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Voor u ligt het eerste nummer van 
“De Turnhoutse WIJzer”, een nieuw 
periodiek blad dat 3-maandelijks 
huis-aan-huis bedeeld zal worden 
in de stad Turnhout. We willen u met 
dit blad een beetje wijzer maken en 
delen informatie over het reilen en 
zeilen in onze stad, bekeken door een 
christen-democratische bril. Maar we 
willen ook wijzen op wat er in onze 
stad gebeurt, vanuit een positief en 
opbouwend oogpunt. Wijzen op wat 
er goed gaat, maar ook wijzen op wat 
er beter kan.  
We steken het niet onder stoelen of 
banken “De Turnhoutse WIJzer” is een 
politiek blad met een CD&V-insteek. 
Een uitnodiging aan de lezer om mee 
te gaan in ons “WIJ”- verhaal. Immers 
de stad maken we samen: politici, 
ambtenaren, burgers, ondernemers 
en verenigingen. Door samen de  
wijzers in dezelfde richting te 
draaien kunnen we stappen vooruit 
zetten, stappen vooruit in de tijd, op  
korte en lange termijn, naar een betere  
toekomst voor onze stad Turnhout. 
In dit nummer laten we onze 
schepenen en raadsleden aan het 
woord. Wat ligt hen nauw aan het 
hart? Hoe proberen zij vanuit hun 
politiek mandaat Turnhout een beetje  
aangenamer te maken? U leest het 
in deze editie. En hebt u vragen?  
Stuur een mail naar  
info@turnhout.cdenv.be. 
Misschien gaan we er in één van onze 
volgende edities dieper op in. Veel 
leesgenot alvast.

Fons Mertens
Voorzitter CD&V-afdeling 

Turnhout

In de marge

Meer rustpunten en 
zitbanken voor senioren
Senioren kunnen in de stad een belangrijke troef betekenen.  
Velen zijn nog heel actief voor hun kinderen of  
kleinkinderen, maar ook als vrijwilliger in verschillende  
organisaties en instellingen met een sociaal doel. Dat is niet  
alleen belangrijk voor de senioren zelf, maar ook voor onze 
samenleving.

Een actieve senior die niet gekluisterd is aan zijn woning, heeft 
behoefte aan een straat, een buurt, een stad waar het openbaar 
domein aangepast is om actief te kunnen blijven. Rustpunten en 
banken, groenvoorzieningen, goed openbaar vervoer, openbare 
toiletten, veilig fietsen en voldoende ruimte voor voetgangers zijn 
maar enkele voorbeelden waarbij de stad hierop kan inspelen.

Binnenkort bewegingspark 
voor senioren op Spooreind

Wat betreft rustpunten en zitbanken in Turnhout, deze zijn  
er al meer en meer in het straatbeeld. Dat is een positieve 
ontwikkeling waar goed en veelvuldig gebruik van wordt  
gemaakt. Als je een rondje doet in het centrum zal je  
zien dat  ze veelvuldig aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de Merodelei, 
de Leopoldstraat, de Hofpoort, de Driezenstraat, op de Markt,  
maar ook langs het kanaal aan de Nieuwe en de Oude Kaai.  
Binnenkort komt er op de site van Slim-Turnhout, het park 
Spooreind, een project met bewegingstoestellen voor senioren. 

Als CD&V-senioren zullen wij bij het stadsbestuur blijven  
aandringen dat onze belangrijke groep zijn plaats kan houden  
in Turnhout, niet alleen vanuit de zorg voor onze zieke of  
hulpbehoevende bejaarden, maar ook voor de actieve 
senioren in de stad.

Eddy Maes
Voorzitter CD&V-senioren  

Jong CD&V Turnhout misschien ook iets voor jou ?

Wist je dat er regelmatig een groep geëngageerde jongeren van 18 tot 35 jaar tussen pot en pint samenkomt om 
te brainstormen en plannen te maken?   
Wist je dat enkele van deze plannen het afgelopen jaar de pers hebben gehaald? 
Onze zwerfvuilactie en de quiz ten voordele van VZW Den Leeuweric zijn hier voorbeelden van. 
Pssst, wist je dat we deze voor een tweede maal organiseren ten voordele van Den Leeuweric. Dus noteer 28 
oktober 2017 alvast in je agenda! Inschrijven doe je alvast bij lemmenstom@msn.com. 
Wist je dat onze jongeren goed vertegenwoordigd zijn in ons CD&V-bestuur ? 
Stef Breugelmans (27 j.) vertegenwoordigt de jongeren in de gemeenteraad. Tom Lemmens (35 j.) is penning-
meester en nog even jongerenvoorzitter. Veronique Jonghbloet (24 j.) is kandidaat jongerenvoorzitter en doet de 
ledenadministratie. Carl Proost (23 j.) nam de fakkel over van Griet Mertens en is onze nieuwe partijsecretaris.  
Jong CD&V wil mee stad maken door uitdagingen vanuit een jong, hedendaags en gedurfd standpunt te bena-
deren en te zoeken naar positieve en constructieve oplossingen. 
Wist je dat onze jongeren ook open staan om met jou in gesprek te gaan ?
Ben je tussen 17 en 35 jaar en wil je ook in debat gaan over je straat, je buurt en je stad ? Over het verkeer of wat 
er ontbreekt voor jongeren ? Wil je mee werken aan een stad waar je graag zou wonen ? Vind je christendem-
ocratie nog altijd een waarde als die goed wordt ingevuld ? Kom dan eens mee met ons iets drinken en miss-
chien ben jij daarna ook een Jong CD&V-er  die samen stad wil maken ? Contact nemen kan via info@turnhout.
cdenv.be
Wist je dat WIJ mee werken aan CD&V Turnhout? Elke dag. 

Eddy Maes
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Kindvriendelijke stad is niet alleen zorgen voor veilige fietsroutes 
of voldoende speelruimte voor kinderen. Een kindvriende-
lijke stad is ook een stad die kinderen kansen geeft, kansen 
via onderwijs. Als gezinspartij zetten wij in op gelijke kansen 
voor al onze kinderen. Onder impuls van CD&V werd bijna 10 
jaar geleden een scholenfonds opgericht. Jaarlijks genieten  
daardoor nu ongeveer 900 gezinnen van een onderwijscheque 
om de kost van het onderwijs wat te verlichten. Ook biedt de stad 
ondersteuning aan de scholen om beter in te spelen op de noden 
van het Turnhoutse onderwijs. 

Pluim voor preventie

Zowel de stad Turnhout, als de scholen en de politie van de 
regio nemen jaarlijks allerlei initiatieven om kinderen veilig 
naar school te laten gaan.  Met de winter in aantocht en de  
duisternis ’s ochtends en ’s avonds is het belangrijk dat de  
kinderen fluoriserende kleding dragen en dat de fietsen in orde 
zijn, verlichting inbegrepen. De preventiedienst van de stad ver-
dient daarvoor zeker een pluim, net als de verkeersagenten, de 
gemachtigde opzichters, de leerkrachten en de ouders. Want elk 
verkeersslachtoffer is er één te veel. 

Katrien Van De Poel
Gemeenteraadslid CD&V

Als mama van twee kleuters vind ik het belangrijk dat je als 
ouder betrokken bent bij de school. Maar dat gaat in twee 
richtingen. Niet alleen de school draagt verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding van onze kinderen, dat is ook een taak van 
de ouders. Ouders kunnen niet van leerkrachten verwachten 
dat ze hun kind zindelijk maken of hun gedrag bijsturen. Dit 
is nog steeds de taak van de ouder. De verwachtingen van  
ouders naar leerkrachten liggen soms hoog. Een goede  
wisselwerking ouders-school is heel belangrijk. Op mijn vraag zal  
in de werkgroep kleuterparticipatie deze materie behandeld 
worden.

Niet alleen de 
school draagt 
verantwoordelijkheid
voor de opvoeding 
van onze kinderen

Een kindvriendelijke stad 
zet in op onderwijs

Katrien Van De Poel
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De laatste maanden is het nieuwe bedrijventerrein Veedijk 
een echte bouwwerf en dat kunnen we enkel maar toejuichen. 
Het is bemoedigend dat meerdere ondernemingen zich willen  
vestigen op ons bedrijventerrein en dat de vraag voor  
bijkomende ruimte steeds luider klinkt. Niet enkel de 
nieuwe bedrijven (oa. Aldi en Tokheim), zorgen voor dit  
aanstekelijk klimaat maar we stellen ook vast dat een aantal 
gevestigde waarden (oa. De Melle, Van Rooijen, Soudal), zich 
verder ontwikkelen en uitbreiden. Ook de terreinen specifiek  
ontwikkeld in functie van KMO’s, krijgen een vlotte invulling  
en de vraag blijft stijgen.

3 sleutelprojecten
CD&V kon de stad overtuigen om 3 sleutelprojecten 
te definiëren en op te starten. We zetten vooral in op  
arbeidsintensieve bedrijvigheid en richten ons op een aantal 
speerpuntsectoren, zoals de zorgeconomie. Om het hoge 
aantal leefloners  te verminderen, werken we samen met 
de Turnhoutse bedrijven aan meer arbeidsplaatsen op de  
werkvloer. Bedrijven zijn immers de beste opstap naar  
reguliere tewerkstelling. Dit doen we met VOKA Kempen en  
de VDAB. Wat de ongekwalificeerde uitstroom betreft zetten we 
alle zeilen bij om samen met de scholen, opleidingscentra en 
ondernemers deze jongeren te overtuigen van de 
noodzaak een diploma te halen. 

Het is overduidelijk dat het bestaan van een aantal  
trajecten beter moet worden gecommuniceerd naar 
de jongeren en hun omgeving, en dat waar nodig  
nieuwe trajecten moeten worden opgestart. Er is dus 
nog werk aan de winkel, maar wij willen als CD&V hier 
onze schouders blijven onder zetten. 

Luc Hermans
Schepen CD&V

Ook werk zoeken  
voor laaggeschoolden

Luc Hermans

We zetten als stad duidelijk in op tewerkstelling met het  
“programma werk”. Een programma dat een antwoord biedt  
op de 3 prioritaire werkpunten voor de stad, namelijk:  
de aanpak van de werkloosheid, het hoge aantal leefloners 
en de hoge ongekwalificeerde uitstroom van het onderwijs. 

Invulling bedrijventerrein en  
tewerkstelling zitten op koers
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Dagelijks ergeren mensen zich aan de sluikstorten die te 
vinden zijn langs straten, op pleinen en in groenzones.  
Afgelegen plaatsen, grachten, bossen en glascontainers 
trekken de grootste sluikstorten aan. Dit schandalig  
fenomeen moet nog strenger worden aangepakt. Naast  
controle en bestraffing is sensibilisering van de bevolking van 
uiterst belang. Het promoten van minder afval produceren 
en recyclage via de containerparken moet een topprioriteit  
blijven. Het mag zeker niet de bedoeling zijn om de prijzen zo 
hoog te maken dat de bevolking een afkeer krijgt en andere 
alternatieven gaat opzoeken om van hun afval af te geraken. 

Toenemend onkruid in de stad 
Het overwoekeren van stoepen en straten door  
onkruiden van allerlei soort kennen we helaas ook in  
onze stad. De openbare domeinen, onbebouwde gronden 
van private eigenaars en vele grachten staan vol met onkruid. 
Bovendien kunnen deze zich steeds blijven vermenigvuldigen. 
Daarom wordt deze problematiek ondertussen door de stad 
al met meer geld en meer mensen aangepakt. 

Het onderhoud moet opgedreven worden, niet alleen 
door de stad, ook door de burgers zelf. Eigenaars van  
onbebouwde gronden moeten aangezet worden 
om tijdig hun onkruiden te verwijderen. Ook zal het  
maairegime van de grachten moeten verbeteren en sneller 
worden uitgevoerd. Wij zullen als CD&V blijven aandringen dat 
het groenbeheer in onze stad verbetert.

Stef Breugelmans
Gemeenteraadslid CD&V

Ook werk zoeken  
voor laaggeschoolden

Stef Breugelmans

Als iedereen zijn eigen stoep  
veegt is heel de stad proper

Moeilijke strijd tegen sluikstorten
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Verstandig omgaan met 
energie als steun aan armen
Een menswaardig leven vertrekt vanuit het idee dat iedereen 
zich moet kunnen verwarmen, zich moet kunnen wassen, zijn 
eten moet kunnen klaarmaken en zijn huis voldoende moet  
kunnen verlichten. Daarom bestaat er in elk Vlaams OCMW een 
Lokale Advies Commissie (afgekort LAC) om voor alle mensen 
het recht op een minimale voorziening van gas, elektriciteit en 
water uit te voeren. Deze Lokale Advies Commissie probeert te  
bemiddelen tussen de leverancier en de gebruikers om op zoek 
te gaan naar mogelijke oplossingen om een definitieve schorsing  
van energievoorziening te vermijden. 

Samen met de gebruikers stellen we een afbetalingsplan op  
of installeren we een budgetmeter voor elektriciteit. Maar we  
bekijken ook het verbruik. Door energiescans uit te voeren 
komen vaak energievreters aan het licht. Door deze aan te  
pakken zorgen we voor een lagere energierekening.

Griet Mertens – Van Rooy
Ocmw-raadslid CD&V

Hoge energiekosten 
treffen vooral de armsten 
in onze samenleving

Griet Mertens - Van Rooy
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Zowel voor jongeren als voor senioren
Als CD&V hechten we veel belang aan nette en aangename buurten. Maar het gaat natuurlijk 
niet alleen om nette straten en mooie speelpleintjes. We willen ook de leefbaarheid in buurten 
versterken met laagdrempelige ontmoeting, activiteiten voor, door en met bewoners. Zowel 
voor kinderen en jongeren als voor senioren.  Vanuit de stad is er een sterke ondersteuning naar 
wijkcomités, (buurt)vrijwilligers en verenigingen.  Als CD&V hebben we steeds mee deze kar 
getrokken, ook al zijn we niet diegenen die op de eerste rij gaan staan bij 
elk toffe verwezenlijking in buurten en wijken. Die eer laten we liever 
aan de actieve buurtbewoners zelf.

Buurtmakerij
We zullen het nieuwe project rond buurtmakerij verder  
uitrollen. We vinden het belangrijk om buurtbewoners samen 
te brengen rond verschillende onderwerpen, zodat zij zelf  
initiatief kunnen nemen. Zo speelt de stad beter in op de grote  
verscheidenheid aan vragen. Het ontmoetingsplein op de 
Merodelei en het buurtplein op den Brand zijn alvast mooie 
voorbeelden hiervan.

Buurtverenigingen zorgen voor leven en ontmoeting in een  
buurt. Daarnaast betekenen ze een belangrijke schakel  
tussen de stad en de buurt.  Bedankt aan alle Turnhoutenaren 
die zich op één of andere manier inzetten voor hun buren, hun 
straat, buurt of wijk. Zo maken we samen onze stad een beetje  
toffer en beter. Ik zet me zelf graag in om vragen van buurten en 
wijken aan te kaarten bij het stadsbestuur.

Annemie Der Kinderen 
gemeenteraadslid CD&V

Annemie Der Kinderen

Buurten en wijken, 
daar zetten wij op in

De buurtmakerij is 
een succesformule
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Wijzer: Bij het begin van de legislatuur 
in 2013 was het nog alle hens aan dek 
voor een besparingsoefening bij de 
stad. Is die nu geslaagd te noemen of 
is het einde van de tunnel nog niet in 
zicht?

Francis Stijnen:  Bij het begin van de 
legislatuur zagen de vooruitzichten 
er inderdaad heel somber uit voor de  
financiën van de stad. De exploitatie 
was negatief, meer uitgaven dan inkom-
sten op jaarbasis, de reserves beperkt 
en de leninglast te hoog. Hieraan kon 
enkel iets verholpen worden indien we 
een degelijk besparingsplan opstelden 
en dat ook plichtsbewust zouden  
uitvoeren.  
We moesten meer dan 50 miljoen  
besparen, zorgen dat onze exploitatie terug  
positief werd, zodat er ruimte kon ontstaan 
voor investeringen. Vandaag kunnen we  
inderdaad stellen dat het besparingsplan 
geslaagd is, en zoals beloofd zonder  
verhoging van de personenbelasting en 
de onroerende voorheffing. Het jaarlijks 
verlies in de exploitatie is nu een over-
schot van 12 miljoen en de leninglast 
werd verlaagd tot 18 miljoen, dat is een  
vermindering met maar liefst 39 miljoen. 
Hiermee is onze schuldenlast per inwoner 
bij de laagste van heel Vlaanderen

Wijzer: Dat klinkt heel fors, maar wat 
betekent dat in de praktijk?

Francis Stijnen: We hebben de efficiën-
tie van de stedelijke organisatie kunnen  
verbeteren en de kost ervan  
terug geschroefd, zonder naakte  
ontslagen. We hebben iedereen voor 
zijn of haar verantwoordelijkheid  
geplaatst. Een stad maken we samen, en 
maken we ook samen financieel gezond.  
Gelukkig was iedereen overtuigd van het  
besparingsplan. Zowel de collega’s uit de  
meerderheid als de ambtenaren en de 
vele verenigingen en organisaties die door 
de stad financieel worden ondersteund, 
op enkele kleine uitzonderingen na. 

Besparingsplan stad Turnhout  
geslaagd. 
Financiën zijn terug gezond.

Interview met Francis Stijnen,
CD&V-schepen van financiën
Bij de voorstelling van de jaarrekening 2016 van de stad Turnhout vernamen we via 
de pers dat de leninglast sterk is afgebouwd en de resultaten gunstiger dan  
verwacht. Voor Wijzer een uitgelezen moment om even een bezoekje te brengen bij 
Francis Stijnen, de cd&v-schepen bevoegd onder meer voor financiën en ook  
CD&V- lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
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Bij het begin van de legislatuur in 2013 
vergeleek ik de besparingsoperatie nog 
met het snoeien van een boom. Dat doe 
je op het juiste moment, met voldoende 
kennis en niet in het wilde weg. Maar na 
een goede snoeibeurt wordt de boom 
alleen maar groter, sterker, mooier en 
draagt die meer vruchten.  Vandaag zien 
we dat de besparingsoperatie een goede 
snoeibeurt is geweest voor de stad want 
er liggen weer meer kansen om te 
investeren en de vruchten zullen er zijn om 
de toekomst voor onze kinderen en 
kleinkinderen veilig te stellen.

Wijzer: Wil dat zeggen dat de  
geldkraan terug open kan en iedereen 
de wenslijstjes mag gaan opstellen 
tegen de volgende verkiezingen?

Francis Stijnen: Ik denk dat we vooral de 
moeilijke inspanningen die geleverd zijn 
niet mogen verbrassen op twee of drie 
jaar. Met een kortzichtig beleid is dat snel 
gebeurd en ik hoor hier en daar al geluiden 
van nu kan de riem er af en we kunnen 
weer voor alles aankloppen bij de stad. 
We zullen ook in de volgende jaren samen 
verantwoordelijkheid moeten opnemen, 
stad, burger, ondernemer en verenigingen.  
Dat is mogelijk zonder de belastingsdruk 

te verhogen, maar enkel als niet  iedereen 
naar de stad kijkt om geld in alle mogelijke 
projecten te stoppen. 

Wijzer: Is er dan geen ruimte voor 
investeringen?

Francis Stijnen: Toch wel, dat hebben 
we ook de voorbije jaren getoond. Het  
zwembad is terug functioneel, de  
academies zijn geopend in Turnova, de 
plannen om de bibliotheek terug naar de 
Warande te brengen zijn financierbaar. Er 
is meer politie op straat, er worden veel 
meer middelen ingezet voor 
netheid en groenonderhoud in de stad,  de  
vernieuwing van riolering en heraanleg van 
straten is in uitvoering, met een project als 
Slim zetten we in op duurzaamheid. We 
zullen kunnen investeren als we in onze 
exploitatie positief blijven. En dat inves-
teren moeten we ook slim doen. Deuren 

openen in Brussel voor Vlaamse, federale 
en Europese subsidies.  Keuzes maken 
en durven beslissen. Die projecten er uit 
pikken die zorgen voor meer welvaart en 
meer welzijn voor zo veel mogelijk 
Turnhoutenaren.

Wijzer: Is de schepen van financiën een 
tevreden man?

Francis Stijnen:  Ja en neen. Ja als ik 
zie dat wij onze doelstellingen op finan-
cieel vlak zullen halen deze legislatuur. 
Neen als ik zie wat er nog allemaal mis 
loopt in onze stad en dat er nog heel wat 
ruimte is tot verbetering.  Maar we moeten 
positief en actief blijven, niet  onszelf de  
dieperik in praten. Rome werd niet op één 
dag gebouwd en ook voor Turnhout liggen 
er nog heel wat uitdagingen, op korte en 
lange termijn. Er is werk aan de winkel. 
Laat ons de volgende maanden vooral 
luisteren naar dat waar de Turnhoutenaar 
van wakker ligt, om daarop in te zetten 
bij de komende verkiezingsdebatten. Zo  
kunnen de goede keuzes gemaakt worden, 
rekening houdende met uw en mijn 
centen. Dat is onze eerste opdracht als 
christen democraat en als politieker. 

Wijzer: Hartelijk dank voor dit interview
en we wensen u veel succes bij de  
volgende verkiezingen als lijsttrekker 
van CD&V.

Laat ons de volgende 
maanden vooral luisteren 
naar dat waar de  
Turnhoutenaar van  
wakker ligt

Keuzes maken 
en durven beslissen
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Turnhout heeft een rijk verenigingsleven. Er zijn talrijke  
sportclubs, jeugd- en culturele verenigingen. “Samen stad  
maken” is voor CD&V een van de belangrijkste aandachtspunten 
voor het stadsbestuur. De vele verenigingen in onze stad zijn de  
bouwstenen om dit doel te bereiken.

Subsidies met een return
CD&V heeft er voor gekozen om alle verenigingen zoveel  
mogelijke te ondersteunen. We zijn deze legislatuur  
noodgedwongen moeten starten met een besparingsplan om 
onze stad financieel gezond te maken. Maar wij hebben erop 
aangedrongen dat aan de subsidies voor de sport-, jeugd- 
en culturele verenigingen zo goed als niets veranderd werd. 
Ook zijn er extra subsidies bij gekomen voor verenigingen die  
willen investeren in het energiezuiniger maken van hun lokalen.  
De verenigingen zijn zich meer en meer bewust van het belang 
van een maatschappelijke return.

Uitpas
Het promoten van de uitpas bij de verenigingen zorgt ook 
dat mensen van alle doelgroepen kunnen deelnemen aan 
het verenigingsleven. De stad betaalt een deel van de  
verminderde inkomsten terug, zodat de verenigingen de kost 
niet alleen moeten dragen. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de 
integratie van anderstaligen, maar ook van kansarmere burgers.
De maatregelen die de stad tot nu toe genomen heeft tonen  
aan hoe belangrijk zij het verenigingsleven vindt om de  
doelstelling “samen stad maken” te bereiken. En CD&V zal  
ervoor zorgen dat de aandacht hiervoor niet vermindert.

Josiane Driesen 
gemeenteraadslid CD&V

De vele verenigingen 
in Turnhout zijn de 
bouwstenen om 
samen stad te maken

Verenigingen dat is niet ik, maar WIJ

Josiane Driesen
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Als OCMW-voorzitter, voorzitter van Zorggroep  
Orion en ondervoorzitter van AZ Turnhout heb ik de  
voorbije jaren veel projecten kunnen realiseren in de 
zorg. Maar onze maatschappij verandert en daarom 
duiken er steeds andere zorgvragen op. Het aantal 
chronisch zieken neemt sterkt toe, ondermeer door de 
vergrijzing. Chronisch ziek zijn betekent een zware last 
voor de patiënt en zijn omgeving. 

We hopen dat HaRTenAas 
de kwaliteit van leven van 
patiënt en mantelzorger 
zal verhogen

Luc Op de Beeck

Goede afspraken tussen de patiënt, zorg- en  
welzijnsverleners en mantelzorger moeten leiden 
tot een betere zorg voor chronisch zieken.  Bij het  
uittekenen van een optimaal zorgproces  
moeten zorgverstrekkers aandacht hebben voor 
de kwaliteit van de zorg van de patiënt en zijn  
mantelzorger. We hopen dat dit initiatief niet enkel 
de kwaliteit van de zorg maar ook de kwaliteit van 
leven van patiënt en mantelzorger zal verhogen en 
uiteindelijk zal leiden tot minder ziekenhuisopnames. 

Luc Op de Beeck
Voorzitter OCMW

Minder ziekenhuisopnames door 
extra aandacht voor zorgvragen

Om chronische hartpatiënten en hun mantelzorger beter 
te ondersteunen startten we dit najaar het HaRTen 
Aas op, een zorgpad voor personen die lijden aan  
hartfalen. HaRTen Aas is een unieke samenwerking tussen  
partners uit zorg en welzijn: Zorggroep Orion,  
AZ Turnhout, de Huisartsenvereniging Turnhout, 
Thomas More Hogeschool, Het Wit-Gele Kruis, de 
Zelfstandige thuisverpleging Kempen, De Kempische 
Farmaceutische Kring en de mutualiteiten en wordt 
ondersteund door de Provincie Antwerpen.
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..onze jongeren goed vertegenwoordigd 
zijn in ons CD&V-bestuur? 
Stef Breugelmans (27 j.) vertegenwoordigt de jongeren in 
de gemeenteraad. 

Tom Lemmens (35 j.) is penningmeester en nog  
even jongerenvoorzitter. 

Veronique Jonghbloet (24 j.) is kandidaat  
jongerenvoorzitter en doet de ledenadministratie. 

Carl Proost (23 j.) nam de fakkel over van Griet Mertens 
en is onze nieuwe partijsecretaris.  

Jong CD&V wil mee stad maken door uitdagingen vanuit 
een jong, hedendaags en gedurfd standpunt te benaderen 
en te zoeken naar positieve en constructieve oplossingen. 

JONG CD&V Turnhout 
misschien ook iets
voor jou?

..er regelmatig een groep geëngageerde  
jongeren van 18 tot 35 jaar tussen pot en pint 
samenkomt om te brainstormen en plannen  
te maken?   ...enkele van deze plannen het afgelopen jaar 

de pers hebben gehaald? 
 Onze zwerfvuilactie en de quiz ten voordele van 
 VZW Den Leeuweric zijn hier voorbeelden van.  

Pssst, wist je dat we onze quiz voor een 
tweede maal organiseren ten voordele 
van Den Leeuweric. 

Dus noteer 28 oktober 2017 alvast in je 
agenda! Inschrijven doe je alvast bij:  
lemmenstom@msn.com. 

..onze jongeren ook open staan om met jou in 
gesprek te gaan?

Ben je tussen 17 en 35 jaar en wil je ook in debat gaan over  
je straat, je buurt en je stad? Over het verkeer of wat er  
ontbreekt voor jongeren? Wil je mee werken aan een stad 
waar je graag zou wonen? Vind je christendemocratie nog 
altijd een waarde als die goed wordt ingevuld? Kom dan eens 
mee met ons iets drinken en misschien ben jij daarna ook een 
Jong CD&V-er  die samen stad wil maken? 
Contact nemen kan via info@turnhout.cdenv.be

..WIJ mee werken aan CD&V Turnhout? Elke dag. 
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WIST JE DAT..


