
Een mooi voorbeeld van hoe lokale politiek de Brus-
selse mallemolen in beweging kan zetten, is de aan-
pak van de asbestbestrijding in Merksplas. “Door 
een pilootproject op te zetten slaagden we erin om 
op 1,5 jaar tijd 1.200ton asbest in te zamelen in onze 
gemeente, terwijl dit vroeger slechts 25 ton per jaar 

was”, aldus Frank Wilrycx.
Vlaanderen keek ernaar en zag dat het goed was: het 
pilootproject is de basis voor nieuwe Vlaamse wetge-
ving.
Marianne Verhaert: “Dit is een probleem waar iedere 
gemeente mee geconfronteerd wordt. Denk maar 

aan de vele problemen die asbest bij een brand kan 
meebrengen.”
De Kempen heeft dan ook nood aan een voldoende 
vertegenwoordiging in Brussel. Zij moeten ervoor 
zorgen dat er voldoende aandacht en middelen gaan 
naar o.a. een doordacht mobiliteitsbeleid. Zo kan de 
belasting van onze dorpskernen enkel maar aange-
pakt worden als er een breed gedragen visie is.
Ook de aanpak van de waterproblematiek staat hoog 
op de agenda. Als inginieur Bij Aquafin weet Marianne 
maar al te goed dat ook hiervoor de handen in me-
kaar geslagen moeten worden.
Steun daarom onze Kempische kandidaten.

Gezond Kempens verstand voor Brussel 
Marianne (Grobbendonk) en Frank (Merksplas) zijn 2 burge-
meesters die goed beseffen dat een goed lokaal beleid maar 
mogelijk is, als ook de hogere overheid mee is. Eendrachtig 
willen zij de Kempense dossiers op de Brusselse agenda 
plaatsen.
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gewoon doen•

Onze lokale liberale partij LB18 zal de ko-
mende zes jaar deel uitmaken van de meer-
derheid. Op pagina 6 kan u onze prioriteiten 
in het bestuur lezen. 

verkiezingsdrukwerk

Sterk team van 
doeners op 26 mei
 Op zondag 26 mei zijn het verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de Kamer en het Europees Par-
lement. De inzet is hoog: maken we verder werk van een sterke economie en meer koopkracht, of 
draaien we de klok terug en gaan we de middenklasse zwaarder belasten. Open Vld gaat resoluut 
voor het eerste en trekt met een sterk team van doeners naar de verkiezingen. U ontdekt ze ver-
derop in deze krant.

Frank en Marianne houden als burgemeesters de vinger aan de pols van wat er leeft in de Kempen. 
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Paul Paeleman werd verkozen als schepen. 
Vanaf het begin werd door onze ploeg al aange-
geven dat er één bevoegdheid absoluut bijhoorde 
om mee in een bestuur te stappen. Namelijk een be-
voegdheid als schepen van burgerparticipatie. Alleen 
al maar omdat wij ervan overtuigd zijn dat burgers 
véél meer dienen betrokken te worden bij het be-
stuur van onze gemeente. En zo geschiedde…

Wat zijn de bevoegdheden van onze nieuwe sche-
pen?
1. Burgerparticipatie
2. Cultuur
3. Toerisme
4. Economie (KMO zaken)
5. Duurzaamheid
6. Energie
7. Digitalisering
8. Afvalbeleid
Een hele boterham die op z’n minst een fulltime be-
zigheid is voor één persoon. Het opvolgen van al deze 
domeinen is meer dan een dagtaak en vraagt een 
enorme betrokkenheid. Dus, stap voor stap, is onze 
schepen zich in aan het inwerken en tegelijk al de no-
dige zaken ter harte aan het nemen waar het mogelijk 
is.

Deze combinatie van bevoegdheden biedt enorme 
uitdagingen. Oud-Turnhout is immers een gemeente 

met enorme mogelijkheden, zoals 
de unieke natuur. De Liereman is een 

uniek landschap dat ook zo wordt bekeken 
vanuit Europa. We kunnen met “onze” Liereman 
trachten om Oud-Turnhout veel sterker op de kaart 
te zetten. Vanuit toeristisch oogpunt zitten we nog 
maar in het begin. Door onze troeven op gebied van 
landschap en natuur beter te gaan gebruiken in com-
binatie met economische en culturele doelstellingen 
krijgen we de mogelijkheid om onze gemeente de 
boost te geven die het verdient. En dat is een uitda-
ging die wij met onze afdeling in Oud-Turnhout abso-
luut willen aangaan. Een veel nauwere samenwerking 
tussen economie, cultuur en toerisme gaat ons zeer 
veel mooie en interessante mogelijkheden bieden 
om Oud-Turnhout uit te bouwen naar een gemeente 
waar het leuk is om te wonen of bijzonder fijn is om je 
te gaan ontspannen.
Een beleid voer je vandaag helemaal anders dan vroe-
ger. Met véél meer inspraak van burgers. Vandaar 
onze keuze voor de bevoegdheid burgerparticipatie. 
mensen moeten kunnen meedenken: over het beleid 
en inspraak hebben bij de totstandkoming en de uit-
voering van beslissingen. Dat dit geen eenvoudige 
taak is, daar zijn we ons zeker bewust van. De mede-
werking van onze burgers is daarbij essentieel, we re-
kenen dan ook op uw steun. 

Wanneer we vandaag zien hoe onze wereld veran-

dert, dan is het hoogst noodzakelijk dat we ons sterk 
focussen op de wijze waarop we leven. Ook lokaal 
is er voor ons allen een belangrijke taak weggelegd. 
Met onze bevoegdheid duurzaamheid en energie, en 
daaraan gekoppeld het afvalbeleid, hebben we een 
moeilijke, maar maatschappelijk zeer belangrijke taak 
op ons genomen: de 17 duurzame ontwikkelingsdoel-
stellingen - zoals ze in 2015 door de Verenigde Naties 
werden gedefinieerd - mee helpen realiseren. Een 
gemakkelijke opdracht? Reken maar van niet, maar 
we beschouwen het wel als een verplichting die we 
moeten nastreven.

Tenslotte, wat heeft dit lokaal beleid nu allemaal te 
maken met de verkiezingen van mei? Heel simpel. 
We hebben binnen onze politieke familie een aantal 
zeer gedreven jonge politici die zich ertoe verbonden 
hebben om alles te geven voor onze regio. Onze kan-
didaten op federaal, Vlaams of Europees niveau zijn 
stuk voor stuk ongelooflijk gedreven en bekwame 
mensen die wij ook lokaal nodig hebben. Vooral om 
onze belangen op al deze niveaus te gaan behartigen. 
Voor ons als kleine lokale afdeling in volle groei, en 
met vele toekomstmogelijkheden, is die ondersteu-
ning vanuit Vlaanderen, het federale niveau en Euro-
pa zeer belangrijk. Zorg er mee voor zij onze belangen 
kunnen behartigen. Zo wordt het ook voor ons allen 
Oud-Turnhout, de Kempen, een stuk leefbaarder.
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Paul Paeleman zal er als schepen de komende zes jaar voor zorgen dat alle 
burgers van Oud-Turnhout kunnen participeren in het beleid. 

Burgerparticipatie
 is voor LB18 de 

leidraad voor het 
nieuwe gemeente-

bestuur ”

Beste Oud-Turnhoutse 
medeburger,
We willen u van harte 
bedanken voor uw steun 
tijdens de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Onze liberale afdeling 
slaagde er met de lijst LB18 
in om toe te treden tot de 
meerderheid met N-VA en 
Groen. Met deze nieuwe 
meerderheid gaan we voor 
vernieuwing na 150 jaar 
christen-democratische 
en/of socialistische 
bestuursploegen. 


