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Eerste INFORUM  
voor raadsleden

Vertrouwen is het sleutelwoord

Onze gemeenten helpen het Waalse Trooz

Op 21 juni ging voor de eerste maal 
sinds de vernieuwde samenwerking het  
INFORUM voor raadsleden door. Dit  
netwerkmoment bracht 35 leden van alle 
fracties uit de gemeenteraden digitaal op 
de been. Op de agenda stonden “VINAC – 
Wijkwerken” en “Samenwerken door met 
1 politieke stem te spreken in de Vervoer-
regio Kempen”. Op 30 november staat 
het volgende INFORUM op de agenda en 
snijden we andere onderwerpen aan.

Het INFORUM is er specifiek om over alle 
gemeente-en partijgrenzen heen raads)- 
leden (max. 2 per fractie) de kans te  
geven de agenda van de samenwerking 
tussen de 4 besturen van nabij op te vol-
gen. Bedoeling is om dit minstens twee-
maal per jaar te herhalen. 

Het voorzitterschap van het samen-
werkingsverband roteert elke drie jaren. 
De eerste helft van de huidige legislatuur 
nam Bob Coppens, burgemeester van 
Oud-Turnhout, de honneurs waar. 
Op 1 januari 2022 is het de beurt aan 
Beerse. Hierbij een korte terugblik op de 
ervaringen van Bob als voorzitter van 
stadsregio Turnhout.

WAT WAS VOOR JOU DE GROOTSTE 
UITDAGING ALS VOORZITTER? 
Voor mij was het vooral zaak om alle 
neuzen in dezelfde richting te krij-
gen. De samenwerking tussen de vier  
gemeenten moesten we een nieuw 
elan geven. Hierbij was ‘vertrouwen’ het  
sleutelwoord.

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP? 
Bij de aanvang van de legislatuur  
stonden de samenwerking en dus het 
vertrouwen erg onder druk. Als voorzit-
ter mocht ik mee een proces voeren om 
dat vertrouwen te herstellen.

We deden dat door met de vier besturen 
elkaar recht in de ogen te kijken en te 
zeggen wat we wel of niet goed vonden 
aan de samenwerking. Na dat moment 
is het vertrouwen beginnen groeien 

In juli lieten overstromingen een spoor 
van vernieling na in het zuiden van  
België. De menselijke en materiële tol 
was bijzonder zwaar. Samen met het  
vrijwilligersinitiatief “1.000 handen” zetten 
de 4 gemeenten hun schouders onder de 
wederopbouw van de sport- en gemeen-
schapshal en het administratief centrum 
van Prayon, deelgemeente van Trooz.  
Het startschot van de actie werd gegeven 
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Aan één zeel trekken

en hebben we samen gewerkt aan een  
dijk van een langetermijnvisie. En daar 
ben ik best trots op.

WAT IS DE GROOTSTE UITDAGING 
VOOR DE VOLGENDE VOORZITTER? 
Wat mij betreft gaat het over de identiteit 
van de samenwerking. Nu werkt dat on-
der de naam ‘Stadsregio Turnhout’. Maar 
Bart (Craane, burgemeester van Beerse) 
zal samen met de collega’s op zoek gaan 
naar een nieuwe identiteit en een nieuwe 
naam. Dat lijkt mij toch een behoorlijk 
mooie uitdaging.

SAMENWERKING IS NOODZAKELIJK 
Ik ben fier dat ik voorzitter mocht zijn van 
een organisatie die samenwerking mogelijk 
maakt en die ervoor zorgt dat we samen 
met één stem spreken naar andere over-
heden en partners, want dat is echt nodig.

op zaterdag 16 oktober. Honderden  
vrijwilligers uit Beerse, Oud-Turnhout, 
Turnhout en Vosselaar tekenden present 
in Prayon. Onze gemeentelijke diensten 
namen de voorbereidende werken voor 
hun rekening en pakten de omgeving 
aan.
Wil je graag vrijwilliger worden, doneren 
of meer informatie? Neem dan een kijkje 
op www.1000handen.be

https://www.stadsregioturnhout.be/
https://www.beerse.be/
https://www.turnhout.be/
http://www.oud-turnhout.be/
https://www.vosselaar.be/
http://www.1000handen.be
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Vernieuwende aanpak 
mobiliteitsplan warm 
onthaald

Samen werken aan Ruimte&Mobiliteit Samen werken aan Wonen&Energie

Succesvolle webinar Zorgeloos Verbouwen

Dienst Wonen Stadsregio Turnhout  
viert feest met 10.000ste klant!

 

 

Wonen & Energie Stadsregio 
Turnhout organiseerde in sa-
menwerking met Kamp C en 
Fluvius in juni een webinar 
om mensen te helpen bij hun 
verbouwingsplannen.

Een 40-tal aanwezigen kreeg 
zo een goede basis om te 
kunnen starten.

Al 10 jaar is de samenwerking van de 
vier gemeenten actief voor de dienst 
wonen. En dat loont want na 50.000 
afspraken met heel verschillende 
woonvragen die we op maat hebben 
beantwoord, zetten we begin oktober 
maar liefst onze 10.000ste klant in de 
bloemetjes. 

De dienst wonen is sinds 2012 één 
van de dienstverleningen die de vier 
gemeenten gezamenlijk aanbieden 
aan alle inwoners van de stadsregio 
voor allerhande woonvragen.

www.stadsregioturnhout.be/
wonenenenergie

De manier waarop de vier gemeen-
ten samen aan het mobiliteitsplan 
werken valt erg in de smaak bij de 
Vlaamse overheid (MOW), die ons 
begeleidt bij de opmaak het mobili-
teitsplan. Om tot een mobiliteitsplan 
te komen, moeten verschillende 
nota’s gemaakt worden. Die zijn 
doorgaans erg uitgebreid, met veel 
tekst en veel vakjargon. Hierdoor zijn 
ze erg moeilijk leesbaar, zeker voor 
wie wat verder van het thema afstaat. 
Volgens MOW maakt onze nota daar 
het verschil: de teksten zijn vlot, 
boeiend geschreven en bevatten veel 
beeldmateriaal. Het is een voorbeeld 
voor andere gemeenten en samen-
werkingsverbanden in Vlaanderen, 
zo stelt het departement.

www.stadsregioturnhout.be/
mobiliteitsplan

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout 
en Vosselaar vernieuwen samen 
hun mobiliteitsplan. Dit verloopt 
in verschillende fases. Na de 
verkenningsfase, is ook de uitwer-
kingsfase achter de rug. In juni en 
juli keurden de vier gemeente- 
raden met grote meerderheid de 
uitwerkingsnota goed. Nu worden 
de volgende stappen gezet om 
tot een nieuw plan te komen. Het 
bevat concrete acties om de leef-
kwaliteit en gezondheid in onze 
gemeenten te verhogen, ze beter 
bereikbaar met fiets en openbaar 
vervoer en klimaatrobuuster te 
maken. 

http://www.stadsregioturnhout.be/wonenenenergie
http://www.stadsregioturnhout.be/wonenenenergie
http://www.stadsregioturnhout.be/mobiliteitsplan
http://www.stadsregioturnhout.be/mobiliteitsplan


Op 23 juni, de Dag van de mantel- 
zorger kregen 128 mantelzorgers in de 
stadsregio een leuke attentie voor hun 
engagement.

Ook de mantelzorgcafés zijn terug 
opgestart. Op 16 september vond de 
eerste editie plaats en zijn we weer ver-
trokken voor een reeks ontmoetingen 
voor mantelzorgers om hun ervaringen 
uit te wisselen.

Dit initiatief werd een succes dankzij de 
samenwerking van Buurtgerichte Zorg 
Eigenaard, Zorggroep Orion, Dienst 
thuis- en ouderenzorg Vosselaar en 
Beerse.

www.stadsregioturnhout.be/
mantelzorghub

Samen werken aan Mantelzorg
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Wat een geluk dat  
er mantelzorgers zijn

Samen werken aan Huis van het Kind

Catch up! 

Sinds september kan iedereen 
met opvoedingsvragen een acti-
viteitenprogramma downloaden 
voor de hele stadsregio. Het 
programma wordt regelmatig 
aangevuld dankzij de bunde-
ling van krachten tussen de 
gemeentelijke diensten en CKG 
Lentekind, CAW, de Gezinsbond, 
de mutualiteiten, bibliotheken…

Een initiatie waterski, een dagje  
Bobbejaanland, kajakken van Retie tot 
Kasterlee, een zwempartijtje, … .  
Dankzij de samenwerking tussen Huis 
van het Kind en Arktos genoten een  
10-tal kwetsbare jongeren uit onze regio 
van een 3-daagse vakantie in juli. Eindelijk 
eens echt met leeftijdsgenoten gewoon 
ontspannen na een zware mentale  
coronaperiode.

Meer weten over Arktos? Klik hier

OUDERSCHAP

VOORLEZEN

OPVOEDEN

GEZONDE

VOED ING

SPELEN

HUIS VAN
HET KIND

p r o g r a mm a

Ben je benieuwd naar de activiteiten? Check dan hier onze pagina:
www.stadsregioturnhout.be/programmahuis

Week van de opvoeding: 

4 webinars in het voorjaar

- Weer eensgezind in  
een nieuwsamengesteld gezin

- Jij en je puber
- Gamende kinderen in huis?
- Vind rust in je gezin

Aantal deelgenomen:

196 deelnames  
125 uit de stadsregio
55 uit 35 verschillende 
gemeenten uit heel België

Ouders: 

127
Professionals: 

53
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http://www.stadsregioturnhout.be/mantelzorghub
http://www.stadsregioturnhout.be/mantelzorghub
https://youtu.be/M6gBbNwm9nA
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Digitalisering op de agenda van  
de kempische sociale economie

Meer mensen in begeleiding bij VINAC 

Samen werken aan werk

Samen met de vier andere regisseurs 
sociale economie uit de Kempen  
organiseerden we in september een 
netwerkevent. 22 deelnemers uit 14 
organisaties brainstormden over de  
‘digitale’ uitdagingen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op 25 september 2015 keurden alle landen 
van de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030 
voor Duurzame Ontwikkeling’ goed, een  
actieplan vol concrete doelstellingen om onze 
planeet op het duurzame spoor te krijgen en 
past in ons gezamenlijke mobiliteitsbeleid.

Ook lokaal bestuur Beerse neemt duurzaam-
heid -in al zijn aspecten- op als één van de 
speerpunten in haar beleid en zet bijvoor-
beeld sterk in op het verkeersveiliger maken 
van haar wegen, zodat ze aantrekkelijker  
worden voor fietsers en voetgangers. 
Speciale aandacht gaat hierbij naar de school- 
omgevingen. 

Op 1 oktober waren 19 gemotiveerde 
mensen op vrijwillige basis begeleid aan 
de slag bij 13 organisaties in de regio. Ze 
zijn actief in bibliotheken, groendienst, 
onderwijs, ouderenzorg,… Vergeleken 
met mei 2021 betekent dit een toename 
van 37%. 

Sinds de opstart van VINAC in 2019  
hebben reeds 72 mensen de weg gevon-
den naar onze dienstverlening. In totaal 
deden al 32 organisaties, zowel private 
als openbare, beroep op de service van 
VINAC.

www.stadsregioturnhout.be/vinac

De dorpskern van Oud-Turnhout  
is door de jaren heen gegroeid 
langs de ‘steenweg’ tussen 
Turnhout en Mol.  Die steenweg 
loopt tot op vandaag door het hart 
van de gemeente, waar belangrijke 
voorzieningen en diensten zoals 
het gemeentehuis, winkels, horeca, 
banken,… gevestigd zijn. Het is 
ook een plek waar veel mensen 
wonen en een belangrijk deel 
van het lokale leven zich afspeelt. 

De gemeente wil de dorpskern 
herinrichten en betrekt daarbij 
inwoners en bezoekers, door  
een online enquête, die 500 keer 
volledig werd ingevuld. Bovendien 
gaven meer dan 50 inwoners hun 
ideeën en suggesties.
  
Dit participatietraject bestaat uit  
2 fases: een in 2021 en een in 2022. 

https://2360aanzet.be/

Het Hof, een vroegere pastorie met 
rondom een parkbos in Vosselaar, 
maakt deel uit van een ruimer bos-
gebied in de stadsregio, het stads-
bos. Sinds april 2018 is de site open-
baar domein. Het monument en 
park worden beheerd door lokaal  
bestuur Vosselaar, stichting Kem-
pens Landschap en ANB. 

Het parkbos is ecologisch waar-
devol. Er staan veel monumentale  

bomen en het is een belangrijk 
leefgebied voor een aantal algeme-
ne én zeldzame vleermuizen.

Voor het parkbos is een natuur- 
beheerplan in opmaak, in de zomer 
van 2021 liep het openbare onder-
zoek. Hierin zijn plannen opgeno-
men om het Hof uit te bouwen met 
een hondenloopzone, speelzone en 
vrij toegankelijke zones.

Herinrichting dorpskern 
Oud-Turnhout

Beerse als  
duurzame gemeente

Natuurbeheerplan het Hof Vosselaar

https://www.stadsregioturnhout.be/vinac
https://2360aanzet.be/
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Samen met Natuurpunt en ANB vormen 
Oud-Turnhout  en Turnhout hebben  
zich kandidaat gesteld voor een erken-
ning als Nationaal Park “Taxandria”. 
Oud-Turnhout is penhouder voor het 
dossier.

De zoekzone voor het Nationaal Park 
herbergt uitzonderlijke natuurgebieden, 
een rijke geschiedenis en wordt geflan-
keerd door centrumstad Turnhout. Deze 
ingrediënten samen vormen een ideale 
basis voor een natuurgerichte, grens-
overschrijdende streekontwikkeling. De 
samenwerking is cruciaal voor de reali-
satie.

De erkenning als Nationaal Park kan een 
belangrijke hefboom zijn voor toeris- 
tische en economische groei en bij het 
aantrekken van investeringen in de regio. 

Oud-Turnhout, Turnhout, Natuurpunt en  
Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) gaan  
voor Nationaal Park Taxandria

De partners zijn ervan overtuigd dat door 
nauwe samenwerking met de Vlaamse 
Overheid er grotere kansen zullen zijn 
om de komende uitdagingen voor de 
landbouw- en natuursector het hoofd 
te bieden. De landbouwers uit de regio  
hebben hun bezorgdheid kenbaar ge-
maakt over een dossier Nationaal Park. 

De sector vreest dat een park een ka-
talysator zou kunnen worden voor een 
versneld verlies aan landbouwgronden. 
De partners uit de gebiedscoalitie zien 
in de parkenoproep echter kansen om – 
voor het eerst – volwaardig mee te wer-
ken en zelf te sturen op de invulling van 
hun eigen buitengebied. Turnhout en 
Oud-Turnhout kiezen dan ook resoluut 
voor een overlegmodel landbouw- 
natuur.

De komende weken verwachten we het 
resultaat van de jury. Bij positief nieuws 
begint het echte werk pas en dan moeten 
alle betrokken partijen aan tafel om een 
masterplan uit te werken. Het overleg 
landbouw – natuur wordt reeds eerder 
opgestart, waarbij ook andere gemeente- 
besturen kunnen aansluiten en andere 
stakeholders betrokken worden.

http://www.stadsregioturnhout.be
http://www.linkedin.com/company/samenwerkingsverband-stadsregio-turnhout
http://www.facebook.com/stadsregioturnhout
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