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Een programma voor een stad op mensenmaat schrijf je niet alleen. Een goed programma is het eindpunt 
van een lang proces, van dialoog en discussie, van vragen en antwoorden. Een goed programma, dat is 
maanden intens debat over de stad van morgen.

Heel veel mensen droegen hun steentje bij aan dit programma. In de eerste plaats de 1031 Turnhoutenaren 
die hun mening gaven in De Grote Bevraging. Zij vertelden ons wat eerst moet worden aangepakt. Zij gaven 
ons nieuwe, frisse ideeën.

Er zijn ook de tientallen gesprekken met mensen uit het middenveld: actieve vakbondsvrouwen en  
-mannen, vrijwilligers uit de natuurverenigingen, uit de armoedeorganisaties en uit het jeugdwerk, cultuur-
werkers en voorzitters van buurtverenigingen, belangenorganisaties en actiegroepen… Het zijn allemaal 
ervaringsdeskundigen op hun terrein. Zij vormen een essentiële schakel in het democratisch proces voor 
een stad op mensenmaat.

Er zijn de taaltovenaars die elke zin en elke komma onder een vergrootglas legden. Zij maakten van dit 
programma een leesbaar verhaal voor iedereen. Er zijn de fotografen, de lay-outers en de mensen van de 
PVDA-communicatiedienst. Want een beeld zegt soms meer dan duizend woorden.

En tenslotte zijn er natuurlijk onze actieve leden en onze sterke basisgroepen. Met heel wat dossiervreters 
en met heel wat geboren en getogen Turnhoutenaren, die elk hoekje van de stad kennen.

Bedankt aan al die mensen die met een kleine of grote bijdrage hebben meegeschreven aan dit programma 
voor de stad van morgen. Samen maken we van Turnhout een stad op mensenmaat.

Wout Schafraet
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INLEIDING 
GEEN GEROMMEL IN DE MARGE, 
MAAR EEN STEDELIJKE REVOLUTIE

Beeld je een stad in waar armoede geen kans heeft. Een stad waar je je geen zorgen hoeft te maken over 
de rusthuisfactuur van je dementerende moeder. Beeld je een stad in waar je kinderen veilig naar school 
kunnen fietsen. Een stad waar stipt en regelmatig openbaar vervoer een echt alternatief wordt voor de auto. 
Beeld je een stad in die niet verstikt maar die ademt, met een garantie op groen, ook voor de volgende ge-
neraties. Beeld je een stad in waarin elke Turnhoutenaar meetelt. Ongeacht de dikte van zijn portefeuille en 
ongeacht zijn huidskleur of achtergrond. Beeld je een stad in zonder sluikstort en zwerfvuil en met betaal-
bare en regelmatige afvalophaling aan huis. Beeld je een stad in waar de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen.

Als we de uitdagingen van vandaag en morgen echt willen aanpakken, dan hebben we meer nodig dan 
een goedbedoelde maatregel hier of daar. Dan moeten we geen komma’s veranderen, maar moeten we 
de stad veranderen. Geen gerommel in de marge, maar een stedelijke revolutie. Wij zijn niet bezig met de 
postjes en de macht verdelen. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met 
onze stadsvisie. Om dit stadsprogramma te maken, hebben wij De Grote Bevraging georganiseerd bij meer 
dan duizend inwoners, in de grootste stadsdialoog uit de geschiedenis van Turnhout. Wij toetsen ons pro-
gramma, we betrekken de mensen: dat is ons DNA. Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij.

STAD OP MENSENMAAT OF STAD OP 
CENTENMAAT?

Onze stad staat in de uitverkoop. Een goed draaiend kleuterschooltje wordt gesloten en de gronden wor-
den verpatst aan een projectontwikkelaar. De groene longen in het zuiden en in het noorden van onze stad 
worden volgebouwd voor snel geldgewin. Er komt geen nieuw park en er komen geen nieuwe betaalbare 
woningen in het centrum van onze stad. Maar wel een toren van beton, met dure lofts en een commercieel 
winkelcentrum, in een stad die steeds meer verstikt. Stadsgronden met veel potentieel belanden op de 
braderie van de vrije markt.

Ook onze stedelijke diensten gaan op de schop. Ons zwembad werd uitverkocht aan een Nederlands 
privébedrijf. Daardoor betaalt de Turnhoutenaar nu de duurste zwemtarieven in onze streek. Het OCMW-
woonzorgcentrum en het OCMW-ziekenhuis werden verzelfstandigd. Je betaalt ondertussen meer in woon-
zorgcentrum De Wending dan in sommige privérusthuizen. De stadsdiensten worden stap voor stap omge-
doopt tot bedrijfseenheden, met managers aan het roer. Zo sluipt de private logica binnen in de publieke 
dienstverlening. Er moeten nu ‘commerciële targets’ worden gehaald. Onze diensten moeten ‘concurrenti-
eel zijn met de privésector’. Patiënten worden klanten. Dienstverlening, zorg en mensenwerk worden voor 
het stadspersoneel opeens een ‘product’.

De stad geeft de sleutels van haar eigen beleid uit handen aan private ondernemingen, aan ‘autonome 
bedrijven’, aan projectontwikkelaars en betonboeren. Deze bedrijfslogica vertrekt niet van een stad op 
mensenmaat, maar van een stad op centenmaat. De sociale visie op de stad, de stad op mensenmaat, wil 
diensten toegankelijk maken voor iedereen. De stad op mensenmaat wil de sociaal zwaksten beschermen. 
De stad op mensenmaat investeert in onderwijs en zorg, in veilige fietspaden en in betaalbaar wonen. De 
stad op mensenmaat is een klimaatneutrale stad, met propere lucht en met groen in elke wijk. De stad op 
mensenmaat breekt met de neoliberale logica van besparingen en commercie.
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WIJ WILLEN INTEGRALE WIJKEN
Het recht op gezondheidszorg, mobiliteit, onderwijs, wonen, werk, cultuur, inspraak en publieke ruimte, 
samen is dat het integrale ‘recht op de stad’. Wij willen het sociaal weefsel versterken. Wij verdedigen de 
stadsvernieuwing en -herwaardering vanuit een publieke logica. Als we wijken herwaarderen, dan zorgen 
we dat iedereen meekan.

Bepaalde wijken in onze stad worden in de steek gelaten. In Zevendonk verdween de wekelijkse markt, 
sloot het bankkantoor, verdween de dokterspraktijk en werd de buslijn afgeschaft. In sociale woonwijk Den 
Brand werd de buslijn afgebouwd en gebeurt er amper nog groenonderhoud door de stad.

In andere stadsdelen wordt wél geïnvesteerd. Maar die investeringen staan niet in functie van de mensen 
die er wonen. Met dure lofts en winkelcentra wil men nieuwe, kapitaalkrachtige bewoners aantrekken. Wij-
ken worden opgewaardeerd, maar daarmee gaan ook de prijzen - in de eerste plaats de woningprijzen - de 
hoogte in. Dat proces, waarbij de oorspronkelijke bewoners uit de stadswijken plaats moeten maken voor 
iets-meer-verdieners, heet gentrificatie. Ze vragen ons: ‘Zijn jullie dan tegen het herwaarderen van wijken?’ 
Natuurlijk niet. Het is goed dat er in de stad geïnvesteerd wordt. Het is goed dat wijken opgewaardeerd 
worden. Maar ze ‘vergeten’ de mensen. Dat is wat vandaag aan de Grote Markt gebeurt.

Een integrale wijk is een wijk waar wonen, gezondheidszorg en onderwijs toegankelijk, betaalbaar en de-
gelijk zijn. Een integrale wijk is een wijk met publieke groene ruimte. Een integrale wijk is een wijk met 
voldoende publieke voorzieningen dicht bij de mensen. Publieke voorzieningen worden bereikbaar op wan-
del- en fietsafstand. Zo wordt de auto vanzelf overbodig.

Een integrale wijk betekent voor ons onder meer een wijk:
• met een goede school en kinderopvang
• met betaalbare woningen voor de brede bevolking (via een mix van huurwoningen, koopwoningen en 

goede sociale woningen)
• met dokter, tandarts en apotheker
• met een postkantoor met internettoegang, een bankkantoor en een bancontact
• met voldoende groene ruimte, speelgelegenheid en sportinfrastructuur
• met een laagdrempelig wijkhuis waar iedereen terechtkan voor hulp volgens het principe ‘koffie en 

papieren’
• met respect en diversiteit
• met een regelmatige en betaalbare afvalophaling aan huis
• met degelijk en regelmatig openbaar vervoer, een veilig fietsnet, een publiek fietsdeelsysteem (Velo) en 

een publiek autodeelsysteem (Otto)
• met wijkagenten die in de wijk zelf wonen en de mensen kennen
• met wijkinfrastructuur: een bibliotheek, ontmoetingscentra en jeugdhuizen en eventueel een wasserette 

van de stad
• met middenstand: kapper, bakker, kruidenier…
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DE GROTE BEVRAGING: UNIEKE STADSDIALOOG 
MET MEER DAN DUIZEND TURNHOUTENAREN
In september startte de PVDA met de grootste politieke bevraging uit de geschiedenis van Turnhout. Vijf 
maanden lang trokken tientallen vrijwilligers van de linkse partij door het herfst- en winterweer de straat op 
om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan meer dan duizend mensen. De resultaten van deze 
Grote Bevraging geven een unieke blik op hoe de Binken naar hun stad kijken.

Maar liefst 1.031 Turnhoutenaren namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders kan en wat beter 
moet in onze stad. Het overgrote deel (54 procent) vulde een papieren exemplaar van De Grote Bevraging 
in tijdens één van de vele wijktochten die de partij op poten zette, of gewoon bij vrienden, kennissen of 
collega’s. Maar ook meer dan 470 mensen gaven hun mening op de website van de PVDA.

Met De Grote Bevraging legde de PVDA de Turnhoutenaren een uitgebreide vragenlijst voor. De deelnemers 
werd gevraagd om de drie belangrijkste stedelijke thema’s aan te geven en voor tien thema’s het beste 
voorstel te kiezen uit vier mogelijkheden.

Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder moest worden aangegeven in welke 
mate men akkoord ging met enkele stellingen over het stedelijk beleid. Gemiddeld besteedden de respon-
denten een twaalftal minuten aan het invullen van De Grote Bevraging. Goed voor in totaal meer dan 200 
uren van politiek debat.

De deelnemers aan De Grote Bevraging zijn gespreid over alle leeftijdscategorieën, verschillende oplei-
dingsniveaus en alle wijken van de stad. Gezien het zeer grote aantal deelnemers (een doorsnee verkie-
zingspeiling in Turnhout wordt afgenomen bij ‘slechts’ driehonderd of vierhonderd mensen) zijn de resulta-
ten van onze bevraging bijzonder relevant voor al wie onze stad een groot hart toedraagt.

ARMOEDE IS DE GROTE TOPPRIORITEIT
De meest opvallende vaststelling uit De Grote Bevraging is het belang dat de Turnhoutenaar hecht aan de 
strijd tegen armoede. Maar liefst de helft van alle deelnemers plaatst het aanpakken van armoede in de top 
drie van belangrijkste thema’s. Drie deelnemers op tien duidt het zelfs aan als eerste prioriteit.

Hoewel er uitschieters zijn bij werklozen, invaliden en gepensioneerden, staat armoedebestrijding ook bij 
werkende mensen en hooggeschoolden afgetekend op de eerste plaats. Dat de armoede in Turnhout de 
afgelopen jaren sterk is toegenomen was natuurlijk al langer geweten. Maar nu weten we ook dat de em-
pathie bij de Turnhoutenaren groot is, ook bij diegenen die zelf niet rechtstreeks met armoede te maken 
hebben. Iedereen wil dat het komende stadsbestuur prioritair inzet op armoedebestrijding.

SOCIALE EN ECOLOGISCHE THEMA’S SPRINGEN ERUIT
Na armoede volgen vier andere thema’s, die door meer dan een derde van alle ondervraagden in de top 
drie worden geplaatst. Het gaat om zorg (40 procent), mobiliteit (38 procent), groen (36 procent) en jeugd 
(36 procent).

Het valt op dat de Turnhoutenaar in de eerste plaats prioriteit geeft aan sociale en ecologische thema’s, 
naast het belang dat wordt gehecht aan mobiliteit en verkeersveiligheid. Niet toevallig thema’s die door het 
huidige stadsbestuur op hun beloop worden gelaten.
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TURNHOUTENAAR WIL ECHTE INSPRAAK

In onze bevraging werd ook de volgende stelling voorgelegd: ‘De stad geeft de bevolking voldoende in-
spraak in haar beleid’. Maar liefst 54 procent van de deelnemers zegt dat ze ‘niet akkoord’ of ‘helemaal 
niet akkoord’ gaat met deze stelling. Slechts 11 procent gaat ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’. Opvallend is 
dat ook bij de deelnemers, die aangeven dat ze bij volgende verkiezingen enkel overwegen te stemmen 
voor één van de vier meerderheidspartijen, slechts een kleine minderheid akkoord gaat met de stelling dat 
de stad voldoende inspraak geeft. Het stadsbestuur krijgt dus, zelfs van haar eigen achterban, een zware 
buis op vlak van inspraak. Het zit duidelijk hoog dat het stadsbestuur een afvaltaks als Diftar invoert of een 
kleuterschool zoals De Paddenstoel sluit zonder de minste inspraak van de bevolking.

DE POPULAIRSTE VOORSTELLEN
Bij de voorstellen per thema scoort ‘meer veilige fiets- en voetpaden’ het hoogste. Maar liefst 46 procent 
van de ondervraagden duidt dit voorstel aan als prioriteit binnen het thema mobiliteit. Op de tweede plaats 
van populairste voorstellen staat de ‘afschaffing van de vaste kost voor huisvuilophaling en gratis toegang 
tot het containerpark’ (43 procent). Naast de afschaffing van de afvaltaks scoort ook ‘behoud en bescher-
ming van de groene zones rond de stad’ hoog binnen het thema groene stad. ‘Kleinere klassen in onze 
scholen, meer leerkrachten’ (39 procent), ‘betaalbare rusthuizen en serviceflats’ (38 procent) en ‘grote be-
drijven moeten meer bijdragen’ (36 procent), vervolledigen de top vijf van populairste voorstellen.
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1. STAD ZONDER ARMOEDE

STANDPUNT

Wat moet het komende stadsbestuur prioritair doen? De armoede aanpakken!
Zo luidde het duidelijke antwoord van de meer dan duizend Turnhoutenaren die onze Grote Bevraging 
 invulden. Als je de armoede wil aanpakken moet je voorbij de ‘eigen schuld, dikke bult’-logica van de 
rechtse partijen. Volgens die logica is het de schuld van de armen dat ze arm zijn. En dus moeten ze gecon-
troleerd en gesanctioneerd worden.

Voor ons is armoede een maatschappelijk probleem. Wij willen mensen versterken, door volop in te zetten 
op wonen, werk, gezondheid, onderwijs en ontplooiing. Daar wordt ook de stad sterker van. We zorgen 
ervoor dat de stedelijke dienstverlening bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam is. En dat rechten auto-
matisch worden toegekend. We garanderen het recht op wonen, en zorgen ervoor dat ook mensen in een 
kwetsbare positie een job hebben. Kortom: we bestrijden de armoede, niet de armen.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. EEN LEEFLOON BOVEN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS

• Het leefloon moet gegarandeerd zijn voor iedereen met een (gezins)inkomen beneden de Europese 
armoedegrens.

• De stad streeft ernaar het leefloon op te trekken tot boven de Europese armoedegrens via een aanvul-
lende financiële steun.

TWEE. HET OCMW DRAAGT DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID
• We herbevestigen de eindverantwoordelijkheid van het OCMW in het garanderen van een menswaardig 

bestaan voor iedereen die op het grondgebied verblijft. Het OCMW moet – ook in de nieuwe vorm – de 
regie opnemen in het lokaal sociaal beleid en moet het middenveld daarbij als partner betrekken.

• Iedereen met een hulpvraag moet bij het OCMW terechtkunnen voor hulp en begeleiding. Uitgangspunt 
daarbij is dat ieders sociale grondrechten gegarandeerd worden.

• Daarbij is een rechtenverkenning van belang: voor iedereen nagaan op welke rechten en sociale tege-
moetkomingen hij of zij recht heeft.

• Het OCMW betrekt actief het middenveld als een partner in de strijd tegen armoede.

DRIE. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
• We organiseren het zo dat de verschillende rechten automatisch toegekend worden. Dat kan relatief 

gemakkelijk online.
• We passen het ‘only-once-principe’ toe: als je een papier eenmaal binnenbrengt, moet het ook gebruikt kunnen 

worden voor andere aanvragen. Dat maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de administratie. 

VIER. EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK
• We richten wijkhuizen op in elke wijk, met maximaal 10.000 inwoners per wijkhuis. Ook in de kleinere 

buitenwijken van de stad richten we een wijkhuis op. Een wijkhuis voorziet in een brede en laagdrem-
pelige dienstverlening.
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• Het wijkhuis helpt bij administratieve problemen via het concept ‘koffie en papieren’. Bij een kop koffie 
of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de energiefactuur uit te pluizen 
en om andere problemen op te lossen.

• In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij 
energie- en waterproblemen en hulp bij onderwijs en opvoeding. We openen er ook een sociale kruide-
nier en een sociaal restaurant.

• Met huisbezoeken en straathoekwerk gaan we de wijk in om mensen te bereiken die de weg naar het 
wijkhuis niet vinden.

• Met buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een sterke, warme en solidaire wijk. Ze organiseren 
ontmoetingsmomenten en -activiteiten zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen.

VIJF. VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE
• We willen dat het stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking: met ook laaggeschoolden, 

mensen met een beperking, jongeren, mensen met een migratieachtergrond...
• ‘Artikel 60-tewerkstelling’ willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de werk-

loze. We werken hiervoor samen met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise bieden.
• We zorgen ervoor dat het OCMW investeert in goede en nabije arbeidsbegeleiding. Werk blijft de belang-

rijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te raken.
• We organiseren het zo dat de stad zelf een representatief aantal werkplaatsen voorziet voor mensen met 

een beperking.

ZES. HET RECHT OP WONEN GARANDEREN VOOR IEDEREEN
• We zorgen voor woonbegeleiders in onze wijkhuizen. Zij helpen het recht op degelijke huisvesting te 

vrijwaren.
• We stimuleren verhuurders de maatschappelijke dienstverlening te informeren van zodra een huurder 

twee maanden huurachterstand heeft. Uithuiszetting kan alleen als er toegang tot een andere woning 
is. 

• Maatschappelijk werkers gaan ter plaatse om actief te helpen als huurders huurachterstand hebben.
• We organiseren het hele jaar door een noodopvang voor dak- en thuislozen. Deze opvang is zonder 

voorwaarden en zonder drempel toegankelijk en biedt ook overdag onderdak.

ZEVEN. GEEN AFSLUITINGEN VAN WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT
• Via de Lokale Adviescommissie (LAC) voor Water en Energie garanderen we de toegang tot stromend 

water en energie. Niemand mag nog worden afgesloten. De toegang moet voorrang hebben op de 
schuldaflossing. Budgetmeters zijn op dit punt geen oplossing.

• We rekenen geen herinneringskosten meer aan bij basisvoorzieningen zoals energie en water.
• We zetten meer in op collectieve oplossingen in plaats van op individuele hulp.
• We willen dat de Lokale Adviescommissie zich meer kan inzetten om mensen met betalingsachterstand 

te bereiken zodat ze kan helpen met haalbare afbetalingsplannen.
• We komen tussen om (een deel van) de schulden kwijt te schelden in gevallen waar volledige schuldaf-

lossing onrealistisch is.

VISIE

In het najaar van 2017 organiseerde de PVDA de grootste politieke bevraging uit de geschiedenis van 
Turnhout. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers van de linkse partij door weer en wind de straat op om 
een veertigtal programmapunten voor te leggen aan meer dan duizend mensen. Als opvallendste uitkomst 
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uit die Grote Bevraging komt naar voor hoeveel belang de Binken hechten aan de strijd tegen armoede. 
Het is voor hen het belangrijkste thema. Maar liefst de helft van alle deelnemers plaatst het aanpakken van 
armoede in de top drie van belangrijkste thema’s. Drie deelnemers op tien duidt het zelfs aan als eerste 
prioriteit. Hoewel er uitschieters zijn bij werklozen, invaliden en gepensioneerden, staat armoedebestrij-
ding ook bij werkende mensen en hooggeschoolden afgetekend op de eerste plaats. Dat de armoede in 
Turnhout de afgelopen jaren sterk is toegenomen was natuurlijk al langer geweten. Maar nu weten we ook 
dat de empathie bij de Turnhoutenaren groot is, ook bij diegenen die zelf niet rechtstreeks met armoede te 
maken hebben. Iedereen wil dat het komende stadsbestuur prioritair inzet op armoedebestrijding. Voor de 
PVDA is armoedebestrijding dan ook het belangrijkste speerpunt. 

De armoede in Turnhout neemt snel toe. In 2010 groeide nog één kind op tien op in kansarmoede. Vandaag 
is dat al bijna één kind op vier. Steeds meer Turnhoutenaren hebben het moeilijk om tot het einde van de 
maand rond te komen. Dat komt zowel door de asociale regeringsmaatregelen als door het stedelijk beleid. 
Het leven wordt voor iedereen duurder en steeds meer mensen vallen uit de boot.

In Turnhout wordt armoede vaak afgedaan als een geïmporteerd probleem. De toename van de armoede 
zou de schuld zijn van de instroom van migranten uit de rest van de wereld. Het klopt dat veel mensen op 
de vlucht voor oorlogen, economische ellende of klimaatontregeling de afgelopen jaren hun weg vonden 
naar onze stad. Maar door enkel te focussen op de ‘geïmporteerde armoede’ willen de rechtse partijen het 
maatschappelijk debat over de toenemende armoede uit de weg gaan. Er wonen vandaag meer dan 1060 
leefloners in Turnhout en tel daarbij nog eens de meer dan 1500 werklozen die niet in aanmerking komen 
voor een leefloon. Vergelijk dat met de 366 asielzoekers die tijdens het hoogtepunt van de asielcrisis in 
2015 naar onze stad kwamen. Uit de cijfers blijkt dat armoede een probleem is voor zowel de nieuwkomers 
als voor de geboren en getogen Turnhoutenaren. Wij richten ons op alle inwoners van onze stad.

Een dak boven je hoofd dat ruimte en rust biedt. Een baan die werkzekerheid biedt en een loon waar je mee 
rondkomt. Toegang tot een betaalbare gezondheidszorg en tot een onderwijs met kleinere klassen. Dat zijn 
allemaal essentiële elementen om mensen een toekomst te bieden. Daar zijn structurele maatregelen voor 
nodig. Natuurlijk is dat een verantwoordelijkheid van de Vlaamse en de federale regering. Maar ook de stad 
heeft heel wat handvatten in de strijd tegen armoede. Haar sterkte is dat ze dichter bij de mensen staat. Of 
zou kunnen staan. Wonen, werk, gezondheid, onderwijs en ontplooiing zijn fundamentele mensenrechten. 
Elk van die rechten vind je afzonderlijk terug in dit stadsprogramma. Maar ook specifiek voor mensen in een 
moeilijke sociale situatie is er veel mogelijk. Daarover hebben we het in dit hoofdstuk. 

ÉÉN. EEN LEEFLOON BOVEN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS
Onze eerste prioriteit is om basisrechten te garanderen. Denk daarbij aan het recht op wonen, het recht 
op arbeid, het recht op gezondheidszorg… Het garanderen van die basisrechten vind je terug als een rode 
draad in ons volledig stadsprogramma. Maar onze samenleving heeft ook een laatste vangnet nodig voor 
mensen in sociale moeilijkheden, zodat iedereen die nood heeft aan hulp, gepaste dienstverlening krijgt.

Dat ‘laatste vangnet’ houdt ook in dat elke Turnhoutenaar een inkomen heeft waarmee hij of zij menswaar-
dig kan leven. Daarvoor moet een inkomen boven de armoedegrens gegarandeerd zijn. Vandaag ligt het 
leefloon voor mensen binnen bepaalde categorieën heel ver onder de armoedegrens. Het leefloon voor 
een alleenstaande bedraagt 892 euro terwijl de Europese armoedegrens in België voor een alleenstaande 
op 1115 euro staat. Het is een verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt het leef-
loon 1190 euro en staat de Europese armoedegrens voor ons land op 2341 euro. Een verschil van maar liefst 
1151 euro.

Wij willen de leeflonen optrekken tot aan die Europese armoedegrens. Wij willen ook dat het leefloon on-
voorwaardelijk is. Het optrekken van het leefloon tot aan de Europese armoedegrens is ook een hoofdeis 
van het Netwerk tegen Armoede.
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De federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. De vorige ministers beloofden al lang het op te 
trekken, maar dat gebeurt niet. Nochtans berekende het Planbureau dat het financieel haalbaar is, doordat 
er ook een terugverdieneffect zal zijn. Dat zit zo: met een hoger leefloon stijgt de consumptie en worden er 
dus meer taksen betaald, zodat de overheid meer inkomsten heeft.

Als signaal naar de federale overheid kan de stad zelf een proefproject starten en het leefloon onvoorwaar-
delijk maken en optrekken. Dat is perfect mogelijk. Het zou de stad jaarlijks ongeveer 5,8 miljoen euro 
kosten om meer dan duizend mensen uit de armoede te trekken. Vergelijk dat met de meer dan 2 miljoen 
euro die het stadsbestuur in 2016 als subsidie gaf aan één projectontwikkelaar voor de bouw van Turnova. 
En dan is het terugverdieneffect nog niet eens meegerekend. Omdat mensen in armoede vooral in hun 
eigen omgeving kopen, zal het de lokale middenstand ten goede komen. Ook bij de grote winkelketens 
zullen er extra jobs bij komen.

Een geslaagd proefproject in Turnhout moet een extra drukkingsmiddel zijn naar de federale overheid. Het 
terugverdieneffect van een leefloon boven de Europese armoedegrens op nationale schaal is immers nog 
veel groter.

TWEE. HET OCMW DRAAGT DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID
De vroegere Commissies van Openbare Onderstand waren een ‘armenzorg’ voor wie uit de boot viel. Die 
armenhulp was slechts een gunst. Met de OCMW-wet van 1976 werd deze hulp een recht. De wet beves-
tigde het recht op maatschappelijke dienstverlening om ‘eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te 
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid’. Met deze wet kreeg het OCMW de opdracht deze 
dienstverlening te verzekeren. Het was de stap van armenzorg naar welzijnszorg, een belangrijke stap in 
de democratische ontwikkeling. Het was de erkenning van het feit dat de vrije markt met zijn grillen geen 
bestaanszekerheid kan bieden.

In 2016 werden delen van het OCMW Turnhout ‘verzelfstandigd’ in de zorggroep Orion. Zo maken woon-
zorgcentrum De Wending en verschillende serviceflats nu deel uit van een zelfstandig gemeentebedrijf dat 
moet concurreren met de privémarkt. Het is een stap achteruit in de sociale visie op welzijnszorg.

De maatschappelijk werkers van het OCMW ervaren een ‘verzakelijking’. Met de verzelfstandiging kregen 
meer dan vijftig medewerkers met een tijdelijk contract een contract van onbepaalde duur, maar… met 
slechtere voorwaarden dan hun collega’s die al langer een vast contract hadden. De directie kreeg dan 
weer loonsopslag.

Onze samenleving heeft een laatste vangnet nodig voor mensen in sociale moeilijkheden, zodat iedereen 
die nood heeft aan hulp, gepaste dienstverlening krijgt. Wij willen dat de stad en het OCMW opnieuw hun 
eindverantwoordelijkheid opnemen om een menswaardig bestaan te garanderen voor elke stadsgenoot: 
dat ze de regie in het lokaal sociaal beleid opnemen en het middenveld daarbij betrekken als partner en niet 
als ‘onderaannemer’ of ‘brandblusser’.

Vandaag zijn er al tal van armoede-organisaties in Turnhout die zich elke dag inzetten voor mensen die het 
moeilijk hebben. Denk maar aan de vrijwilligers van T’ANtWOORD. We voorzien extra ondersteuning voor 
dergelijke organisaties. Ook waardevolle sociaal-artistieke projecten, zoals die van HETGEVOLG, verdienen 
extra ondersteuning.

DRIE. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
Veel mensen die recht hebben op een uitkering doen daar geen beroep op. Het Steunpunt Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin onderzocht deze onderbescherming. Conclusie: 40 procent van de rechthebbenden op 
een uitkering vraagt die uitkering niet aan. Een van de redenen daarvoor is dat mensen vaak bij het OCMW 
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aankloppen met het gevoel als profiteurs of fraudeurs bekeken te worden. Dat is het gevolg van de ‘eigen 
schuld, dikke bult’-filosofie van de rechtse partijen.

Wie mensen die uit de boot vallen, wantrouwt of natrapt, verarmt de samenleving. De wil om echt hulp 
te bieden is cruciaal. Vandaag moet je voortdurend aantonen dat je behoeftig bent, met een reeks attes-
ten, papieren en bankuittreksels. Het lijkt wel het opgeheven schoolmeestervingertje. Heb je wel genoeg 
 inspanningen gedaan om werk te vinden? Kan je familie je niet helpen? Is je aanvraag geen sociale fraude? 
Men zet disproportioneel veel middelen en menskracht in op onderzoek naar fraude bij het OCMW. Let wel: 
de sociale fraude wordt op 5 procent geschat terwijl 40 procent van de rechthebbenden geen hulp aan-
vraagt. De prioriteiten liggen dus helemaal verkeerd.

Je belastingbrief is bijna helemaal ingevuld via de app Tax-on-web. Toch moet je allerlei papieren ver-
zamelen om te bewijzen dat je recht hebt op bepaalde sociale tegemoetkomingen. De overheid heeft je 
gegevens en toch moet je ze telkens opnieuw bewijzen. Dat is onlogisch en vermoeiend. Het kan anders. 
Wij willen de verschillende rechten automatisch toegekend zien.

Voor verschillende tegemoetkomingen zal je nog steeds papieren moeten binnenbrengen. Maar ook dat 
kan eenvoudiger: als je een papier binnenbrengt, dan moet het ook gebruikt kunnen worden voor andere 
aanvragen. Dat is het only-once-principe. Het maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de 
administratie.

VIER. EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK
Al zijn er veel geëngageerde hulpverleners op het terrein, toch is de hulp vaak moeilijk toegankelijk. Men-
sen komen niet rond, stapelen schulden op, maar weten niet waar ze hulp kunnen vragen. En ze weten niet 
waar ze recht op hebben.

Voorkomen is beter dan genezen. Een toegankelijke hulp- en dienstverlening helpt vermijden dat mensen 
verder wegzakken in de problemen. Het terugverdieneffect ervan is groot. Je investeert in dienstverlening 
maar tegelijk zorg je voor een hoger inkomen bij de burgers van de stad.

Uit onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren blijkt dat slechts één op vier niet tevreden is 
over de dienstverlening in onze stad. Dat is een pluim op de hoed voor het stadspersoneel dat zich elke dag 
inspant om de mensen te helpen. Toch is de tevredenheid over de dienstverlening nog ongelijk verdeeld. 
Bij lager opgeleiden en werklozen is slechts de helft tevreden over de dienstverlening.

Wij willen een brede, laagdrempelige dienstverlening dicht bij de mensen brengen. Zo maken we de kwa-
liteit van dienstverlening, die nu al geleverd wordt op Campus Blairon, bereikbaar voor iedereen. Met wijk-
huizen in elke wijk en met maximaal 10.000 inwoners per wijkhuis. Ook in buitenwijken zoals de Parkwijk, 
Schorvoort of Zevendonk moet een wijkhuis komen. Zo’n wijkhuis ziet erop toe dat de sociale grondrechten 
van elke inwoner uit de wijk waargemaakt worden. Met het concept ‘koffie en papieren’ helpt het wijkhuis 
bij administratieve problemen. Bij een kop koffie of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde 
te maken, om de energiefactuur uit te pluizen en om andere problemen op te lossen. Dat is laagdrempelig. 
Via een ‘rechtenverkenner’ gaat het wijkhuis samen met de mensen na of ze wel alle sociale tegemoet-
komingen krijgen waar ze recht op hebben. In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegelei-
ding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen en hulp bij onderwijs en opvoeding. 

We openen in het wijkhuis een sociale kruidenier en een sociaal restaurant. Sociale kruideniers zijn kleine 
buurtwinkeltjes met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. Door deze kruideniers te kop-
pelen aan een depot voor voedseloverschotten, dat eveneens in het wijkhuis kan gevestigd zijn, openen 
we nieuwe kansen voor de sociale economie. Er zijn al veel organisaties in Turnhout die met voedselover-
schotten aan de slag gaan, maar er is nood aan een steviger kader en ondersteuning. Die kan de stad via 
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het wijkhuis bieden. Naast de sociale kruidenier, willen we ook sociale restaurants opstarten. Zo bieden we 
een betaalbaar en gezond aanbod om te komen eten. Door al deze vormen van hulp en begeleiding, door-
breken we ook het isolement en wordt het wijkhuis een echte sociale ontmoetingsplaats.

Vanuit zo’n wijkhuis gaan buurtwerkers met huisbezoeken en straathoekwerk de wijk in om mensen te 
bereiken die de weg naar het wijkhuis niet vinden. De buurtwerkers kunnen ook specifieke noden van de 
wijk detecteren waar het wijkhuis dan verder in moet investeren.

Via het wijkhuis en de buurtwerkers bouwen we aan een sterke, warme en solidaire wijk. Het wijkhuis orga-
niseert ontmoetingsmomenten en -activiteiten, zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen. Op 
die manier pakt het de eenzaamheid van veel mensen aan en werkt het ook aan een betere veiligheid en 
samenhorigheid. Een win-winsituatie voor de mensen en voor de wijk.

VIJF. VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE
Het recht op arbeid draagt bij tot de bescherming tegen armoede. Bij werklozen loopt het armoederisico 
op tot 41 procent tegenover 4,7 procent bij werkenden. ‘Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van 
beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.’ Zo staat 
het in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het recht op arbeid is ook op-
genomen in de Belgische Grondwet.

Dat iedereen toegang moet krijgen tot een job die beschermt tegen armoede, is de eerste uitdaging. Een 
job moet een degelijk loon opleveren zodat we geen ‘werkende armen’ hebben. Maar in ons land stijgt het 
aantal werkende armen tot bijna één op de twintig jobs. Van de nieuwe jobs is meer dan de helft (52 pro-
cent) tijdelijk en is bijna de helft (47 procent) heel erg laagbetaald. Zo komen we er dus niet.

Ook hoe we de arbeid invullen is een uitdaging. De impact van de hoge werkdruk, flexibiliteit, onzekere 
contracten en ontslag op onze gezondheid en op ons welbevinden is torenhoog. Gelukkig zijn we met velen 
en kunnen we de arbeidstaken verdelen. Zo kan ieder naar vermogen bijdragen in een doenbare job. ‘Naar 
vermogen’ is hier belangrijk. Mensen in een kwetsbare positie of met een beperking hebben aanpassingen 
en soms meer omkadering nodig in hun arbeidssituatie.

Hoe we in Turnhout kunnen inzetten op jobs kan je lezen in hoofdstuk 8 van dit programma, Werkende stad. 
Hier hebben we het over mensen in een kwetsbare positie of met een beperking op de arbeidsmarkt. Men-
sen zonder diploma, mensen met een beperkte educatieve bagage, mensen met een mentale beperking of 
met een chronische ziekte. De meeste mensen willen bijdragen, maar vinden geen manier om dat te doen. 
Om het recht op arbeid voor iedereen te garanderen zijn specifieke maatregelen nodig. Dat vergt extra mid-
delen, maar er is een groot terugverdieneffect op menselijk en financieel vlak.

Vandaag zet het stadsbestuur meer en meer in op vrijwilligers. Het gaat vaak om mooie projecten, zoals het 
inschakelen van ‘brugfiguren’ om kwetsbare leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs en hun ouders 
te ondersteunen bij het huiswerk. Of om de peters en meters die hebben geholpen bij de begeleiding van 
vluchtelingen. Maar dit vrijwilligerswerk vervangt betaalde jobs van stadspersoneel. Wij willen dat onge-
daan maken. Zo komen er weer meer banen vrij, ook voor mensen in een kwetsbare positie. Ze krijgen vast 
werk en zijn beschermd tegen armoede.

Wij willen dat de stad een divers personeelsbeleid voert dat de realiteit in de samenleving weerspiegelt 
en voldoende aandacht heeft voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Vandaag worden heel wat 
taken en diensten uitbesteed aan bedrijven die slechtere arbeidsvoorwaarden en een slechtere verloning 
hanteren. Wij willen dat het stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking, voor mensen met een 
beperking, voor laaggeschoolden, jongeren, mensen met een migratieachtergrond. De stad kan er ook 
voor kiezen afstand te nemen van het overdreven focussen op diploma’s bij aanwervingen. Zo wordt sociale 
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mobiliteit gemakkelijker en zo is de focus meer gericht op door ervaring verworven competenties (EVC’s). 
Dat heeft niet alleen een impact op de meer kwetsbare doelgroep maar levert ook doorstroomkansen op.

‘Artikel 60-tewerkstelling’, sociale tewerkstelling door het OCMW, willen we alleen als dat de best mogelijke 
werkgelegenheid is voor de betrokkene. Het blijft namelijk heel dikwijls een tijdelijke en laag verloonde 
 tewerkstelling. We werken hier alleen samen met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige exper-
tise en omkadering bieden. Er moet hier doorgroeimogelijkheid zijn zodat mensen nadien niet opnieuw 
zonder werk vallen.

Het OCMW moet investeren in goede en nabije arbeidsbegeleiding, want werk blijft de belangrijkste hef-
boom om uit de armoede en het sociale isolement te raken.

Sommige mensen kunnen om allerlei redenen niet (meer) functioneren in een normale job of op een 
 beschermde werkplaats. Toch heeft iedereen recht op arbeid, omwille van de zinvolle dagbesteding, het 
sociaal contact en de eigenwaarde. Voor deze mensen moet bijvoorbeeld arbeidszorg een mogelijkheid 
zijn. Daar werken mensen met fysieke of mentale problemen in een fietsherstelplaats, houtatelier of bak-
kerij. Arbeidszorg is een stabiele tewerkstelling en mag niet gezien worden als een opstap naar de reguliere 
arbeidsmarkt. 

ZES. HET RECHT OP WONEN GARANDEREN VOOR IEDEREEN
Onze aanpak voor betaalbaar wonen in Turnhout werken we uit in hoofdstuk 6 van dit programma, Woon-
stad. Hier hebben we het kort over enkele bijkomende maatregelen voor de bescherming van mensen in 
armoede. Zo willen we inzetten op woonbegeleiders in de wijkhuizen, die helpen het recht op degelijke 
huisvesting te vrijwaren. Men schat dat er evenveel woonbegeleiding als gezins- en bejaardenhulp nodig is.

We willen ook preventiever werken. De verhuurders willen we stimuleren de maatschappelijke dienstver-
lening te informeren zodra iemand twee maanden huurachterstand heeft. Dat geldt zowel bij sociale huis-
vesting als op de private huurmarkt. Maatschappelijk werkers gaan ter plaatse om actief te helpen als 
huurders huurachterstand hebben. Zij bekijken samen met de huurder wat mogelijk is, en op welke tege-
moetkomingen de huurder recht heeft. Daarnaast onderhandelen ze met de eigenaar om uithuiszettingen 
te voorkomen. Een uithuiszetting kan alleen als er toegang is tot een andere woning.

Wij willen het hele jaar door een noodopvang voor dak- en thuislozen, die zonder voorwaarden en zonder 
drempel toegankelijk is, en die ook overdag onderdak biedt.

ZEVEN. GEEN AFSLUITINGEN VAN WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT
Onze Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder water of zonder 
energie is dat niet gegarandeerd. Water en energie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke 
rechten. Ze zijn ook onontbeerlijk voor onze gezondheid. Mensen ervan afsluiten is dan ook uit den boze.

Vandaag heeft het OCMW een Lokale Adviescommissie (LAC) voor Energie. Die werkt samen met de netbe-
heerders (Eandis voor gas en elektriciteit en Pidpa voor water) en beslist over de plaatsing van budgetme-
ters en over een eventuele afsluiting. In Turnhout worden jaarlijks zo’n 25 à 30 mensen afgesloten van aard-
gas. Een achttal mensen wordt jaarlijks afgesloten van het elektriciteitsnet. Elke afsluiting is er een te veel.

Mensen met schulden bij hun energieleverancier komen terecht bij de ‘sociale leverancier’. Die maakt met 
de klanten een afbetalingsplan en verplicht hen een budgetmeter te laten installeren als ze hun schuld niet 
meteen kunnen inlossen. Met zo’n budgetmeter kan je alleen elektriciteit of gas krijgen als je de meter 
eerst oplaadt. Het is een ontoereikende en averechtse maatregel. Het maakt mensen net meer energiearm. 
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Ook krijgen de mensen met betaalmoeilijkheden geen toegang tot het goedkoopste tarief op de markt. 
Want de ‘sociale leverancier’ rekent een duurder ‘ontradingstarief’ aan. Dat is onbegrijpelijk, maar het dient 
om te vermijden dat mensen bij hen ‘blijven hangen’. Ze moeten de reguliere energiemarkt op van zodra 
de schulden afgelost zijn.

De budgetmeter is natuurlijk geen structurele oplossing en biedt maar twee uitwegen: geen energie meer 
of schulden maken op andere posten. Budgetmeters kosten de gemeenschap ook nog eens handenvol 
geld. Wij willen dat omkeren door het recht op energie voorrang te geven op het schuld aflossen. En door 
meer in te zetten op collectieve oplossingen. Het OCMW moet zich inzetten om voor iedereen het recht op 
energie te realiseren. Het maakt dan een haalbaar afbetalingsplan samen met de klant. Dat plan waarborgt 
een blijvende energievoorziening naar behoefte. Wij willen ook dat er bij basisvoorzieningen als energie en 
water geen herinneringskosten aangerekend worden.

Soms kan schuldenberg zo hoog oplopen dat volledige schuldaflossing onrealistisch is. Op zo’n moment is 
het aangewezen (een deel van) de schuld kwijt te schelden.
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2. GEZONDE STAD

STANDPUNT

Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Toch moeten nog altijd te veel mensen een bezoek aan 
de dokter uitstellen om financiële redenen. Wachtlijsten zijn vaak lang en de dienstverlening in zieken-
huizen wordt verder afgebouwd. Voor Turnhout willen wij beter. We stimuleren wijkgezondheidscentra en 
investeren in toegankelijke ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg.

In onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren was de eis voor ‘betaalbare rusthuizen en ser-
viceflats’ veruit de populairste onder het thema ‘gezonde stad’. Jong en oud weet dat het alsmaar  moeilijker 
wordt om een waardig leven te blijven leiden op je oude dag, zonder angst voor armoede of  gebrek aan 
zorg. Wij komen op voor een volwaardige, kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg in publieke handen.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. BETAALBARE RUSTHUIZEN EN SERVICEFLATS

• Turnhout moet zelf instaan voor de betaalbaarheid van zijn serviceflats en woonzorgcentra. We voeren 
een maximumfactuur in van 855 euro voor de woonzorgcentra.

• We maken van rusthuizen en serviceflats opnieuw kwaliteitsvolle, betaalbare en openbare instellingen. 
We gaan in tegen de verzelfstandigingen, die uitgaan van een commerciële logica. We nemen deze 
diensten terug in eigen handen.

TWEE. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS, IN ELKE WIJK VAN DE STAD
• We gaan voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra: medische huizen waar je gratis naar de huisarts 

kunt. We willen dat tegen 2024 minstens 10 procent van de Turnhoutenaren in zo’n praktijk ingeschreven 
is.

• Deze wijkgezondheidscentra zijn interdisciplinaire, lokale aanspreekpunten die instaan voor kwaliteits-
volle zorg, waar je zowel dokters, tandartsen, diëtisten, psychologen als psychiaters kan raadplegen.

• Het stadsbestuur moet een voortrekkersrol opnemen voor dit project, door positieve campagnes te 
voeren om artsen aan te trekken naar deze wijkgezondheidscentra. De stad moet actief zoeken naar 
beschikbare ruimte.

DRIE. TOEGANKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE ZIEKENHUIZEN
• We pleiten voor het behoud van de ziekenhuizen Sint-Jozef en Sint-Elisabeth met uitbreiding van een 

spoedafdeling op Sint-Jozef.
• We bestrijden de commercialisering van de ziekenhuizen.

VIER. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
• Vanaf zo jong mogelijke leeftijd bieden we gezondheidspreventie en -opvoeding aan. Op school stellen 

we warme en gezonde maaltijden beschikbaar, plus een gezond tussendoortje.
• De problematiek van fijn stof en luchtvervuiling in de stad verdient een grondige aanpak. We stellen een 

geïntegreerd propere-lucht-plan op dat de grote bronnen van luchtvervuiling aanpakt.
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VIJF. PRIORITEIT AAN ONZE MENTALE GEZONDHEID

• We zetten in op het wegwerken van de wachtlijsten voor betaalbare psychotherapie. We investeren in 
de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt op basis van je inkomen bepaald wat je voor 
de psycholoog betaalt.

• We zoeken naar manieren om de drempel naar de psycholoog verder te verlagen. In stedelijke  werkingen 
zoals het OCMW, maar ook in verenigingen zorgen we voor een aanbod van psychologen die ook pre-
ventief kunnen werken. We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door 
 ervaringsdeskundigen en brugfiguren in te zetten.

• Om het taboe te doorbreken en het aanbod bekend te maken willen we een sensibiliseringscampagne 
op stadsniveau over mentale gezondheid.

ZES. EEN TANDENPLAN VOOR TURNHOUT
• We brengen het probleem van groeiende wachtlijsten bij de tandarts en tekorten in aanbod in kaart. We 

stellen informatie ter beschikking over waar men terechtkan.
• In de ziekenhuizen organiseren we een aanbod voor jaarlijkse tandcontrole door geconventioneerde 

tandartsen die zich aan de RIZIV-tarieven houden.

ZEVEN. NIEMAND MAG UIT DE BOOT VALLEN
• Ook mensen zonder ziekteverzekering hebben recht op een goede verzorging. We willen dat artsen 

en zieken gemakkelijk kunnen werken met ‘Dringende Medische Hulp’. We zorgen ervoor dat ze bege-
leiding krijgen naar een vaste huisarts volgens een spreidingsplan dat de instroom van deze patiënten 
breed verdeelt over huisartsen.

• Bij wie het moeilijk heeft, zijn de gezondheidsproblemen vaak veel ruimer dan alleen het strikt medische. 
Sociaal verpleegkundigen in de wijkgezondheidscentra helpen bij een gezonde leefomgeving voor men-
sen in armoede.

VISIE

Ons land heeft een uitstekende gezondheidszorg opgebouwd die gefinancierd wordt door de solidaire 
bijdragen aan de sociale zekerheid. Maar de toegankelijkheid tot onze gezondheidszorg daalt en de bespa-
ringen op alle beleidsniveaus zorgen voor een gebrek aan middelen bij veel zorginstellingen en voor een 
verminderd aanbod op verschillende terreinen. Toch zijn de noden hoog, de sociale behoeften stijgen en de 
vergrijzing doet de zorgvraag toenemen. 

In plaats van extra op deze noden in te zetten, doet Turnhout mee met de vermarkting van onze zorg. De 
dienstverlening is ondertussen echter niet verbeterd. Tarieven blijven stijgen, er is een constant personeels-
tekort en een volledig losgeslagen besparingsbeleid. Zelfs luiers vervangen gebeurt met de tikklok: als ze 
niet lang genoeg gedragen of onvoldoende verzadigd zijn, worden verpleegkundigen verplicht het hierbij te 
laten. Ook de ziekenhuisparkings werden betalend. De recentste stadsmonitor wijst uit dat de tevredenheid 
over gezondheids- en ouderenvoorzieningen in de stad blijft dalen. 

In plaats van de regie van de ouderenzorg in handen te nemen, heeft de stad het woonzorgcentrum (WZC) 
De Wending, Groep van Assistentiewoningen, Lokaal Dienstencentrum Albert van Dyck en ontmoetings-
centrum de Meerloop (de residentiële zorg van OCMW Turnhout) verzelfstandigd tot Zorggroep Orion. 
Daar winden ze er geen doekjes om. Naar ondernemers verkopen ze de verzelfstandiging als een must 
voor  ‘optimale voorwaarden aan de marktgerichte diensten’. ‘Financiële rendabiliteit’ moet worden door-
gevoerd. De inbreng van een nieuwe managerscultuur moet van ouderzorg een onderneming maken. 
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Kosten worden gedrukt en het personeel moet het stellen met slechtere statuten. De stadsregio Turnhout 
bracht zelfs een handleiding uit voor ontwikkelaars en investeerders in ouderenzorg. Alles in functie van 
PPS (publiek-private samenwerking) of zelfs volledige privatisering.

Uit de stadsmonitor blijkt verder dat niet minder dan 7,2 procent van de Turnhoutenaren de voorbije twaalf 
maanden één of meer rekeningen voor gezondheidsuitgaven niet, of niet op tijd, kon betalen om financiële 
redenen. In sommige stadsdelen loopt dit cijfer op, tot bijna een op tien. En dat houdt nog geen rekening 
met alle bewoners die een bezoek aan de dokter of de tandarts uitstellen waaronder alleenstaande ouders, 
personen met hoge medische kosten en andere gezinnen die het moeilijk hebben op het einde van de 
maand. Deze ongelijkheid in de zorg is onaanvaardbaar.

De PVDA eist dat de stad haar verantwoordelijkheid opneemt en haar inwoners een goede zorg garandeert. 
Hiervoor moet de stad de sleutels volledig terug in eigen handen nemen en de vermarkting van haar eigen 
diensten terugschroeven. Gezondheid is geen koopwaar, zorg is een basisrecht. Dat verdient investeringen 
in plaats van besparingen.

ÉÉN. BETAALBARE RUSTHUIZEN EN SERVICEFLATS
Als ouderen niet langer thuis kunnen blijven wonen omdat de zorgvraag te groot wordt, dan doemt de con-
frontatie met hoge woon- en zorgprijzen op. In onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren 
is ‘betaalbare rusthuizen en serviceflats’ veruit de populairste eis onder de rubriek ‘gezonde stad’. We willen 
die verzuchting ernstig nemen.

In Turnhout betaal je al gauw meer dan 1900 euro per maand voor een éénpersoonskamer in een rusthuis. 
Daarmee heeft Turnhout de vijfde duurste woonzorgcentra van de provincie Antwerpen. De huurprijs ligt 
een pak hoger dan het gemiddeld wettelijk pensioen van 1200 euro. Die ongelijkheid klopt niet. De pen-
sioenen zijn natuurlijk veel te laag. Maar ook de lokale overheid schuift steeds meer de factuur door naar de 
ouderen. Nochtans hebben onze ouders en grootouders hun leven lang hard gewerkt en bijgedragen aan 
onze sociale zekerheid. Ze hebben recht op een zorgeloze oude dag.

In Turnhout is sinds 2009 de onderhoudsplicht afgeschaft. Hierdoor zou het in principe niet meer moge-
lijk zijn dat bejaarden bij hun kinderen moeten aankloppen met hun rusthuisfactuur. Het OCMW Turnhout 
 betaalt sindsdien het verschil tussen de rusthuisfactuur en het inkomen van de oudere. Dit is een positieve 
maatregel, maar de tussenkomst is wel gebonden aan heel wat voorwaarden. Zo mag de dagprijs, waar-
voor de tussenkomst wordt aangevraagd, niet hoger zijn dan de dagprijs van WZC De Wending. Wie om 
eender welke reden terecht komt in een duurder privaat rusthuis, heeft geen recht op de tegemoetkoming 
van het OCMW. Bovendien moet de aanvrager van de tegemoetkoming eerst alle eigen middelen aan-
wenden. Tenslotte gebeurt de toekenning van deze tussenkomst niet automatisch. Je moet zelf eerst een 
heleboel documenten op tafel leggen om aan te tonen dat je recht hebt op de tussenkomst van het OCMW. 
Hierdoor bestaat het risico dat sociaal zwakkere personen in de samenleving de juiste weg niet vinden.

Dat de stad de onderhoudsplicht heeft afgeschaft is een goede zaak. Maar wij willen verder gaan dan een 
bijpassing van het OCMW. Wij willen gewoon betaalbare ouderenzorg garanderen voor iedereen.

We voeren een maximumfactuur in voor de woonzorgcentra van 855 euro. Dat bedrag komt overeen met de 
som van de inkomensgarantie als samenwonende bejaarde (725 euro) plus de tegemoetkoming vanuit de 
zorgpremie (125 euro). Dat is met andere woorden het laagst mogelijke wettelijke inkomen voor bejaarden. 
Door de maximumfactuur hieraan gelijk te stellen, garandeer je dus dat geen enkele oudere in angst moet 
leven voor de zorgrekening op het einde van de maand.

De verzelfstandiging van ons OCMW-rusthuis bracht ‘marktconforme’ prijzen met zich mee. De stad geeft 
bewust de sleutels uit handen in plaats van zelf een democratische prijs te bepalen. Vandaag zijn het de 
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targets en de cijfers die centraal staan. Het is nu meer bedrijf dan zorg.

Door de sleutels stelselmatig uit handen te geven, wordt onze zorg uiteindelijk te grabbel gegooid voor 
de commerciële sector. De Pano-uitzending over de commerciële woonzorgcentra zorgde voor heel wat 
beroering. Terecht. Commerciële groepen hebben maar één doel: hun winst vergroten. Dat leidt tot lagere 
zorgkwaliteit: minder personeel, minder zorg, minder kwaliteitsvoeding… en een hogere factuur voor de 
bewoners.

Verzelfstandiging, privatisering en commercialisering gaan niet samen met kwalitatieve zorg. Turnhout moet 
zijn verantwoordelijkheid opnemen en de sleutels van de ouderenzorg terug in handen nemen. Dat stad 
moet een kwaliteitsvolle, betaalbare en openbare dienstverlening garanderen aan haar inwoners  zodat ze 
kunnen genieten van hun oude dag.

TWEE. ZONDER GELD NAAR DE HUISARTS, IN ELKE WIJK VAN DE 
STAD

Het Netwerk tegen Armoede liet een enquête uitvoeren bij armoedeorganisaties. Daaruit komt naar voren 
dat de armoedeorganisaties wijkgezondheidscentra als een van de prioriteiten zien voor een stadsbestuur 
om de ongelijkheid tussen rijk en arm in de zorg weg te werken.

Het model van de wijkgezondheidscentra wint aan populariteit. Het zijn multidisciplinaire medische huizen 
waar patiënten niet moeten betalen voor een bezoek aan de huisarts, door een systeem van forfaitaire 
 betaling. De liberale minister Maggie De Block kreeg een storm van protest over zich toen ze de opening 
van nieuwe centra liet opschorten. Onder die druk moest ze haar maatregel weer intrekken.

In Gent bestrijken de wijkgezondheidscentra het hele grondgebied van de stad. Een op de vijf Gentenaars 
wordt er verzorgd. In Herentals en Heist-op-den-Berg hebben ze intussen ook een wijkgezondheidscen-
trum. In Geel wordt de start voorbereid. In Turnhout wachten we al jaren op een concrete invulling. Wij wil-
len per wijk lokale spelers rond de tafel brengen om te zien wat mogelijk is. Wij willen bij de start van een 
nieuw centrum ondersteuning bieden en inzetten op toegankelijke gezondheidszorg in elke wijk van onze 
stad. De stad moet een voortrekkersrol spelen bij het zoeken naar nieuwe artsen en beschikbare locaties.

Naast het centrum zouden minstens ook de grotere buitenwijken Schorvoort en de Parkwijk een volledig 
wijkgezondheidscentrum moeten hebben. In een kleinere wijk, zoals bijvoorbeeld Zevendonk, zetten we 
in op kleinere ‘filialen’. Zo’n lokaal filiaal van een wijkcentrum kan enkele dagen in de week de deuren 
openen, versterkt door artsen of specialisten uit de grotere centra uit naburige wijken. Zo wordt gezond-
heidszorg werkelijk toegankelijk voor iedereen.

De nieuwe wijkgezondheidscentra zijn ook nodig om het dreigende huisartsentekort in de stad op te vangen. 
Met 0,8 huisartsen per duizend inwoners haalt Turnhout de nationale minimumnorm van 0,9 per duizend 
inwoners niet. De norm laat dan nog buiten beschouwing dat meer artsen dan vroeger deeltijds werken.

DRIE. TOEGANKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE ZIEKENHUIZEN
Het vroegere OCMW-ziekenhuis Sint-Elisabeth werd in 2007 verzelfstandigd. In 2009 fusioneerde het met 
het Sint-Jozefziekenhuis. Er werd bespaard op personeel en op zorg. Nu wil de Raad van Bestuur, waar Stad 
Turnhout deel van uitmaakt, overgaan tot het sluiten van het Sint-Elisabethziekenhuis. De directie van AZ 
Turnhout besliste in 2012 alle ziekenhuisactiviteiten samen te brengen op de terreinen van campus Sint-
Jozef. In 2025 hopen ze met de nieuwbouw te kunnen starten.

Deze centralisering van de ziekenhuiscampussen is een klassiek voorbeeld van schaalvergroting. In andere 
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steden zien we dat zo’n schaalvergroting vaak de eerste stap is naar een volledige commercialisering. De 
gevolgen voor de patiënt zijn telkens hogere kosten voor slechtere dienstverlening. Wie de gezondheids-
zorg beschouwt als een competitief en winstmakend gegeven, kan niet anders dan de prijzen voor de 
patiënten omhoog duwen.

Toegankelijke en bereikbare ziekenhuizen vormen een essentieel deel van een zorg op mensenmaat. In 
een eerdere enquête van PVDA Turnhout bleek dan ook dat de inwoners van onze stad beide ziekenhui-
zen willen behouden. Deze enquête onderstreepte ook het belang van een volwaardige spoedafdeling in 
beide ziekenhuizen. Gesterkt door die resultaten benadrukken wij het belang van beide campussen open 
te  houden. We blijven ons verzetten tegen de commercialisering van onze ziekenhuizen. Enkel zo kunnen 
we een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg garanderen.

VIER. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Het recht op gezondheid is veel breder dan alleen een recht op geneeskundige verzorging. Het luik van 
de preventie is minstens even belangrijk. Preventie in de ruime betekenis vertrekt van een goede sociale 
zekerheid, een gezond leefmilieu, een goede woning, een sluitende bescherming op het werk… Wij willen 
een goed stadsbeleid op al die terreinen. Dat is de beste preventieve gezondheidszorg. De PVDA wil extra 
aandacht voor een degelijke job voor iedereen, voldoende gezonde en betaalbare woningen, een goede 
luchtkwaliteit, meer publiek groen en speelpleintjes, toegang tot sport voor iedereen en ten slotte gezonde 
voeding voor de kinderen in onze scholen.

Door in te zetten op gezonde warme maaltijden in de scholen zijn Finland en Zweden erin geslaagd obesitas 
in te dijken. Die collectieve aanpak lost ook meteen de ongelijkheden in de boterhammendozen op. 

Veel Turnhoutenaren maken zich ook terecht zorgen over de luchtkwaliteit in de stad. Turnhout wordt ge-
confronteerd met verschillende bronnen van luchtvervuiling die elkaar versterken. Om de luchtkwaliteit 
grondig te verbeteren, hebben we coördinatie nodig zodat de uitstoot van alle grote bronnen van vervuiling 
drastisch vermindert. We stellen daarom een propere-lucht-plan op, met metingen, met concrete streefdoe-
len en maatregelen. Dit komt de gehele stad ten goede. 

Het lokale autoverkeer vervuilt de lucht in onze woonwijken. Het effect daarvan is het ergst in de zoge-
naamde street canyons. Dat zijn smalle straten met hoge gevels en weinig luchtcirculatie, waardoor fijn stof 
zich ophoopt. Denk aan de Patriottenstraat, waar veel doorgaand verkeer dagelijks passeert. De oplossing 
ligt in een verschuiving van het autoverkeer naar de fiets en het openbaar vervoer. Dit wordt ook de modal 
shift genoemd (zie hoofdstuk 4, Mobiele stad).

We onderzoeken daarnaast ook de mogelijkheid om geothermie uit te breiden naar een warmtenet voor 
heel de stad. Zo verlagen we de uitstoot en dragen we bij aan gezonde lucht (zie hoofdstuk 3, Groene stad).

VIJF. PRIORITEIT AAN ONZE MENTALE GEZONDHEID
Een gezamenlijke, eengemaakte aanpak is nodig voor de geestelijke gezondheidszorg in onze stad. Er 
moet een analyse gebeuren van de behoeften in de stad om vervolgens het aanbod te sturen, want de 
noden zijn reëel. De stadsmonitor geeft de cijfers: in 2017 geeft een op vijf Turnhoutenaren aan zich gestres-
seerd te voelen en 14 procent geeft aan matige tot zware psychische problemen te ervaren.

Wij willen het taboe dat nog steeds bestaat rond geestelijke gezondheidszorg doorbreken en het aanbod 
bekend maken via een sensibiliseringscampagne op stadsniveau. We willen de problemen aanpakken en 
verbeteren, en dus de toegang tot psychologen en mentale zorg garanderen. Het is ernstig dat er wachtlijs-
ten zijn voor psychologische hulp bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Kempen. In 2016 bedroeg de 
wachttijd 32 dagen. Voor mensen met psychologische problemen kan een maand wachten zware gevolgen 
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hebben. Nochtans zijn er genoeg psychologen die graag in een van die centra willen werken. Wij voorzien 
voor deze centra dan ook meer middelen om de zorg verder uit te breiden. In stedelijke werkingen zoals het 
OCMW, maar ook in verenigingen zorgen we voor een aanbod van psychologen die ook preventief kunnen 
werken.

We zoeken ook actief naar manieren om de drempel naar de psycholoog verder te verlagen. We geven 
hierbij extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen. We bouwen aan vertrouwen, bijvoorbeeld door erva-
ringsdeskundigen en brugfiguren in te zetten.

ZES. EEN TANDENPLAN VOOR TURNHOUT
Jaarlijkse tandcontrole door de tandarts is meer dan wenselijk. De realiteit wijst uit dat die controle vaak 
uitblijft. De oorzaak is niet ver te zoeken: de prijs stijgt en het duurt langer voor je een afspraak bij de 
tandarts hebt. Vaak is het zelfs ontzettend moeilijk een tandarts te vinden die nieuwe patiënten aanneemt. 
De stad moet deze problematiek dringend in kaart brengen en voldoende informatie aan haar bewoners 
verschaffen.

Wij gaan ervoor dat in Turnhout voldoende kwalitatieve tandzorg aangeboden wordt, met geconventio-
neerde tandartsen. Hiervoor kunnen jaarlijkse controledagen georganiseerd worden in de ziekenhuis-
campussen. Ook de wijkgezondheidscentra kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

ZEVEN. NIEMAND MAG UIT DE BOOT VALLEN
We maken van armoede een aandachtspunt, zowel voor de zorg als voor de preventie. Arm maakt ziek. Het 
OCMW is er om mensen te helpen, in de eerste plaats bij de toegang tot een goede zorg. Iedereen heeft 
recht op de beste gezondheid, ongeacht de nationaliteit of de dikte van de portemonnee.

Ook mensen zonder ziekteverzekering hebben recht op een goede verzorging. We willen dat artsen en 
zieken gemakkelijk kunnen werken met ‘Dringende Medische Hulp’. We zorgen ervoor dat ze begeleiding 
krijgen naar een vaste huisarts volgens een spreidingsplan dat de instroom van deze patiënten breed ver-
deelt over huisartsen.

Gezondheidsproblemen bij patiënten in armoede gaan vaak veel breder dan het strikt medische alleen: 
huisvesting, financiële problemen, opvoedingsproblemen... Sociaal verpleegkundigen in de wijkgezond-
heidscentra kunnen veel laagdrempelig werk verrichten. Hun interventies hebben vaak meer gezondheids-
effecten dan welke therapie ook.
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3. GROENE STAD

STANDPUNT

Turnhout heeft sterke troeven in handen voor iedereen die dicht bij het groen wil wonen. Waardevolle 
 natuurgebieden zoals het Turnhouts Vennengebied, de Liereman, Grotenhout en de Stoktse Heide om-
ringen de stad. Groene longen zoals de Aa-vallei en het stadspark brengen het groen tot dicht bij de woon-
wijken. Het groen behouden en versterken in een groeiende stad is de uitdaging waar we voor staan.

We maken van Turnhout een plek waar het gezond en aangenaam leven is. We maken van Turnhout een 
klimaatneutrale stad tegen 2040. Dit vraagt om visie en daadkracht. We pakken de verschillende bronnen 
van luchtvervuiling aan. We wekken als stad zelf duurzame energie op voor alle inwoners. Zo maken we 
samen de groene revolutie, zonder iemand achter te laten.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. RED ONZE GROENE LONGEN

• We ontwikkelen een overkoepelende visie voor een groeiende stad. We verdichten de bestaande woon-
lobben en verbinden ze met sterke groene vingers. 

• Voor gronden die de stad in bezit heeft bepalen we zelf de functies. We verkopen deze gronden niet aan 
projectontwikkelaars. Zo kunnen we grote gebieden voorbehouden voor publieke groene ruimte.

• Voor gronden in handen van private eigenaars leggen we strikte voorwaarden op aan projectontwikke-
laars vooraleer we een bouwvergunning afleveren. Hierbij betrekken we ook steeds de buurtbewoners.

• We maken een budget vrij waarmee de stad of natuurverenigingen natuurgebieden kunnen aankopen 
om ze beter te beheren. We voeren een actief aankoopbeleid om gronden terug te kopen van project-
ontwikkelaars en ze te vrijwaren van verkaveling.

• We roepen verkavelingen die onze groene longen of natuurgebieden bedreigen een halt toe. In het noor-
den vrijwaren we het weidelandschap tussen de Dennenstraat, Elzenstraat en de Heizijde.

• We beschermen de laatste ongeschonden groene vinger van het vennengebied tot aan het kanaal. Deel-
project Kastelein van de Heizijdse Velden houden we tegen.

• We zetten alles in het werk om de groene vinger in Schorvoort, die loopt tussen Corsendonk en de 
 Aa-vallei, te redden van de huidige verkavelingsplannen. Voor deelproject Veld aan de Schorvoortloop 
laten we onderzoeken of het geplande overloopbekken volstaat om overstromingsgevaar tegen te gaan.

• We maken samen met natuurverenigingen en buurgemeenten een plan op om de natuurgebieden in 
het noorden om te vormen tot publiek toegankelijk Nationaal Park. We geven hier extra aandacht aan 
biodiversiteit en herstel van het traditionele Kempense landschap.

TWEE. GROEN EN OPEN RUIMTE IN ELKE BUURT
• We zorgen ervoor dat bos- en parkzones als groene vingers diep in het stadsweefsel binnendringen, 

doorkruist door een netwerk van fiets- en wandelpaden. We maken gebruik van de overkapping van de 
zuidelijke ring (Stedelijk Plateau) om een groene verbinding aan te leggen tot ver in de stad.

• We kopen ongebruikte terreinen op om er openbare groene ruimte te creëren. Iedereen heeft recht op 
groen in de buurt, waar je kan picknicken, sporten en spelen.
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• We vergroenen het straatbeeld door gevelbegroeiing, groenslingers en tegeltuintjes te stimuleren en 
door voor elk plein na te gaan of het groener kan.

• We ondersteunen de aanleg van groendaken en van stadslandbouw op daken en balkons.
• In samenwerking met Natuurpunt maken we een nieuw bomenplan voor meer bomen en voor het be-

houd van oude bomen.
• De stad neemt meer vast personeel in dienst voor het onderhoud van het toenemende stadsgroen op 

pleinen, in parken en straten.
• We faciliteren ecologisch co-tuinieren op braakliggende gronden in de stad.
• We maken bestaande groenzones in de stad (zoals het Grimstedepark aan de Graatakker) publiek.

DRIE. EEN SCHONE STAD OP MAAT VAN HET KLIMAAT
• We stellen een geïntegreerd propere-lucht-plan op dat de grote bronnen van luchtvervuiling aanpakt.
• We zorgen voor een ruimtelijke ordening met integrale wijken, waar alle diensten aanwezig zijn. Zo 

wordt de energiezuinigste keuze ook de meest logische keuze.
• In de stad ondersteunen we initiatieven die een circulaire economie met korte ketens stimuleren. Deel-

initiatieven, repair cafés en lokale landbouwmarkten kunnen op ondersteuning rekenen.
• We onderzoeken het potentieel om na de overkapping van de zuidelijke ring (Stedelijk Plateau) het door 

het verkeer uitgestoten CO₂ op te vangen om er in algenreactoren biodiesel mee te produceren.
• We investeren in veilige fietsverbindingen en in openbaar vervoer. Zo halen we meer auto’s van de baan. 

We zetten in op duurzame mobiliteit, met milieuvriendelijke bussen en deelauto’s op waterstof.
• Wie een vervuilende wagen van de hand doet, kan rekenen op financiële steun voor een abonnement 

van De Lijn of van het Velo-fietsdeelsysteem, voor taxicheques of autodelen.
• We bereiden de stad voor op de gevolgen van het veranderende klimaat. We zetten in op meer groene 

ruimte en open water om grote hoeveelheden neerslag te bufferen en de stad af te koelen.

VIER. BETAALBARE EN MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIE IN 
OPENBARE HANDEN

• We richten een Stedelijk Energiebedrijf Turnhout (SET) op dat goedkope en milieuvriendelijke energie 
produceert.

• We leggen een stedelijk warmtenet aan dat alle huizen van de stad verwarmt. De mogelijkheden op vlak 
van geothermie zijn vandaag nog totaal onderbenut. Met een milieuvriendelijk warmtenet stoten huizen 
in één klap geen vuile stoffen meer uit voor de verwarming en voor warm water.

• We gaan na of Turnhout beleggingen heeft in fondsen die investeren in fossiele brandstoffen. Is dat het 
geval, dan trekken we het geld van de stad daaruit terug en investeren het in het SET.

VISIE

In de Middeleeuwen bestond het Turnhoutse landschap uit heel wat gemeenschappelijke grond. Op deze 
‘gemene heide’ kwamen de dorpsbewoners van Turnhout en Arendonk samen om hun schapen te laten 
grazen, om heideplanten te maaien en om te plaggen. Op de gemene heide werd turf gewonnen als brand-
stof, klei voor bakstenen, leem en zand voor de woningbouw. Maar wanneer de stad meer en meer uit haar 
voegen barstte, wonnen privébelangen het van gemeenschappelijk belang. Een groot deel van de open 
ruimte ging verloren, en de publieke ruimte werd geprivatiseerd. Op het einde van de jaren 1770 had de 
gemene heide nog een oppervlakte van minstens 8000 hectare. Daarna ging de privatisering in sneltempo 
door. Sinds het begin van de twintigste eeuw schommelde het gemeentelijke heidebezit nog slechts rond 
300 hectare. Groenruimte werd een voorrecht van een beperkte groep gegoede inwoners.
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Gemeenschappelijke openbare ruimte privatiseren: het gebeurt vandaag nog altijd. Stadsruimte die vrij-
komt wordt al te dikwijls, zonder enige inspraak, toevertrouwd aan bouwpromotoren en projectontwikke-
laars. Die poten er grote woon- en kantooreenheden neer met veel te weinig open en groene ruimte. Ter-
reinen met veel potentieel bouwt men om tot betonnen winkelcentrum, in plaats van er nieuwe groenzones 
van te maken. Groene longen sneuvelen om plaats te maken voor nog meer weginfrastructuur of peperdure 
woningen. Stadsgroen wordt zo een voorrecht voor rijkere wijken. In de buurt van nieuwe groene zones 
stijgen de grond- en woningprijzen zienderogen. Wie zich een peperdure loft in Turnova kan veroorloven, 
zal kunnen genieten van een mooi groen dakterras. Ver onder hen kijken de modale burgers op tegen een 
betonnen toren in een stad die verstikt. 

Nochtans, groen is rustgevend, tempert het geraas van het verkeer, vangt luchtvervuiling op en zorgt voor 
koelte in de zomer. Bomen en planten zijn essentieel in een gezonde leefomgeving. Ze zouden een basis-
recht moeten zijn voor elke stadsbewoner. De stad veroveren op beton en uitlaatgassen is hoogdringend, 
willen we ons klimaat redden.

Het klimaatbeleid plukt vandaag het laaghangend fruit, de eenvoudige maatregelen, maar zonder toe-
komstvisie. Aan het huidige tempo wordt Turnhout pas klimaatneutraal tegen het jaar 2680! Een klimaat-
neutrale stad kijkt vooruit. Ze onderneemt meer dan een goedbedoelde maatregel hier of daar. Ze werkt 
met een toekomstplan om de emissies jaar na jaar af te bouwen. Met een aardwarmte-, wind- en zonneplan 
om meer hernieuwbare energie op te wekken. Met een isolatieplan om de verwarming van gebouwen te 
verduurzamen. Met een mobiliteitsplan en een ruimteplan om duurzame keuzes gemakkelijker te maken. 
Want de beste energie is de energie die we niet moeten gebruiken. Met zulke toekomstplannen wordt de 
stad een actor in plaats van een toeschouwer.

Een klimaatneutrale stad rekent op haar inwoners om de verandering mee in gang te zetten. Maar ze plaatst 
daar ook een eigen engagement tegenover: de groene revolutie maken we samen. We kiezen niet voor een 
beleid van nieuwe groene taksen en heffingen, maar zorgen dat iedereen mee kan met de groene golf. We 
zorgen voor plannen waardoor de inspanningen van burgers zin krijgen en geen druppel op een hete plaat 
blijven. Zodat inspanningen samen renderen, in plaats van elk op zichzelf te staan.

ÉÉN. RED ONZE GROENE LONGEN
Dat steden groeien is op zich een sociologisch natuurlijk fenomeen. Een eeuw geleden woonde een tiende 
van de wereldbevolking in steden, nu is dat al meer dan de helft. Meer nog: steden zijn zelfs een deel van 
de oplossing om de klimaatuitdagingen van vandaag aan te pakken. Stadsbewoners hebben een kleinere 
ecologische voetafdruk, maken minder gebruik van de auto, gebruiken meer de fiets en het openbaar 
vervoer in hun dagelijkse verplaatsingen. Wonen er globaal meer mensen in de steden, dan zorgt dat voor 
minder versnippering, dan blijft er meer open ruimte en vermindert de verkeersstroom.

Maar de groei van onze steden stelt ons wel voor nieuwe uitdagingen. In de steden moet er een garantie 
zijn op de nabijheid van groen. Het behoud en de versterking van onze groene longen is daarin cruciaal. 
Zowel op vlak van leefbaarheid en ontspanningsruimte als op vlak van gezonde lucht als op vlak van strijd 
tegen de klimaatopwarming.

Daarom ontwikkelen we voor Turnhout een globale visie op hoe de stad kan groeien. Om te garanderen 
dat groen dichtbij de mensen komt, kunnen we de bestaande woonlobben verdichten maar moeten we ze 
eveneens verbinden met sterke groene vingers. Het model van een lobbenstad kan hierbij een interessant 
uitgangspunt zijn. We beschermen en versterken de bestaande groene longen rond de stad. En we gaan 
voor voldoende groene gebieden in het centrum, die de stad voorzien van zuivere lucht en zuurstof, koolstof 
opslaan, water bufferen en voor verkoeling zorgen.
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Zo kunnen we de verdere ontwikkeling van Turnhout beter en slimmer aanpakken. Het geeft een kader voor 
de groene en gezonde stad van morgen. Daarvoor moet de stad zelf de functies van haar gronden bepalen. 
Zo komen we tegemoet aan de echte noden van de bewoners. We laten stadsontwikkeling dus niet langer 
over aan de speculanten en projectontwikkelaars. Betonboeren als Heeren en Hillewaere beschouwen de 
stad als een wingewest en hebben geen belang bij grote groengebieden. Wij zorgen dat in elke wijk een 
belangrijk gedeelte voorbehouden blijft voor publieke groene ruimte.

Voor gronden in privébezit leggen we strikte voorwaarden op aan projectontwikkelaars vooraleer we een 
bouwvergunning afleveren. Hierbij betrekken we ook steeds de buurtbewoners. We voeren ook een actief 
aankoopbeleid om gronden terug te kopen van projectontwikkelaars en ze te vrijwaren van verkaveling. We 
stellen geplande uitbreidingsprojecten terug in vraag.

In het groene noorden willen we een aantal gebieden volledig vrijwaren. In het gebied tussen de Dennen-
straat, Elzenstraat en Heizijde ligt nu een mooi weidelandschap. Daar mag dan ook geen nieuwe bebouwing 
komen. Zo mogelijk nog erger is de situatie bij deelproject Kastelein. Hier ligt nu de laatste ongeschonden 
en voldoende brede groene vinger van het Vennengebied tot aan het kanaal. Het ‘parkgroen’ dat door de 
projectontwikkelaar op de plannen tussen de deelprojecten staat ingekleurd heeft weinig met natuurbe-
houd te maken. Het is vooral bedoeld om de waarde van de appartementen en woningen daar op te drijven.

Het deelproject Heizijde kan eventueel wel verder worden ontwikkeld. Het versterkt en verdicht de woon-
lob rond de Fonteinstraat. Die woonlob kan in de toekomst dan ook beter bediend worden door het open-
baar vervoer. Maar de ontwikkeling daar moet wel gebeuren in overleg met de huidige buurtbewoners.

De prachtige natuurgebieden ten noorden van de stad zijn één van de grootste troeven voor onze regio. We 
maken samen met natuurverenigingen en buurgemeenten een plan op om die gebieden om te vormen tot 
Nationaal Park. Dat park omvat de Nieuwe Bossen van Turnhout, het Turnhouts Vennengebied, het Ravels 
Kamp, het vliegveld van Weelde, het Zwart Goor en het Moer te Merksplas. Ook Natuurpunt pleit voor de 
oprichting van zo’n Nationaal Park. Dit natuurpark moet publiek toegankelijk zijn. Turnhout vormt de belang-
rijkste toegangspoort. Hier kunnen we onze biodiversiteit beschermen en herstellen. We maken een budget 
vrij waarmee de stad of natuurverenigingen natuurgebied kunnen aankopen om ze beter te beheren.

We houden het doortrekken van de ring tegen. De noordelijke ring zou nefast zijn voor de natuurgebieden 
in het noorden en het zou de stad afsnijden van een belangrijke groene long. Het doortrekken van de ring 
zal enkel meer internationaal vrachtverkeer naar Turnhout sturen. We halen het doorgaand verkeer uit de 
woonwijken door een knip aan te brengen in de Heizijde, in de buurt van de kruising met de Veldekensweg. 
Met slimme nummerplaatherkenning kunnen buurtbewoners en hulpdiensten de knip vlot overbruggen.

Ook aan de andere kant van onze stad moet het groen en leefbaar blijven. We moeten het project Schor-
voort Morgen opnieuw grondig beoordelen. We zetten alles in het werk om de groene vinger in Schorvoort, 
die loopt tussen Corsendonk en de Aa-vallei, te redden van de huidige verkavelingsplannen. Deze bouw-
plannen doen ook het overstromingsrisico in de omliggende wijken toenemen. Wij willen dit dossier her-
openen en alle mogelijke pistes aanwenden om gemaakte beslissingen nog terug te draaien. We steunen 
hierbij het verzet dat leeft in de wijk.

Voor deelproject Veld aan de Schorvoortloop laten we onderzoeken of het geplande overloopbekken vol-
staat om overstromingsgevaar tegen te gaan. Een zekere verdichting is hier mogelijk, maar we willen de 
buurtbewoners actief betrekken bij de besluitvorming.

Om dit alles in goede banen te leiden werken we met een stadsecoloog. Een expert ter zake, die de globale 
visie op stedelijke ecologie verder uitwerkt en er op toeziet dat deze visie daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
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TWEE. GROEN EN OPEN RUIMTE IN ELKE BUURT

Vandaag zien we meer en meer open groene ruimte in de stad verdwijnen. Het bosje aan de Oude Beer-
sebaan moest plaats maken voor 32 appartementen. Het Grimstedepark aan de Graatakker zou kunnen 
ontwikkeld worden tot een publiek park midden in de stad, maar dreigt volgebouwd te worden door een 
projectontwikkelaar. De oude industriële Brepols-site was groot genoeg om, naast de bouw van de acade-
mies en nieuwe betaalbare woningen, een park aan te leggen. Maar in plaats van publiek groen krijgt de 
Turnhoutenaar een betonnen toren met dure lofts. Zo laat het stadsbestuur keer op keer kansen liggen om 
voor iedere bewoner groene ruimte dicht bij huis te garanderen.

Willen we een voor iedereen leefbare en groene stad, dan hebben we een globale visie nodig. Een visie 
met een evenwicht tussen private, bebouwde ruimte en gemeenschappelijke open en groene ruimte. Naast 
de grote natuurgebieden buiten de stad werken we in het verstedelijkt gebied op drie niveaus. Een stads-
ecoloog werkt hier een geïntegreerd beleid voor uit.

Het eerste niveau is dat van de grotere groene zones in en rond de stad: het Stadspark, de Aa-vallei, de 
Heizijdse velden… Die vormen de groene vingers die we zo ver mogelijk tot in de stad doortrekken en met 
elkaar verbinden. Door de overkapping van de zuidelijke ring (Stedelijk Plateau) trekken we het parkgroen 
tot in het stadscentrum. 

Ook wijken verder weg van de grote groene vingers hebben recht op groen. Daarom voeren we op dit 
tweede niveau met de stad een actief aankoop- of omruilbeleid voor braakliggende terreinen en leegstaan-
de of oninteressante panden. Die vormen we om tot nieuwe publieke open ruimte, parkjes om te sporten, 
te picknicken, te spelen of te barbecueën. Het Buurtpark Begijneveldekens en de groene ruimte aan de 
 beweegtuin geven het goede voorbeeld. Bestaande groenzones in de stad, zoals het Grimstedepark aan 
de Graatakker, ontwikkelen we tot publiek park.

Ons derde niveau is het straatbeeld vergroenen tussen de parken en groene zones in. Tegeltuinen en gevel-
begroeiing, groene daken of ecologische stadstuintjes zorgen voor groenere straten en voor meer contact 
met de natuur. Een ambitieus bomenplan behoudt de natuurrijkdommen die we hebben en voorziet in de 
aanplant van nieuwe bomen in de straten. We ondersteunen ook de aanleg van groendaken en van stads-
landbouw op daken en balkons. We vergemakkelijken ook het ecologisch co-tuinieren op braak liggende 
gronden in de stad.

De stad neemt meer vast personeel in dienst voor het onderhoud van het toenemende stadsgroen op plei-
nen, in parken en straten.

DRIE. EEN SCHONE STAD OP MAAT VAN HET KLIMAAT
De afgelopen vijf jaar is de uitstoot van CO₂ in onze stad amper afgenomen. Aan het huidige tempo wordt 
Turnhout pas klimaatneutraal tegen het jaar 2680! Een klimaatneutrale stad onderneemt meer dan een 
goedbedoelde maatregel hier of daar. Ze werkt met een toekomstplan om de emissies jaar na jaar af te 
bouwen. Wij willen Turnhout klimaatneutraal maken tegen 2040. Dat draait om meer dan duurzame energie 
en een omschakeling in de industrie. Het gaat ook over anders omgaan met mobiliteit en met wonen. Het 
gaat over heel bewust omgaan met de publieke ruimte. Klimaatbeleid is geen eiland op zich: het loopt als 
een groene draad door alle beleidsdomeinen heen.

Om te slagen in ons opzet, om te kunnen wonen en leven in een stad waar we schone lucht inademen 
en concreet bijdragen aan het redden van onze planeet, mogen de doelstellingen niet op de lange baan 
geschoven worden. We stellen concrete doelstellingen op, een stappenplan dat elke vijf jaar vordert. Zo 
maken we Turnhout ieder jaar schoner en ten laatste tegen 2040 volledig klimaatneutraal. 
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We stellen een geïntegreerd propere-lucht-plan op dat de grote bronnen van luchtvervuiling aanpakt met 
metingen, met concrete streefdoelen en maatregelen. We richten ons hierbij op de industrie, het autover-
keer en verwarmingsinstallaties. We voeren isolatiewerken uit in stadsgebouwen en sociale woningen. Ook 
private eigenaars kunnen hun woning laten isoleren. Dan schiet de stad de kosten voor en de eigenaar 
 betaalt die daarna terug met het geld van de besparing op huur en energie. We onderzoeken de mogelijk-
heid om geothermie uit te breiden naar een warmtenet voor heel de stad. Zo verlagen we de uitstoot en 
dragen we bij aan gezonde lucht.

In de ruimtelijke planning van onze stad verleggen we de prioriteiten. In een klimaatneutrale stad krijgen 
de winsten van projectontwikkelaars geen voorrang. We zorgen dat in elke buurt basisvoorzieningen aan-
wezig zijn: diensten, winkels en medische centra, maar ook cultuurcentra, ontmoetingsplaatsen en open en 
groene ruimte. Dit principe noemen we ‘integrale wijken’. Zo wordt de auto vanzelf overbodig. We maken 
van Turnhout een stad waar de keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer gewoon het meest voor de 
hand liggen. Het huidige stadsbestuur maakt die keuze niet. Met als resultaat dat de emissies door vervoer 
blijven stijgen en we samen stilstaan. Wij willen wél knopen doorhakken. De gezondheid van de Turnhou-
tenaar, een goede doorstroming en een leefbaar klimaat komen op de eerste plaats. Ons mobiliteitsplan 
maakt daarom de omslag van de auto naar stappen, fietsen en openbaar vervoer (zie hoofdstuk 4, Mobiele 
stad).

We maken de stad ook klaar voor de gevolgen van een veranderend klimaat. We zetten in op meer groe-
ne ruimte en open water, om grote hoeveelheden neerslag te bufferen en de stad af te koelen. Dat is 
 nodig want boven het asfalt en beton lopen in de zomer de temperaturen sneller op. Betonnen woestijnen 
 behoren tot het verleden. Bomenrijen in straten worden gekoesterd en aangeplant. We zorgen voor meer 
begroeide bodem, die het water van zware stortbuien kan doorlaten en vasthouden zodat onze rioleringen 
minder water te slikken krijgen. Zo maken we de stad niet alleen klaar voor het veranderende klimaat, we 
maken van Turnhout ook een plaats waar het gezond en aangenaam wonen is.

In de stad ondersteunen we waar we kunnen initiatieven die een kringloop- of circulaire economie met 
korte ketens stimuleren. In zo’n systeem worden geen eindige grondstofvoorraden uitgeput, maar worden 
reststoffen volledig opnieuw ingezet. Ook deelinitiatieven, repair cafés en lokale landbouwmarkten kunnen 
op ondersteuning rekenen.

Verder onderzoeken we de mogelijkheden om na de overkapping van de zuidelijke ring (Stedelijk Plateau) 
de uitlaatgassen van wagens op te vangen. Met die CO2 kunnen we in algenreactoren biodiesel produceren.

VIER. BETAALBARE EN MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIE IN 
OPENBARE HANDEN

We richten een Stedelijk Energiebedrijf Turnhout (SET) op. Een publiek energiebedrijf van ons allemaal met 
twee doelen voor ogen: een goede dienstverlening met betaalbare energieprijzen voor de inwoners aan de 
ene kant, en de productie van honderd procent hernieuwbare energie, bij voorkeur op eigen grondgebied, 
aan de andere kant. Zo kunnen we volop gaan voor duurzame energie en kunnen we de verstikkende winst-
logica uitschakelen die de energiesector vandaag zo verlamt. Kopenhagen, Stuttgart en München doen het 
ons al voor. Hun stadsenergiebedrijven produceren duurzame stroom aan betaalbare prijzen. Bij ons is dat 
ook mogelijk: Ebem, een energiebedrijf dat volledig in handen is van de gemeente Merksplas, investeert 
volop in hernieuwbare energie.

SET kijkt de kat niet uit de boom, maar ondersteunt Turnhoutenaren, verenigingen, coöperaties en bedrijven 
die in hernieuwbare energie willen investeren. Wie de middelen niet heeft om een batterij zonnepanelen 
aan te schaffen, helpen we een handje via een derdebetalerssysteem waarbij SET de kosten van de instal-
latie voorschiet. Daardoor daalt de energiefactuur van de eigenaar, maar toch blijft die hetzelfde bedrag 
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doorbetalen. Het verschil gaat naar de afbetaling van de investering. Als die volledig vergoed is, daalt de 
factuur naar het echte, lagere niveau en kan de eigenaar genieten van gratis hernieuwbare energie. Zo ver-
laten de centen die we voor stroom betalen de stad niet voor olie of gas uit de andere kant van de wereld, 
maar worden ze opnieuw geïnvesteerd in de Turnhoutse samenleving.

SET investeert ook zelf in hernieuwbare energie. In zonnepanelen op de gebouwen van de stadsdiensten, 
op de magazijnen in de industriezone en op de uitgestrekte daken van de stad.

SET werkt verder aan een windplan en investeert in nieuwe windmolens in de reeds bestaande industriële 
zones. Het energiebedrijf kiest ervoor om die investeringen zelf te doen en besteedt ze niet uit aan privé-
partners. Zo worden betaalbare prijzen verzekerd en stromen de opbrengsten terug naar de Turnhoutenaar.

Het Turnhoutse energiebedrijf rolt ook een stedelijk warmtenet uit als nieuwe energiedrager. Dit warmtenet 
sluiten we aan op duurzame bronnen. De aanzet hiervoor is reeds gegeven in Niefhout, waar het eerste 
warmtenet van de Kempen zal komen. Voor het stedelijke warmtenet ontwikkelen we zelf de geothermie, 
een proces waarbij diep uit de aarde zeer warm water wordt gehaald. De Kempen lenen zich uitermate 
goed voor dit soort toepassingen. Dit overlaten aan private spelers als Johnson & Johnson bleek een flop. 
De Amerikaanse multinational stopte de boringen van zodra het niet meer in hun eigen belang was. Bij SET 
primeren de gemeenschappelijke belangen. We onderzoeken ook alle mogelijkheden om de restwarmte uit 
de Turnhoutse industrie in het warmtenet te benutten.

SET werkt aan de omvorming van ons energienet, zodat het de distributie van stroom uit de nieuwe duur-
zame bronnen aankan. En SET geeft niet alleen om energieopwekking, maar ook om energiebesparing bij 
de stadsdiensten, burgers, verenigingen en bedrijven.

Door de verschillende dragers van energie, de energienetten zelf en de energiebesparing in één publiek 
bedrijf samen te bundelen, openen we de weg naar een efficiënt groen energiebeleid. Want integratie is 
de sleutel om de soms grillige productie van groene energie te kunnen stroomlijnen, dat leren de groene 
steden in Duitsland en Denemarken ons. Een andere sleutel is de inspraak van de bevolking, die eindelijk 
zeggenschap krijgt over haar eigen energie. Met SET zijn we niet tevreden met enkele procenten hernieuw-
bare energie in Turnhout. We gaan resoluut voor honderd procent hernieuwbare energie.

We gaan na of Turnhout beleggingen heeft in fondsen die investeren in fossiele brandstoffen. Is dat het 
geval, dan trekken we het geld van de stad daaruit terug en investeren het in het stedelijk energiebedrijf.
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4. MOBIELE STAD

STANDPUNT

Het verkeer uit de knoop halen op zo’n manier dat iedereen meekan: dat is de mobiliteitsuitdaging. Een 
goed functionerend openbaar vervoer kan de ruggengraat van een duurzame mobiliteit worden. De fiets 
laten we uitgroeien tot een gezond en veilig alternatief voor de auto. Een slimme ruimtelijke ordening zorgt 
ervoor dat veel verplaatsingen gewoon niet meer hoeven. Op die manier trekken we het verkeer weer vlot, 
maken we onze wijken weer leefbaar en zorgen we voor propere lucht in de stad.

WAT WILLEN WE

ÉÉN. EEN VEILIG FIETSNET VOOR HEEL DE STAD

• We tekenen een fietsnet uit voor heel de stad, met acht invalswegen voor fietsers. De invalswegen vor-
men een veilige verbinding van de buitenwijken en de buurgemeenten tot op de grote markt.

• We scheiden fietsverkeer en doorgaand autoverkeer. Ofwel door de aanleg van afgescheiden fiets-
paden, ofwel door de inrichting van fietsstraten die enkel bereikbaar zijn voor plaatselijk autoverkeer. 
Fietsstraten kunnen niet met de auto gekruist worden.

• We trekken het fietspad van de de Merodelei door tot aan de Gasthuisstraat.
• We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan dat de risicokruispunten aan de ring en aan de grote 

steenwegen onmiddellijk veilig gemaakt worden. De verkeerslichten worden dan zo afgesteld dat de 
kruispunten conflictvrij worden. Op middellange termijn moet er geïnvesteerd worden in fietsveilige 
overbruggingen van de ring en van de op- en afritten van de autosnelweg.

• Het zwarte kruispunt aan de Graatakker en de fietsverbinding tussen de Rubensstraat en de Steenweg op 
Tielen maken we conflictvrij door de aanleg van het Stedelijk Plateau, de overkapping van de zuidelijke ring.

• We voorzien veilige en comfortabele fietspaden naar en in de industriezones.
• We verminderen het aantal kasseistroken en we leggen geen nieuwe straten met kasseien aan.
• We maken werk van overdekte parkeerplaatsen voor fietsen in elke wijk.
• We bouwen een stedelijk fietsdeelsysteem (Velo) uit. Bezoekers kunnen eenvoudig hun wagen achter-

laten op een randparking en met de fiets het centrum bereiken.

TWEE. EEN GOED DRAAIEND OPENBAAR VERVOER ALS 
RUGGENGRAAT

• We dringen aan op investeringen bij De Lijn: in voertuigen, infrastructuur en personeel. Zo verbeteren we 
de kwaliteit van de dienstverlening en de werkomstandigheden, en houden we De Lijn in openbare handen.

• We dringen aan op een buslijn naar elke wijk en naar elke industriezone. We willen opnieuw een bus naar 
Zevendonk en naar de industriezone Veedijk.

• We breiden het aanbod op de lijnen uit naar de vroege en late uurtjes. Industriezones moeten met de bus 
bereikbaar zijn tijdens de shiftwissels van zes uur ‘s morgens en tien uur ‘s avonds.

• We maken het openbaar vervoer in Turnhout kosteloos zodat veel meer mensen overstappen van de 
auto naar de bus.

• We dringen erop aan dat alle voertuigen van De Lijn toegankelijk zijn voor wie een kinderwagen bij zich 
heeft of voor mensen met een beperking.
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• We dringen erop aan bij De Lijn om vervuilende bussen te vervangen door bussen op waterstof, die 
ook lokaal geproduceerd worden. Bussen die minder druk bezet zijn kunnen worden vervangen door 
kleinere modellen.

• We dringen aan bij de NMBS op een verbetering van het perron aan het station van Turnhout. We vragen 
dringende investeringen in een verdubbeling van de spoorlijn tussen Herentals en Turnhout.

DRIE. EEN OMSLAG NAAR EEN DUURZAMER AUTOVERKEER
• We scheiden lokaal en doorgaand autoverkeer in het centrum. De aanleg van fietsinvalswegen, die niet 

kunnen gekruist worden met de auto, maken van de drukke centrumstraten echte woonstraten.
• We halen het doorgaand verkeer uit het noorden door een knip aan te brengen in de Heizijde. Met 

slimme nummerplaatherkenning kunnen buurtbewoners en hulpdiensten de knip vlot overbruggen.
• Van de N119 naar Baarle-Hertog maken we een trage wegverbinding. We weren het vrachtverkeer met 

een tolheffing.
• We bouwen een stedelijk autodeelsysteem (Otto) uit, met waterstofwagens in buurtparkings.
• Om de parkeerdruk te verlagen stellen we de parkings van warenhuizen, bedrijven en stadsdiensten 

’s nachts en in het weekend open voor buurtbewoners. De grote parkeergarages vormen we om tot 
buurtparkings.

• We zetten in op gratis randparkings ter hoogte van en buiten de ring. Bezoekers kunnen van daar gemak-
kelijk het centrum bereiken met de bus of met het stedelijk fietsdeelsysteem (Velo).

• De vlotste en duurzaamste verplaatsing is er een die je niet hoeft te maken. Daarom zorgen we ervoor 
dat je in elke wijk kan wonen, leren, ontspannen, winkelen en werken.

• Bij de ontwikkeling van nieuwe woonzones wordt eerst voorzien in openbaar vervoer en fietspaden, nog 
voor de werkzaamheden starten.

VISIE

Uit onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren komt ‘mobiliteit’ als derde prioriteit naar 
voor. Niet verwonderlijk, want vandaag staat Turnhout stil. Vanop de grote invalswegen buiten de ring tot 
diep in het centrum zit het verkeer muurvast. Naast tien thema’s peilden we in onze Grote Bevraging ook 
naar veertig eisen. Veilige fietspaden komt daarbij als allerpopulairste eis naar voor. Op de vraag ‘wat eerst 
aanpakken?’ duidt maar liefst 46 procent van de ondervraagden ‘veilige fietspaden’ aan als belangrijkste 
werkpunt binnen het thema mobiliteit. Bij 30- tot 39-jarigen, vaak ouders van schoolgaande kinderen, duidt 
maar liefst 54 procent van de ondervraagden de eis aan als prioriteit.

Dat de Turnhoutenaren vinden dat er dringend werk moet gemaakt worden van fietsveiligheid bleek ook 
al uit de Stadsmonitor. Slechts één op drie Turnhoutenaren is van mening dat kinderen tot 12 jaar zich zelf-
standig op een veilige manier kunnen verplaatsen in het verkeer. Erger nog: dit cijfer daalde met maar liefst 
8 procent tegenover drie jaar geleden.

De fietsveiligheid en de tevredenheid over de fietsinfrastructuur hebben een directe invloed op het aantal 
auto’s op de weg. Zo nam in de voorbije zes jaar het gebruik van de fiets in onze stad af, terwijl het gebruik 
van de auto bijna evenredig toenam. Terwijl we in 2011 nog samen met Brugge de fietskoploper waren, staken 
Leuven en Gent ons de laatste jaren voorbij. Zo komen we tot een verkeer dat elke dag meer vastloopt.

Ook het openbaar vervoer in onze stad laat heel wat te wensen over. Besparingen door de hogere overhe-
den bij De Lijn en bij de NMBS zorgen ervoor dat de ticketprijzen stijgen en dat de kwaliteit van de dienst-
verlening erop achteruit gaat. De inwoners van Zevendonk moeten het nog steeds stellen zonder een bus 
naar hun wijk. De arbeiders en bedienden die aan de Veedijk werken hebben enkel de keuze tussen een 
hobbelig fietspad of de auto nemen naar het werk.
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Vandaag bestaat het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en personenwagens, in deze volg-
orde) slechts op papier. Het stadsbestuur toont geen samenhangende visie op de stedelijk mobiliteit, met 
als gevolg dat de auto meer en meer plaats inneemt. Wij vertrekken van een samenhangend toekomstbeeld 
met een degelijk openbaar vervoer als ruggengraat van het verkeer, en met veel ruimte voor fietsers en 
voetgangers. Op die manier kunnen we ons veilig verplaatsen en weer propere lucht inademen.

Mobiliteit begint bij een slimme ruimtelijke ordening. Willen we van Turnhout een stad maken waar de 
keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer voor de hand liggen, dan moeten in elke buurt basisvoorzie-
ningen aanwezig zijn. Winkels, diensten en medische centra, maar ook ontmoetingsplaatsen en open en 
groene ruimte: samen vormen ze een integrale wijk. Buurtbewoners moeten zo niet voortdurend de stad 
doorkruisen, maar vinden het nodige dicht bij huis. Nabijheid wordt zo het begin van mobiliteit en de auto 
wordt dan voor veel mensen vanzelf overbodig.

We streven naar een ‘modal shift’, een omslag in vervoerswijzen. We willen een trendbreuk realiseren, 
zodat in 2030 het overgrote deel van het vervoer en de verplaatsingen in de regio te voet, met de fiets of 
met het openbaar vervoer gebeurt. Dat is een noodzaak om de stad gezond te maken. Deze omslag komt 
er niet door van de auto een paria te maken. Soms is een auto gewoon handig. De modal shift komt er in 
de eerste plaats door de alternatieven voor de auto veel aantrekkelijker te maken. Het gaat over veel meer 
dan een fietsstraat hier en een fietssuggestiestrook daar. Het gaat over een veilig fietsnet voor heel de stad 
en over een goed draaiend en kosteloos openbaar vervoer als ruggengraat.

In andere steden werd de modal shift naar stappen, trappen en openbaar vervoer al veel eerder gemaakt. 
Wat dat betreft, hinken we in Vlaanderen ver achterop. Kopenhagen, ‘fietshoofdstad van Europa’, toont hoe 
je van de fiets een veilig en efficiënt vervoermiddel maakt in de stad. De Wereldgezondheidsorganisatie 
berekende dat er elk jaar 10.000 levens gespaard kunnen worden indien alle Europese steden het fiets-
model van Kopenhagen zouden kopiëren. Dichter bij huis zijn er Groningen, ‘s Hertogenbosch of Nijmegen. 
Nijmegen kreeg daarvoor recent de titel van ‘groene hoofdstad van Europa’.

ÉÉN. EEN VEILIG FIETSNET VOOR HEEL DE STAD
Elke dag rijden er duizenden scholieren en werkende mensen met de fiets onze stad binnen. Dat doen ze 
op de gekende invalswegen, zoals de Steenweg op Antwerpen, de Steenweg op Gierle, de Herentalsstraat, 
de Otterstraat… Enkele steenwegen hebben in het begin nog een apart fietspad, maar van zodra je dichter 
bij het centrum komt en de straten smaller worden loopt het fietspad dood in een gevaarlijke fietssugges-
tiestrook.

Net zoals het autoverkeer invalswegen heeft om Turnhout in en uit te rijden, hebben ook fietsers nood 
aan veilige invalswegen. Deze invalswegen moeten volledig conflictvrij zijn. We tekenen een fietsnet uit 
met acht veilige invalswegen voor fietsers. Zeven van die acht invalswegen worden voor het grootste deel 
fietsstraten waar enkel nog plaatselijk autoverkeer door kan. Het wordt onmogelijk om deze assen met de 
auto te kruisen. Het wordt ook onmogelijk om vanuit de fietsassen de zijstraten met de auto te bereiken. De 
achtste fietsinvalsweg, Antwerpsesteenweg - de Merodelei, blijft een gedeelde invalsweg voor fietsers en 
autoverkeer, maar wordt tot aan de Gasthuisstraat voorzien van een apart fietspad.

Naast de acht invalswegen voor fietsers behouden we ook zeven invalswegen voor auto’s. Vanuit deze 
auto-invalswegen kan je nog steeds alle straten met de auto bereiken. Zo worden de meeste straten in 
het centrum ontdaan van doorgaand verkeer, maar blijven ze wel vlot bereikbaar voor buurtbewoners en 
bezoekers.

De acht veilige invalswegen voor fietsers zijn:
 − Invalsweg Parkwijk-Industrie: Rubensstraat - Korte Gasthuisstraat
 − Invalsweg Schorvoort: Kwakkelstraat - Otterstraat
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 − Invalsweg Ravels-Oosthoven: Jubileumlaan - Hoveniersstraat - Baron Frans du Fourstraat
 − Invalsweg Oude Kaai: Oude Vaartstraat - Begijnenstraat
 − Invalsweg Bels Lijntje: Hollandsestraat - Renier Sniedersstraat - Warandestraat
 − Invalsweg Nieuwe Kaai: Brugstraat - Robsonplein - Tramstraat - Onze Lieve Vrouwstraat
 − Invalsweg Beerse: Oude Beersebaan - Koningin Astridlaan - Kongostraat
 − Invalsweg Vosselaar: Steenweg op Antwerpen - de Merodelei - Gasthuisstraat

We willen voor elke ingreep een breed debat voeren in de wijken. In dat opzicht is elk voorstel slechts een 
denkpiste en kunnen de plannen voor de fietsinvalswegen nog grondig wijzigen. Toch leggen we concrete 
voorstellen op tafel, want alleen zo krijg je een echt debat en echte vooruitgang. Het is door een totaalplan 
voor te leggen dat we het mobiliteitsbeleid uit het knip-en-plakwerk halen waarin het al lang vastzit.

We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan dat de risicokruispunten aan de ring en aan de grote steen-
wegen onmiddellijk veilig gemaakt worden. De verkeerslichten worden dan zo afgesteld dat de kruispunten 
conflictvrij worden. Dan kunnen fietsers een kruispunt ook in één keer oversteken.

Op middellange termijn moet de Vlaamse overheid investeren in fietsveilige overbruggingen van de ring, 
bijvoorbeeld tussen de Steenweg op Oosthoven en de Jubileumlaan, tussen de Oude Dijk en de Kwakkel-
straat of tussen de Speelkaartenstraat en de Gierledreef. Er is ook nood aan een vrijliggende overbrugging 
van de autoweg voor fietsers die uit Zevendonk en Kasterlee komen, zodat die niet dagelijks hun leven 
moeten wagen bij het kruisen van de op- en afritten. Na decennia van miljardeninvesteringen in auto-
infrastructuur is het tijd voor een inhaalbeweging voor fietsinfrastructuur.

Het zwarte kruispunt aan de Graatakker en de fietsverbinding tussen de Rubensstraat en de Steenweg op 
Tielen maken we conflictvrij door de aanleg van het Stedelijk Plateau, de overkapping van de zuidelijke ring. 
Zo trekken we het groen van het stadspark ook door tot aan het stadscentrum.

Vandaag zijn de fietspaden in de industriezones op verschillende plaatsen in zeer slechte staat. Hetzelfde 
geldt voor sommige verbindingswegen vanuit de stad of vanuit de buurgemeenten naar de industriezones. 
Onder andere het ACV voert al jaren actie tegen de slechte staat van de fietspaden in de industriezones. 
Als we een omslag willen naar minder auto’s voor het woon-werkverkeer, dan moeten we ook de industrie-
zones voorzien van veilige en comfortabele fietspaden.

Om van Turnhout een fietsstad te maken, moet fietsen ook eenvoudig en aangenaam zijn. We zorgen voor 
overdekte fietsparkings in elke woonwijk, alsook bij werk-, winkel- en recreatiegebieden, zodat fietsers hun 
fiets kwijt kunnen na de rit. We vervangen kasseistroken zo veel mogelijk en leggen er geen nieuwe aan. 
We ondersteunen de vraag van de fietsersbond voor fietspaden en fietsstraten in asfalt.

We bouwen een stedelijk fietsdeelsysteem (Velo) uit. Andere steden, zoals Antwerpen, tonen ons het enor-
me potentieel van de deelfiets. Bezoekers kunnen eenvoudig hun wagen achterlaten op een randparking 
en met de fiets het centrum bereiken. Ook voor bewoners kunnen deelfietsen heel gemakkelijk zijn, al is het 
maar om een korte periode te overbruggen wanneer de eigen fiets in herstelling is.

TWEE. EEN GOED DRAAIEND OPENBAAR VERVOER ALS 
RUGGENGRAAT

De Lijn beschikt over een uitgebreide infrastructuur en over capabel en toegewijd personeel, maar het gaat 
van de ene besparingsgolf naar de andere. De Vlaamse Regering dwingt ons openbaar vervoer in de richting 
van de privatisering. In 2015 besliste de Vlaamse Regering (N-VA, CD&V en Open VLD) om  115  miljoen euro 
te besparen bij de Vlaamse vervoersmaatschappij. Dit kwam bovenop de besparing van 60 miljoen euro 
door de vorige Vlaamse Regering (sp.a, N-VA en CD&V). ‘Niet rendabele lijnen’ moesten worden  geschrapt. 
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De bus naar Zevendonk en naar industriezone Veedijk werd afgeschaft en de dienstverlening in Den Brand 
werd afgebouwd.

Als we het openbaar vervoer willen uitbouwen tot een sterke ruggengraat van onze mobiliteit dan moeten 
we het roer helemaal omgooien. Dan moeten we investeren in plaats van besparen. Wij willen een buslijn 
naar elke wijk en naar elke industriezone. We willen opnieuw een bus naar Zevendonk en naar de industrie-
zone Veedijk. We breiden het aanbod op de lijnen uit naar de vroege en late uurtjes. Als we van het open-
baar vervoer een echt alternatief voor de auto willen maken dan moeten de industriezones vlot bereikbaar 
zijn met de bus tijdens de shiftwissels van zes uur ‘s morgens en tien uur ‘s avonds.

Vandaag hebben 56 Europese steden een vorm van kosteloos openbaar vervoer. Vandaag plant miljoe-
nenstad Parijs een overstap naar gratis openbaar vervoer, alle tegenwerpingen over ‘gratis bestaat niet’, 
‘economisch absurd’, ‘onrendabel’ en ‘onbetaalbaar’ ten spijt. De afschaffing van de tickets leidde overal 
tot een spectaculaire groei van het aantal reizigers met de bus of de tram. Tegenover de weggevallen ticket-
inkomsten staan dan de weggevallen kosten voor automaten en ontwaardingstoestellen.  Gratis openbaar 
vervoer kan een sleutelmaatregel zijn om mobiliteit duurzamer en laagdrempeliger te maken.

Ook wie niet goed te been is, moet vlot de bus kunnen nemen. Het kan niet dat wie afhankelijk is van een 
rolstoel of rollator, of wie met een kinderwagen op stap is, bussen moet laten passeren omdat de opstap 
gewoon te hoog is.

Als je wil dat het openbaar vervoer populair wordt, moet je er ook voor zorgen dat de bewoners van de 
stad geen last hebben van de bussen in het centrum. De grote, stinkende en lawaaierige bussen die elke 
dag door Turnhout rijden verlagen helaas het draagvlak voor een sterk openbaar vervoer. Bij de invoering 
van de Lage Emissiezone (LEZ) in Antwerpen werden de meest vervuilende dieselbussen naar de Kempen 
gestuurd. Om ervoor te zorgen dat de bussen van De Lijn welkom zijn voor alle bewoners van onze stad, 
pleiten wij voor een snelle omschakeling naar bussen op waterstof: die zijn veel beter voor het milieu en ze 
maken minder lawaai.

Bij Van Hool in Koningshooikt worden vandaag al milieuvriendelijke waterstofbussen geproduceerd en een 
van de belangrijkste Europees kenniscentra van de waterstofeconomie ligt in de industriezone van Turn-
hout. Het volledige wagenpark van De Lijn omvormen naar bussen op waterstof kan duizenden Kempense 
jobs creëren. Bovendien maakt het onze steden leefbaar en gezond.

Bussen die minder druk bezet zijn laten we vervangen door kleinere modellen. Ook dat komt de leefbaar-
heid in het stadscentrum ten goede.

Ook bij de NMBS zorgen besparingen voor hogere ticketprijzen en voor minder dienstverlening. Versleten 
treinen hebben voortdurend materiaalpech en leiden dagelijks tot vertragingen. Vorig jaar werd ook de 
dienstverlening aan het loket van Turnhout beperkt. Op weekenddagen is het loket nu in de namiddag 
gesloten.

We dringen aan bij de NMBS op een verbetering van het perron aan het station van Turnhout. We vragen 
dringend investeringen in een verdubbeling van de spoorlijn tussen Herentals en Turnhout, zodat één ver-
traagde trein niet leidt tot een kettingreactie aan vertragingen. We dringen erop aan dat de oude ‘varkens-
neuzen’ volledig uit de circulatie worden gehaald en worden vervangen door moderne en goed onderhou-
den treinen.

DRIE. EEN OMSLAG NAAR EEN DUURZAMER AUTOVERKEER
We maken van Turnhout een stad waar de keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer gewoon het meest 
voor de hand liggen. Dat wil zeggen dat in elke buurt basisvoorzieningen aanwezig zijn. Winkels, diensten 
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en medische centra, maar ook ontmoetingsplaatsen en open, groene ruimte: samen vormen ze een inte-
grale wijk. Buurtbewoners moeten zo niet de hele dag de stad doorkruisen, maar vinden het nodige dicht bij 
huis. Nabijheid wordt zo het begin van mobiliteit en de auto wordt vanzelf vaak overbodig. Door het creëren 
van meer stedelijke jobs en door in te zetten op een goed draaiend openbaar vervoer en een veilig fietsnet 
maken we ook voor het woon-werkverkeer de omslag naar minder auto’s.

Dat we willen dat koning auto troonsafstand doet, hoeft niet te betekenen dat de auto een paria wordt. 
Grootouders bezoeken, vrienden helpen verhuizen... soms is een auto gewoon handig. En met minder 
auto’s wordt het vanzelf aangenamer rijden als je toch eens de auto neemt.

We kiezen ervoor het resterende autoverkeer zo duurzaam mogelijk te maken. We ontwikkelen Otto, een 
publiek autodeelsysteem dat gebruikmaakt van auto’s op waterstof. Zo hoef je zelf geen auto te bezitten 
als je er maar af en toe een nodig hebt. Zoals de stad Utrecht kan ook Turnhout gunstige voorwaarden voor 
een betaalbaar model onderhandelen via een openbare aanbesteding. De tankinfrastructuur in de buurt-
parkings waar deze wagens te vinden zijn, kan ook door privé-eigenaars gebruikt worden, waardoor we de 
drempel voor de aankoop van een wagen op waterstof verlagen.

We scheiden lokaal en doorgaand autoverkeer in het centrum. Straten waar nu veel fijn stof is door auto-
verkeer, zoals de Patriottenstraat, worden eindelijk ontdaan van doorgaand verkeer. Wat vandaag nog 
‘streetcanyons van fijn stof’ zijn, worden echte woonstraten die doodlopen op een fietsstraat. Hetzelfde 
geldt voor de huidige sluipwegen om de drukke ring te vermijden, zoals de Grimstedestraat. Zo maken we 
van de wijken echte woonwijken.

We halen het doorgaand verkeer uit het noorden door een knip aan te brengen in de Heizijde, in de buurt 
van de kruising met de Veldekensweg. Met slimme nummerplaatherkenning kunnen buurtbewoners en 
hulpdiensten de knip vlot overbruggen.

We dringen erop aan bij de Vlaamse overheid om van de N119 naar Baarle-Hertog een trage wegverbinding 
te maken. We pleiten voor een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. We weren het zwaar vracht-
verkeer met een tolheffing. Zo maken we van het Turnhouts Vennengebied een stiltegebied waar het overal 
aangenaam is om te wandelen en te fietsen. 

Het doortrekken van de ring zal alleen meer verkeer, voornamelijk vrachtverkeer vanuit Nederland, naar 
Turnhout trekken. Met een doorgetrokken ring zal de route over Turnhout voor veel routeplanners plots de 
snelste worden, met enkel meer internationaal doorgaand vrachtverkeer tot gevolg. Als we onze groene 
long in het noorden willen vrijwaren en als we de Heizijdse velden aangenaam willen maken voor onze 
bewoners, dan zijn totaal andere oplossingen nodig.

Vandaag is er een zware parkeerdruk in het centrum van Turnhout. Tegelijkertijd zijn er heel wat onder-
grondse parkeergarages en parkings van grootwarenhuizen, bedrijven en stadsdiensten, die niet toe-
gankelijk zijn voor buurtbewoners. Veel van die parkings staan vaak voor meer dan de helft leeg. Als we 
plaats willen maken voor de fietser moeten we de beperkte ruimte optimaal benutten. Het kan niet zijn dat 
 bewoners van de de Merodelei elke dag rondjes moeten rijden om een parkeerplaats te vinden, terwijl de 
parkeergarage in het Merodecenter elke dag half leeg staat. In de parkeergarage van de Warande staan 
zelfs tijdens grote concerten tot 200 parkeerplaatsen leeg.

Om de parkeerdruk te verlagen moet de stad onderhandelingen aangaan met warenhuizen en bedrijven 
om ’s nachts en in het weekend hun parkings open te stellen voor buurtbewoners. Voor de private parkeer-
garages kan de stad in eerste instantie werken met een derdebetalersregeling, zodat inwoners met een 
bewonerskaart gratis kunnen parkeren in de garage in hun buurt. Op termijn moet de stad zelf de sleutels 
van het parkeerbeleid in handen nemen, met eigen parkeergarages.
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Door van de private parkeergarages echte buurtparkings te maken kunnen we parkeerplaatsen van de 
straat halen en kunnen we alle fietsassen doortrekken tot in het centrum. Ook de Otterstraat, de Begijnen-
straat en de Warandestraat worden dan straten waar je veilig kan fietsen in twee richtingen.

Voor bezoekers zetten we in op randparkings ter hoogte van en buiten de ring. Zo worden bezoekers 
financieel beloond als ze hun auto buiten het stadscentrum parkeren. Ze kunnen van aan de randparkings 
gemakkelijk het centrum bereiken met de bus of met het stedelijk fietsdeelsysteem (Velo).
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5. PROPERE STAD

STANDPUNT

We willen allemaal een propere stad. Een stad met minder afval en zonder zwerfvuil en sluikstort. Dat kunnen 
we maar realiseren met een sociaal afvalbeleid. We maken van afvalophaling opnieuw een echte dienst-
verlening: met een wekelijkse ophaling van al het huisvuil en met minder kosten voor de belastingbetalers.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. EEN BETAALBARE AFVALOPHALING

• We schaffen de vaste kost voor de grijze en de groene bak af. Groenafval laten we gratis aan huis opha-
len omdat het perfect composteerbaar is.

• We zorgen voor een wekelijkse afvalophaling aan huis van alle soorten huisvuil. Zo verminderen we de 
stankoverlast voor mensen die hun bakken niet in een tuin of op een terras kwijt kunnen.

• We maken het containerpark gratis. Mensen die hun afval sorteren en wegbrengen naar het container-
park worden daarvoor beloond.

• We zorgen voor een gratis ophaling van grof huisvuil om de twee maanden. We vereenvoudigen de 
procedure en verlagen het prijskaartje voor bijkomende aanvragen.

• We rekenen de correcte prijs aan voor ons afval bij de afvalverwerkende bedrijven. Met hun winsten 
kunnen we een groot deel van de dienstverlening voor de mensen betalen.

TWEE. AF VAN HET AFVAL
• Betaalbare en regelmatige afvalophaling aan huis en gratis toegang tot het containerpark zijn de beste 

garantie voor minder sluikstort.
• We gaan de strijd aan met zwerfvuil. We voeren bewustmakingscampagnes rond het correct sorteren van 

afval en we plaatsen extra openbare vuilnisbakken in alle straten en wijken.
• We dringen aan bij de Vlaamse overheid om werk te maken van statiegeld op blikjes en plastic flessen. 

We dringen ook aan op een veralgemening van statiegeld voor alle glazen flessen.
• We ondersteunen repair cafés, ruil- en geefmarkten en tweedehandswinkels.
• We vervangen het wagenpark van het IOK naar milieuvriendelijke vuilniswagens op waterstof of elektriciteit.

VISIE

Uit onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren blijkt dat de inwoners van onze stad zeer 
ontevreden zijn over het gevoerde afvalbeleid. Maar liefst 44 procent van de ondervraagden duidt ‘Afschaf-
fing van de vaste kost voor afvalophaling en gratis toegang tot het containerpark’ aan als prioriteit. Deze eis 
is de tweede populairste uit heel de bevraging.

Wat extra opvalt, is dat mensen die het moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen, nog meer belang 
hechten aan betaalbare afvalophaling. Dit bevestigt wat wij al jaren zeggen: het afvalbeleid in Turnhout is 
sociaal onrechtvaardig.
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Ten eerste is er de vaste kost. Zelfs als je geen afval buiten zet betaalde je bij de invoering van Diftar toch 
nog 48 euro per jaar voor de grijze bak. Door de acties van de PVDA en Actiecomité Dieftar is de vaste kost 
gedaald naar 36 euro per jaar. Hoe minder afval je buiten zet hoe meer de vaste kost doorweegt. De vaste 
kost houdt bovendien geen rekening met inkomensverschillen.

Ten tweede wordt onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’ de rekening doorgeschoven naar de gewone 
Turnhoutenaar. De echte vervuilers van de verpakkingsindustrie blijven volledig buiten schot.

Ten derde is het voor mensen met een tuin soms wel mogelijk om afval te composteren of aan de kippen te 
geven, maar voor mensen op een appartementje is dat helemaal niet mogelijk. Zij betalen altijd de volle pot.

ÉÉN. EEN BETAALBARE AFVALOPHALING
Wij willen die logica volledig omdraaien en van afvalophaling een echte dienstverlening maken. We schaf-
fen de vaste kost voor de grijze en de groene bak af. Groenafval is perfect composteerbaar en moet dan ook 
gratis worden opgehaald. Dezelfde logica wordt nu al gevolgd voor papier en pmd.

We zorgen voor een wekelijkse afvalophaling aan huis van alle soorten huisvuil. Op een vaste dag in de 
week worden zowel restafval, groenafval, papier als pmd opgehaald. Je zet op die dag alles buiten waar je 
op dat moment vanaf wil. Zo verminderen we de stankoverlast voor mensen die hun bakken niet in een tuin 
of op een terras kwijt kunnen.

We maken het containerpark gratis. Mensen die hun afval sorteren en wegbrengen naar het containerpark 
worden daarvoor beloond. We voorzien in voldoende geschoold personeel in het containerpark. Zo vermin-
deren we de restfractie en vermijden we dat bruikbare zaken als afval verbrand worden.

Vandaag wordt grof huisvuil enkel opgehaald op afspraak. Je moet daarvoor een ingewikkelde procedure 
doorlopen en je betaalt maar liefst 100 euro. Geen wonder dat het sluikstorten in Turnhout de afgelopen 
jaren sterk is toegenomen. Het moet radicaal anders. We zorgen voor een gratis ophaling van grof huisvuil 
om de twee maanden. Wil je op een ander moment je grof huisvuil buiten zetten, dan kan dat nog steeds 
op afspraak. We vereenvoudigen de procedure en verlagen het prijskaartje voor bijkomende aanvragen.

Het is perfect mogelijk om van afvalophaling een echte dienstverlening te maken als je de correcte prijs 
doorrekent aan de afvalverwerkende bedrijven. Vandaag wordt er veel winst gemaakt op afval. Afval is 
een grondstof. Wij leveren mooi gesorteerd en goedkoop afval aan de afvalverwerkende industrie. De stad 
en de afvalintercommunale IOK maken het duur voor de burgers en goedkoop voor de afvalverwerkende 
bedrijven. Dat is een perverse logica!

Met de winsten van de afvalverwerkende bedrijven kunnen we een groot deel van de dienstverlening voor 
de mensen betalen. De overige kosten worden gedekt door de gewone gemeentebelastingen en niet door 
een asociale vlaktaks zoals Diftar.

TWEE. AF VAN HET AFVAL
Betaalbare en regelmatige afvalophaling aan huis en gratis toegang tot het containerpark zijn de beste 
garantie voor minder sluikstort. Daarnaast zijn er extra maatregelen nodig om zwerfvuil te verminderen en 
om afval te beperken.

We plaatsen extra openbare vuilnisbakken in alle straten en wijken. We zetten extra bewustmakingscam-
pagnes op over het correct sorteren van afval en om sluikstort en zwerfvuil te voorkomen. Door statiegeld 
in te voeren op blikjes en plastic flessen kan de hoeveelheid zwerfvuil drastisch verminderd worden. We 
dringen ook aan op een veralgemening van statiegeld voor alle glazen flessen.
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In een circulaire economie bestaat er geen afval. Afval wordt er als grondstof gebruikt om nieuwe producten 
te maken. Zo verkleinen we de afvalberg en de impact op het klimaat. We ondersteunen initiatieven als ruil- 
en geefmarkten, repair cafés en tweedehandswinkels waar afgedankte spullen een tweede leven krijgen.

Wat onbruikbaar is, moet zo goed mogelijk gerecycleerd worden. Het grootste deel van ons afval komt 
uit de bouw en sloop van gebouwen. Daar is nog veel vooruitgang te boeken. Oordeelkundig slopen en 
gerecupereerde materialen opslaan in de stock van een Stedelijke Bouwbank: langs die weg maken we de 
productie van veel nieuw materiaal onnodig en kunnen gebruikte dakpannen en bakstenen hergebruikt 
worden.

Door te investeren in een circulaire productie, herstel en hergebruik van producten en recyclage, vermin-
deren we de hoeveelheid restafval jaar na jaar. Met een combinatie van stedelijke, Vlaamse en federale 
maatregelen is het mogelijk om tegen 2050 naar een volledig afvalvrije economie te gaan. We willen dat 
Turnhout hierin een voortrekkersrol opneemt.

We vervangen de vervuilende vuilniswagens door op elektriciteit of waterstof aangedreven modellen. We 
doen hiervoor een openbare aanbesteding bij verschillende bedrijven. In andere Belgische steden rijden er 
vandaag al vuilniswagens op elektriciteit rond. Het volledige wagenpark van het IOK omvormen naar milieu-
vriendelijke wagens kan heel wat jobs creëren. Het is niet omdat vuilnisophaling hoe dan ook stankhinder 
met zich meebrengt dat het ook ongezonde diesellucht moet verspreiden. Met milieuvriendelijke wagens 
maken we onze stad leefbaar en gezond.
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6. WOONSTAD

STANDPUNT

Een stad is een plaats waar mensen wonen en samenwonen. Wonen zou een basispijler van een stedelijk 
beleid moeten zijn. Maar dat is niet zo. Vandaag hebben steeds meer Turnhoutenaren het moeilijk een 
betaalbare woning te vinden. Het stadsbestuur steekt de kop in het zand en lijkt vooral bezorgd om de 
winstmarges van projectontwikkelaars. Investeren in een goede woning betaalt zich nochtans dubbel en 
dik terug. Wij willen dat de stad radicaal van koers verandert en het heft in eigen handen neemt. Met een 
ambitieus plan voor betaalbaar wonen. Met voldoende woningen van goede kwaliteit. Een stad die komaf 
maakt met de onveilige situaties, met de vochtproblemen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. 
Een stad met een stedelijke wooncoöperatie die zelf instaat voor de bouw en renovatie van betaalbare 
woningen.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. EEN HUURPRIJZENRASTER EN WOONKEURINGSLABEL OP DE 
HUURMARKT
• We dringen aan bij de Vlaamse overheid om een raster voor huurprijzen op te stellen. Met dat raster 

worden de huurprijzen begrensd aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning, 
de oppervlakte en het aantal kamers.

• In afwachting van een huurprijzenraster van de Vlaamse overheid, stellen we als stad Turnhout zelf een 
raster van huurprijzen beschikbaar. We promoten dit raster actief voor de verhuringen op ons grond-
gebied.

• We leggen een conformiteitsattest op voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg krijgt ook 
elk verhuurd pand controle op de kwaliteit. Er komen extra woontoezichters om het aantal controles 
gevoelig op te drijven.

• De stad beheert zelf een website met alle woningen die te huur zijn. Met kwaliteitslabel en met vermel-
ding van de huurprijs.

• Woningen die niet voldoen, registreren we als ongeschikt of onbewoonbaar. De heffingen op on geschikte 
of onbewoonbare woningen worden verhoogd en ook echt geïnd.

• We helpen verhuurders die niet de nodige middelen of expertise hebben om hun woning in orde te 
 brengen met de normen van de Vlaamse Wooncode.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
• We bestrijden commerciële leegstand en woningleegstand met permanente controles. Zo komen we ook 

tot een correcte registratie.
• We verhogen het bedrag van de leegstandsheffing en verminderen het aantal vrijstellingen.
• Wooneenheden die langer dan drie jaar leeg staan, geven we in handen van de stedelijke wooncoöpe-

ratie of van sociale huisvestingsmaatschappij.
• We brengen het leegstandsregister up to date, we verhogen het aantal stedelijke medewerkers en ook 

burgers kunnen leegstand mee signaleren.
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DRIE. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE 
HUISVESTING

• Met de sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen we ervoor dat elke wijk minimaal 9 procent sociale 
huurwoningen heeft. Daarom bouwen we jaarlijks honderd à tweehonderd sociale huurwoningen.

• Bij nieuwbouwprojecten waarvan de stad partner is, leggen we een minimum van een derde sociale 
huurwoningen op.

• We beperken de structurele leegstand in de sociale huisvesting door een gefaseerde planning van de 
renovaties en door voldoende financiering.

• We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen en plafonneren de gemeenschappelijke kosten (de 
huurlasten) op maximaal 10 procent van de huurprijs.

• We versterken de woonzekerheid van de sociale huurders.

VIER. EEN ACTIEVE STEDELIJKE VASTGOEDPOLITIEK
• We verbieden de verdere verkoop van stadsgronden en stadsgebouwen.
• Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht. Zo blijven publieke gronden 

in publiek bezit.
• We richten een Turnhoutse Wooncoöperatie op die zelf instaat voor de bouw, renovatie en isolatie van 

woningen.
• Bij nieuwbouwprojecten van de Turnhoutse Wooncoöperatie voorzien we twee derde betaalbare 

 woningen (naar het Weense SMART-model) en een derde sociale woningen.

VISIE

Wonen is voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Een oplossing komt niet in zicht zolang we geen 
 radicaal ander beleid voeren. De vastgoedsector herontdekt onze stad en mikt op het rijke segment van 
de bewoners. Daardoor is er in die prijsklasse een overaanbod. Dat trekt de gemiddelde huurprijzen dan 
weer omhoog.

Betaalbare gezinswoningen, aangepaste woningen voor verschillende soorten gezinnen, vernieuwing van 
oudere stadsdelen zonder de oorspronkelijke bewoners weg te jagen... dat staat allemaal niet in het op-
drachtenboekje van het huidige stadsbestuur. De sociale woningbouw is het kind van de rekening, wacht-
lijsten worden alleen maar langer.

Alleenstaanden, starters, nieuwkomers, eenoudergezinnen, werkzoekenden, ouderen met een mager pen-
sioen, grote gezinnen... ze zijn allemaal aangewezen op de onderkant van de woningmarkt. Smerige woon-
toestanden en huisjesmelkerij blijven bestaan. Kortom, het aanbod voldoet gewoon niet aan de vraag naar 
gepaste woningen. De vrije markt lost het woningprobleem niet op. Integendeel.

Betaalbaar wonen, dat zou een prestigeproject moeten worden voor de hele stad. Daarvoor hebben we 
een ambitieus plan voor betaalbaar wonen nodig. Een plan met vier pijlers: (1) een wooncode op de  private 
huurmarkt, met een objectieve huurprijsbepaling en een woonkeuringslabel; (2) een nultolerantie voor 
leegstand van woningen en gebouwen; (3) een ambitieus plan voor moderne sociale huisvesting; (4) een 
actieve stedelijke vastgoedpolitiek met een stedelijke wooncoöperatie. Zo moet het mogelijk zijn om in 
enkele jaren tijd de nodige nieuwe woningen te hebben: één derde extra sociale woningen en twee derde 
extra betaalbare huur- en koopwoningen.

Elke geïnvesteerde euro in goed wonen is op twee à drie jaar terugverdiend. Logisch. Want wie slecht 
woont, wordt door de ongezonde woonomstandigheden sneller ziek. Gezinnen die in een te kleine ruimte 
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wonen, hebben meer stress. Omdat kinderen daar niet rustig kunnen studeren, is er ook meer schooluitval. 
En meer werkverzuim, omdat ziektes sneller worden doorgegeven. Allemaal kosten waar je als maatschap-
pij minder op moet uitgeven wanneer er voldoende woningen van goede kwaliteit zijn.

ÉÉN. EEN HUURPRIJZENRASTER EN WOONKEURINGSLABEL OP DE 
HUURMARKT

Bijna vier op de tien Turnhoutenaren huurt een woning. De private huurmarkt is groot. Er zijn weinig regels 
en er is nog minder controle. Hier heerst de Far West. Er zijn heel wat goede verhuurders, maar daarnaast 
zijn er ook echte cowboys die veel te veel vragen voor woningen van een slechte kwaliteit. Gevolg: veel 
huurders moeten een te groot deel van het inkomen aan woonkosten besteden. Meer dan 2500 Turnhou-
tenaren hebben financiële problemen omdat wonen te duur is.

Het is al te gek dat er vandaag geen enkele beperking bestaat op de huurprijs die een verhuurder kan vra-
gen. 500 euro voor een krot van een studio, dat kan vandaag. Het wordt nergens verboden. Wij willen dat 
de Vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt zodat huurprijzen bepaald kunnen worden op basis 
van objectieve criteria: de kwaliteit en de veiligheid van de woning, de oppervlakte, het aantal kamers, het 
comfort, de energiezuinigheid. We geven elk criterium een aantal punten en elk punt komt overeen met een 
vaste som. Zo kunnen we de huurprijs samenstellen. Respecteert de verhuurder het raster van de huurprij-
zen niet, dan moet de huurder het recht hebben zich tot een rechter te wenden om het te doen respecteren.

Een afdwingbaar huurprijzenraster is een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Maar daarop hoeven we 
niet te wachten. In voorbereiding van een Vlaams huurprijzenraster willen we dat het stadsbestuur een 
eigen raster van huurprijzen opstelt. We stellen dat raster beschikbaar en promoten het. Zo staat de private 
huurder sterker. Wij willen dat de stad ervoor zorgt dat alle verhuurde woningen op haar grondgebied vol-
doen aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse overheid zou een conformi-
teitsattest, dat is een woonkeuringslabel, voor alle verhuurde woningen moeten opleggen. Zoals een auto 
wordt gekeurd, zo zou ook elk verhuurd pand gekeurd moeten worden.

Wij willen alle verhuurde woningen in de stad gecontroleerd zien. Daarom verhogen we het aantal woon-
toezichters. Maatschappelijk werkers begeleiden de huurders van ongeschikte of onbewoonbare panden 
om een nieuwe woning te vinden.

Vaak vragen huurders zelf geen controle aan uit vrees dat de woning dan onbewoonbaar wordt verklaard 
en zij geen andere huurwoning kunnen betalen of vinden. Op een te krappe private huurmarkt mag het 
controle-initiatief niet bij de huurder liggen.

Verhuurders van woningen die niet in orde zijn volgens de Vlaamse Wooncode, kunnen gebruik maken 
van premies van een stedelijke wooncoöperatie als zij niet de nodige middelen of expertise hebben om 
renovaties uit te voeren. De Turnhoutse Wooncoöperatie kan ook werken uitvoeren voor private eigenaars. 
Dan schiet ze de kosten voor en de eigenaar betaalt die daarna terug met het geld van de besparing op 
huur en energie.

Verhuurders die wel de middelen hebben om hun woning in orde te brengen krijgen hogere boetes en kun-
nen verplicht worden hun pand in handen te geven van de Turnhoutse Wooncoöperatie. We laten de stad 
en het OCMW investeren in sociale tewerkstellingsprojecten om deze woningen bewoonbaar te maken.

In lokale Woonkantoren van de stad moet elke Turnhoutenaar terecht kunnen met vragen rond wonen. Mijn 
woning is vochtig, kan er een controle komen? Welke premies krijg ik bij verbouwingen? Hoe schrijf ik me 
in bij de sociale huisvesting? Het Woonkantoor is de eerste plek in de wijk waar je kan binnenwandelen en 
advies krijgen.
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We maken een woonsite van de stad, een website waarop huurwoningen worden aangeboden. We geven 
een ‘groen label’ aan alle woningen met een conformiteitsattest. Dat is goed voor iedereen: voor mensen 
op zoek naar een goede huurwoning, en ook voor alle goedmenende eigenaars. Deze woonsite toont ook 
de richthuurpijs, via het raster voor huurprijzen. Zo kan de stad het aanbod aan huurwoningen mee sturen.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
Er staan heel wat woningen leeg in onze stad. Ook langdurige leegstand blijft bestaan. Ondertussen zijn 
duizenden gezinnen op zoek naar een betaalbare woning.

Wij willen de heffing op leegstand verhogen. Het basisbedrag in Turnhout bedraagt amper 2500 euro voor 
een volledige woning. In Mechelen is dat 3750 euro. Er zijn ook te veel vrijstellingen op die leegstands-
heffing. We willen die beperken. Daarbij ontzien we mensen die niet de nodige middelen of expertise heb-
ben om de nodige renovaties uit te voeren. Maar voor vastgoedbedrijven verdubbelen we de leegstands-
heffing. De opbrengst investeren we in projecten voor betaalbaar wonen.

Bij structurele leegstand van langer dan drie jaar nemen we ingrijpende maatregelen. In zo’n geval kregen 
de betrokken eigenaars al enkele jaren de kans om te doen wat moet: hun woning bewonen, verkopen of 
verhuren. De stad draagt deze wooneenheden na drie jaar dan ook over de aan de sociale huisvestings-
maatschappij of aan een stedelijke wooncoöperatie. Zo kunnen we het aanbod sociaal wonen of betaalbaar 
wonen op de huurmarkt vergroten.

Er is ook nog veel verborgen en ongeregistreerde leegstand. Wij willen een actieve controle op leegstand 
door stedelijke diensten. We richten ook een meldpunt op voor burgers, want alleen bij een correcte regis-
tratie kan er sprake zijn van een correcte heffing.

DRIE. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE 
HUISVESTING

Wonen is een universeel basisrecht. De overheid heeft de plicht dat recht op wonen te garanderen. De af-
gelopen tien jaar zagen we een sterke stijging van de huurprijzen. Er moeten dringend meer betaalbare wo-
ningen komen. Wooneenheden die jonge werkende gezinnen in staat stellen op eigen benen te staan. Ook 
woningen voor de ouderen, die andere woonbehoeften hebben. En ook voor wie uit de econo mische boot 
valt en geen degelijke betaalbare woning kan vinden. De stad telt vandaag amper 1467 sociale huurwonin-
gen. Bij Woonmaatschappij De Ark staan bijna 4000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Dat 
cijfer blijft stijgen. Maar op een wachtlijst kan je niet wonen.

De voorbije tien jaar zijn er in de stad bijna 4000 inwoners bijgekomen. De komende jaren zal dat aantal 
verder blijven stijgen. Waar moeten die allemaal wonen? Zonder radicale ingreep wordt wonen nog on-
betaalbaarder. De meerderheidspartijen in Turnhout laten alles over aan de private ontwikkelaars. Aan de 
Heerens en Hillewaeres van onze stad. Zo gaan we de nood aan betaalbare woningen niet oplossen.

Het doel van sociale huisvesting is altijd geweest: betaalbare huurwoningen voor iedereen mogelijk maken. 
In 1961, toen voor het eerst inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning vastgelegd werden, kwam nog 
60 procent van de bevolking in aanmerking voor een sociale woning. Wij willen de sociale huisvesting veel 
ruimer uitbouwen. Zo kunnen we ook de inkomensgrenzen weer optrekken. Mensen met een modaal inko-
men vinden dan opnieuw een plaats in onze moderne sociale huisvesting. Door hogere inkomenscategorie-
en toe te laten, zullen op termijn ook de huurinkomsten voor de sociale huisvestingsmaatschappijen stijgen.

De Vlaamse regering laat 84 procent van de woonsubsidies naar eigenaars vloeien. Niet meer dan 14 pro-
cent gaat naar sociale huisvesting en maar 2 procent gaat naar de private huurmarkt. Zo’n scheeftrekking 
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bestaat in geen enkel ander land. Wij willen hier een ommekeer en geven sociale huisvestingsmaatschap-
pijen meer middelen voor de bouw en renovatie van sociale woningen.

Sociale woningen, dat is volgens de N-VA-minister van Wonen Liesbeth Homans maar ‘een tijdelijke nood-
oplossing’. Een tijdelijke noodoplossing voor arme sukkelaars, die er het best zo snel mogelijk weer uit weg 
moeten, naar de heilige koe van de private markt. En dus worden de regels voor de huurders verstrengd. 
Er komen tijdelijke contracten in plaats van woonzekerheid. Er komen nieuwe regels die sociale huurders 
verbieden een stukje eigendom te hebben. Als hun inkomen stijgt, zouden sociale huurders moeten verhui-
zen. Zo wordt sociaal wonen steeds meer in het hoekje van de marginaliteit geduwd. Nochtans zijn onder-
zoekers, specialisten en mensen uit het middenveld ervan overtuigd dat we naar meer sociale woningen 
moeten.

Volgens de Vlaamse regering moet elke gemeente minstens 9 procent sociale huisvesting voorzien. Dat 
is voor ons dan ook een minimumdrempel. Lager kan niet. De meeste steden in Europa tellen meer dan 
20  procent sociale huisvesting. Turnhout haalt slechts 7 procent sociale woningen, die dan nog eens 
zeer ongelijk verdeeld zijn. De zuidelijke wijken Schorvoort en Parkwijk bevatten bijna een derde sociale 
 woningen, terwijl in het centrum en in het noorden slechts 1 tot 5 procent wordt gehaald. We willen snel 
naar 9 procent sociale huisvesting in elke wijk, dus ook in het centrum of in de Heizijdse velden. Enkel zo 
garanderen we een sociale mix in heel de stad. We bouwen elk jaar honderd à tweehonderd nieuwe sociale 
huurwoningen bij.

Wij willen minimaal een derde sociale woningen bij alle nieuwe grote private bouwprojecten waarvan de 
stad partner is (bijvoorbeeld door inbreng van grond). In de projecten van de stedelijke wooncoöperatie 
voorzien we een derde sociale woningen en twee derde betaalbare huur- en koopwoningen.

We schakelen ook een versnelling hoger om leegstaande sociale woningen versneld te renoveren. Vandaag 
staan in onze stad heel wat sociale woningen leeg. We gaan voor enkel kortstondige leegstand tussen twee 
verhuurbewegingen. We stellen een masterplan op voor de renovatie van alle leegstaande woningen in 
de komende legislatuur. We renoveren bij grote renovatieprojecten eerst de leegstaande woningen zodat 
bewoners die al tientallen jaren in een wijk wonen, daar ook kunnen blijven wonen. We maken vooral 
gebruik van ‘zachte’ renovaties met een beperkte impact op de huurders, zodat ze zo veel mogelijk in hun 
huis kunnen blijven wonen.

Ook voor veel sociale huurders neemt de huur een flinke hap uit het budget. Daarbovenop komen de bij-
komende gemeenschappelijke kosten – de huurlasten. We bevriezen daarom de huidige huur van sociale 
woningen en plafonneren de huurlasten op 10 procent van de huurprijs.

VIER. EEN ACTIEVE STEDELIJKE VASTGOEDPOLITIEK
Bouwen doe je niet in het luchtledige. Om het aanbod van betaalbaar wonen te kunnen uitbreiden, heeft 
een stad grond nodig. Vandaag verpatst Turnhout veel eigen gronden en eigen gebouwen. Zelfs een goed 
draaiend kleuterschooltje, De Paddenstoel, werd gesloopt om de gronden te verkopen aan een project-
ontwikkelaar. Die braderie moet stoppen. We stoppen met de uitverkoop van onze stad aan projectontwik-
kelaars. Wij houden publieke gronden in publiek bezit.

Wij willen stadsgronden niet langer verkopen aan projectontwikkelaars, maar in plaats daarvan werken 
via erfpacht, zoals in Amsterdam en Wenen. Bij erfpacht wordt de projectontwikkelaar geen eigenaar van 
de grond, maar moet hij een vergoeding blijven betalen aan de stad. Dat erfpachtsysteem heeft minstens 
vier voordelen: we kunnen de criteria bepalen van wat er gebouwd moet en mag worden, we beperken de 
speculatie, we werken prijsdempend en we verkrijgen inkomsten die we dan weer in andere projecten rond 
betaalbaar wonen kunnen investeren. Vier vliegen in één klap.
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We zouden op de woningmarkt een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle vorm van wonen moeten 
hebben. Turnhout kan inspiratie halen uit de SMART-woningen in Wenen. Daar wordt bewust gekozen voor 
compacte, goedkope huisvesting. De inrichting van die SMART-woningen is modulair: ze kan wijzigen als 
de gezinssituatie wijzigt. De oppervlakte van elke wooneenheid wordt op die manier optimaal benut. Er is 
een groot eigen terras voor alle wooneenheden, er zijn gezamenlijke voorzieningen zoals fietsenstalling, 
groene zones, een extra aparte leefruimte en keuken voor familiefeestjes… De SMART-woningen hebben 
een minimale ecologische voetafdruk. Ze zijn bestemd voor eenoudergezinnen, ouderen en alleenstaan-
den. Kortom, voor de groepen met de hoogste woonnood.

Sociale duurzaamheid, moderne architectuur, ecologie en betaalbaarheid zijn de kernelementen van de 
SMART-woningen. De huur voor een SMART-woning met twee slaapkamers, hal, badkamer, woonruimte 
met keuken, toilet en terras bedraagt 412 euro per maand. De eigen inbreng van de huurders bedraagt 
maximaal 3300 euro. Hiermee krijgen ze een aandeel in de coöperatie waar ze wonen. Na een periode van 
tien jaar kan het aandeel verkocht worden als de huurder het appartement verlaat. Behoudt de huurder het 
aandeel, dan kan hij of zij blijven huren aan het voordeeltarief, of het appartement aankopen aan kostprijs. 
De huurder betaalt dan alleen nog een maandelijks bedrag voor het onderhoud van het appartement.

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven focussen op de hogere inkomens en zorgen voor een spiraal van 
oververhitting van de prijzen. De stad moet daarop ingrijpen door een stedelijke maatschappij op te richten 
die zelf woningen bouwt en beheert. Ze voert ook zelf renovatie- en isolatiewerken uit. Deze stedelijke 
maatschappij kan ook werken uitvoeren voor private eigenaars. Dan schiet ze de kosten voor en de eige-
naar betaalt die daarna terug met het geld van de besparing op huur en energie.

Wij organiseren de stedelijke woonmaatschappij als een wooncoöperatie. Vandaar: Turnhoutse Woon-
coöperatie. Zowel de stad de sociale huisvestingsmaatschappijen, als de huurders en eigenaars zijn coöpe-
rant. Zo betrekken we de bevolking bij het woonbeleid. De Turnhoutse Wooncoöperatie moet democratisch 
en transparant werken. De vergaderingen ervan zijn te volgen via livestream en de documenten zijn open-
baar. In een publiek register worden alle contracten met private ondernemingen bijgehouden. De algemene 
vergadering verkiest de bestuursleden en kan ze ontslaan als gesjoemel wordt vastgesteld.
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7. STAD VAN DE JEUGD

STANDPUNT

Kinderen en jongeren hebben recht op de stad. Niet later, als volwassenen, maar nu. Een stad waar de 
overheid kinderopvang van kwaliteit zelf organiseert. Een stad waar kinderen zelfstandig en veilig gebruik 
kunnen maken van de publieke ruimte en infrastructuur. Een stad met een divers en laagdrempelig vrijetijds-
aanbod. Jonge Binken zijn de experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, leren en zich amuseren. 
Daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en engagement aanboren. 
Onderwijs is net als gezondheidszorg, wonen en werk een basisrecht. De overheid heeft dan ook de plicht 
voor iedereen onderwijs te garanderen zonder financiële of andere drempels. Onderwijs moet de talenten 
van onze kinderen ontwikkelen. Hen kennis bijbrengen om de wereld te begrijpen, hen kritisch en weerbaar 
maken om die wereld beter te maken. Onderwijs moet de hefboom zijn voor emancipatie en sociale gelijk-
heid.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. VERHOOG DE SLAAGKANSEN OP SCHOOL VAN ELK KIND

• We willen kleinere klassen in onze scholen. In de kleuterschool en het eerste en tweede jaar lager on-
derwijs willen we ongeveer 15 kinderen in de klas. In de volgende jaren van het lager en het secundair 
onderwijs willen we maximaal 20 leerlingen in de klas. In het stedelijk onderwijs geeft de stad het goede 
voorbeeld.

• We openen een stedelijke kleuter- en basisschool in elke wijk in plaats van goed draaiende scholen af 
te breken.

• We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan dat kleuter-, lager en secundair onderwijs volledig kos-
teloos worden. Zolang dat niet gebeurt, werken we met maximumfacturen in het stedelijk onderwijs en 
breiden we de onderwijscheques uit naar het secundair onderwijs.

• We organiseren een inschrijvingsbeleid dat elk kind een plaats garandeert in een gemakkelijk toeganke-
lijke, sociaal gemengde school. We laten alle scholen meewerken aan het online centraal aanmeldings-
register, kortweg CAR.

• We zorgen voor gezonde voeding op school. Samen koken met de leerlingen kan deel uitmaken van de 
lessen. De uitwisseling van de internationale keukens kan ook de verbinding tussen leerlingen, ouders 
en het schoolteam bevorderen.

• We dringen aan bij de Vlaamse overheid op een langere gemeenschappelijke stam en op het uitstellen 
van de studiekeuze tot 16 jaar. We zetten in op een veelzijdige vorming.

• We dringen aan bij de Vlaamse overheid op een vervangingspool van leerkrachten. Wie werkloos is en 
een leraarsdiploma bezit, heeft recht op werkzekerheid voor een volledig schooljaar en een loon voor 
twaalf maanden. 

• We verbeteren de werkzekerheid van jonge leerkrachten door een snellere vaste benoeming van 
 TADD’ers (leerkrachten met een Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur).
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TWEE. MEER OPVANG, DICHT BIJ HUIS

• We bouwen de stedelijke kinderopvang weer uit, met voldoende personeel en een goede infrastructuur. 
Een stedelijke kinderopvang die het voortouw neemt op het vlak van kwaliteit in de kinderopvang.

• Voor de voor- en nabewaking is er bijkomend geld nodig zodat gezinnen daar niet op te hoge financiële 
drempels botsen. We versterken ook de vakantieopvang en buitenschoolse opvang.

• We breiden de flexibele kinderopvang, naar voorbeeld van Het Lindeke, uit naar alle wijken van de stad. 

DRIE. EEN PLAATS OM JONG TE ZIJN
• De openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuis voelen, met voetbal- en basketbalveldjes, 

zitbanken, groen, sanitair en drinkwaterfonteintjes. We voorzien voor alle kinderen en jongeren een 
speelterrein op maximaal 400 meter van huis.

• We richten straten in met ‘spelaanleiding’, bijvoorbeeld door op het voetpad een hinkelspel aan te brengen.
• We zorgen voor een breed, laagdrempelig speelaanbod voor de kinderen op de pleinen in heel de stad: 

gratis en zonder inschrijvingen.
• In elke wijk is een sterke permanente werking van het professioneel jeugdwerk nodig. We investeren 

daar in professionals en solide vrijwilligers om het aanbod te optimaliseren en nieuwe initiatieven op te 
starten.

• Jeugdbewegingen zoeken vrijwilligers en omkaderen hen. Het is ook aan de stad om de jeugdbewegin-
gen daarbij te steunen.

• We organiseren en ondersteunen jaarlijks gezamenlijke evenementen om de ontmoeting, uitwisseling 
en samenwerking tussen jongeren in de verschillende vormen van jeugdwerk te stimuleren.

VIER. JONGEREN BETREKKEN
• We werken met Plein Patrons in heel de stad. Plein Patrons zijn animatoren op buurtpleinen. Jongeren 

vanaf 16 jaar nemen zo verantwoordelijkheid op voor hun eigen plein in samenwerking met professio-
nele coaches uit het jeugdwerk.

• Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkana-
len. We maken contact via het jeugdwerk en het onderwijs.

• Een goed functionerende jeugdraad vraagt om permanente professionele ondersteuning en zit ver-
ankerd in de jeugdverenigingen. De jeugdraad moet initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad. Dan 
kunnen jongeren punten op de agenda zetten.

• We maken een digitale plek waar jongeren vragen en voorstellen kunnen plaatsen en die ook kunnen 
laten ondersteunen door leeftijdsgenoten. We zorgen voor een brede bekendmaking van dit nieuwe 
online inspraakmedium.

• We bieden verschillende mogelijkheden aan om kinderen hun mening te laten geven. Bijvoorbeeld via 
kinderenquêtes aan de schoolpoort.

• We investeren in de kinder- en jeugdorganisaties. Zij bieden kinderen en jongeren een tweede thuis, 
een veilige omgeving om zichzelf te zijn, om problemen te bespreken en nieuwe dingen te ontdekken.

• Voor iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk en de kinderopvang, voorzien we regelmatige bijscho-
ling, vorming en omkadering.

VISIE

Turnhout is een jonge stad. Meer dan een kwart van de Turnhoutenaren is jonger dan vijfentwintig. Alle-
maal verdienen die hun plaats in de stad. Allemaal zijn het burgers in volle ontwikkeling, met dromen en 
 barstensvol ideeën. Ideeën over hun toekomst, maar ook over de stad waarin ze leven en over de buurt 
waar ze wonen, leren en hun vrienden ontmoeten.
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In 2015 ontving Turnhout het label “kindvriendelijke stad”, samen met zes andere Vlaamse steden. Er 
 bestaan inderdaad een aantal zeer goede initiatieven voor kinderen en jongeren. Maar de overhandiging 
van dat label ging ook gepaard met het stille protest door de ouders van de intussen gesloten stedelijke 
kleuterschool De Paddenstoel. Een schooltje dat goed draaide en waar niemand voorstander van een slui-
ting was, noch de ouders, noch het onderwijzend personeel, noch de buurtbewoners. Volgens ons kan Turn-
hout beter. Daarom zetten we ons in om van onze stad ook een echte stad van de jeugd te maken. Dat doen 
we door jongeren actief te betrekken, als experts op hun eigen terrein. We zorgen voor een groter aanbod 
om te spelen en actief te zijn in de open ruimte en ondersteunen de jeugdwerkingen om dit optimaal te 
benutten. We zetten extra in op voldoende opvang voor en na school, in publieke handen en dicht bij huis. 
We herwaarderen ons onderwijs, zodat niemand uit de boot valt. 

De Vlaamse school is vandaag de school van de ongelijkheid. Ons onderwijs is de kampioen in het repro-
duceren van sociale ongelijkheid. Niet talent en doorzettingsvermogen bepalen je schoolloopbaan en je 
positie in de samenleving daarna, maar je afkomst. Leerlingen uit kansarme gezinnen zijn oververtegen-
woordigd in de statistieken van schoolse vertraging en schoolse mislukking.

Er is een doortastend beleid nodig om die kloof te dichten. We willen een school waar alle kinderen slagen, 
ook zij die het thuis sociaal en financieel moeilijker hebben. Alle kinderen moeten op school de nodige hulp 
krijgen, in kleine klassen met goed opgeleid personeel, zodat zittenblijven vermeden kan worden.

ÉÉN. VERHOOG DE SLAAGKANSEN OP SCHOOL VAN ELK KIND
Turnhout is onmiskenbaar het hoofdkwartier van onderwijs in onze regio. Kleuter-, lager- en secundair on-
derwijs samen, volgen bijna 13.000 jongeren een opleiding in onze stad. Maar er is nog veel werk aan de 
winkel. Het aantal zittenblijvers stijgt in Turnhout, terwijl dit in de meeste andere centrumsteden daalt. 
Bovendien zit het totaal aantal zittenblijvers in onze stad boven het Vlaamse gemiddelde. De PISA resul-
taten tonen een enorme sociale ongelijkheid in heel Vlaanderen. Er bestaan grote sociaal gerelateerde 
verschillen tussen de leerlingen met de beste en slechtste resultaten en deze kloof is nergens zo groot als 
in Vlaanderen.

Leerkrachten willen dat alle leerlingen vooruitgaan in de klas. Daar hebben we kleinere klassen voor nodig. 
Het STAR-onderzoek in de VS heeft de resultaten gemeten als leerlingen gedurende vier leerjaren (van 6 tot 
10 jaar) met 13 à 15 dan wel met 22 à 25 in een klas zitten. De leerlingen uit de kleinere klassen boekten in 
hun schoolloopbaan een gemiddelde leerwinst van meer dan een jaar en behaalden ook betere resultaten 
in het hoger onderwijs. Alle leerlingen boekten een grote leerwinst, de leerlingen uit de kansarme gezinnen 
het meest. De leerkracht kende in de kleinere groepen elke leerling beter en kon doeltreffender aan elk van 
hun individuele noden beantwoorden.

In onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren gaf maar liefst 40 procent aan dat kleinere 
klassen de topprioriteit moet zijn. Met de PVDA willen we dan ook het aantal leerlingen per klas beperken 
tot ongeveer 15 in de kleuterschool en de eerste twee jaar van het lager onderwijs en tot 20 in de volgende 
jaren van het lager en secundair onderwijs.

Kleinere klassen, dat vraagt extra leerkrachten. Het is heel jammer dat zo veel startende leerkrachten het 
onderwijs snel verlaten, onder andere omdat ze geen werkzekerheid hebben. Daarom moet er een vol-
waardige vervangingspool komen. Wie werkeloos is, een leeraarsdiploma bezit en toetreed tot de pool, 
heeft dan recht op werkzekerheid voor een volledig schooljaar en op een loon voor twaalf maanden. De 
leerkrachten van de vervangingspool zetten we in om zieke collega’s te vervangen binnen een bepaalde 
regio. Tussen twee vervangingen verrichten ze pedagogische taken in een ankerschool (als hulpleerkracht, 
bij remediëring, huiswerkklas…). Door de snelle vervanging, daalt het aantal verloren lesuren drastisch. 
Vandaag lopen leerlingen een achterstand op, als een vak lange tijd niet gegeven wordt. De vervangings-
pool zorgt voor werkzekerheid voor de onderwijzers en voor leszekerheid voor de leerlingen. Om de werk-
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zekerheid van jonge leerkrachten te verbeteren willen we de snellere vaste benoeming van de TADD’ers, 
leerkrachten met een Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur.

Door werk te maken van kleinere klassen in onze scholen, verhogen we de slaagkansen van alle leerlingen. 
Maar dat alleen is niet voldoende. We willen ook alle drempels wegwerken die vandaag nog vaak voor de 
schoolpoort liggen. Onderwijs is een basisrecht. Om dit recht te garanderen maken we het onderwijs ook 
echt toegankelijk. We openen een stedelijke kleuter- en basisschool in elke wijk. Dat is het minimum. Enkel 
zo kan je spreken over een laagdrempelige eerste graad. We breken geen goed draaiende schooltjes af om 
de gronden te kunnen verkopen aan projectontwikkelaars, zoals het stadsbestuur deed met De Padden-
stoel. We houden bij nieuwe verkavelingen de sleutels in handen van de stad, zodat we kunnen voorzien in 
nieuwe stedelijke wijkschooltjes. We werken niet met vormen van publiek-private samenwerking.

Het kleuter-, lager en secundair onderwijs moeten kosteloos zijn, zoals het in de Grondwet staat. Het onder-
wijsbudget in ons land moet opgetrokken worden naar 7 procent van het bbp (bruto binnenlands product), 
zoals in de jaren tachtig nog het geval was. We willen dat de herfinanciering van het onderwijs betaald 
wordt met de opbrengst van een miljonairstaks of vermogensbelasting. Ons onderwijs is gewoon te duur. 
Middagstudie en nabewaking dikken die factuur vaak nog aan. Je kinderen naar school sturen zorgt bij 
veel ouders voor een te grote hap uit het gezinsbudget. In het middelbaar onderwijs lopen de kosten nog 
hoger op. We dringen aan bij de Vlaamse overheid dat kleuter-, lager en secundair onderwijs volledig kos-
teloos worden. Zolang dat niet gebeurt, werken we met maximumfacturen in het stedelijk onderwijs, naar 
voorbeeld van het Antwerps provinciaal onderwijs. We breiden de onderwijscheques uit naar het secundair 
onderwijs. Die bestaan nu al voor het basisonderwijs.

De kinderarmoede in onze stad is hoog. Bijna één op vier Turnhoutse kinderen groeit op in kansarmoede. 
De verhalen over lege boterhamdozen zijn welbekend. Dit kunnen we relatief eenvoudig oplossen door 
gezonde en voedzame maaltijden aan te bieden voor iedereen, zonder stigmatisering van de kinderen uit 
arme gezinnen. Het kan deel uitmaken van de lessen om met de leerlingen samen te koken. Verschillende 
eetculturen uitwisselen kan ook de verbinding tussen leerlingen, ouders en schoolteam bevorderen. Door 
in te zetten op gezonde warme maaltijden in de scholen zijn Finland en Zweden erin geslaagd overgewicht 
in te dijken. Die collectieve aanpak lost meteen de ongelijkheden in de boterhammendozen op.

We werken ook de sociale ongelijkheid in ons onderwijs weg. Vroegtijdige opsplitsing in hiërarchische 
studierichtingen vanaf de leeftijd van 12 jaar, werkt de sociale selectie in de hand. Er is een duidelijk ver-
band tussen welke leerling in BSO, TSO of ASO belandt en de sociaal economische achtergrond. Zoals 
veel onderwijsspecialisten pleit ook de PVDA voor een langere gemeenschappelijke basisvorming – tot 16 
jaar – en een latere studiekeuze. Wij gaan voor een veelzijdige vorming: iedereen moet een goede basis 
krijgen van algemene, wetenschappelijke en technische kennis en vaardigheden. Het is een vorming die 
ook handvaardigheden, lichamelijke opvoeding en sport, muzische en beeldende vorming en expressie 
bevat.  Met een lange ‘gemeenschappelijke stam’ kunnen we iedereen die veelzijdige vorming aanbieden. 
Een latere studiekeuze zal een rijpere studiekeuze zijn en ze zal minder dan vandaag bepaald zijn door de 
sociale afkomst.

Het gaat erom de wereld te begrijpen en erop in te grijpen. Daarom willen we ook culturele basisvaar-
digheden geïntegreerd zien in het dagonderwijs, van de kleuterklas tot en met de bachelor in het hoger 
onderwijs. Een kunstzinnige vorming is net zo nodig als leren lezen en rekenen. We gaan ook voor een 
laagdrempelig deeltijds kunstonderwijs waar talenten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

We pleiten voor een inschrijvingsbeleid waarbij de overheid elk kind een plaats garandeert in een gemakke-
lijk toegankelijke en sociaal gemengde school. Om kampeertoestanden te voorkomen, moeten alle scholen 
meewerken aan het Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Momenteel treden scholen nog vrijwillig toe tot 
het CAR.
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It takes a village to raise a child. Het concept ‘brede school’ sluit daarop aan. Een brede school is ingebed in 
de wijk en de wijk is ingebed in de school. Cultuur- en sportaanbod worden in en rond de school aangebo-
den en de school staat open voor de verenigingen uit de buurt. Er is een brede schoolwerking die ingeplant 
is in de wijk. Kinderen en jongeren krijgen er kwaliteitsonderwijs en leggen er de basis voor een leven lang 
leren. Rond de school ontwikkelt zich een intens sociaal leven, vanaf het moment dat de kinderen hun eerste 
stapjes door de grote schoolpoort zetten tot het moment dat een van de ouders ‘s avonds in de lokalen een 
cursus gaat volgen of aan sport komt doen. Misschien kan je in het schoolgebouw terecht voor je boeken 
omdat er een afdeling van de bibliotheek gevestigd is. De school is ook de plaats waar je ‘s woensdags 
of in het weekend les volgt in muziek, woord, dans of media… Of misschien wonen de grootouders in een 
serviceflat die de stad boven de klaslokalen gebouwd heeft, omdat ze bewust gekozen heeft voor een 
multifunctioneel bouwproject. De school als ‘ons dorp’.

We zien onderwijs niet als een concurrentiële markt tussen de verschillende netten. We werken nationaal 
toe naar één net en bevorderen alles wat de samenwerking tussen de netten kan verbeteren op stads-
niveau. We zetten de overdreven hiërarchische managementcultuur aan de deur en laten een nieuwe wind 
waaien met weer veel aandacht voor de mensen op de vloer. We maken een cultuur waar men in een open 
sfeer samenwerkt en ook kritiek kan uiten zonder angst voor jobverlies of represailles.

TWEE. MEER OPVANG, DICHT BIJ HUIS
Kinderen tussen nul en zes jaar halen veel profijt uit een stimulerend aanbod van kinderopvang, pedago-
gische ondersteuning en kleuteronderwijs, zowel qua cognitieve ontwikkeling als op sociaal en gezond-
heidsvlak. Als ze in hun prille levensjaren verstoken blijven van kwaliteitsvolle diensten, presteren zelfs de 
knapste kinderen uit kansarme milieus beneden de middenmoot.

In onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren dringt 34 procent aan op meer aanbod van 
betaalbare opvang voor en na de schooluren en tijdens de vakanties. De combinatie van een baan – of het 
zoeken ernaar – met de opvoeding van de kinderen en het zorgen voor opvang en babysit loopt niet altijd 
van een leien dakje. Werkgevers eisen meer flexibiliteit en ouders moeten dat maar zien te bolwerken. 
Dit werkt de maatschappelijke ongelijkheid in de hand. Vrouwen nemen nog altijd het merendeel van de 
zorgtaken op zich. Goede en sterke publieke dienstverlening ontlast de gezinnen en de vrouwen. Er is een 
rechtstreekse link tussen goede en betaalbare kinderopvang en de arbeidsparticipatie van vrouwen. Om 
al deze redenen organiseren we de uitbreiding van goede en betaalbare kinderopvang van de stad. Vanuit 
datzelfde oogpunt moet de stad de vakantieopvang en de buitenschoolse opvang stevig in handen nemen.

Stad Turnhout organiseert al zo’n 18 jaar kinderopvang. De verschillende locaties van Gabbers en Co, Slab-
bers en Co, Het Lindeke, de deelname aan het Europese PACE project dat kansarme ouders de weg helpt 
vinden naar kinderopvang en een job, zijn de troefkaarten die we moeten uitspelen en verder uitbouwen. 
We brengen de stedelijke kinderopvang naar elke buurt en verhogen daarmee zowel de nabijheid en capa-
citeit. Hiervoor maken we extra middelen vrij waarmee we ons patrimonium verder kunnen uitbreiden zodat 
we ook kunnen waken over de betaalbaarheid van onze diensten. 

Onze kinderopvang moet altijd publiek blijven. In de Antwerpse kinderopvang verscheen de eerste multi-
national op het terrein: Babilou, een keten met crèches in Monaco, België, Duitsland, Dubai en Zwitserland. 
Wij stellen alles in het werk om te voorkomen dat deze situatie zich in Turnhout zou voordoen. Er zijn extra 
plaatsen nodig, maar daarvoor grote multinationals subsidiëren is de verkeerde piste. Babilou, een van 
de grootsten op de Europese markt, wil tegen 2020 een omzet halen van 500 miljoen. Maar als bedrijven 
hun winsten willen vergroten, gaan de kwaliteit in de dienstverlening en de arbeidsvoorwaarden voor het 
personeel er telkens op achteruit. Of er komen hogere prijzen voor wie kwaliteit wil. Ook Nederland heeft 
de keuze voor de privé gemaakt. Vandaag, zes jaar later, is de situatie dramatisch: stijgende prijzen, slechte 
kwaliteit, groot onderaanbod, ondergekwalificeerd en slecht betaald personeel… In juli 2012 ging Estro, 
een groep met 340 crèches en opvanglocaties, failliet. Duizenden gezinnen hadden plots geen opvang 
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meer voor hun kinderen. Zulke toestanden willen we hier niet meemaken.  Kinderopvang moet een basis-
voorziening zijn, geen bron van winst voor aandeelhouders van multinationals. Kinderopvang is een publieke 
aangelegenheid, geen markt waar grote bedrijven zich op kunnen storten.

DRIE. EEN PLAATS OM JONG TE ZIJN
Al spelend leren kinderen niet alleen motorische maar ook sociale vaardigheden. In de stad groeien veel 
kinderen op in appartementen of kleine woningen zonder tuin. Dan is het belangrijk dat ze dicht bij huis 
koste loos kunnen spelen. Zo maken ze vriendjes in de buurt en wordt de band tussen de buurt en de kinde-
ren sterker. Wij willen dat er voor elk kind in elke buurt op minder dan 400 meter een speelruimte is.

Daarvoor moet de stad niet overal speelruimtes ‘bouwen’, ze kan ook creatief zijn. Het kan bijvoorbeeld ook 
door buurtscholen in het weekend open te stellen, maar ook door kleine speeltuigen en speelaanleidingen 
zoals bepaalde parcours aan te brengen in de openbare ruimte. Speelruimte creëren is de eerste stap, 
degelijk onderhoud ervan is de tweede stap en ook die is nodig.

De PVDA wil geen plekje laten verloren gaan. Zo kunnen straten speciaal worden ingericht met ‘spelaan-
leiding’, bijvoorbeeld door op het voetpad een hinkelspel aan te brengen. Dat vereist wel een omslag op 
vlak van mobiliteit: weg van autostraten naar echte woonstraten.

Er moeten ook meer goed uitgeruste speeltuinen en speelruimtes komen met veel groen. Park Begijne-
veldekens is daarvan een goed voorbeeld. Zo zorgen we voor een breed, laagdrempelig en gratis speel-
aanbod voor de kinderen in heel de stad.

Jeugdverenigingen doen vandaag schitterend werk. De speelpleinwerking van Turnhout is een schoolvoor-
beeld in Vlaanderen voor het werken naar kwetsbare jongeren. We hebben het dan over het professionele 
jeugdwerk dat zich met vaste medewerkers in dienst vooral richt op de maatschappelijk meer kwetsbare 
jongeren, maar ook over vrijwillig jeugdwerk - de jeugdbewegingen. Die jeugdbewegingen bezorgen hon-
derden jongeren elk weekend en elke zomer de tijd van hun leven. Het jeugdwerk is voor veel jongeren hun 
tweede thuis, een plek waar ze zich veilig voelen, vrienden maken en kunnen groeien. Het jeugdwerk haalt 
jongeren uit hun isolement, doet hen open bloeien en zet hen op weg naar hun eerste job.

Het professionele jeugdwerk verdient het om meer middelen te krijgen: niet alleen om werkingen uit te 
breiden en om met jeugdwerkers de hulpvragen van jongeren te kunnen beantwoorden, maar ook om 
werkingen op te starten in buurten waar ze vandaag nog niet bestaan. Het vrijwillige jeugdwerk helpen we 
vooral met ondersteuning bij het vinden en vormen van hun ruggengraat: de vrijwilligers die zich dag in dag 
uit engageren voor hun jeugdbeweging. De opleiding van vrijwilligers met een migratie-achtergrond geven 
we extra aandacht om de diversiteit in het jeugdwerk te verhogen. Maar we verlenen ook steun voor een 
degelijke infrastructuur voor de jeugdbewegingen.

Om de ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen jongeren van de verschillende vormen van jeugd-
werk te stimuleren, organiseren en ondersteunen we jaarlijkse gezamenlijke evenementen.

VIER. JONGEREN BETREKKEN
Als kinderen op een plein spelen, kan dat wel eens zorgen voor conflicten met buurtbewoners of met orga-
nisatoren van evenementen. Dergelijke conflicten willen we snel via dialoog aanpakken. In samenwerking 
met enkele jeugdverenigingen starten we het project Plein Patrons op. Inspiratie hiervoor vinden we in het 
Antwerpse district Borgerhout, waar dit enorm succesvol bleek. Vrijwilligers uit jeugdbewegingen krijgen 
een opleiding om de jongeren op een pleintje te begeleiden. De sterkte van het project is dat het Plein 
Patrons opleidt die verbonden zijn met hun plein of wijk, die er opgegroeid zijn. De Plein Patrons kennen 
de kinderen en jongeren die op dat plein komen spelen, en hun ouders. Ze weten hoe ze de jongeren 
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moeten aanpakken. Door het inzetten van Plein Patrons in Borgerhout verminderde het aantal conflicten 
en voelen de jongeren zich verantwoordelijk. Het project gaat uit van de sterkte van een buurt en de kracht 
van jongeren actief te betrekken. Wij willen jongeren kansen en verantwoordelijkheden geven, die ze vaak 
niet krijgen.

Vaak voelen jongeren zich geen volwaardige partners die mee de stad van vandaag kunnen maken. 
 Inspraak blijft soms weggelegd voor wie de weg doorheen de wirwar van stedelijke structuren op eigen 
houtje afgelegd krijgt. De communicatie tussen de stad en kinderen en jongeren kan beter. We moeten kin-
deren en jongeren ernstig nemen in hun ideeën en bedenkingen. Burgerschap kan alleen vanuit wederzijds 
vertrouwen en respect. Wie jonger is dan 18 kan nu bij de verkiezingen zijn of haar stem niet laten gelden. 
Er is een mentaliteitswijziging nodig om jongeren bij het uitstippelen van het stedelijk beleid aan bod te 
laten komen. Om je te kunnen uitspreken, moet er ook geluisterd worden. Dat vraagt om een open houding 
van beleidsmakers. Die moeten beseffen dat jongeren experts zijn over hun buurt of school. Democratie is 
tweerichtingsverkeer: verwacht niet alleen dat jongeren zelf hun weg vinden, maar ga ook actief naar hen 
toe. De stad moet kinderen en jongeren verschillende mogelijkheden aanbieden om te participeren aan het 
beleid. Dat kan bijvoorbeeld met eenvoudige bevragingen. 

Met die ingesteldheid kan een stadsbestuur jongeren op allerlei manieren aan bod laten komen. In de eer-
ste plaats via de structurele inspraakorganen, zoals de jeugdraden. Die moeten uitgroeien tot volwaardige 
jongerenvertegenwoordigingen. Voorwaarden daarvoor zijn: professionele ondersteuning en respect en 
waardering vanwege het beleid. Daarom moet de jeugdraad initiatiefrecht krijgen in de gemeenteraad. Dan 
kunnen ook de jongeren punten op de agenda zetten.

Ook wie geen rechtstreekse lijn heeft naar de jeugdraad, moet zijn of haar ideeën op tafel kunnen leggen. 
Daar is een open, digitaal instrument voor nodig, waarmee jongeren hun vragen en voorstellen naar voren 
kunnen brengen en daarvoor steun van andere jongeren kunnen krijgen. De stedelijke diensten engageren 
zich om elke vraag te beantwoorden en om voorstellen die de steun krijgen van voldoende jongeren, te 
behandelen.

Het stedelijk jeugdbeleid moet verankerd zijn in de jongerenwereld. Daarvoor kan het beleid steunen op 
het jeugdwerk en op banden in het onderwijs. Dan kunnen jongeren gehoord worden als er veranderingen 
op til zijn in hun buurt, zoals de heraanleg van straten of pleinen, maar ook om het beleid bij hen af te toet-
sen. Zonder sterk jeugdwerk kan het beleid doorgedreven inspraak van jongeren niet realiseren.

Participatie vraagt informatie en empowerment. We blijven investeren in de kinder- en jeugdorganisaties, 
zowel de vrijwillige als de professionele. Ze bieden kinderen en jongeren een tweede thuis, een veilige om-
geving om zichzelf te zijn, om problemen te bespreken en om nieuwe dingen te ontdekken. Voor informatie 
en participatie vinden kinderen en jongeren de jeugdwerkers belangrijke tussenpersonen.

We voorzien regelmatige bijscholing, vorming en omkadering voor alle betrokkenen bij het jeugdwerk en 
de kinderopvang. Veel organisaties geven aan dat daar grote nood aan is. Vrijwilligers en professionals 
worden almaar meer geconfronteerd met psychologische problemen, kansarmoede, racisme… en weten 
niet altijd goed hoe daarmee om te gaan.
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8. WERKENDE STAD

STANDPUNT

Er zijn honderden werkende handen nodig voor een stad op mensenmaat. We hebben bouwvakkers nodig 
om huizen te isoleren, chauffeurs voor een beter openbaar vervoer, meer leerkrachten voor kleinere klas-
sen, meer zorgpersoneel... Er is zoveel te doen. Toch heeft Turnhout al jaren de hoogste werkloosheids-
cijfers van onze regio. Het stadsbestuur mist ambitie als het om tewerkstelling gaat. Wij willen hier een 
trendbreuk. De stad op mensenmaat is een werkende stad.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. INVESTEER IN DE STAD

• We investeren in het stedelijk onderwijs, in de stadscrèches en in de herwaardering van andere stads-
diensten. Daar zijn tientallen jobs voor nodig.

• We gaan voor investeringen en banen in toekomstsectoren. We bouwen een Stedelijk Energiebedrijf uit, 
voor duurzame en goedkope energie.

• We willen een stedelijk investeringsbudget dat uitgaat van de sociale noden, maar ook zorgt voor 
volwaardige jobs. Dat is een andere koers dan het cadeaubeleid aan ondernemingen zonder tewerk-
stellingsvoorwaarden.

• Opleidingstrajecten, sociale tewerkstelling en het stelsel van ‘artikel 60’ moeten bijkomende tewerk-
stelling creëren. Ze mogen geen stabiele banen vernietigen.

TWEE. RESPECT VOOR HET STADSPERSONEEL
• Wij tonen respect voor de medewerkers van de stadsdiensten. Sterke publieke diensten zijn nodig. Ze 

staan of vallen bij gemotiveerde medewerkers. We zorgen voor een vast statuut op alle niveaus. De stad 
moet een sociale werkgever bij uitstek zijn.

• We streven ernaar weer meer ambtenaren te benoemen. Dat is de beste garantie voor een volwaardig 
pensioen voor het stadspersoneel.

• We luisteren naar het stadspersoneel en nemen de expertise qua dienstverlening ernstig. We verspillen 
daarom geen geld aan dure consultancybureaus.

• We nemen de hefbomen voor een samenhangend sociaal beleid weer in handen. We draaien de ver-
zelfstandigingen van het stadsbestuur terug. We openen laagdrempelige wijkkantoren, zodat de stads-
medewerkers hun dienstverlening kunnen verbeteren.

• Personeelsleden die door de digitalisering van de dienstverlening uitgespaard worden, zetten we in om 
klanten te helpen die niet met computers overweg kunnen.

DRIE. SOCIALE INNOVATIE MET DE 30-URENWEEK
• We testen de 30-urenweek uit bij een aantal stadsdiensten. Een experiment met de 30-urenweek in 

Göteborg leverde beloftevolle resultaten op inzake ziekteverzuim en burn-outs.
• De 30-urenweek biedt mogelijkheden bij verminderde tewerkstelling door digitalisering en techno-

logische vernieuwing.
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VISIE
Turnhout heeft een groot tewerkstellingsprobleem. Het aantal werkenden van onze beroepsactieve 
 bevolking (18-65 jaar) geraakt niet boven 70 procent. Het aantal werkzoekende Turnhoutenaren steeg van 
1800 mensen tien jaar geleden naar meer dan 2600 mensen nu. De cijfers zijn nog slechter voor de ‘doel-
groepen’: jongeren, ouderen, laaggeschoolden of mensen met een migratieachtergrond. Nochtans zijn er 
duizenden mogelijkheden voor degelijke, waardige banen: in de industrie, in het stadscentrum, in toe-
komstsectoren gericht op de behoeften van mens en planeet.

Wij zijn van oordeel dat het werkbeleid van de stad volledig verlamd is: enerzijds door het liberale idee dat 
je privébedrijven geen strobreed in de weg mag leggen en anderzijds door het liberale taboe rond publieke 
tewerkstelling. Om de huidige jobs te beschermen en meer Turnhoutenaren aan de slag te krijgen, moeten 
we breken met deze liberale visie.

ÉÉN. INVESTEER IN DE STAD
Wij hebben een echte visie op investeren in de stad. Wij geloven niet in de cadeaupolitiek aan de grote 
bedrijven waar geen enkele tewerkstellingsvoorwaarde tegenover staat. Dan kunnen we al dat geld beter 
nuttig besteden. Daarom richten wij ons investeringsbudget naar de noden van de inwoners en naar job-
creatie voor de Turnhoutenaren. We verhogen de belastingen op de grote bedrijven, zoals de belasting op 
drijfkracht en de belasting op bedrijfsvestiging (zie hoofdstuk 14, Financieel gezonde stad). Met dat geld 
creëren we nieuwe publieke jobs. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar banen en opleidingen voor laag-
geschoolden.

We investeren in het stedelijk onderwijs, in de stadscrèches en in de herwaardering van andere stadsdien-
sten. We openen een stedelijke kleuter- en basisschool in elke wijk van de stad, in plaats van een goed 
draaiend schooltje als de Paddenstoel af te breken. We breiden de flexibele kinderopvang, naar het voor-
beeld van Het Lindeke, uit naar alle wijken van de stad. We openen in elke wijk een stadskantoor, zodat je 
niet voor elke dienstverlening naar Campus Blairon moet gaan.

We investeren in duurzame en goedkope energie door de oprichting van een Stedelijk Energiebedrijf (zie 
hoofdstuk 3, Groene stad). Zo zorgen we voor banen in deze toekomstsector.

Opleidingstrajecten, sociale tewerkstelling en het stelsel van ‘artikel 60’ moeten bijkomende tewerkstelling 
creëren, maar ze mogen geen stabiele banen vernietigen. Het blijft namelijk heel dikwijls een tijdelijke en 
laag verloonde tewerkstelling. Er moet hier doorgroeimogelijkheid zijn zodat mensen nadien niet opnieuw 
zonder werk vallen.

TWEE. RESPECT VOOR HET STADSPERSONEEL
Vandaag zet het stadsbestuur meer en meer in op vrijwilligers. Het gaat vaak om mooie projecten, zoals het 
inschakelen van ‘brugfiguren’ om kwetsbare leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs en hun ouders 
te ondersteunen bij het huiswerk. Of over de peters en meters die hebben geholpen bij de begeleiding 
van vluchtelingen. Maar het vrijwilligerswerk vervangt betaalde jobs van het stadspersoneel. Wij willen dat 
ongedaan maken: deze vrijwilligerstaken moeten volwaardige jobs worden. Zo komen er weer meer banen 
vrij, ook voor mensen in een kwetsbare positie. Ze krijgen vast werk en zijn beschermd tegen armoede.

We benoemen meer statutaire ambtenaren. Dat is de beste garantie voor een volwaardig pensioen voor 
het stadspersoneel. Voor de inwoners van Turnhout is de dienstverlening door het stadspersoneel heel 
waardevol. Dat blijkt ook uit de resultaten van onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren. 
Wie zorgt er anders voor onze kinderen en ouderen? Wie houdt de straten anders proper? Wie helpt ons 
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anders met allerlei administratie? Wie organiseert anders sport, cultuur en ontspanning? Het stadsbestuur 
moet opnieuw personeel aanwerven. En met een goed statuut.

Onze stedelijke ambtenaren zijn de experts bij uitstek op vlak van dienstverlening. We luisteren naar het 
stadspersoneel en nemen hun expertise ernstig. We verspillen daarom geen geld aan dure consultancy-
bureaus. 

De krappe financiële ruimte wordt vandaag ingeroepen om PPS-projecten op te zetten of om publieke taken 
uit te besteden aan privébedrijven. PPS of Publiek-Private Samenwerking lijkt ogenschijnlijk heel aantrek-
kelijk. Voorstanders beweren dat de stad op die manier bijvoorbeeld een nieuw ziekenhuis kan realiseren 
zonder dat het de stad wat kost. ‘De privé neemt het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud 
en de uitbating op zich; de stad moet een kleine jaarlijkse vergoeding betalen.’ De werkelijkheid is anders. 
Studies hebben uitgewezen dat PPS gemiddeld 3 procent duurder is dan de klassieke publieke financiering. 
Logisch, want de privé wil er ook aan verdienen! Dat werd zeer duidelijk bij de heropening van zwembad 
‘t Stadspark, dat werd uitbesteed aan Nederlands privébedrijf Optisport. We betalen hoge tarieven voor een 
zwembeurt en we betalen een hoge kost als belastingbetaler.

Binnen PPS-constructies staat de stad bevoegdheden af aan de private partner. Ze geeft de sleutels uit han-
den voor het voeren van een samenhangend sociaal beleid. Wij wijzen elke privatisering van stadsdiensten 
daarom af. Respect voor het stadspersoneel betekent ook dat we de verzelfstandigingen terugdraaien.

We nemen de hefbomen voor een samenhangend sociaal beleid weer in handen. We openen nieuwe wijk-
kantoren zodat de stadsmedewerkers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Onze visie op de stad op 
mensenmaat gaat uit van laagdrempelige hulp dicht bij de mensen. We spreken van ‘integrale wijken’ waar 
je op fiets- of wandelafstand alle nodige diensten kan bereiken. In elke wijk is een toegankelijk loket nood-
zakelijk. Iedereen kan er terecht met vragen.

Wij zijn een voorstander van digitalisering en E-dienstverlening, maar dan wel op voorwaarde dat iedereen 
mee is. Nu wordt een grote groep bewoners erdoor buitenspel gezet. Ook anderstaligen, ouderen die niet 
goed met computers kunnen werken of mensen die geen geld hebben voor een computer met internet-
verbinding, moeten bereikt en geholpen worden. De personeelsleden die men uitspaart door digitalisering 
moeten ingezet worden om iedereen mee te krijgen.

DRIE. SOCIALE INNOVATIE MET DE 30-URENWEEK
De Zweedse havenstad Göteborg lanceerde in een stedelijk rusthuis een vernieuwend experiment. Het 
verplegend personeel ging er werken met een nieuwe fulltime: 30 uur per week. Het resultaat van dat expe-
riment waren tevreden ouderen en tevreden werknemers. De werknemers hadden een betere gezondheid, 
een betere levenskwaliteit en meer arbeidsvreugde. Er was dan ook beduidend minder ziekteverzuim dan 
in een langere arbeidsweek. Het werk was niet alleen gezonder, maar ook aangenamer. Met iets meer tijd 
en minder stress begon het personeel ook beter samen te werken. Ingewikkelde problemen oplossen en 
taken afwerken ging beter, nu er een grotere mate van persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke onder-
steuning was op de werkvloer.

Arbeidsherverdeling en een kortere werkweek leiden tot een grotere persoonlijke ontwikkeling. Ook voor 
veel stadsmedewerkers in Turnhout zou een 30-urenweek een grote opluchting zijn. Mensen werken zich 
vandaag te pletter, het aantal burn-outs stijgt zienderogen. Wie noodgedwongen deeltijds gaat werken om 
bijvoorbeeld arbeid en gezin te combineren, betaalt dat cash. Met minder loon, minder carrièrekansen, 
minder sociale bescherming en minder pensioen. Een 30-urenweek met behoud van loon en bijkomende 
aanwervingen heeft uiteraard een kostenplaatje. De overheid kan deze uitgave al grotendeels terugverdie-
nen doordat ze minder uitkeringen moet betalen voor ziekte en werkloosheid. 
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De 30-urenweek is het moderne antwoord op de technologische ontwikkelingen. Ook stadsdiensten 
 moeten zich afstemmen op de eenentwintigste eeuw. Wij willen de 30-urenweek bij een aantal stadsdien-
sten uittesten. We mikken hier op stadsdiensten met hoge werkdruk en ziekteverzuim. We willen daar een 
sociaal, productief en gendergelijk experiment opzetten voor een kortere voltijdse werkweek.

Of het nu gaat om het werk, de gezondheid, het familieleven of de toenemende werkdruk, arbeidsduur-
vermindering biedt een oplossing. Dat is geen utopie. Nog nooit werd er zoveel rijkdom geproduceerd. 
De vraag die zoveel mensen zich stellen, is wat we met die rijkdom gaan doen. Gebruiken we ze om wat 
ademruimte te krijgen en een beter leven te leiden of om de winsten te doen groeien en om personeel af te 
danken? De 30-urenweek is een keuze voor de toekomst.
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9. VEILIGE STAD

STANDPUNT

Veilig wonen, kunnen buitenspelen, naar de winkel kunnen gaan en een praatje kunnen slaan met de bu-
ren: dat is een basisrecht zoals het recht op onderwijs of werk. Veiligheid is geen rechts thema. Integendeel, 
het recht op fysieke integriteit is een recht dat vooropstaat bij consequent links. Criminaliteit en geweld 
zijn vaak het werk van bendes en internationale netwerken die monsterwinsten nastreven via wapenhan-
del, gewapende overvallen, drugshandel... Tegenover de georganiseerde misdaad is zerotolerantie nodig. 
Geweld moet effectief bestraft worden. Tegelijk is een beter preventiebeleid nodig dat inzet op sociale 
rechtvaardigheid, sterke buurten en wijkagenten.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. LAAGDREMPELIGE WIJKKANTOREN EN MEER WIJKAGENTEN

• We gaan voor laagdrempelige politiekantoren in elke wijk.
• We herwaarderen de rol van de wijkagent.
• We organiseren inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen, om de prioriteiten op vlak van 

preventie en veiligheid in de wijk te bepalen.

TWEE. DE MISDAAD EFFECTIEF LATEN BESTRAFFEN
• Nultolerantie voor de georganiseerde misdaad. We geven prioriteit aan het bestrijden van rondtrek-

kende dievenbendes, drugshandel en aan de grote oplichterij en fraude.
• We laten fysiek geweld en criminaliteit ook effectief bestraffen. Dit heeft een afschrikkende rol. Dat 

betekent niet dat er om ter langst en om ter hardst gestraft moet worden. Het betekent wel dat straffen 
effectief uitgevoerd worden.

DRIE. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
• We verbeteren de leefbaarheid in wijken, we zorgen voor meer hulp, preventie en sociale controle door 

buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.
• We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes. Bij echte problemen schakelen 

we justitie in.

VIER. HET SLACHTOFFER STAAT CENTRAAL
• We waarderen het werk van de dienst slachtofferhulp en laten de dienst verder uitbouwen.
• Bij kleine buurtcriminaliteit gaan we vooral voor herstelgerichte straffen, zodat daders beseffen wat ze 

hebben aangericht bij slachtoffers.

VIJF. INVESTEREN IN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ZEKERHEID
• We ijveren voor de herfinanciering van het onderwijs, het recht op werk en de versterking van de sociale 

zekerheid als basis voor sociale gerechtigheid.
• We rekenen af met de dubbele moraal die meedogenloze concurrentie, oorlog, racisme en een egoïstisch 

ik-model promoot, maar tegelijk over veiligheid bezig is.
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ZES. RESPECT VOOR DEMOCRATISCHE EN SOCIALE RECHTEN

• We stoppen met de permanente militarisering van de samenleving. Geen aankoop van oorlogswapens 
en oorlogsmunitie voor de lokale politie.

• We verkiezen wijkgerichte politie, dicht bij de mensen, boven het peperdure camerasysteem en de 
 centraal gestuurde controlekamerpolitie met centrale interventie-eenheden.

VISIE

Alle Turnhoutenaren moeten zich veilig kunnen voelen in hun wijk en stad.

Veiligheid is meer dan de afwezigheid van criminaliteit. Veiligheid komt dus op meerdere plaatsen in ons 
programma terug: veilig verkeer (zie hoofdstuk 4, Mobiele stad), veiligheid in kwaliteitswoningen (zie hoofd-
stuk 6, Woonstad), veiligheid op het werk (zie hoofdstuk 8, Werkende stad), een veilige leefomgeving zonder 
fijn stof en ongezonde lucht (zie hoofdstuk 3, Groene stad).

ÉÉN. LAAGDREMPELIGE WIJKKANTOREN EN MEER WIJKAGENTEN
De politiediensten in Turnhout zijn sterk gecentraliseerd, met als uitvalsbasis het politiekantoor op de Grote 
Markt. Vanuit een centrale telecommandokamer worden politie-eenheden aangestuurd als in een compu-
terspel. Die eenheden rijden rond, zetten nog amper een voet op de grond en hebben weinig voeling met 
de wijken. Onze visie is er een van het opwaarderen van de wijkagent en het openen van laagdrempelige 
politiekantoren in elke wijk.

Bereikbare wijkagenten, dicht bij de mensen: dat is cruciaal om overlast en criminaliteit tegen te gaan. 
Interventie-eenheden kunnen niet wat wijkagenten kunnen. Zij kennen hun pappenheimers, zij kennen de 
problemen in de wijk en kunnen preventief werken, problemen vroeg opmerken en er iets aan doen voor 
ze ontsporen in criminaliteit. Ook andersom: als de bevolking de agenten kent, is er meer controle op de 
agenten en komt het veel moeilijker tot misstanden. Wij willen dat het stedelijke veiligheidsplan besproken 
wordt in wijkvergaderingen waar de korpschef en de burgemeester hun prioriteiten komen voorstellen. 
Wij willen dat de stem van inwoners, verenigingen en belanghebbenden gehoord wordt wanneer men de 
prioriteiten voor preventie en veiligheid in hun wijk bepaalt.

TWEE. DE MISDAAD EFFECTIEF LATEN BESTRAFFEN
Om paal en perk te stellen aan geweld en criminaliteit, moet dit effectief bestraft worden. Tegelijk moet er 
ingezet worden op preventie, op het voorkomen van geweld en criminaliteit. Hoe groter de ongelijkheid in 
de samenleving, hoe groter de criminaliteit. In samenlevingen met meer gelijkheid is er minder geweld en 
misdaad.

De winstjacht gaat gepaard met bruut geweld. Er is economisch geweld en fiscale fraude. Er is witteboor-
dencriminaliteit die onbestraft blijft. Er is het terrorisme. Er zijn de gewapende overvallen door rondtrek-
kende dievenbendes en er is de grote drugshandel. De prioriteit moet gaan naar de strijd tegen deze grote 
georganiseerde criminaliteit. Het zijn vaak die generaals van de criminaliteit die in verschillende wijken 
luitenantjes proberen te werven.

Fysiek geweld en criminaliteit moeten effectief bestraft worden. Bestraffing heeft een afschrikkende rol. 
Niet dat er om ter langst en om ter hardst gestraft moet worden, maar straffen moeten wel effectief uitge-
voerd worden. Daders van ernstige fysieke of seksuele gewelddaden moeten sneller opgepakt worden. 
Evenmin kan het zijn dat mensenhandelaars, grote drugsbaronnen of economische misdadigers en fraudeurs 
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uit de bankenwereld of de industriële wereld op vrije voeten blijven. Er moet een einde komen aan de 
straffe loosheid van deze organisatoren van de criminaliteit.

DRIE. BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie. Veel mensen zetten zich beroepshalve of als vrijwilliger in 
voor een veilige samenleving: conciërges, buurtwerkers, stadswachters, straathoekwerkers... In een aantal 
buurten zijn die vertrouwenspersonen vaak de meest gekende aanspreekpunten. Die rol hoort er in elke 
wijk zichtbaar aanwezig te zijn en verdient herwaardering.

Wij willen meer straathoekwerkers en jeugdanimatoren. Dat zijn opvoeders die contact hebben met buren 
en bewoners. Zij kunnen preventief werken in samenspraak met de school, spijbelgedrag tegengaan, huis-
vestingsproblemen signaleren enzovoort. Natuurlijk is er een band tussen de leefbaarheid van een buurt 
en het veiligheidsgevoel. Leegstand, verkrotting, vervuiling, gebrek aan openbare ruimte en gebrek aan 
groen vergroten het onveiligheidsgevoel. Als we alle stadswijken veiliger willen maken, dan moeten we 
ook investeren in het concept van de integrale wijk (zie de inleiding van dit programma). Want voorkomen 
is veel beter dan genezen.

We zetten in op dialoog en communicatie in plaats van op GAS-boetes. Bij GAS-boetes is de lokale overheid 
én rechter én partij. Wie een GAS-boete wil betwisten, moet zelf naar de politierechtbank stappen en daar 
de kosten van dragen. Zelfs de hoogste parketmagistraten vinden de GAS-wet een inbreuk op de scheiding 
der machten en zij vinden de toepassing op jongeren meer dan bedenkelijk. GAS-boetes zijn ook asociaal. 
Jongeren uit gegoede milieus moeten niet vrezen voor een GAS-boete, ‘hangjongeren’ in volksbuurten wel. 
Boetes uitdelen lost de problemen in de wijken niet op. Niemand stelt nog de vraag waarom die vuilnisbak 
al op straat staat of waarom jongeren op straat slenteren en een stommiteit uithalen. Men wil iedereen in de 
pas doen lopen, niet door problemen op te lossen maar door te bestraffen. Willen wij dan nooit meer boetes 
geven? Toch wel. Als andere middelen niets uithalen kan uiteraard een boete volgen.

VIER. HET SLACHTOFFER STAAT CENTRAAL
Slachtoffers van misdaden blijven vaak verweesd achter. Ze blijven zitten met angst en vragen. Waarom 
ik? Ben ik ergens schuldig aan? Zal mijn schade vergoed worden? Wat bezielt de dader? Hier verdient al 
het goede werk van de dienst slachtofferhulp waardering. Wij ijveren ervoor dat die nog verder wordt uit-
gebouwd.

Bij kleinere buurtcriminaliteit zijn herstelgerichte straffen belangrijk. Daders van buurtcriminaliteit moeten 
geconfronteerd worden met hun slachtoffer, zodat ze kunnen beseffen wat ze aangericht hebben. Ze moe-
ten ook de schade vergoeden, financieel of door taakstraffen. Internationale ervaring leert dat zo’n herstel-
gericht strafbeleid veruit het efficiëntste is. 

VIJF. INVESTEREN IN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ZEKERHEID
Almaar meer wordt veiligheid herleid tot repressie. Toch is sociale preventie de belangrijkste manier om 
criminaliteit te voorkomen. Als je het recht op arbeid, het recht op wonen en een sluitende sociale zekerheid 
garandeert, dan ontstaat er een gevoel van geborgenheid. Zo wordt het voor criminelen moeilijk om een 
netwerk van luitenantjes en dealertjes te rekruteren onder uitgeslotenen die geen uitweg meer zien of niets 
anders geleerd hebben dan snel geldgewin.

Een brede collectieve basis van sociale rechtvaardigheid en zekerheid maakt ook andere normen en waar-
den mogelijk. Zo kan er eindelijk een einde komen aan de dubbele moraal die zerotolerantie predikt en 
massale opsluiting als het over de ene vorm van geweld gaat, maar intussen oorlogsgeweld, bankiers-
geweld en tv-geweld ongemoeid laat. Pas als de samenleving niet meer draait rond het hoogste  rendement, 
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rond de oorlog van allen tegen allen en de oorlog tout court, kunnen waarden als samenwerking en sociale 
bescherming, solidariteit en respect centraal staan.

Het onderwijs herfinancieren, werk bieden aan jongeren, vechten tegen de uitsluiting van grote groepen 
mensen: het is allemaal noodzakelijk voor een veilige samenleving. Er zijn partijen die roepen over veilig-
heid, maar intussen een neoliberaal uitsluitingsbeleid voeren. Dat is niet alleen contraproductief, het is ook 
hypocriet.

ZES. RESPECT VOOR DEMOCRATISCHE EN SOCIALE RECHTEN
Een goed veiligheidsbeleid toont respect voor de democratische en sociale rechten en holt ze niet uit. Het 
onveiligheidsgevoel mag niet als excuus gebruikt worden om het recht op vrije meningsuiting, op privacy 
en organisatie te kortwieken. Zoals in heel Europa zien we ook in ons land heel zorgwekkende trends. Het 
huidig beleid stuurt aan op de militarisering van de samenleving. Ook al lopen er in Turnhout nog geen 
militairen op straat, de politie is er wel in het bezit van machinegeweren.

Dezelfde tendens zien we bij het camerabeleid. Begin 2018 besliste het stadsbestuur om het aantal ca-
mera’s in het centrum van vier naar veertien te brengen. Maar er zijn strenge regels voor gemeenten die 
camera’s willen plaatsen. Die regels schrijven voor dat het gemeentebestuur de noodzaak en proportiona-
liteit van de camera’s moet aantonen, dat de gemeenteraad zich daarover moet uitspreken, dat de beelden 
alleen gedurende korte tijd bewaard mogen worden, dat de Privacycommissie wordt ingelicht en dat de 
gefilmden het recht hebben de beelden te zien. Maar het stadsbestuur beargumenteert de ‘noodzaak’ en 
‘proportionaliteit’ nooit. Bereikbare wijkagenten dicht bij de mensen en laagdrempelige politiekantoren 
in elke wijk zijn veel efficiënter in de strijd tegen kleine criminaliteit en overlast dan camera’s en centraal 
gestuurde interventieploegen.
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10. BRUISENDE STAD

STANDPUNT

We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat sport, cultuur en vrije tijd werkelijk populair zijn. Met 
toegang voor iedereen, met deelname van iedereen. Via kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding ontspannen 
kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit. Door te sporten leren men-
sen elkaar kennen en bovendien is bewegen en sporten ook gezond. We ijveren voor een democratische 
 cultuur op mensenmaat. Iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, moet de eigen cultuur kunnen beleven en 
uitdrukken. Als stad kunnen we op onze eigen gronden en in onze eigen sporthallen een voortrekker zijn 
van een toegankelijk en rijk sport- en vrijetijdsleven.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. EEN SPORTBELEID VOOR IEDEREEN

• We verlagen de tarieven in het sport- en vrijetijdsaanbod van de stad. Voor Turnhoutenaren maken we 
dit gratis. Zo garanderen we de toegankelijkheid voor iedereen.

• We voorzien voldoende middelen voor onderhoud en investeringen in de bestaande stedelijke sport-
infrastructuur.

• We stellen voldoende gronden beschikbaar om sportclubs de mogelijkheid te bieden zelf te investeren in 
nieuwe sportinfrastructuur in samenwerking met de stad. De stad kan borg staan bij leningen.

• We nemen Zwembad ‘t Stadspark opnieuw in openbare handen.
• We openen een nieuwe sporthal. We investeren ook in de renovatie en uitbreiding van de bestaande 

stedelijke sporthal Stadspark. Zalen met ruime openingsuren zijn cruciaal om jong en oud samen te laten 
sporten.

• We steunen op de ervaring en kennis van de sportclubs. Hun engagement en hun grote bereik moeten 
we koesteren. Met hun noden en kennis over infrastructuur moeten we aan de slag.

TWEE. EEN CULTUURBELEID ZONDER DREMPELS
• We investeren meer in cultuur en kunst op mensenmaat: laagdrempelig en betaalbaar. Voor bewoners 

van Turnhout maken we culturele evenementen en musea gratis. 
• We maken cultuur toegankelijk voor iedereen. We nemen cultuur volwaardig op in onze scholen. We 

verrijken de wijken met lokale kunstinitiatieven. Zo krijgen alle inwoners van de stad een breed cultuur-
aanbod waarin ze zich kunnen herkennen.

• We voorzien voldoende middelen voor stedelijke kunst- en cultuuraanbieders.
• We geven extra ondersteuning aan amateurgezelschappen (theater, muziek, dans…) en aan waardevolle 

sociaal-artistieke projecten, zoals die van HETGEVOLG of van Theater Stap.
• We openen een buurtbibliotheek in elke wijk van de stad. We verlagen de drempels naar bibliotheken 

voor jongeren, voor senioren, voor mensen met een beperking, voor nieuwkomers, voor laaggeletterden 
en voor digibeten.

• We zetten in op kwaliteitsvolle zalen. We stellen het stedelijk patrimonium en de scholen breder open 
voor organisaties, kunstenaars en cultuurbeleving. We zoeken mee naar creatieve alternatieve locaties 
voor wijkgerichte culturele activiteiten.
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DRIE. RECHT OP VRIJE TIJD

• We garanderen vrije tijd voor iedereen door te werken met vrijetijdsloketten in elke wijk en het openen 
van een Rap op Stap kantoor, een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt 
budget.

• We zorgen voor voldoende open ruimte en ingerichte pleinen om te kunnen ontspannen en samen te 
komen.

• We voorzien meer openbare toiletten voor iedereen, ook voor rolstoelgebruikers.
• We rollen een veilig fietsnet uit over heel de stad. Om veilig te leren fietsen, investeren we in een geslo-

ten fietsparcours.
• We ondersteunen lokale initiatieven en geven de bevolking inspraak om de vrijetijdsbesteding in onze 

stad te verbeteren.

VISIE

We organiseren de stad zo dat iedereen op een fijne en goedkope manier aan sport, cultuur en ontspan-
ning kan doen. Zo maken we vrijetijdsbeleving toegankelijk voor iedereen. De stad heeft daarvoor heel wat 
troeven. Op vlak van cultuur heeft Turnhout niet alleen één van de eerste en bekendste culturele centra 
van Vlaanderen, de Warande. Het heeft bijvoorbeeld ook de theatermakers van HETGEVOLG of van Theater 
Stap. Om nog te zwijgen over de tientallen amateurgezelschappen voor theater, muziek, dans… Op vlak van 
sport heeft de stad heel wat openbare gronden waarop we sportinfrastructuur kunnen bouwen. We hebben 
een grote sporthal die haar nut al lang heeft bewezen maar die onderhoud en renovatie nodig heeft. Maar 
meer en meer verkoopt het stadsbestuur de openbare ruimte en de stedelijke diensten, zoals ons zwem-
bad, aan de privésector. Zo geeft het stadsbestuur de sleutels van haar beleid uit handen.

Ons sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod moet de Turnhoutenaar de mogelijkheid bieden deel te nemen aan 
activiteiten, vrij te spelen en te sporten en zelf laagdrempelig iets te organiseren. Vandaag blijven er heel 
wat drempels bestaan om echt iedereen kansen te geven zich te ontplooien. Nog te vaak trekt het aanbod 
vooral kinderen en jongeren aan uit gegoede families die hun weg kennen en vinden in het informatieaan-
bod. Dat moet beter. Investeringen in sport, cultuur en vrije tijd moeten gericht zijn op het wegwerken van 
alle drempels.

ÉÉN. EEN SPORTBELEID VOOR IEDEREEN
De tarieven van het stedelijk sportaanbod zouden een troef kunnen zijn van een sociaal beleid. De tarieven 
voor buurtsportactiviteiten en voor zwembeurten verlagen en gratis maken, zou meer Turnhoutenaren aan 
het sporten krijgen. De stad kan ook meer tussenkomen in de lidgelden van allerlei sportclubs.

Vandaag zien we precies het omgekeerde gebeuren. Het huidige stadsbestuur slaagt er niet in een 
 betaalbare sportbeleving aan te bieden aan alle inwoners. Zwembad ‘t Stadspark, nu in handen van het 
Nederlandse privébedrijf OptiSport, heropende met de duurste tarieven in onze streek. In vergelijking met 
de zwembaden in de andere centrumsteden in onze provincie (Antwerpen en Mechelen) en van de andere 
grote steden in de Kempen (Geel, Mol en Herentals), betaalde je bij de opening in Zwembad ’t Stadspark 
telkens het meeste. De hoge tarieven per zwembeurt zijn des te opmerkelijker als je rekening houdt met 
de hoge prijs die de Turnhoutse belastingbetaler moet ophoesten voor het contract met Optisport. Tot 2036 
krijgt het bedrijf elk jaar 1,1 miljoen euro uit de stadskas. Omgerekend komt dit neer op zo’n 60 euro per 
Turnhouts gezin per jaar.
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Een privébedrijf heeft uiteraard als doelstelling winst maken. Daar is op zich niets mis mee. Het probleem 
is dat het stadsbestuur een publieke opdracht doorverkoopt aan een privébedrijf. Een opdracht die ze zelf 
goedkoper zou kunnen uitvoeren. Daarom nemen we Zwembad ‘t Stadspark opnieuw in openbare handen. 
Want wat we zelf doen, doen we beter.

Wij willen geen winst maken op sport, maar dit juist als een dienst aan de bevolking aanbieden. Daarom 
doen we extra investeringen, om de tarieven voor sportlocaties, maar ook culturele en andere stadsdiensten, 
te verlagen. Voor bewoners van Turnhout moet zo veel mogelijk van het aanbod gratis toegankelijk zijn.

Om het aanbod van stedelijke sportinfrastructuur niet enkel betaalbaar, maar ook kwalitatief hoogstaand te 
houden, maken we nieuwe middelen vrij voor onderhoud en investeringen. De meerwaarde die onze ste-
delijke sportgelegenheden bieden, moeten weerspiegeld worden in de uitgaven ervoor. Het verwerven van 
een aangepaste en betaalbare sportinfrastructuur is voor de meeste clubs de stap om te kunnen groeien 
en de kwaliteit te verhogen. Veel clubs beschikken op dit moment niet over een aangepaste infrastructuur 
binnen hun sporttak. Hierbij moet de stad hen helpen.

Onze publieke gronden zijn de belangrijkste hefboom voor een laagdrempelig sportbeleid. Op die plaatsen 
kunnen we nieuwe, publieke sportinfrastructuur creëren. In ons nieuwe grondbeleid hebben we dus extra 
aandacht voor sportgelegenheden, naast de aandacht voor voldoende groen, voldoende sociale woningen 
en voldoende publieke diensten. Het idee van de integrale wijken loopt als een rode draad doorheen ons 
volledige programma (zie de inleiding van dit programma). Sport mag in zo’n integrale wijk niet ontbreken.

De bestaande stedelijke sporthal ‘Stadspark’ is aan renovatie toe. We investeren in onze sporthal en zet-
ten in op een uitbreiding met meerdere zalen voor gemengd gebruik. Zo kunnen we er meer zaalsporten 
in onder brengen. Naast de bestaande sporthal, willen we ook een nieuwe hal openen. Zalen met ruime 
openingsuren zijn belangrijk om jong en oud samen te laten sporten. In onze eigen sporthallen, op onze 
terreinen, in ons eigen zwembad, in het publieke aanbod van buurtsport kunnen we de toegankelijkheid 
voor alle Turnhoutenaren het beste garanderen.

Turnhout heeft een grote rijkdom aan sportclubs. Ze bereiken week na week honderden jongeren en vol-
wassenen. We moeten dergelijke werkingen erkennen en verder uitbouwen over de stad. Maar we moeten 
deze clubs ook beschermen tegen elke mogelijke vorm van afbraakpolitiek. We willen hen actief ondersteu-
nen en bij het beleid betrekken en we steunen op hun ervaring.

TWEE. EEN CULTUURBELEID ZONDER DREMPELS
Voor heel wat mensen in onze stad zijn er nog te hoge drempels naar kunst en cultuur. Niet alleen financiële 
drempels kunnen de toegang verhogen, maar ook de digitalisering bij reserveringen, of de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer in de late uren. Taal kan een grote barrière zijn of het feit dat je je als lid van een 
minderheidsgroep of een kansengroep niet aangesproken voelt door de programmatie. We moeten veel 
meer mensen die in armoede leven, meer mensen met een migratieachtergrond, meer laaggeschoolden en 
meer jongeren en kinderen bereiken met ons cultuurbeleid.

In Londen wilde het stadsbestuur het bezoekersaantal van de nationale musea verhogen door de toegang 
gratis te maken. Dat is gelukt. Vooral meer gepensioneerden maar ook meer ongeschoolde arbeiders von-
den hun weg naar de musea. Als Londen erin slaagt haar wereldberoemde musea voor inwoners gratis te 
maken, dan moet dit zeker ook mogelijk zijn voor de Turnhoutse musea. En wat mogelijk is voor musea is 
ook mogelijk voor bibliotheken en andere culturele stadsdiensten.

Cultuur is een heel ruim begrip. Het gaat veel verder dan gespecialiseerde kunsttentoonstellingen of klas-
sieke concerten. Cultuur wordt ook gemaakt in kleine achterkamertjes, door hevige en moderne poetry 
slammers en creatievelingen, door bands die hun unieke sound brengen in cafés of door fijnproevers die 
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samen streekproducten maken. Dat hoort allemaal bij de cultuur in een stad. Wij willen deze rijkdom benut-
ten om cultuur te brengen naar iedereen, voor iedereen en van iedereen.

We werken samen met de Warande om een programma aan te bieden dat alle lagen van de Turnhoutse 
samenleving aanspreekt. We vergemakkelijken de toegang tot kunst en cultuur op school, niet als uitstapje, 
maar als een volwaardig deel van het lessenpakket met aandacht voor de culturele diversiteit. Daarbij zet-
ten we professionele kunstenaars en kunstorganisaties in. We laten alle kunstdisciplines aan bod komen. En 
we zetten kunstenaars met een grote wijkbetrokkenheid in om buurten creatief ‘in te vullen’. Er mag gerust 
kleur en creativiteit bijkomen in de wijken van de stad. Dat doen we in overleg en samenwerking met de 
bewoners.

De cultuurbesparingen op Vlaams niveau hebben hun effect op de cultuursubsidies in de stad. Met de 
 besparingen van 20 miljoen euro door Vlaams minister van Cultuur Gatz (Open Vld) krijgen heel wat knappe 
kunstenorganisaties het financieel moeilijk. Ze kunnen nu nog project per project middelen aanvragen. 
Daarvoor zijn veel administratieve werkuren nodig, die niet kunnen gaan naar het creatieve proces. Een 
langetermijnwerking is voor hen zo goed als onmogelijk geworden. Het voortbestaan van de organisaties is 
bedreigd. Zonder structurele subsidiëring overleven zij niet. Het maatschappelijk verlies door de besparin-
gen zal groter blijken dan alleen het verdwijnen van enkele organisaties en kleinere cultuurhuizen.

Als cultuurstad willen we zelf extra inspanningen doen om voor voldoende middelen te zorgen voor de 
kunst- en cultuuraanbieders in de stad, zodat zij hun tijd kunnen steken in hun creativiteit, in plaats van in 
crowdfunding. Vaak wordt de cultuurwereld gepusht om hoge bezoekersaantallen te halen en rendement te 
scoren. We willen de cultuurwereld niet onder druk zetten om de programmatie af te stellen op bezoekers-
aantallen en op rendement. Het gaat in cultuur uiteraard niet om de grote namen van de cultuurhuizen, 
maar om wat ze doen, wie ze bereiken en of de kunst en de kunstenaars een belangrijke plaats krijgen.

We geven extra ondersteuning aan amateurgezelschappen van theater, muziek, dans en andere kunstvor-
men. Amateurgezelschappen krijgen vandaag veruit het kleinste deel van het cultuurbudget van onze stad, 
terwijl zij juist het grootste aantal mensen bereiken. Ze zorgen voor kunst en cultuur van en voor de gewone 
Turnhoutenaar. We geven ook extra ondersteuning aan waardevolle sociaal-artistieke projecten, zoals die 
van HETGEVOLG of van Theater Stap.

In 2016 schafte de Vlaamse Regering de bibliotheekplicht af, die, zoals de naam het zegt, gemeenten ver-
plichtte een bibliotheek te hebben. Steden en gemeenten bepalen voortaan dus zelf of een bibliotheek 
nodig is in hun gemeente en welke werking die bib moet uitbouwen. Het geld dat vroeger naar hun biblio-
theek moest gaan, mogen de gemeenten nu voor andere uitgavenposten gebruiken, rioleringswerken bij-
voorbeeld. Omdat gemeenten het overal budgettair moeilijk hebben, zijn de bibliotheken dus bedreigd. Wij 
pleiten voor het herstel van de bibliotheekplicht. We vertrekken daarbij vanuit de visie dat elke burger het 
recht heeft op een toegankelijke informatievoorziening. Wij steunen het charter van ‘een bibliotheek voor 
iedereen’ en eisen dat Turnhout dit mee ondertekent.

Een bibliotheek heeft vier belangrijke functies. De ‘plek’ is het eerste aspect: een plaats waar mensen el-
kaar ontmoeten en waar je dingen kan organiseren. De collectie is het tweede aspect. Bij een bibliotheek 
gaat het toch altijd ook over de informatie die aanwezig is. We zetten in op een boekencollectie die cultureel 
divers is. Het derde aspect is de deskundigheid: het aanwezige personeel dat een specifieke expertise 
heeft. En tot slot is er nog de lokale inbedding: elke bib heeft linken met culturele organisaties maar ook 
met het onderwijs en met instellingen uit de welzijnssector. De sluiting van een bibliotheek treft altijd eerst 
de sociaal zwakkeren, de minst mobielen en de minst gedigitaliseerden. Daarom pleiten wij voor een buurt-
bibliotheek in elke wijk van de stad. We verlagen de drempels voor jongeren, voor senioren, voor mensen 
met een beperking, voor nieuwkomers, voor laaggeletterden, voor digibeten.

Wij pleiten ervoor dat de stad zelf zorgt en instaat voor een breed kwaliteitsaanbod van betaalbare zalen. 
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We verhuren de zalen in de stad aan democratische tarieven voor cultuurorganisaties en verenigingen. 
Cultuur is geen markt. Er moet een gezond evenwicht komen tussen evenementen enerzijds en cultuur-
aanbod dat tot bij de allerlaatste inwoner van de stad geraakt anderzijds. We zorgen ook voor voldoende 
werkruimtes voor kunstenaars. Er is ook expositieruimte nodig voor experimenteel en ander werk dat niet 
aan bod komt in het galeriecircuit. Zo kunnen ook vernieuwende kunstvormen hun plaats vinden in de 
stad. Dat is ook een hulpmiddel in de strijd tegen de leegstand. Ondertussen gebruiken we leegstaande 
winkelpanden om tentoonstellingen, voorstellingen en performances te organiseren in samenwerking met 
de wijkbewoners.

DRIE. RECHT OP VRIJE TIJD
Je kunnen ontspannen en genieten van je vrije tijd moet een basisrecht zijn voor iedereen. Maar de kloof in 
onze samenleving tussen zij die zich dit kunnen permitteren en zij die moeite hebben de eindjes aan elkaar 
te knopen, wordt alsmaar groter. Om iedereen vrije tijd te garanderen, zorgen we in elke wijk voor een 
vrijetijdsloket. Dit zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen met een maandelijkse opening, waar mensen 
in armoede terecht kunnen voor informatie over vrije tijd, cultuur en sport en een gezellige babbel. Hier krijg 
je ook alle informatie over kortingen. Het vrijetijdsloket helpt bij het inschrijven en plannen van een uitstap, 
vervoer inbegrepen. Elke maand worden er ook goedkope uitstappen aangeboden.

Ook stellen we alles in het werk om een Rap op Stap kantoor te openen in Turnhout. In zeventig Vlaamse 
steden en gemeenten bestaat al zo’n kantoor. Rap op Stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskan-
toor voor mensen met een beperkt budget. Veel stadsgenoten op de grens van armoede zijn niet aange-
sloten bij een sociale organisatie en de stap zetten naar zo’n organisatie is soms te groot. Bij Rap op Stap 
hoef je geen lid te zijn en je hoeft geen afspraak te maken. Je stapt gewoon naar binnen en de professio-
nele of vrijwillige medewerkers helpen iedereen met een klein budget aan een leuke uitstap.

We zorgen voor voldoende open ruimte en ingerichte pleinen om te kunnen ontspannen en samen te  komen. 
De PVDA wil geen plekje laten verloren gaan. Zo kunnen straten speciaal worden ingericht met ‘spelaan-
leiding’. Er moeten ook meer goed uitgeruste speeltuinen en speelruimtes komen naar het voorbeeld van 
park Begijneveldekens of de Beweegtuin. Zo zorgen we voor een breed, laagdrempelig vrijetijdsaanbod in 
heel de stad: gratis en zonder inschrijvingen (zie hoofdstuk 7, Stad van de jeugd).

Het centrum van Turnhout trekt overdag veel bezoekers die een namiddag gezellig komen shoppen of een 
terrasje komen doen. In de late tot vroege uurtjes zijn dan weer veel mensen op terugweg van een avondje 
uit. Een bruisende stad voorziet in alle noden van de bevolking, ook in de hoogste nood. We voorzien dus 
meer openbare toiletten die toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor rolstoelgebruikers. De stad staat in 
voor het onderhoud en de hygiëne van deze toiletten. 

Veel Turnhoutenaren gaan regelmatig fietsen in hun vrije tijd. Om dit echt mogelijk te maken in de stad, 
en niet enkel erbuiten, rollen we een veilig fietsnet uit over de hele stad (zie hoofdstuk 4, Mobiele stad). 
Om veilig te leren fietsen, investeren we in een gesloten fietsparcours waar iedereen zonder gevaren kan 
oefenen en bijleren. 

Om van Turnhout een echte bruisende stad te maken, ondersteunen we ten slotte ook lokale initiatieven 
die de bevolking samenbrengen. DiverCity, georganiseerd door de jongeren van Fris Gemixt, is hier een 
prachtig voorbeeld van. We geven de bevolking ook echte inspraak om de vrijetijdsbesteding in onze stad 
te verbeteren. Samen uit en samen thuis. 

STADSPROGRAMMA TURNHOUT 2018 79



80 STADSPROGRAMMA TURNHOUT 2018

turnhout.pvda.be

MEETELT

ZORG DAT ELKE
TURNHOUTENAAR

VEROVER  
DE STAD 



11. DIVERSE STAD

STANDPUNT

Turnhout is een centrumstad, gericht op de wereld. De diversiteit van vandaag zorgt voor sterke troeven, 
als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Dat is vandaag niet het geval. Het risico op 
armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid of slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een ander 
kleurtje hebt of als je naam een andere afkomst laat vermoeden. Racisme is een trieste realiteit. Met de 
PVDA willen we de concurrentie tussen mensen die het moeilijk hebben uitschakelen. Dat doen we door 
voor genoeg sociale voorzieningen te zorgen. En door racisme en discriminatie uit te schakelen.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. EEN OPEN STAD WAAR IEDEREEN MEETELT

• We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en jongeren uit financieel zwakke 
gezinnen drastisch aan te pakken. We bieden hierbij meer taalondersteuning voor jongeren met een 
migratieachtergrond. 

• We zorgen ervoor dat er in de stad genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie wordt 
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben.

• We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en in buurthuizen. Daar 
 kunnen buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

• Het personeel van de stadsdiensten en van het stedelijk onderwijs wordt een afspiegeling van de diver-
siteit in de stad door streefcijfers (quota) vast te leggen.

• We betrekken niet-Belgen bij de Turnhoutse politiek. Met ondersteunings- en informatiecampagnes zor-
gen we ervoor dat ze actief hun gemeentelijk stemrecht gebruiken.

TWEE. EEN STAD WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT
• We stellen een actieplan tegen racisme op. Met concrete doelstellingen en een jaarlijkse evaluatie.
• We tolereren geen racisme of discriminatie bij de politie en andere stadsdiensten.
• We versterken de dienst Gelijke Kansen om discriminatie te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. 

We installeren in iedere wijk laagdrempelige meldpunten tegen racisme en discriminatie.
• We voeren proactieve praktijktesten in om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woon- en 

de arbeidsmarkt.

DRIE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN
• We verdedigen een actief intercultureel beleid, met in de publieke ruimte een plaats voor verschillende 

religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten. We organiseren daarbij de dialoog en we betrekken 
de verschillende gemeenschappen.

• We werven een stadsmedewerker aan als centraal aanspreekpunt voor nieuwkomers.
• We betrekken ook alle ‘bruggenbouwers’ in onze stad. Dat zijn die mensen die zich dagelijks inzetten om 

het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen. Zij kennen de gevoeligheden in de stad 
en willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.
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VIER. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN

• We voorzien een woningaanbod voor vluchtelingen die asiel aanvragen.
• We sluiten niemand uit van dringende medische hulp.

VISIE

Turnhout is ooit ontstaan op het kruispunt van twee grote handelsroutes. Onze stad kent een rijke en in-
drukwekkende geschiedenis. Als hoofdstad van de Kempen is Turnhout sinds jaar en dag een plaats van 
samenkomen en uitwisseling. Ondanks zware tegenslagen als oorlogen, brand, epidemieën en stadsvlucht 
door de Inquisitie, kon onze stad telkens opnieuw rechtkrabbelen, opstaan en groeien.

Een halve eeuw geleden kwamen de eerste Marokkaanse gastarbeiders aan in Turnhout. Ons land zocht 
goedkope werkkrachten die de Italianen in de mijnen zouden vervangen. Migratie in Turnhout is relatief 
jong, in vergelijking met de grotere steden in ons land. Begin jaren tachtig had amper één op 26 inwoners 
een andere nationaliteit dan de Belgische. Zo’n vier vijfde van die groep waren Nederlanders. 

Vandaag hebben meer dan één op vier Turnhoutenaren een migratieachtergrond. Iets minder dan de helft 
van hen zijn ‘nieuwe Belgen’. De andere helft heeft niet de Belgische nationaliteit. Nog steeds de grootste 
groep nieuwkomers heeft een Nederlandse herkomst, gevolgd door mensen met een Roemeense her-
komst. Vervolgens worden de grootste gemeenschappen in onze stad gevormd door inwoners met wortels 
in Marokko, Polen, Ghana, Afghanistan, Irak, Portugal, Syrië en Italië.

Er is een snelle verandering bezig, die hoort bij de groei van Turnhout naar een volwaardige centrumstad. 
Snelle veranderingen betekenen ook dat iedereen aan elkaar moet wennen. Maar wij geloven dat een groei 
in diversiteit uiteindelijk de hele stad ten goede kan komen. We staan in Turnhout voor een relatief nieuwe 
uitdaging. Het komt er nu op aan deze met volle ambitie in handen te nemen en iedereen kansen te geven.

ÉÉN. EEN OPEN STAD WAAR IEDEREEN MEETELT
De toenemende diversiteit biedt heel wat troeven, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen 
te bieden. Dat begint op school. Terwijl 13 procent van de jongens van Belgische afkomst de school verlaat 
zonder diploma, loopt dat cijfer op tot 45 procent voor jongens van Noord-Afrikaanse of Turkse afkomst. Bij 
de meisjes is dat 7 procent tegenover 42 procent. Iedereen met een beetje rechtvaardigheidsgevoel beseft 
dat dit niet kan. We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en van jongeren uit 
financieel zwakke gezinnen grondig aan te pakken.

Taal mag niet misbruikt worden als een middel tot uitsluiting. Meertaligheid moet ook als een troef gezien 
worden. Maar iedereen die hier woont heeft wel het recht de Nederlandse taal te leren. We zetten extra in 
op meer taalondersteuning voor kinderen met een migratieachtergrond. Ook voor taallessen in het volwas-
senenonderwijs moeten meer middelen vrijgemaakt worden. Kennis van het Nederlands is belangrijk maar 
het mag geen toelatingsvoorwaarde worden om te kunnen genieten van sociale voorzieningen, sociale 
huisvesting of OCMW-steun.

Er moeten voldoende sociale voorzieningen zijn, denk maar aan huisvesting. Op die manier wordt er geen 
concurrentie georganiseerd tussen mensen die bijvoorbeeld moeten zoeken naar een sociale woning. Maar 
net dat gebeurt vandaag wel, met 4000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Het stadsbestuur 
doet niets aan het tekort aan betaalbare woningen. Zo organiseert het de concurrentie en dat voedt het 
racisme.
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Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale voorzieningen is een van de voornaamste aanleidingen 
voor spanningen tussen werkende mensen. Om diversiteit te doen slagen, moeten we afstappen van het 
blinde besparingsbeleid en net meer investeren. Wanneer de rechtse partijen op de diversiteit reageren 
met een verdelend wij-zij-discours, dat de opdeling in verschillende groepen versterkt, dan is het tijd voor 
een ommekeer. Dat discours verdeelt de inwoners van onze stad en wijst bevolkingsgroepen met de vinger. 
Ondertussen worden de problemen die er zijn niet aangepakt.

Als stad zijn we trots op onze diversiteit. We ondersteunen evenementen die de diversiteit in de verf zetten, 
zoals DiverCity van FrisGemixt. Om de ontmoeting tussen de culturen, nationaliteiten en etnische groepen 
te bevorderen, investeren we meer in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in buurtwerk en in buurt-
huizen. Buurthuizen zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun 
netwerk versterken en dus beter kunnen deelnemen aan de samenleving.

We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid en voeren ambitieuze streefcijfers in voor een diverse 
 samenstelling van het stads- en onderwijspersoneel, ook bij de hoogste salarisschalen. Bij de politiedien-
sten is het gebrek aan diversiteit het grootst. Daar zetten we extra in op rekruteringscampagnes om men-
sen met een migratieachtergrond aan te trekken. Zo tonen we dat de stad iedereen naar waarde schat.

In een stad waar iedereen meetelt, heeft ook iedereen zijn of haar zeg. We informeren niet-Belgen daarom 
actief om zich te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar zij kiesrecht hebben. Vandaag zijn 
nog veel te weinig mensen daarvan op de hoogte. Ook wie nog niet mag stemmen, willen we zo veel moge-
lijk betrekken.

TWEE. EEN STAD WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT
Racisme verdeelt mensen en zet ze tegen elkaar op. Racisme maakt het onmogelijk om samen de echte 
verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid aan te pakken. Wij stellen een jaarlijks actieplan op om 
racisme te bestrijden. We voorzien in antiracistische vorming van het stedelijk en onderwijzend personeel 
en in trainingen over hoe omgaan met racisme.

We voeren een beleid van nultolerantie voor discriminatie en racisme door agenten en stadsdiensten, zowel 
tegenover collega’s als tegenover de bevolking. We nemen maatregelen tegen etnisch profileren en tegen 
controles op basis van huidskleur of afkomst, die de spanningen tussen jongeren en de politie doen toe-
nemen. Zo wordt meteen duidelijk dat wij als stad racisme geen kans geven, nergens, nooit.

De PVDA komt op voor de rechten van alle mensen, los van hun huidskleur, hun herkomst of hun seksuele 
geaardheid... Vandaag liggen je kansen als sollicitant lager wanneer je exact hetzelfde profiel hebt en het-
zelfde cv meebrengt maar wanneer je naam toevallig Mohamed is en niet Jan. Als samenleving kunnen we 
geen enkele vorm van discriminatie aanvaarden. Daarom bouwen we de dienst Gelijke Kansen verder uit, 
met voltijdse werknemers en met voldoende budget. Discriminatie voorkomen, opsporen en aanpakken, 
dat wordt de missie van de gelijkheidsinspecteurs die voor deze dienst werken. De praktijktesten waarmee 
discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg en het uitgaansleven 
zwart op wit kan worden aangetoond, worden een belangrijk instrument in hun handen. Wanneer er aan-
toonbaar sprake is van discriminatie, moet de stad sancties opleggen aan de overtreder. De dienst Gelijke 
Kansen adviseert het stadsbestuur ook een beleid te voeren dat discriminatie voorkomt en aanpakt. 

We openen in elke wijk een meldpunt discriminatie. Zo wordt de drempel om een klacht in te dienen zo laag 
mogelijk. Vandaag durven mensen vaak geen klacht in te dienen. We hebben een veilig meldpunt nodig: 
voor mensen zonder papieren, voor kwetsbare mensen, voor alle burgers in deze stad. Een meldpunt met 
garantie op anonimiteit. Het meldpunt moet ook eenvoudig zijn, want een snelle registratie van klachten is 
cruciaal om discriminatie te bestrijden. De meldpunten werken nauw samen met de dienst Gelijke Kansen, 
die gepaste sancties oplegt aan wie discrimineert.
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DRIE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN

We verdedigen een actief intercultureel beleid. Dat wil zeggen dat er overleg mogelijk moet zijn voor ver-
schillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten in onze stad. De verschillende gemeenschap-
pen worden actief betrokken bij de dialoog. Zo kunnen bijvoorbeeld versieringen uitgehangen worden voor 
alle feestperiodes, zowel voor de kerstperiode als voor de ramadan. Op die manier gebruiken we de sterkte 
van diversiteit om op een positieve manier het samenleven te stimuleren. De plaatselijke middenstand 
profiteert er mee van.

Huisjesmelkers en onbetrouwbare werkgevers zien in vreemdelingen en nieuwkomers een gemakkelijk 
slachtoffer. De stad moet meer tussenkomen om mensen te beschermen tegen wanpraktijken. Tegelijker-
tijd moeten nieuwkomers opgevangen worden en wegwijs gemaakt worden in onze stad. We werven een 
stadsmedewerker aan als centraal aanspreekpunt voor nieuwkomers

We willen dat de stad de verschillende gemeenschappen, maar ook alle ‘bruggenbouwers’ in onze stad 
betrekt. Talloze Turnhoutenaren zetten zich dagelijks in om het samenleven tussen de gemeenschappen 
vooruit te helpen. Het zijn experts in diversiteit, zij kennen de gevoeligheden die leven in de stad, en zij wil-
len vooral dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat. 

VIER. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen overleven. Door de globa-
lisering, de economische crisis, de oorlogen en de klimaatverandering – waarvoor het Westen vaak mee 
de verantwoordelijkheid draagt – moeten vandaag miljoenen mensen in de wereld op de vlucht slaan. 
Het is onze menselijke plicht hen op te vangen. Daartoe zijn we ook perfect in staat. In 2015, tijdens het 
hoogtepunt van wat de vluchtelingencrisis genoemd wordt, ontving de stad 366 asielzoekers. Dat is niet 
meer dan 0,8 procent van het totaal aantal inwoners van onze stad. Wij kiezen ervoor te blijven voorzien in 
menswaardige opvang van vluchtelingen. Wie de hel heeft moeten ontvluchten, kan op onze hulp rekenen 
om in een veilige omgeving een leven op te bouwen.

Dringende medische hulp is een mensenrecht en is wettelijk verplicht. Ook voor wie geen papieren of 
ziekteverzekering heeft.
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12. MONDIALE STAD

STANDPUNT

Turnhout is een centrumstad met een blik op de wereld. In een stad als de onze, waar mensen uit de hele 
wereld samenwonen, zijn ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit belangrijk. Ze dragen 
bij tot een open en solidaire samenleving. Wij vinden dat het stadsbestuur moet blijven inzetten op ont-
wikkelingssamenwerking. Turnhoutse organisaties die actief zijn rond internationale solidariteit verdienen 
meer steun. Wij zien Turnhout als een mondiale stad die inzet op een actief lokaal vredesbeleid. Een stad die 
geen relaties onderhoudt met apartheidsregimes en het internationaal recht hoog in haar vaandel draagt. 
Een stad waar solidaire burgers elkaar vinden in de talrijke verenigingen voor internationale solidariteit.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. TURNHOUT, SOLIDAIR MET DE WERELD

• We behouden de ontwikkelingssamenwerking van de stad met landen uit het zuiden en breiden die 
uit naar landen waarvan veel mensen in Turnhout wonen en naar landen waar ngo’s of derdewereld-
organisaties actief zijn.

• We steunen organisaties die werken rond internationale solidariteit en die de Turnhoutenaar sensibilise-
ren en organiseren rond Noord-Zuidthema’s.

• We bouwen Turnhout verder uit als FairTradeGemeente, met een duurzaam aankoopbeleid en bewust-
makingscampagnes.

• We investeren jaarlijks minimum 0,7 procent van de stadsbegroting in ontwikkelingssamenwerking, voor 
solidariteit tussen Noord en Zuid. 

• We staan erop dat het stadsbestuur een ethisch financieel beleid voert met zorg voor duurzame ontwik-
keling en mensenrechten.

TWEE. TURNHOUT, STAD VOOR DE VREDE
• We willen dat Turnhout, als onderschrijver van het project Mayors for Peace, duidelijk standpunt inneemt 

voor een wereld vrij van nucleaire wapens.
• We steunen een actieve vredespolitiek in Palestina. We werken niet samen met Israëlische bedrijven die 

de bezetting van Palestina steunen.
• We nemen een voortrekkersrol op in de strijd tegen uitbuiting en onderdrukking. We voegen nieuwe 

standbeelden toe en noemen straten of pleinen naar Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Mohammed 
Abdelkrim el Khattabi of Kwame Nkrumah.
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VISIE
In Turnhout vinden we een brede waaier van ngo’s, fairtrade- en derdewereldorganisaties. Zij vormen de 
stem van de solidariteit en de band tussen Turnhout en de rest van de wereld. We vinden dat het stads-
bestuur deze solidariteit verder moet aanmoedigen.

ÉÉN. TURNHOUT, SOLIDAIR MET DE WERELD
Turnhout ondertekende de engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’ in het kader van de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelen. Om dat engagement ernstig op te nemen zijn investeringen nodig. Wij willen 
een blijvend financieel engagement van minimum 0,7 procent van de stadsbegroting als symbolisch cijfer. 
Zo geeft Turnhout het signaal aan de federale overheid dat het de internationale verbintenis moet opnemen 
om 0,7 procent van het nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. We breiden de 
Zuidwerking uit naar landen waarvan veel mensen in Turnhout wonen, zoals Marokko en Ghana.

Om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te versterken vinden wij het belangrijk dat de focus 
niet alleen ligt op Zuidprojecten, maar dat we ook blijven investeren in een sterke Noordwerking. Een 
Noordwerking die opvoedt en sensibiliseert over mondiale thema’s.

Turnhout is een FairTradeGemeente en dat is goed. De stad moet volop gaan voor een duurzaam aankoop-
beleid en daarvoor in de aankoopdienst een beroep doen op experts. Bij de aankoop van bouwmaterialen, 
werkkledij, meubilair, rollend materieel en andere goederen kan een duurzaamheidstoets worden afge-
nomen. We willen verdere stappen vooruit zetten in het fairtrade aankoopbeleid en fairtrade promoten. 
Aan dat aankoopbeleid kan de stad een campagne koppelen die mensen bewust maakt van de ongelijke 
handels verhoudingen. Het Antwerpse district Borgerhout riep zich uit tot eerste Vlaamse ‘TTIP-vrije ge-
meente’. Hiermee stuurde ze een sterk signaal over de gevaren van dat internationaal handelsakkoord. Wij 
willen dit voorbeeld volgen in Turnhout.

Wij willen dat de stad het voortouw neemt op het vlak van het ontwikkelen en naleven van een ethisch finan-
cieel beleid. Het Publipart-schandaal in Gent heeft veel burgers gechoqueerd. Hoe kan het nu dat intercom-
munales geld beleggen in bedrijven die chemische wapens produceren en mensenrechten schenden? We 
waken erover dat Turnhout niet in zee gaat met dergelijke misdadigers.

TWEE. TURNHOUT, STAD VOOR DE VREDE
Als stad met blik op de wereld voeren we een lokaal vredesbeleid. We maken de inwoners warm voor vre-
desthema’s. In samenwerking met het middenveld zorgen we voor een educatief aanbod met lessenreek-
sen, educatief materiaal, info-avonden, tentoonstellingen…

Turnhout kan zich daarbij ook inschakelen in vredescampagnes zoals de campagne van de vredesbeweging 
rond kernwapenvrije gemeenten. Turnhout onderschreef het initiatief Mayors for Peace dat werd opge-
zet door de burgemeester van Hiroshima. Dit initiatief pleit voor een volledige afschaffing van nucleaire 
 wapens. Turnhout is één van de 7500 steden uit meer dan 160 landen die hier aan deelneemt. Het is dan 
ook logisch dat onze stad “Neen!” zou zeggen tegen kernwapens. Zo sturen we een sterk signaal naar onze 
federale overheid om het VN-Verdrag voor de afschaffing van kernwapens te ondertekenen. 122 landen in 
de wereld hebben dat al gedaan.
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De PVDA vindt handelsmissies naar Israël meer dan problematisch. Zo tekende de PVDA als enige partij 
 samen met duizend bezorgde burgers protest aan toen de Antwerpse burgemeester De Wever met het 
VOKA op handelsmissie naar Israël vertrok. Handel voeren met een apartheidsstaat kan ethisch niet. Zo-
lang Israël de rechten van de Palestijnen en het internationaal recht schendt, moeten alle economische 
samenwerkingen met dat land opgeschort worden. We waken erover dat Turnhout niet samenwerkt met 
Israëlische bedrijven die de bezetting van Palestina steunen.

Door terug te blikken op en na te denken over het verleden weet je beter waar je als maatschappij naartoe 
wil. Daarom doorbreken we het taboe over ons koloniaal verleden en gaan we het debat hierover aan in 
onze stad. Samen kan er beslist worden nieuwe standbeelden toe te voegen of straatnamen te vervangen. 
We willen in onze stad graag verwijzingen zien naar figuren die een sleutelrol hebben gespeeld in de de-
kolonisatie en in de strijd tegen apartheid zoals Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Mohammed Abdelkrim 
el Khattabi of Kwame Nkrumah.
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13. DEMOCRATISCHE STAD

STANDPUNT

We leven in Turnhout met meer dan 40.000 inwoners samen. De toekomst van onze stad is niet alleen een 
zaak van burgemeester en schepenen, maar van ons allemaal. Hoe meer bewoners betrokken worden bij 
het beleid van onze stad, hoe groter de gezamenlijke kennis, ervaring, capaciteit en draagkracht. Inspraak 
en participatie verbeteren het samenleven. Ze zijn essentieel, want iedereen moet meetellen. Mensen uit 
alle lagen van de bevolking, ook wie in de samenleving doorgaans onzichtbaar blijft, moeten opgezocht, 
geïnformeerd en betrokken worden.

De stad is een publiek gegeven, gefinancierd met publieke middelen. Die middelen zijn kostbaar en er 
moet goed mee omgesprongen worden. Zelfbedieners, zakkenvullers en speculanten horen niet thuis in 
stedelijke besturen. We maken het stadsbestuur helder en richten een Bureau voor Transparantie en Goed 
Bestuur op. We communiceren openlijk over alle beslissingen en we maken het inkomen en vermogen 
van alle stedelijke bestuurders bekend. We vermijden belangenvermenging en sluiten de draaideur tussen 
openbare en private mandaten. Kortom: we vervangen de graaipolitiek door een politiek die vertrekt vanuit 
een engagement voor de samenleving en voor de publieke zaak in de stad.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. INFORMATIE EN INSPRAAK, ALTIJD EN OVERAL

• We garanderen de toegang tot informatie over het reilen en zeilen van de stad. Inspraak en participatie 
beginnen met informatie. Alle informatie komt online en wordt gemakkelijk toegankelijk voor elke burger.

• We voorzien openbare ontmoetingsruimtes, gericht op informatie, uitwisseling, inspraak en participatie. 
Dat kunnen vaste ontmoetingsplaatsen zijn of pop-ups voor bepaalde projecten.

• We gebruiken de technologische middelen van vandaag om via online platformen gemakkelijk en objec-
tief bevragingen, peilingen en stemmingen te organiseren. We voorzien gratis wifi in de hele stad.

TWEE. DIRECTE DEMOCRATIE VAN ONDERUIT
• We zorgen ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden als 500 Turnhoutenaren erom vragen. 

De initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen hoge opkomstdrempel.
• We voeren geen nieuwe projecten door zonder echte inspraak van de bevolking.
• We bouwen de stad op van onderuit, met alle inwoners, doordat mensen zich inzetten, samenwerken, 

participeren en actie voeren als het moet.
• We ondersteunen het middenveld vanuit de stedelijke overheid. Een sterk ontwikkeld middenveld doet 

de democratie opleven.

DRIE. MAAK VAN DE GEMEENTERAAD EEN DEMOCRATISCH 
DEBATORGAAN

• We nemen de gemeenteraad ernstig. Beslissingen moeten er echt voorliggen. Alle problemen en uit-
dagingen moeten er ter bespreking op tafel liggen.
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• De gemeenteraad staat open voor vragen en adviezen van andere raden en van burgers. Die moeten 
daar ook toe uitgenodigd worden. Een ‘vragenuurtje’ moet voorzien worden.

• We zorgen dat contracten tussen stad en privébedrijven openbaar te raadplegen zijn. In autonome ge-
meentebedrijven horen de oppositie, personeel en inwoners vertegenwoordigd te zijn.

VIER. EEN BUREAU VOOR TRANSPARANTIE EN GOED BESTUUR
• We richten een Bureau voor Transparantie en Goed Bestuur op. Dat bureau controleert het beheer van 

publieke fondsen van de stad, pakt mogelijke corruptie aan en sluit belangenconflicten uit.
• Het bureau ziet erop toe dat externe firma’s die een contract hebben met de stad niet met sociale dum-

ping werken en dat ze geen filialen hebben in belastingparadijzen.
• We zorgen dat elke ambtenaar en stadsbewoner via een ‘ethische brievenbus’ een klacht over misbruik 

of corruptie kan indienen. De klokkenluiders krijgen bescherming.
• We voeren een afkoelingsperiode in tussen elk openbaar en privaat mandaat, in beide richtingen, om 

belangenvermenging tegen te gaan.
• We voeren het openbaarheidsprincipe in zoals dat in Zweden bestaat. Daar is het wettelijk verplicht alle 

beslissingen, wetgevingsprocessen en officiële communicatie openbaar te maken.
• Via dat openbaarheidsprincipe maken we het vermogen en de verloning van politici bekend, net zoals in 

Zweden. We maken ook de vergoedingen van de topambtenaren van de Turnhoutse gemeentebedrijven 
publiek. De verloning wordt ook gemotiveerd.

VIJF. NIEUWE STADSREGIONALE BEDRIJVEN
• We vervangen de ingewikkelde intercommunale structuren door stadsregionale nutsbedrijven op maat 

van de stad en de mensen.
• We organiseren intergemeentelijke samenwerkingen die publiek, transparant en democratisch zijn, en 

die streng gecontroleerd worden. We investeren ook in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.
• We organiseren de nieuwe stadsregionale bedrijven transparant en democratisch, als moderne burger-

bedrijven. Ze zijn van en voor de bevolking en staan onder rechtstreekse democratische controle. Met 
verkozen raden van bestuur, met vertegenwoordigers van gebruikersorganisaties en met rechtstreeks 
verkozen burgers.

• We laten niet alleen gemeenteraadsleden van de meerderheid toe in gemeentelijke bedrijven, maar ook 
van de oppositie, om het debat mogelijk te maken en geen potjes toegedekt te houden.

VISIE

In onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren vroegen we in welke mate de bevolking 
akkoord gaat met de stelling “De stad geeft de bevolking voldoende inspraak in haar beleid”. Slechts 11 
procent ging akkoord of helemaal akkoord, waarbij amper 1 procent ‘helemaal akkoord’ aanduidde. De 
inwoners van onze stad zijn duidelijk: het stadsbestuur is zwaar gebuisd op vlak van inspraak en daar moet 
dringend iets aan veranderen.

Wij willen inspraak stevig organiseren en de bewoners betrekken bij elk niveau van het beleid. Wij doen 
aan een heel andere soort politiek, namelijk vanuit een engagement voor de stad en niet uit eigenbelang. 
Daarom zetten we in op echte democratie. Daarom verrijken onze politici zich niet met publiek geld. Onze 
verkozenen dragen alle inkomsten uit zitpenningen af. Stad op mensenmaat, niet op centenmaat, dat is de 
visie die we in de praktijk brengen.
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ÉÉN. INFORMATIE EN INSPRAAK, ALTIJD EN OVERAL

Inspraak en participatie beginnen met communicatie en informatie bestemd voor alle inwoners van de 
stad. Als die ontbreken, kan je onmogelijk iedereen betrekken. Onderzoeker Eric Goubin schrijft in het 
maandblad van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG): ‘Gemeentelijke communicatie is 
de belangrijkste overheidscommunicatie. Van alle overheden hebben burgers het meest vertrouwen in de 
lokale overheid. Tegelijk speelt het gevoel van nabijheid.’ Goubin voegt eraan toe dat er twee topkanalen 
zijn: de website en het informatieblad, zij bereiken drie kwart van de inwoners.

Voor alle inwoners moet er de garantie zijn dat ze toegang hebben tot de info over het reilen en zeilen van 
de stad. Open source online platformen – waar iedereen samen aan kan werken onder toezicht van de stad 
– kunnen die info groeperen. Ze moeten in handen van de gemeenschap zijn en blijven. Wij willen gratis wifi 
bieden in de hele stad. Wij dringen aan op openbare plaatsen waar je gratis en onbeperkt online kan gaan. 

De technische mogelijkheden om iedereen te raadplegen en te betrekken, zijn vandaag eindeloos veel groter 
dan vroeger. Met de sociale media en de smartphone volstaat een druk op een knop om je mening te  geven. 
Als open source publieke stadsplatformen alle info bijeenbrengen, is interactie mogelijk. Die platformen 
moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ze horen in handen van de gemeenschap thuis, niet in handen van 
een of ander privébedrijf dat vroeg of laat informatie kan achterhouden of alleen tegen betaling vrijgeven.

Digitale platformen bereiken niet iedereen. Daarom zijn ook openbare ontmoetingsruimtes nodig. Ont-
moetingsruimtes waar je niets moet consumeren, maar wel van alles aangeboden krijgt: boeken, kranten, 
internet, televisie, kleine optredens, debatten, administratieve diensten… Waar je kennis kan uitwisselen 
en inspraak en participatie kan organiseren. Zulke ontmoetingsruimtes organiseren we per wijk, mogelijk 
met een aanvullend buddysysteem dat mensen actief opzoekt en uitnodigt om naar de plaatselijke ont-
moetingsruimte te komen. Zo betrekken we ook de vele mensen die vandaag al te veel op zichzelf zijn 
aangewezen en die vereenzaamd zijn.

Dat alles kan natuurlijk alleen maar slagen als beleidsvoerders openstaan voor inspraak. De voorbije peri-
ode hebben we gezien dat de wil tot inspraak meer dan eens botste met de Turnhoutse schepenen. Zo werd 
het goed draaiende kleuterschooltje De Paddenstoel zonder meer gesloten, ook al waren noch de ouders, 
noch het onderwijzend personeel, noch de buurtbewoners hier voorstanders van. Ook werd het dure en 
 sociaal onrechtvaardige afvalbeleid Diftar de Turnhoutenaren opgelegd, zonder enige vorm van inspraak. 
Na aanhoudende acties en opgevoerde druk, daalde de vaste kost naar 36 euro per jaar. Maar echte in-
spraak werd er nooit gegeven. Dit terwijl 6800 Turnhoutenaren tekenden tegen dit afvalbeleid.

Dat staat in schril contrast met hoe het schepencollege in het Antwerpse district Borgerhout te werk ging en 
gaat. ‘Het eerste punt in het bestuursakkoord was dat we echt op een interactieve manier willen besturen,’ 
zegt Zohra Othman, PVDA-schepen in Borgerhout. ‘We willen de bevolking sterk betrekken bij onze plan-
nen. We willen dat de mensen mee zoeken naar oplossingen. We bespreken de problemen van de straat 
in de raad. Met het bestuur willen we die problemen ter harte nemen en ons beleid daarop afstemmen om 
er dan mee terug te gaan naar de straat.’ Die oriëntatie heeft het districtsbestuur vanaf dag één gevolgd: al 
in de eerste weken volgden bijvoorbeeld vier wijkvergaderingen over het Borgerhoutse bestuursakkoord. 
Zoals onze PVDA-schepen het in Borgerhout doet, zo willen wij het ook in Turnhout.

TWEE. DIRECTE DEMOCRATIE VAN ONDERUIT
De PVDA ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden als 500 Turnhoutenaren dat vragen. 
Bij een referendum kan elke Turnhoutenaar antwoord geven op een bestuursvraag. De initiatiefnemers van 
zo’n volksraadpleging bepalen daarbij de vraagstelling en er is geen hoge opkomstdrempel.
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Referenda dwingen politici tot de gezonde reflex om hun politieke keuzes direct aan de bevolking te verant-
woorden. Maar misschien is de belangrijkste winst wel dat het publieke debat voor iedereen opengesteld 
wordt. De democratie krijgt adem en treedt buiten de muren van de gemeenteraad. De discussie gaat 
spelen in de wijken, bij de bakker en de kapper. Op de dag van het referendum bepalen we heel praktisch: 
deze richting gaat het beleid uit.

Het bindend karakter ervan moet ervoor zorgen dat het referendum werkelijk een stap is naar democratie. 
Nee is nee en ja is ja, en daarmee uit. Vandaag kan een beleid al te gemakkelijk een referendum negeren. Er 
mogen daarnaast geen hoge opkomstdrempels worden ingesteld. Wie niet deelneemt, geeft zijn mandaat 
aan wie wel deelneemt. Zonder hoge opkomstdrempel vermijden we ook boycotacties: een te klein aantal 
stemlokalen, een oproep van het beleid om niet te stemmen enzovoort. Wie met veel handtekeningen een 
referendum uitlokt, moet de vraagstelling ervan kunnen bepalen. Het is niet de gemeenteraad die vastlegt 
waar het referendum exact om draait. Vandaag kan je door een ‘foute vraagstelling’ een referendum al 
verliezen nog voor de stemming. We kunnen wel een ambtenaar ter beschikking stellen die initiatiefnemers 
van een referendum kan helpen bij een goede formulering van de vraag.

De stad moet ook zelf initiatief nemen om de bevolking actief te informeren en te betrekken bij het beleid. 
We voeren geen nieuwe projecten door zonder echte inspraak van de bevolking.

Een sterk middenveld is belangrijk voor deze democratie-van-onderuit, omdat het allerlei groepen betrekt, 
omdat het mensen versterkt, omdat er kennis samengebald zit… Een brede en diepe democratie kan niet 
zonder een goed ontwikkeld middenveld. Van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot 
buurt- en natuurverenigingen: zij zijn een essentiële schakel in het democratische proces. Ze vormen de 
buik van de samenleving waar het debat wordt georganiseerd en mensen samenkomen. Ze kunnen mee 
de agenda bepalen en meningen helpen vormen. De stad moet dit middenveld zo goed mogelijk onder-
steunen.

DRIE. MAAK VAN DE GEMEENTERAAD EEN DEMOCRATISCH 
DEBATORGAAN

Het zou voor zich moeten spreken dat het stadsbestuur de gemeenteraad ernstig neemt. Dat het stads-
bestuur niet alle beslissingen al op voorhand neemt, de pers inlicht... In de gemeenteraad moeten we het 
echte debat organiseren, waarin werkelijk over keuzes wordt gediscussieerd.

Adviezen van de verschillende adviesraden, van senioren- of jeugdraden enzovoort moeten ernstig geno-
men worden. Wanneer de de gemeenteraad zaken behandelt die betrekking hebben op bepaalde wijken 
of op bepaalde groepen, dan moeten de betrokken burgers uitgenodigd worden. We pleiten ook voor een 
‘vragenuurtje’ waarbij burgers en actiecomités met vragen en voorstellen voor de dag kunnen komen.

Wij willen volledige openbaarheid. Alleen welbepaalde dossiers, specifieke en concrete bedreiging van 
de openbare veiligheid en individuele personeelsdossiers kunnen daar buiten vallen. Maar alle contracten 
tussen de stad en privéfirma’s, alle overige dossiers en besluiten, moeten openbaar en eenvoudig te raad-
plegen zijn. Informatie achterhouden maakt het democratische debat kapot.

VIER. EEN BUREAU VOOR TRANSPARANTIE EN GOED BESTUUR
Meer en meer ontstaat een zorgwekkende cultuur van verwevenheid tussen vastgoedbaronnen, financiële 
holdings en speculanten en de politieke wereld. Een cultuur die stedelijke ruimte en publieke diensten 
verpatst. Een cultuur die schijnbaar het zonlicht niet kan verdragen.

Wij moeten ons daarbuiten houden. En we moeten er ook iets aan doen. Dat is al meer dan anderhalf jaar 
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de essentie van de voorstellen van de PVDA, sinds de publicatie van het boek Graailand van Peter Mertens.

Transparantie komt niet vanzelf. Daarom richten we een Bureau voor Transparantie en Goed Bestuur op, 
naar het voorbeeld van Barcelona. Het Barcelonese Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas 
telt 56 personeelsleden die ervoor zorgen dat het beheer van publieke fondsen volledig wettelijk gebeurt. 
Een ‘ethische brievenbus’, buzón ético in het Spaans, staat ter beschikking van ambtenaren en inwoners die 
misbruik en corruptie willen aanklagen. Het bureau licht de contracten van de stad door om te kijken of er 
onregelmatigheden zijn, om te controleren of er niet met sociale dumping gewerkt wordt en om te zien of 
er geen contracten zijn afgesloten met firma’s die filialen hebben in belastingparadijzen.

Wij willen een bureau dat het beheer van publieke fondsen van de stad controleert, dat corruptie hard 
aanpakt en belangenconflicten uitsluit, dat de klokkenluiders beschermt en waar de stadsambtenaren en 
burgers terechtkunnen voor klachten. Want transparantie heeft controle nodig.

De stad is een publiek gegeven en wordt met publieke middelen gefinancierd. De stad is de plaats waar 
mensen samen leven, wonen, werken, zich bewegen en ontspannen. Het is de plaats waar de behoeften 
van de mensen centraal moeten staan. En dat is iets helemaal anders dan de belangen van de projectont-
wikkelaars, financiële holdings en speculanten.

Het Bureau voor Transparantie en Goed Bestuur heeft de opdracht alles op tafel te leggen. Het is hoog tijd 
dat de Turnhoutenaar zicht krijgt op alles wat speelt bij het toekennen van prestigeprojecten aan privébe-
drijven en projectontwikkelaars. 

Er moet een afkoelingsperiode zijn tussen elk openbaar en privaat mandaat, in beide richtingen. Anders 
kan er mogelijk belangenvermenging ontstaan als je de publieke belangen moet verdedigen als gemeente-
raadslid of schepen voor Turnhout en tegelijk de private belangen van een holding als bestuurder ervan.

In onze Grote Bevraging bij meer dan duizend Turnhoutenaren kwam bij het thema ‘stad zonder graaiers’ 
de eis ‘verplichte aangifte van alle mandaten bij politici (openbaar en privé)’ als prioriteit naar voren. Ver-
plichte bekendmaking, dat is zoals het in Zweden gebeurt. Daar verplicht de wet alle beslissingen, officiële 
communicatie en wetgevingsprocessen openbaar te maken. Het vermogen en de verloning van politici zijn 
er openbaar. De Zweden zijn trots op hun ‘offentlighetsprincip’, hun openbaarheidsprincipe. Ze hebben er 
terecht aan vastgehouden, ook bij hun toetreding tot de Europese Unie.

Vergelijk het Zweedse openbaarheidsprincipe met de huiver in Vlaanderen om de kaarten op tafel te leg-
gen. Wie van de graaicultuur af wil, zal ook van de geheimhoudingscultuur af moeten. Dat geldt zowel voor 
de verloning van politici, als voor alle democratische besluitvorming. Wij willen dat ook de vergoedingen 
van de topambtenaren van de Turnhoutse gemeentebedrijven publiek gemaakt worden via het openbaar-
heidsprincipe. En wij willen dat hun salaris gemotiveerd wordt. Onverantwoorde uitgaven schroeven we 
terug. 

VIJF. NIEUWE STADSREGIONALE BEDRIJVEN
De intercommunales van weleer – maatschappijen van openbaar nut, nutsvoorzieningen die zorgden voor 
water, stroom, verwarming en afvalophaling – zijn veranderd in bureaucratische holdings die helemaal ver-
vreemd zijn van de bevolking en waar zaakjes achter de schermen geregeld worden in een sfeer van ons 
kent ons en wie doet ons wat. Nutsvoorzieningen zijn echter geen beleggingsclub. En met belastinggeld 
moet niet gespeculeerd worden.

Laten we het debat starten over nieuwe burgerbedrijven, aangepast aan de eenentwintigste eeuw. Stads-
regionale bedrijven en intergemeentelijke samenwerkingen die publiek, transparant en democratisch zijn, 
en die streng gecontroleerd worden. Een investering ook in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.
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We stellen voor om de ingewikkelde intercommunale structuren te vervangen door stadsregionale nuts-
bedrijven op maat van de stad en de mensen. Wij willen weer een volwaardige publieke dienstverlening: 
voor betaalbare huisvesting, afvalophaling, kinderopvang, onderwijs, watervoorziening en de productie en 
levering van honderd procent groene, betaalbare stroom. Daarom moeten we het vermarkten van de zorg 
en de energie en het verrommelen van onze democratie weigeren: zorg en energie horen niet in de handen 
van privébedrijven. We leggen de focus op wat echt belangrijk is. Wat voor de hele samenleving van cruciaal 
belang is, verpatsen we niet aan de vrije markt.

In onze visie moeten nieuwe stadsregionale bedrijven transparant en democratisch werken, als moderne 
burgerbedrijven van en voor de bevolking, onder rechtstreekse democratische controle. Met een raad van 
bestuur die niet is samengesteld uit enkel beroepspolitici, gepensioneerde kabinetschefs en geroutineerde 
dealmakers van de machtspartijen. Wij pleiten voor verkozen raden van bestuur, met gemeenteraadsleden, 
niet alleen van de meerderheid, maar ook van de oppositie, met vertegenwoordigers van gebruikersor-
ganisaties en van het middenveld en met rechtstreeks verkozen burgers. Zodat alle engagement in de 
samenleving kan opbrengen voor die stadsregionale bedrijven: betrokken burgers, specialisten in ethisch 
beleggen, dossierkenners, mensen met een passie voor de stad en voor de publieke dienstverlening. Zo 
maken we het debat mogelijk en blijven geen potjes toegedekt.
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14. FINANCIEEL GEZONDE STAD

STANDPUNT

Een begroting maken is keuzes maken. Waar haal je het geld vandaan en waar gaat het naartoe? Niemand 
wil het geld door deuren en ramen gooien en niemand wil terug naar een schuldenberg. De oplossing ligt 
niet bij een hele reeks retributies en taksen die Jan en alleman treffen, terwijl de grootbedrijven buiten 
schot blijven. Wij willen de logica omkeren, zodat de sterkste schouders ook op stedelijk vlak de zwaarste 
lasten dragen.

WAT WE WILLEN

ÉÉN. EEN BELASTINGVERSCHUIVING NAAR DE STERKSTE 
SCHOUDERS
• Met een tariefaanpassing van de belasting op drijfkracht laten we de grote bedrijven meer gemeentelijke 

belastingen betalen.
• We voeren een belasting op bedrijfsvestigingen in, zoals in andere centrumsteden, ter vervanging van 

het forfaitaire bedrag voor vestigingen van de algemene gemeentebelasting.
• We dringen aan bij de federale overheid op een herziening van de berekening van de personenbelasting, 

zodat men weer rekening houdt met de inkomens uit vermogen.
• We dringen aan bij de Vlaamse overheid om het verlies aan inkomsten uit de opcentiemen op de onroe-

rende voorheffing op materieel en outillage terug te draaien.

TWEE. EEN FINANCIERING OP MAAT VAN EEN CENTRUMSTAD
• We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om de dotatie voor het Gemeentefonds met 15 procent 

op te trekken.
• We openen nieuwe pistes om onze buurgemeenten meer te laten bijdragen in de kosten die wij dragen 

als centrumstad.
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VISIE
Het stadsbestuur maakte het leven voor de gewone Turnhoutenaren duurder. Met de vaste kost voor afval-
ophaling betaalt elke inwoner nu een asociale vlaktaks, bovenop de algemene dienstenbelasting. In Zwem-
bad ‘t Stadspark betaal je meer voor een zwembeurt dan in alle omliggende steden. Ondertussen bleven 
de sterkste schouders en het grootbedrijf buiten schot. Een stad op mensenmaat is alleen mogelijk met een 
rechtvaardig financieel beleid. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

ÉÉN. EEN BELASTINGVERSCHUIVING NAAR DE STERKSTE 
SCHOUDERS

De PVDA meent dat de grote bedrijven meer moet bijdragen aan de stadsbegroting. Bedrijven maken ge-
bruik van de collectieve stadsinfrastructuur, van transportinfrastructuur, van onderwijs, van dienstverlening 
en van sociale voorzieningen zoals tijdelijke werkloosheid. Zonder die collectieve voorzieningen kunnen zij 
hun activiteiten niet uitvoeren en hun winsten niet verzekeren. Het is dan ook logisch dat ze een bijdrage 
leveren aan de stadsfinanciën die daarmee in overeenstemming is.

Met een tariefaanpassing van de belasting op drijfkracht en de invoering van een belasting op bedrijfsvesti-
gingen laten we het grootbedrijf meer gemeentelijke belastingen betalen. De concurrentie tussen de steden 
leidt tot een neerwaartse fiscale spiraal voor de grote bedrijven: ze betalen alsmaar minder  belastingen. 
Om daar een eind aan te maken zouden de tarieven van deze belastingen het best federaal vastgelegd 
worden. In afwachting van die nationale gelijkschakeling stellen we voor om in Turnhout de tarieven van 
de belasting op drijfkracht op te trekken. We werken daarbij niet met degressiviteit of een plafond, behalve 
voor bedrijven die met honderd procent groene energie werken.

Zwijndrecht voorziet in de begroting van 2018 7,8 miljoen euro belasting op drijfkracht, op een totale begro-
ting van 29,6 miljoen euro. Daardoor komt 23 procent van de inkomsten van Zwijndrecht van de bedrijven. 
Dit voorbeeld willen wij in Turnhout volgen. Wij halen op dit moment nog geen half miljoen euro uit de 
bestaande drijfkrachtsbelasting. Het tarief van de drijfkrachtbelasting trekken we op naar het niveau van 
Zwijndrecht, 30 euro per kilowatt. Vandaag ligt het tarief in Turnhout op 12,50 euro per kilowatt. Door dit 
 tarief op te trekken naar het niveau van Zwijndrecht, ontvangt de stad jaarlijks meer dan 600.000 euro extra.

Vandaag bestaat er in Turnhout geen echte belasting op vestiging voor grote bedrijven. Zij betalen enkel 
een forfaitaire som van 60 euro, net als een gewoon gezin. Jonge koppels betalen dus evenveel als mul-
tinationals. Ook dat moet anders. Om ervoor te zorgen dat de sterkste schouders ook echt de zwaarste 
lasten dragen, voeren we een gemeentelijke belasting in op vestiging of het economisch gebruik van be-
drijfsruimten. Deze belasting bestaat al in andere Vlaamse centrumsteden als Antwerpen, Brugge, Gent en 
Mechelen. Deze belasting zorgt ervoor dat bedrijven bijdragen op basis van oppervlakte. In deze belasting 
bouwen we geen degressiviteit noch plafond in. Met een minimumgrens in oppervlakte sparen we de kleine 
zelfstandigen. Door de grote bedrijven meer te laten bijdragen, kunnen nieuwe jobs bij de stadsdiensten 
worden gecreëerd, kan worden geïnvesteerd in publieke dienstverlening en kunnen de kosten voor de 
gewone burger dalen.

De fiscus ontziet personen met grote vermogens. De belastingen op inkomsten uit vermogen (roerende 
voorheffing) worden niet vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen zoals dat wel het geval is met de 
personenbelasting op de lonen en uitkeringen. In Turnhout bedraagt de aanvullende personenbelasting 7,5 
procent. Al wie zijn of haar inkomen voornamelijk haalt uit lonen of uitkeringen, betaalt die 7,5 procent. Al 
wie zijn of haar inkomen voornamelijk haalt uit fortuin, betaalt daar géén gemeentelijke belastingen op. Een 
herziening van de berekening van de personenbelastingen zodat in de toekomst ook met inkomsten uit de 
grote fortuinen rekening wordt gehouden, dringt zich dus op.
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Men zou bijvoorbeeld belasting kunnen heffen vanaf kapitaalopbrengsten hoger dan 10.000 euro zodat 
kleine spaarders niet getroffen worden. Een opbrengst van 10.000 euro veronderstelt al een kapitaal van 
1 miljoen euro met 1 procent opbrengst. Zo kunnen de gemeenten hun inkomsten verhogen en dragen de 
allerrijksten daar ook toe bij.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage vormen een andere belasting 
op grote bedrijven. Maar sinds 2009 verleent de Vlaamse overheid bij investeringen in nieuw materieel 
en outillage vrijstellingen op deze voorheffing. De Vlaamse overheid compenseerde eerst nog het inkom-
stenverlies van de gemeenten ten gevolge van deze vrijstellingen. Maar in september 2015 schafte ze die 
compensatie zonder overleg met de gemeenten helemaal af. We dringen aan bij de Vlaamse overheid om 
het verlies aan inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage terug 
te draaien.

TWEE. EEN FINANCIERING OP MAAT VAN EEN CENTRUMSTAD
De PVDA wil dat meer financiële middelen van de Vlaamse overheid naar de stijgende behoeften van de ge-
meenten gaan. De dotaties van het Gemeentefonds worden tot in 2020 jaarlijks met 3,5 procent verhoogd, 
daarna met het inflatiepercentage. Gezien de onderfinanciering van de steden en gemeenten stellen we 
voor om dat budget met 15 procent aan te vullen. Dat zou voor Turnhout voor een meerinkomst van 3,1 
miljoen euro per jaar zorgen.

Als centrumstad heeft Turnhout een belangrijke uitstraling naar de buurgemeenten. Ons aanbod op vlak 
van onderwijs, gezondheidszorg, maar ook op vlak van sport, cultuur en ontspanning, maakt dat we veel 
 bezoekers aantrekken. Ook werkt en winkelt een groot deel van de inwoners uit onze buurgemeenten 
in Turnhout. Onze buurgemeenten genieten mee van de centrumfunctie van onze stad. Maar de kosten 
voor deze centrumfuncties worden in hoofdzaak gedragen door de Turnhoutenaren. En ook bijkomende 
lasten, zoals de grotere concentratie armoede, komen op Turnhoutse schouders terecht. Op termijn wordt 
dit  financieel onhoudbaar. Een grotere bijdrage van onze rijkere buurgemeenten aan de kosten die de 
centrum functie van Turnhout met zich meebrengt, dringt zich op.

We openen nieuwe pistes om een intergemeentelijke financiering te verwezenlijken. Dat doen we uiter-
aard in samenspraak met de betrokken gemeenten. Een mogelijke piste is bijvoorbeeld te onderzoeken 
of we bij grote bouwprojecten met een belangrijke functie voor de buurgemeenten kunnen werken met 
co-financiering.

Op termijn is een fusie tussen Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar wellicht de meest logische keu-
ze. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op beleidsvlak. Ruimtelijke ordening, mobiliteit, groen behoud… 
het zijn allemaal uitdagingen die zich stellen op het niveau van de volledige Stadsregio. Ze kunnen beter op 
dat niveau worden aangepakt.

Een fusie is dan wel een logische keuze, toch kan ze alleen worden doorgevoerd als daarvoor een groot 
draagvlak onder de bevolking bestaat, niet enkel in Turnhout, maar ook in de andere gemeenten van de 
Stadsregio. Bovendien mag een fusie nooit leiden tot een centralisatie van de dienstverlening aan de be-
volking: alle diensten moeten in alle deelgemeenten beschikbaar blijven voor de burger. We hebben een 
sterke stadsregionale samenwerking nodig voor de grote uitdagingen van morgen. Maar tegelijk hebben 
we integrale wijken nodig, met dienstverlening dicht bij de mensen, voor een stad op mensenmaat.
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VLEUGELSGEEF ONS

◃ KIES EEN AFFICHE EN HANG ZE UIT

◃ LIKE & SHARE ONZE VISUALS OP  

DE SOCIALE MEDIA

STEUN ONZE CAMPAGNE

turnhout@pvda.be
www.turnhout.pvda.be

Drukkosten: 9 euro
Te koop vanaf 5 euro of vrije bijdrage
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