
WERKENDAG

Ondanks coronatijden blijft ons gemeentebestuur toch, hetzij via zoom, 
actief. LB18 blijft in deze meerderheid mee nadenken over hoe we onze 
gemeente steeds beter kunnen laten groeien en evolueren. 

Ook uw mening telt en dat hebben we als LB18 één van onze 
stokpaardjes gemaakt. Zo ook onze schepen Paul Paeleman die 
burgerparticipatie hoog in het vaandel draagt. Vandaar dat er bij grote 
beslissingen ook naar uw advies, raad en aanbevelingen zal geluisterd 
worden. Uw mening zal zeker van pas komen bij onder andere volgende 
beleidsdoelstellingen:

I. De heropbouw van GC De Heischuur waarvan we als LB18 hopen dat
een gedeelte van de vele activiteiten terug mogelijk worden ondanks het
wegvallen van het vroegere parochiecentrum .

II. Het herbekijken van lokale adviesraden die nu soms op een laatste adem
zitten.

III. Heraanleg van het dorpsplein

IV. Een nieuw, dynamisch, gezellig wintergebeuren waar we met iedereen
aan willen sleutelen om er een uniek en fijn gemeenschapsevenement
van te maken.

ADVIES EN GESCHENKEN

In het kader van nieuwe relatievormen heeft het huidige gemeentebestuur 
beslist om de vroegere attentie die inwoners kregen wanneer ze 50 of 60 of 
zelfs 70 jaren getrouwd waren af te schaffen en te zoeken naar een 
alternatieve attentie waarvoor iedereen in aanmerking komt. 

Het gemeentebestuur geeft nu een aankoopbon cadeau voor elke 75-jarige 
die bij onze eigen lokale handelaars kan uitgegeven worden.  

We willen als LB18 ook uw aandacht trekken op de mogelijkheid om 
juridische bijstand te krijgen na het wegvallen van een partner of andere 
ingrijpende gebeurtenissen. Wat extra hulp bij de administratieve en 
wettelijke  beslommeringen is in veel gevallen absoluut welkom. De 
moeilijke verwerking is op zich al zwaar genoeg zodat een beetje 
ondersteuning van onze gemeentelijk juriste zeker een meerwaarde zal zijn. 
Gegevens zijn terug te vinden op de gemeentelijke website of zijn te 
verkrijgen bij de sociale dienst. 

U kan ook rechtstreeks mailen naar onze juriste van de sociale dienst: 
veerle.vanaeken@oud-turnhout.be.`
.

DE CAMPER TOERIST

Onze schepen van toerisme Paul Paeleman wil samen met het 
gemeentebestuur nadenken over het aanbieden van  camperparkings waar 
twee of drie campers gedurende 48 uren kunnen blijven staan. 

Daar waar mogelijk zal er ook bekeken worden welke handige 
nutsvoorzieningen er kunnen voorazien worden voor deze campertoeristen. 
We denken aan elektriciteit, water, mogelijkheid om chemische toiletten  te 
reinigen...

volg ons op Facebook en de website www.LB18.be en zie hoe we werken voor een beter Oud-Turnhout
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