijsnet is de grootste wissel voor de  
toekomst, het geeft jongeren de mogelijkheid zich in eigen omgeving  te 
ontwikkelen tot uitstekend opgeleide volwassen, met alle kansen op de 
arbeidsmarkt. Investeringen in schoolinfrastructuur, in veiligheid, 
in buitenschoolse kinderopvang in elke uithoek van de stad, zijn geen 
overbodige luxe. Gaan voor het hoogst mogelijke kwalitatieve onderwijs 
is een must, zowel voor jongeren als volwassenen. Voor CD&V moet  
investeren in kwetsbare jongeren meer dan een slogan zijn.   
 
Voor Annemie Der Kinderen zijn de  ‘onderwijscheques’ een 
schoolvoorbeeld van bouwstenen voor de toekomst, 
naast broodnodige investeringen in ons Turnhouts onderwijs 
met nieuwe leslokalen en een sporthal.
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Gezondheid en zorg: respect voor de ander
begint bij jezelf

Zorg en gezondheid zijn meer dan ooit belangrijk en vormen een rode draad 
doorheen tal van beleidsdomeinen.  We moeten blijven werken om van 
Turnhout een ‘gezonde stad’ te maken : werken aan gezonde huisvesting,  
gezonde voeding, gezonde leefomgeving  ...  Een beleid dat de levenskwaliteit 
van elke burger versterkt en waarbij men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen 
in een warme buurt. Voor ondersteuning kunnen bewoners terecht bij het 
welzijnsonthaal in de Stationsstraat aan de watertoren.  Als lid van het bijzonder 
sociaal comité ondervindt Griet Van Rooy dat er heel veel armoedeproblematiek 
is in onze stad, vaak ook bij senioren. Armoedebestrijding is dan ook een 
prioriteit. Gelukkig is er meer en betere samenwerking tussen alle betrokken 
partners en  wordt er ook aan de huisvestingsproblematiek gedacht. De nieuwe 
projecten zoals Kasteelloop en Niefhout kunnen we alleen maar toejuichen,  
zodat er voldoende assistentiewoningen komen in Turnhout en ook de 
dienstencentra dicht bij de mensen in de wijken verder worden uitgebouwd.

Vragen, bemerkingen of suggesties voor CD&V,  
neem contact met onze mandatarissen

Francis Stijnen, schepen     francis.stijnen@turnhout.be
Luc Op de Beeck, schepen   luc.opdebeeck@turnhout.be
Annemie Der Kinderen, gemeenteraadslid   annemie.derkinderen@turnhout.be
Koen De Busser, gemeenteraadslid  koen.debusser@turnhout.be
Griet Mertens – Van Rooy, lid sociaal comité   griet.vanrooy@turnhout.be
of onze secretaris Jordie Cramer    jordie.cramer@icloud.com

Nestkastjes en bloemenmengsels in de 
bestrijding van de processierups 

De bewoners van straten in Turnhout die veel overlast hebben van 
de eikenprocessierups ontvingen recent een bewonersbrief om hun 
in de gelegenheid te stellen een  nestkastje te bestellen in de strijd 
tegen deze rupsen. Samen met het bloemenmengsel dat men zal 
ontvangen, worden de natuurlijke vijanden van rupsen nog verder 
aangetrokken. Met dit initiatief en de nieuwe methode die wordt 
gehanteerd door de nesten te vernevelen en weg te zuigen, kunnen 
we hopelijk de eikenprocessierupsen verslaan in hun verdere  
verspreiding.

In 2020 werden bovendien meer dan 100 nestkastjes opgehangen 
door de stad en kon een gunstig resultaat worden voorgelegd. Ook 
dit jaar worden nog bijkomende nestkastjes gehangen en zullen 
in bermen en perkjes her en der nog bloemen en kruiden worden 
gezaaid om de bestrijding verder te zetten. Koen De Busser geeft 
aan dat dit een goed voorbeeld is van samenwerking tussen stad 
en bewoners, waarin iedereen mee verantwoordelijkheid opneemt 
om deze plaag te bestrijden, hopelijk ook in 2021 met succes.
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