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Vertrouwen verder versterken
Bart Craane nieuwe voorzitter tot einde legislatuur

Kasterlee en Lille 
bijna aan boord

Op 1 januari ’22 gaf Bob Coppens de voor-
zittersfakkel door aan de burgemeester 
van Beerse, Bart Craane. Met veel dank 
voor de inzet van Bob kijken we vooruit 
naar de uitdagingen voor Bart en hoe hij 
de toekomst van de stadsregio Turnhout 
ziet.

WAAR ZIE JIJ DE GROOTSTE 
UITDAGINGEN? 

De stadsregio is een organisatie in 
beweging. We hebben de tijd genomen 
om onze visie en werking onder de loep 
te nemen. Tijdens dit proces, onder 
impuls van de regiovorming, hebben 
Kasterlee en Lille aangegeven te willen 
participeren. Deze integratie zal heel 
wat werk met zich meebrengen en ook 

Op moment van publicatie worden 
gesprekken gevoerd met Kasterlee 
en Lille over toetreding tot het 
samenwerkingsverband stadsregio 
Turnhout.

NIEUWSBRIEF -  FEBRUARI 2022

Aan één zeel trekken

een goede, boeiende dynamiek creëren. 
Daar zie ik op dit moment de grootste 
uitdaging.
 
WAAR WIL JE ZEKER WERK VAN  
MAKEN? 

Zowel de oude als de nieuwe partners 
hebben het gevoel dat de vlag de 
lading niet meer dekt. Daarom gaan 
we samen een nieuwe naam geven aan 
de samenwerking. Verder starten we 
naast de goed draaiende diensten ook 
enkele nieuwe werven op. Denk hierbij 
aan communicatie, ondersteunende 
diensten, governance, ... . Die werven wil 
ik zeker de  ruimte geven om tot resultaat 
te komen.

WAT IS VOOR JOU HET BELANG VAN  
DE STADSREGIO? 

Ik denk dat we ons stadsregionaal model 
kunnen aanbevelen als model voor 
schaalvergroting. Op deze manier kunnen 
we aan de overheid tonen dat deze vorm 
minstens de aandacht verdient die het 
nodig heeft om een inspiratie te kunnen 
zijn voor andere regio’s. Zoals mijn 
voorganger al stelde: samenwerking is 
noodzakelijk en dit zal ook in de toekomst 
niet anders zijn. We vliegen erin.

Benovatiecoaches gaan  
ook in onze regio aan  
de slag!
Inwoners die hun huis energetisch  
willen renoveren, weten vaak niet hoe 
ze hieraan moeten beginnen. Hulp bij 
de administratie of bij de zoektocht 
naar betrouwbare aannemers is vaak 
meer dan welkom. Daarom werkt de 
dienst Wonen&Energie samen met 
benovatiecoaches. 

Een benovatiecoach is een onaf-
hankelijke expert. Tijdens een 
huisbezoek voert de benovatiecoach 
een energiestudie uit en zo ontvangt 
de inwoner een gratis advies op maat. 
Ook bij de uitvoering en opvolging van 
de werken biedt de benovatiecoach 
ondersteuning. 

Onze dienst biedt informatie, advies 
en begeleiding bij kleine en grote 
vragen rond wonen en energie. Denk 
hierbij aan de renovatiepremie en de 
premies van Fluvius, de aanvraag van 
een energielening, vragen over het 
energieverbruik … .

Ken je iemand die beroep wil doen  
op de benovatiecoach of op onze 
dienst? Contacteer ons op het 
nummer 014 44 33 95 of per mail  
wonen@stadsregioturnhout.be.

klik hier voor meer info

Samen werken aan Wonen&Energie

Intussen wordt ook werk gemaakt van 
een voorlopige nieuwe naam voor de 
projectvereniging. De komende weken 
en maanden verneem je hier meer over.

https://www.stadsregioturnhout.be/
https://www.beerse.be/
https://www.turnhout.be/
http://www.oud-turnhout.be/
https://www.vosselaar.be/
https://www.stadsregioturnhout.be/wonenenenergie
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Westrand-Zuid

Samen werken aan Ruimte&Mobiliteit

 

Verder zetten we de eerste stappen in 
het proces om te komen tot een gepaste 
ontsluiting van de industrieterreinen van 
Beerse -Zuid en Janssen Pharmaceutica 
in de omgeving van de Antwerpseweg 
(N12) en de Gierleseweg (N132).  Hier 
staan vandaag al lange files. Wanneer 
de nieuwe ontsluitingsweg voor de ka-
naalzone gerealiseerd is, verwachten we 
nog een extra druk op ‘kruispunt Bax’ en 
op de nabije omgeving. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer engageert zich om 
samen met de gemeenten Beerse, Lille 
en Vosselaar en de projectvereniging 
een studie op te starten, waarbij alle 
stakeholders betrokken zullen worden.  

Klik hier voor meer info

Samen werken aan Huis van het Kind

‘ont-moeten’
centrale thema op netwerkmoment

We werken hard aan de nieuwe 
ontsluitingsweg voor de bedrijven in 
de kanaalzone in Beerse. Dagelijks 
denderen de zware vrachtwagens 
langs schoolomgevingen en door de 
dorpskernen in Den Hout en in Beerse-
Centrum, op wegen die veel te smal zijn 
om alle weggebruikers een veilige plek 
te geven. De nieuwe ontsluitingsweg is 
de enige mogelijkheid om het opnieuw 
aangenaam te maken om te wonen, 
naar school te gaan, iets te gaan 
drinken, te komen winkelen in Beerse 
én ondertussen ook de toekomst van 
de bedrijven te kunnen verzekeren. 
We kunnen starten met het project, de 
plannen liggen klaar. We wachten nu de 
procedure van bezwaar af die Aurubis 
Beerse (vroegere Metallo) en zes 
bewoners van de Nieuwe Dreef hebben 
ingediend bij de Raad van State. Midden 
2022 verwachten we een antwoord. 

Westrand-Noord: 
nieuwe ontsluitingsweg voor de industrie in de kanaalzone in Beerse

Tekort kinderopvang wordt aangepakt

Op ons netwerkmoment van 31 maart 
2022 staat ‘Ont-moeting’ centraal. In deze 
coronatijden hebben ouders vaak het 
gevoel er alleen voor te staan. Meer dan 
100 partners van het huis van het kind 
maken kennis met de ideeën van Naomi 
Geens, auteur van het boek ‘Ont-moeten 
is simpel’.

In mei zetten we het thema ‘opgroeien’ 
nog meer in de kijker aan de hand van 
vier boeiende infoavonden in samen- 
werking met de vier bibliotheken. 

In het concrete project Villa Mama-Papa 
zetten we de deur open voor iedereen 
met opvoedings- en ontmoetingsvragen. 
Villa Mama-Papa is een initiatief van huis 
van het kind, Kind & gezin , CAW de Kem-
pen en Villa Mescolanza.

Klik hier voor meer info.

Het grote kinderopvangtekort is gekend 
in heel Vlaanderen. Helaas is dat in onze 
regio niet anders. De gegevens uit ons 
e-loket kinderopvang leren ons dat 2/3de 
van de aanvragen niet wordt opgelost 
binnen onze regio. Concreet gaat het 
over bijna 250 kinderen onder de drie 
jaar die in de kou blijven staan. Dat is in 
verhouding veel meer dan andere cen-
trumregio’s in Vlaanderen.

De vier gemeenten slaan de handen in el-
kaar om het probleem aan te pakken via 
het project GeZINsKRACHT. Samen met 
VDAB, Ligo (Basiseducatie), Agentschap 
Integratie & Inburgering, Kind & Gezin, 
CAW de Kempen, kinderopvangaanbie-
ders, LBC en bedrijven gaan we actief op 

zoek naar mogelijkheden om het aanbod 
te vergroten. Ook nemen we initiatief 
om de kwaliteit van de kinderopvang en 
de opleiding voor kinderbegeleiders te 
verbeteren en te verruimen.
Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk 
voor de ontwikkeling van elk kind. Het 
biedt ouders kansen om werk en gezin 
te combineren en is dus een belangrijke 
hefboom voor meer tewerkstelling. 
Tenslotte biedt kinderopvang een plaats 
waar kinderen, ouders, medewerkers en 
buurt elkaar ontmoeten en bevordert het 
samenleven in de stadsregio.
De sleutel tot succes is de samenwerking 
tussen alle partners. Op 17 maart gaat 
het project GeZINsKRACHT officieel van 
start.
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https://www.stadsregioturnhout.be/_files/ugd/6c1871_06e3d4e24cd8466fbd28e5043213bc62.pdf
https://www.stadsregioturnhout.be/programmahuis
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Iedereen digitaal!

Kempische bedrijven krijgen hulp  
bij duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen, het klinkt heel 
mooi. Lang niet elk bedrijf dat duurzaam 
wil ondernemen, vooral op vlak van het 
gebruik van grondstoffen, weet goed hoe 
dit aan te pakken.

We streven naar meer circulaire 
economie. Dat is een economisch en 
industrieel systeem waarin geen eindige 
grondstofvoorraden worden uitgeput 
en waarin reststoffen volledig opnieuw 
worden ingezet in het systeem.

Onze samenleving is, mede door de 
coronacrisis, versneld geëvolueerd naar 
een digitale samenleving. Mensen zon-
der digitale toegang hebben het vaak 
bijzonder moeilijk en lopen een verhoogd 
risico op achterstelling. De lokale 

VINAC bereikt mensen in onze stadsregio 
die moeilijkheden hebben hun plaatsje 
in de samenleving te vinden. Met een 
gericht aanbod begeleiden we mensen 
die zich vrijwillig inzetten voor hun 
medemens en de samenleving. 
VINAC maakt de brug tussen werk 
en welzijn en doet dat in nauwe 
samenwerking met psychosociaal 
revalidatiecentrum Route 11. 

Die intensieve samenwerking heeft 
ervoor gezorgd dat we het begeleidings-
aanbod kunnen uitbreiden. 
Via provinciale projectmiddelen mik-
ken we op een groter bereik van de 
doelgroep. Tot nu toe hebben 75 mensen 
zich aangemeld waarvan we 46 mensen 
hebben kunnen inschakelen binnen 17 
organisaties. Deze aantallen willen we 
verdubbelen.

Ook dankzij extra middelen uit het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt de 
werking versterkt.  In samenwerking met 
WEB en OCMW Turnhout zullen nieuw-
komers sneller worden geactiveerd in 
combinatie met lessen Nederlands.

Klik hier voor mee info

‘Mensen insluiten, armoede uitsluiten’. In 
dit ene zinnetje zit de dynamiek vervat die 
ten grondslag ligt aan het Plan Armoede. 
Iedereen moet volwaardig kunnen 
deelnemen aan de maatschappij, maar 
armoede is een complex probleem dat 
mensen treft op vele levensdomeinen. 
In Turnhout wordt daarom gekozen voor 
een inclusieve aanpak op alle fronten 
tegelijk: opgroeien, onderwijs, werken, 
een menswaardig inkomen, kwalitatief 
wonen, vrije tijd, gezondheid en 
e-inclusie. Gezinnen worden bovendien 
begeleid van de zwangerschap tot het 
diploma van de kinderen: een aanpak 
die in hoge mate preventief is. Het 
Plan Armoede bundelt voor het eerst 
alle acties die vroeger versnipperd 
bestonden bij de stad en bij het OCMW. 
Door deze bundeling wordt er op alle 
beleidsdomeinen gewerkt aan het 
uitsluiten van armoede.

Meer weten? Op 26 april kan je 
deelnemen aan de netwerkdag 
CONNECT. 

Inschrijven kan tot en met 8 april via 
deze link

Meer en meer scholen raken snel 
volzet. Met behulp van een centraal 
aanmeldingssysteem vergroten de 
drie besturen al enkele jaren de kans 
dat ouders een plaats in een school 
vinden. Ook de wachtrijen aan de 
schoolpoort  willen ze zo vermijden. Het 
centrale aanmeldingssysteem maakt 
het ook voor scholen gemakkelijker om 
hun maximumcapaciteit te bewaken. 
Op die manier bieden zij garantie op 
degelijk, kwalitatief onderwijs. Tot slot 
zal het systeem garant staan voor een 
goede sociale mix in alle scholen van  
Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar.  

De digitale aanmeldperiode loopt  
van 7 tot 25 maart 2022 via  
www.kiesjouwschool.be. Ouders kunnen 
hun kind gedurende heel deze periode 
aanmelden. Er kunnen meerdere 
scholen aangeduid worden als voorkeur. 
Begin april krijgen de ouders een ticket 
waarmee ze hun kind kunnen inschrijven 
in de toegewezen school. 

Om een goede keuze te kunnen maken 
organiseren verschillende scholen infor-
matiemomenten.

Klik hier voor meer info.

Digitaal aanmeldsysteem voor  
de basisscholen in Vosselaar,  
Turnhout en Oud-Turnhout

VINAC komt er voor 
nog meer mensen! 

Mensen insluiten, 
armoede uitsluiten
Turnhout pakt armoede aan

De vier lokale besturen werken mee 
aan de Sociaal-Circulaire Hub Kempen+. 
Dat is het netwerk in de ruime kempen 
dat kansen en noden detecteert voor 
een circulaire economie, met extra 
aandacht voor de participatie van sociaal 
economische ondernemingen. De hub 
nam een vliegende start en tekende in 
de eerste maanden alvast een 50-tal 
stakeholders op.

Klik hier voor meer info

besturen van de stadsregio, uitgebreid 
met de gemeenten Lille & Kasterlee, gaan 
dit counteren. Via het project ‘Iedereen 
digitaal mee’ zal een visie opgemaakt 
worden hoe (kwetsbare) inwoners mee 
kunnen springen op de digitale trein. 

Samen werken aan werk Uit de gemeenten

Na de introductie van een autodeelsysteem 
voor inwoners blijft Oud-Turnhout zich 
inzetten op duurzame mobiliteit. De 
plaatsing van elektrische laadpalen vormt 
een volgende stap in de realisatie van de 
duurzaamheidsdoelstellingen uit haar 
meerjarenplan.

Naast de twee bestaande publieke 
laadpunten, zijn er twee laadpunten 
bijgekomen op de parking van Sportpark 
De Hoogt en twee op de parking aan 
Gemeenschapscentrum De Heischuur. 
Daarnaast zijn ook vier nieuwe private 
laadpunten voorzien op de gemeentelijke 
werkplaats voor de elektrische voertuigen 
van de gemeente. Voor de realisatie  
werd samengewerkt met de Vlaamse 

overheid en VitaeMobility. Bij de uitrol 
van de oplaadinfrastructuur houdt de 
gemeente rekening met de mogelijkheid 
om op termijn ‘slim’ laden te kunnen 
toepassen. Dit houdt in dat de laadpalen, 
op termijn, gemakkelijk om te bouwen 
zijn tot ‘slimme’ laadpalen, zodat onder 
andere load balancing tussen de 
laadpunten toegepast kan worden. 

Elektrische laadpalen in Oud-Turnhout

https://www.stadsregioturnhout.be/vinac
https://www.stadsregioturnhout.be/vinac
https://www.turnhout.be/inschrijving-netwerkdag-connect
https://www.turnhout.be/inschrijving-netwerkdag-connect
http://www.kiesjouwschool.be
http://www.kiesjouwschool.be
https://blenders.be/innovaties/sociaal-circulaire-hub-kempen
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Het gebied rond de Laakbeek nabij het 
centrum van Beerse is al jaren gevoelig 
voor overstromingen. Daarom startte 
in januari – in samenwerking met de 
provincie Antwerpen, het lokaal bestuur 
Beerse en het Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete - de aanleg en de 
inrichting van het overstromingsgebied 
Laakland, tussen de Eikenstraat en de 
Heibergstraat.

Werken overstromingsgebied Laakland in Beerse gestart

De ingreep maakt Beerse klimaat-
robuuster en doet mensen bewuster 
nadenken over de klimaatveranderingen. 
Daarom krijgt het project ook financiële 
steun van Europa via het Interreg 2 
Zeeën Co-Adapt project.

Het ontwerp van het overstromings-
bekken is tot stand gekomen na een 
intensief participatief traject. Afvoer van 

de uitgegraven grond is een belangrijk 
deel van de werken. Nieuwe constructies 
zullen het water op verschillende locaties 
gecontroleerd in of uit het gebied leiden. 
Gelijktijdig aan deze werken zullen 
Fluvius en het lokaal bestuur Beerse 
ook rioleringswerken uitvoeren in de 
Heibergstraat. Deze werken moeten 
ervoor zorgen dat alleen hemelwater in 
het overstromingsgebied toekomt.

De aanleg van het overstromingsgebied 
zal ongeveer zes maanden duren. In het 
najaar van 2022 zorgt lokaal bestuur 
Beerse voor de inrichting en aanplanting 
van het gebied in samenwerking met 
Regionaal Landschap Kleine en Grote 
Nete. Zo zullen er toegankelijke en veilige 
paden en wandeldijken doorheen het 
gebied aangelegd worden en hier en daar 
een ecologisch speel- of rustelement zoals 
een wilgentunnel om de natuurbeleving 
verhogen.
 

TURNHOUT - STANDBEELD DRIE VROUWEN OUD-TURNHOUT - STANDBEELD KAREL VAN MIERT

BEERSE - STANDBEELD DR. PAUL JANSSEN VOSSELAAR - STANDBEELD KONIJNENBERG

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