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Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar beslisten in december 
2019 hun engagementen in de projectvereniging Stadsregio Turnhout 
te verlengen tot en met 2026. Daarnaast was er de afspraak om 
samen een vernieuwde visie voor de samenwerking uit te werken. 
Die visie werd in het voorjaar 2020 door alle gemeenteraden goed- 
gekeurd. Onze vier burgemeesters lichten toe.

Samen werken aan 
Ruimte&Mobiliteit 2
Één gedeelde ruimte vraagt één gedeelde 
aanpak. Onze vier gemeenten werken 
samen aan een nieuw gezamenlijk mo-
biliteitsplan en zetten in op strategische 
projecten zoals Westrand in Beerse en de 
versterking van de lokale economie.

Samen werken aan 
Wonen&Energie  5
Sinds 2017 is er één dienst wonen voor 
onze vier gemeenten. Dat levert een winst 
aan efficiëntie en samenwerking op, wat 
vooral de inwoners ten goede komt.

Samen werken aan 
Mantelzorg  7
Onze vier lokale besturen werken samen 
aan de opdracht om een mantelzorg-
vriendelijk beleid te voeren.

Samen werken aan 
Huis van het Kind  8
Dit samenwerkingsverband brengt alle 
partners in onze regio samen die rond op-
voeding werken. Op die manier kunnen 
we een breed activiteitenaanbod organi-
seren en zetten we stappen vooruit in de 
uitwerking van het loket kinderopvang.

Samen werken aan 
Werken aan werk 10
De samenwerking op vlak van sociale  
economie zorgt er voor dat partners in 
onze regio hun steentje kunnen bijdragen 
aan het versterken van mensen en van 
die sociale, lokale economie.

Samen werken aan 
Stadsregio in Cijfers 15
Ben je op zoek naar cijfers over je wijk, je 
gemeente, de vier gemeenten? Dan kan je 
hier een greep uit het aanbod van de vier 
gemeenten terug vinden.

samenwerking te zoeken met de 
aanwezige competenties binnen 
de gemeenten. Steeds met als  
enige drijfveer het algemeen  
belang behartigen van de bijna 
90.000 inwoners van het regionaal-
stedelijke centrum van de Kempen.

WELVAART EN WELZIJN 
CENTRAAL

Paul Van Miert We willen daarbij 
ook de creatieve en innovatieve 
manier van samenwerken, die ons 
al lang kenmerkt, versterken, en 
ook in de grotere regio het voor-
touw nemen. Alleen dan kunnen 
we samen echte bovenlokale op-

2019
2020

Aan één zeel trekken

BESTUURSKRACHT IS OOK 
SAMENWERKINGSKRACHT

Bob Coppens De samenwerking 
tussen de vier gemeenten bestaat 
intussen 20 jaar en heeft zijn meer-
waarde zeker bewezen. Maar bij 
het begin van deze legislatuur was 
er nood aan bezinning. We zijn zo 
op zoek gegaan naar de grond- 

gedachten van onze samenwer-
king: de bundeling van politieke en 
ambtelijke krachten is meer dan 
ooit nodig om een antwoord te  
bieden op de uitdagingen waarmee 
we allemaal geconfronteerd wor-
den. We moeten daarbij over de ei-
gen grenzen heen durven stappen. 
Dat doen we door diverse thema’s 
op hogere schaal te verbinden en 

lossingen uitwerken. Zo versterken 
we niet alleen de bestuurskracht 
en reputatie van de individuele 
gemeentebesturen, maar positi-
oneren we ons ook als een sterk 
samenwerkende regio. Een sterke 
regio met oog voor het welzijn en 
de welvaart van onze burgers.

4 BESTUREN, 1 STEM

Gilles Bultinck Zeer belangrijk 
daarbij is mobiliteit… Onze vier 
gemeenten vormen één samen-
hangende ruimte. Naast de vele 
bezoekers die wij aantrekken,  
verplaatsen de bijna 90.000 inwo-
ners zich continu binnen dit hele 
gebied om te werken, te wonen, te 
winkelen, naar school te gaan, … 
We werken dan ook aan een ge-
meenschappelijk mobiliteitsbeleid, 
waarbij we met zijn vieren ook als 
1 stem spreken in de regioraad 
van de Kempense Vervoerregio. Zo 
kunnen we ons gezamenlijk belang 
veel sterker naar voren schuiven. 

VOORTREKKERSROL

Bart Craane Inderdaad, in onze 
visie willen we expliciet samen met 
1 stem spreken. Onze belangen, 
ons gewicht maximaal laten ren-
deren. Onze bijzondere samen- 
werking is uniek voor Vlaanderen: 
de samenwerking levert schaal-
voordelen op, komt de eigen bewo-
ners ten goede en versterkt onze 
voortrekkersrol in de regionale 
aanpak van belangrijke beleids- 
domeinen.

OP ZOEK NAAR EEN  
ANDERE NAAM

Bob Coppens In de toekomst wil-
len we bewust de naam ‘Stadsregio 
Turnhout’ vermijden. Termen als 
‘regio’ of ‘stadsgewest’… slaan op 
de invloedssfeer van een centrum-
stad binnen de ruimere regio. In 
onze visie hebben we het over de 
hechte samenwerking binnen het 
‘regionaalstedelijk gebied’ om sa-
men de taken van een modern cen-
trum waar te maken. Iemand nog 
suggesties voor een nieuwe naam?

De Gazet van het Jaar(verslag)

Aan één zeel trekken om onze toekomst veilig te stellen

https://www.stadsregioturnhout.be/
https://www.vosselaar.be/
https://www.beerse.be/
http://www.oud-turnhout.be/
https://www.turnhout.be/
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Gewoon gaan!
Samen onderweg naar een  
veilige en gezonde omgeving  

 

Met deze slogan hebben Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en 
Vosselaar samen een duidelijke mobiliteitsambitie afgesproken. 
Het doel is een verdubbeling van de verplaatsingen met fiets, 
bus en trein en een kwart minder met de auto. Begeleid door de 
projectvereniging, werken ze intensief samen aan een gezamenlijk 
beleid. We spreken met Gilles Bultinck en Marc Boogers, voorzitter 
en ondervoorzitter van de beleidsgroep ruimte en mobiliteit.  

WAAROM KIEZEN JULLIE 
ERVOOR OM SAMEN ÉÉN 
MOBILITEITSPLAN TE MAKEN? 

“Mobiliteit gaat uiteraard over hoe 
men zich verplaatst. We zien dat de 
inwoners van onze vier gemeen-
ten zich voornamelijk binnen het 
regionaalstedelijk gebied verplaat-
sen. Dat wil zeggen voornamelijk in 
onze vier gemeenten. Als we onze 

mobiliteit willen veranderen, dan is 
het ook logisch dat we minstens op 
de schaal van onze vier gemeenten 
samen het mobiliteitsbeleid evalu-
eren en vernieuwen.“

MET DE VIER BESTUREN SAMEN 
KOMEN TOT AMBITIES, KEUZES 
EN EEN CONCREET ACTIEPLAN. 
DAT LIGT NIET VOOR DE HAND. 
HOE WORDT DIT AANGEPAKT?  

“Zowel politiek als ambtelijk zetten 
we in op een actieve en intensie-
ve samenwerking. Door samen te 
werken, konden we een aantrek-
kelijke studieopdracht uitschrijven. 
Zo hebben we het gerenommeerde 
studiebureau BUUR in huis gehaald 
om ons bij de opmaak van het plan 
te begeleiden. Alle analyses en on-

derzoeken worden eerst door de 
ambtenaren en de bevoegde sche-
penen onder de loep genomen. 
We zetten de expertise en kennis 
van ons gezamenlijk ambtenaren-
team in. Wanneer het onderzoek 
voldoende uitgewerkt is, wordt dit 
besproken met de burgemeesters 
en schepenen uit alle meerder-
heidspartijen in de beleidsgroep. 
Wanneer de afgevaardigden in de 

beleidsgroep tot consensus ko-
men, worden deze voorstellen ter 
goedkeuring voorgelegd aan de 
vier colleges en vervolgens aan de 
gemeenteraden.“  

DE VERVOERREGIO KEMPEN 
WERKT AAN EEN REGIONAAL 
MOBILITEITSPLAN VOOR HET 
HELE ARRONDISSEMENT. HOE 
ZORGEN JULLIE ERVOOR DAT 
HUN PLAN EN DAT VAN ONS OP 
ELKAAR AFGESTEMD WORDT?

“Ook hier werken we intensief sa-
men. Onder begeleiding van de 
projectvereniging bestuderen we 
nauwgezet alle documenten en 
bereiden we alle vergaderingen 
van de vervoerregio samen voor. 
We spreken samen met 1 stem en 

we geven gezamenlijk feedback op 
nota’s. Zo zorgen we ervoor dat de 
noden en de belangen van onze re-
gio vertaald worden in de bovenlo-
kale plannen.“

EVEN TERUG NAAR HET 
MOBILITEITSPLAN VAN DE VIER 
GEMEENTEN. WAT WILLEN 
JULLIE SAMEN BEREIKEN?  

“We hebben vier belangrijke doel-
stellingen. We willen de leefkwali-
teit in buurten en centra verhogen. 
Een tweede doelstelling is om be-
reikbaar te zijn en te blijven, vooral 
met de fiets en met comfortabel 
openbaar vervoer. We willen ook 
de gezondheid van onze inwoners 
verbeteren. De vierde doelstel-
ling heeft te maken met de uitda-
gingen op vlak van klimaat. In het 
hele traject maken we een sterke 
koppeling tussen het ruimtelijk en 
het mobiliteitsbeleid. We plakken 
daar een straffe slogan op die onze 
intenties perfect weerspiegelt:  
“Gewoon gaan! Samen onderweg 
naar een veilige en gezonde omge-
ving”.

HOE BETREKKEN JULLIE 
ANDEREN IN DIT PROCES? 

“Op basis van het verkennend on-
derzoek hebben we de doelstellin-
gen en het ambitieniveau bepaald. 
Om die te bereiken, hebben we 
natuurlijk iedereen nodig. Daar-
om hebben we input gevraagd 
aan de raadsleden, de advies- 
raden, middenveldorganisaties, de 
buurgemeenten en de bovenlokale 
overheden. Die input werd verder 
verwerkt in het onderzoek. De laat-
ste stap is nu om keuzes te maken 
en een concreet actieplan uit te 
werken.“

WANNEER ZAL HET 
MOBILITEITSPLAN KLAAR ZIJN?  

“Het beleidsplan met concrete  
acties moet eind 2021 klaar zijn. 
Maar dan begint het pas! We heb-
ben echt iedereen nodig om de 
doelstellingen te bereiken. Samen-
werking blijft daarom meer dan 
ooit noodzakelijk.”

te nemen om het autogebruik  
te verlagen én te zorgen voor  
veilige fietsroutes, met vrijlig-
gende fietspaden en autoluwe 
fietsstraten.” Zoals we weten 
duurt het vaak lang om straten te 
herinrichten en fietspaden aan 
te leggen. Daarom wordt ook 
sterk ingezet op het weren van 
doorgaand verkeer. “We willen 
voorkomen dat auto’s onnodig 
dwars doorheen de kernen van 

Willen we meer mensen verlei-
den om de fiets te nemen, dan 
moeten we ervoor zorgen dat 
fietsers zich veilig en comforta-
bel kunnen bewegen in het ver-
keer. “Een kind van 8 jaar moet 
zelfstandig van thuis naar school, 
naar de sportclub of naar de oma 
kunnen fietsen”, zegt Wouter 
Verhaert, mobiliteitsexpert van 
stad Turnhout. “Het is daarom 
belangrijk om én maatregelen 

Om het aantal verplaatsingen met de fiets te 
verdubbelen, zetten we in op de uitbouw van 
een stevig fietsnetwerk!

de gemeenten en door de woon-
wijken rijden. We sturen door-
gaande automobilisten naar de 
wegen die wél goed uitgerust 
zijn voor gemotoriseerd verkeer” 
vult Vosselaars mobiliteitsexpert 
Veronique Kussé aan, “zo creë-
ren we meer plaats voor zwakke 
weggebruikers”. In Beerse staan 
grote werken op de agenda: een 
nieuwe ontsluitingsweg voor de 
bedrijven in de kanaalzone geeft 
kansen om er de volledige mo-
biliteit te herzien. “Maar ook op 
kortere termijn willen we al tot 
zichtbare acties komen” zegt Kurt  
Deveughele, mobiliteitsexpert 
van Beerse. “We bestuderen 
samen aan welke criteria de re-
gionale fietsroutes moeten vol-
doen: op welke plaatsen kunnen 
fietsstraten aangelegd worden, 
waar kan het snelheidsregime 
aangepast worden en waar 
kunnen we al kleine ingrepen 

doen die mogelijks al wel een 
grote impact zullen hebben”.  
Veiligheid staat voorop, zeker 
op plaatsen waar gewestwegen 
door de dorpskernen lopen. 
“De ambitie is om deze door-
tochten verkeersveiliger te ma-
ken en veel meer in te zetten op  
de ruimtelijke kwaliteiten en 
de verblijfsgebieden” zegt 
Oud-Turnhouts mobiliteitsex-
pert Gert Van Echelpoel.  “We 
hebben, onder leiding van de 
projectvereniging, een goede 
samenwerking uitgebouwd met 
het Agentschap Wegen en Ver-
keer, onder wiens bevoegdheid 
de gewestwegen vallen. De vier 
gemeenten hebben samen een 
prioriteitenprogramma opge-
maakt, waarin de gezamenlijke 
noden en belangen opgenomen 
zijn. Met de vier besturen zijn wij 
nu samen één gesprekspartner 
voor AWV. Dit werpt vruchten 
af!“

Project Westrand
unieke samenwerking werpt vruchten af
Beerse zorgt met meer dan 11.000 tewerkstellings-
plaatsen voor een belangrijk aandeel van de werk-
gelegenheid in het regionaalstedelijk gebied. De 
gemeente kent dan ook een grote diversiteit aan 
bedrijven, op verschillende regionale bedrijventer-
reinen verspreid over de gemeente. Bij de afbakening 
van het regionaalstedelijk gebied Turnhout in 2004 
zijn de bedrijvenzones bevestigd door de Vlaamse 
overheid, die stelde dat er een gepaste ontsluiting 
voor het verkeer moest komen. De gemeente heeft 
jarenlang zelf gezocht naar een oplossing, zonder het 
gewenste resultaat. 
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Meer info? 
www.beerse.be/ontsluitingkanaalzone

Mobiliteit

De realisatie van de nieuwe 
ontsluitingsweg biedt kansen 
om de mobiliteit in en rond de 
woonkernen anders te organiseren 
en meer ruimte voor voetgangers 
en fietsers te creëren. 

De nieuwe ontsluitingsweg moet 
de toekomst van de bedrijven in de 
Kanaalzone garanderen. Daarnaast 
biedt investeren in transport over 
water hen nieuwe mogelijkheden. 

Natuur

De ontsluitingsweg loopt door 
Europees beschermd natuurgebied. 
Gepaste natuurmaatregelen 
moeten de plaatselijke biodiversiteit 
in stand houden en waar mogelijk 
zelfs versterken.

© Dirk Oris

 Industrie en 
    tewerkstelling

Ontsluiting  
Kanaalzone

Beerse, verschillende overheden en 
bedrijven investeren in ontsluiting 
van de industriegebieden langs de 
Kanaalzone. Het volledige tracé 
tussen Steenbakkersdam en de 
Antwerpseweg wordt heringericht. 

© Dirk Oris

Wat zit er allemaal in dit project? 

CATHY BERX
Gouverneur  
Provincie Antwerpen 

Vanuit Stadsregio Turnhout 
werd me de vraag gesteld 
of ik het voorzitterschap van 
het project wilde opnemen. 
Het project wordt gebieds-
gericht aangepakt, waardoor 
veel verschillende over-
heidsdiensten betrokken 
zijn. Enerzijds vanuit mijn 
rol als gouverneur, maar 
ook omwille van het grote 
maatschappelijke belang, 
heb ik niet geaarzeld. De 
realisatie van een gepaste 
ontsluitingsweg voor het 
zwaar verkeer, verhoogt 
direct de verkeerveiligheid in 
de dorpskernen en creëert 
mogelijkheden voor actieve 
weggebruikers.  

STEFAN POORTMANS
Schepen Beerse 

Daar kwam verandering toen in 2016 de vier gemeenten sa-
men erkenden dat de slechte ontsluiting van de bedrijven-
terreinen in Beerse één van de strategische, gezamenlijke 
projecten was, die cruciaal zijn voor het functioneren van 
de hele regio. Zo kwam er niet enkel politieke steun. De vier 
besloten ook samen personeel in te zetten om tot een op-
lossing te komen. Omwille van de dynamiek en de strakke 
timing, werd in eerste instantie ingezet op de ontsluitings-
problematiek van de bedrijven in de kanaalzone. 

BRUNO VAN DEN BROECK
Clustermanager wonen en werken, Beerse

Een belangrijke succesfactor is de complementaire verdeling van 
twee cruciale rollen. Zo blijft het projectmanagement bij de gemeen-
te waardoor efficiënt mensen en middelen kunnen ingezet worden. 
Het procesmanagement is opgenomen door de projectvereniging, 
die het partnerschap met alle partners coördineert. Het is niet altijd 
eenvoudig, maar we hebben hierdoor wél een krachtige dynamiek 
kunnen creëren. Partners zitten daardoor actief meezoekend naar 
oplossingen aan tafel. In werkpakketten worden alle discussiepunten 
met alle betrokkenen uitgeklaard, om vervolgens met alle 17 part-
ners in de validatiegroep tussentijdse beslissingen te nemen. Door 
die geïntegreerde en integrale aanpak hebben we op twee jaar tijd 
een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld. Dit is nu van 
kracht, waardoor de detailstudies opgestart kunnen worden. 

BART CRAANE
Burgemeester Beerse 

De samenwerking met alle 
partners, het gedreven 
engagement van de gouver-
neur en de steun van onze 
collega’s in het regionaalste-
delijk gebied zorgen ervoor 
dat de problematiek die al 
jaren leeft in onze gemeente 
nu eindelijk tot oplossing 
kan komen. De ontsluiting 
van de kanaalzone is een 
belangrijk onderdeel van 
het strategisch project 
Westrand. Intussen is de 
projectvereniging ook met 
de mobiliteitsproblematiek 
in “Westrand Zuid” aan de 
slag gegaan: de brede omge-
ving van het gebied rond het 
op- en afrittencomplex van 
de E34, de N132, de bedrij-
venterreinen Beerse-Zuid en 
Janssen Pharmaceutica, het 
kruispunt Bax en de N12. 
Wanneer de ontsluitingsweg 
gerealiseerd is, zal dit ook 
een belangrijke impact heb-
ben op dit gebied.

Samen werken aan Ruimte&Mobiliteit

TERUG NAAR BEGIN
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Detailhandelscoach Ben Op de 
Beeck van de provincie Antwerpen 
begeleidt onze samenwerking 
sinds 2016 op het vlak van detail-
handel. Tijd dus om een stand van 
zaken op te maken en zijn inzichten 
te krijgen over welke stappen ver-
der gezet kunnen worden. 

BEN, KAN JE ONS NOG EVEN 
KORT VERTELLEN WELK PROCES 
DE VIER GEMEENTEN AL SAMEN 
HEBBEN AFGELEGD?   

“We legden een traject af om te 
komen tot één stadsregionale de-
tailhandelsvisie. Vanuit deze ge-
zamenlijke visie, bieden de vier 
gemeenten een antwoord op de 
uitdagingen waar detailhandel in 
het regionaalstedelijk gebied voor 
staat: vooral ketens willen hun aan-
bod blijven uitbreiden met steeds 
grotere winkels. Ondertussen 
wordt er globaal gezien geen extra 
geld uitgegeven in detailhandel, 
waardoor vraag en aanbod niet in 
evenwicht zijn. De groeiende con-
currentiestrijd tussen supermark-
ten is daar een voorbeeld van.

Er was ook nood aan een beleid 
waarin keuzes worden gemaakt 
over waar welke winkels gewenst 
zijn. Dat is nodig om de verdere 
ontwikkeling van baanwinkelcon-
centraties te vermijden, maar ook 
om oplossingen op maat uit te 
werken voor de uitdagingen in de 
kernwinkelgebieden en de kleine 
woonkernen.“ 

EN WAT WILLEN DE VIER 
GEMEENTEN DAN CONCREET 
BEREIKEN? ZIJN ER DAN NIEUWE 
INSTRUMENTEN UITGEWERKT 
DIE DE GEMEENTEN NOG NIET 
HADDEN?

“Inderdaad. In de werkgroep met 
stedenbouwkundigen en ambte-
naren lokale economie werden 
de doelstellingen vertaald in ge-
zamenlijke richtlijnen die werden 
goedgekeurd op de gemeentera-
den. Met deze richtlijnen werden 
de vier kernwinkelgebieden vast- 
gelegd. Dat zijn gebieden waar 
detailhandel of kleinere, specifieke 
winkels welkom zijn. Daarnaast is 
bepaald in welke zones we liever 
geen nieuwe winkels zien. Natuur-
lijk is er ook ruimte voorzien voor 
grootschalige detailhandel. De vier 
gemeenten willen in zo veel moge-
lijk woonwijken een buurtgericht 
aanbod voorzien.” 

WE ZIJN NU VIER JAAR VERDER. 
IS ER IETS VERANDERD IN DE 
VERHOUDING TUSSEN VRAAG 
EN AANBOD? DE BEVOLKING 
NEEMT ELK JAAR TOE IN HET 
REGIONAALSTEDELIJK GEBIED.  
HEEFT DIT EEN EFFECT?   

“Het aantal inwoners van het re-
gionaalstedelijk gebied Turnhout 
is in die vier jaar inderdaad met 
ongeveer 2% toegenomen. Het 
aantal supermarkten is ondertus-
sen, dankzij de richtlijn, niet meer 
toegenomen. Wat wél nog gebeurd 

is, is dat sommige supermarkten 
hun winkel (verkoopoppervlakte) 
nog hebben uitgebreid. Dat komt 
omdat de vergunningsprocedures 
hiervoor toen al lopende waren. 
Hierdoor is in de voorbije jaren 
toch nog een aanbodoverschot ge-
creëerd. Doordat de grote ketens 
hun noodzakelijke extra omzet in 
het regionaalstedelijk gebied ha-
len, concurreren ze niet alleen met 
elkaar (prijzenslag), maar ook met 
andere (kleinere) spelers. De markt 
herstelt zich wel op termijn, maar 
dat gaat wel ten koste van kleinere 
zelfstandige winkeliers.“ 

DAT GAAT DAN TEN KOSTE 
VAN DE BUURTWINKELS. HOE 
KUNNEN WE ER DAN VOOR 
ZORGEN DAT DE WINKELS 
VOLDOENDE NABIJ ZIJN BIJ 
ONZE INWONERS EN DAT ZE 
NIET ENKEL AANGEWEZEN ZIJN 
OP EEN VERDER WEG GELEGEN 
GROTE SUPERMARKT? 

“Laat me beginnen met het onder-
scheid te verduidelijken tussen lo-
kale en bovenlokale winkels. Lokale 
winkels worden vooral voor kleine 
aankopen gebruikt die makkelijk 
met de fiets of te voet te vervoeren 
zijn. Een lokale (buurt)winkel is dus 
centraal gelegen en kan op com-
fortabele fietsafstand voldoende 
klanten bereiken voor zijn omzet. 
Een bovenlokale winkel, bijvoor-
beeld een grote supermarkt, kan 
slechts een minderheid van zijn 
klanten bereiken op comfortabele 
fietsafstand. 

Supermarkten geven aan dat men-
sen steeds vaker naar de winkel 
lopen, maar wel voor kleinere aan-
kopen. Uit onderzoek weten we dat 
de helft van alle klanten maximum 
7 minuten onderweg zijn naar hun 

voedingswinkel. Dat kan perfect én 
comfortabel met de fiets als je een 
winkel hebt in je buurt. Op zo’n af-
stand ben je, inclusief wachttijden 
en parkeren, vaak niet sneller met 
de auto.

10% van de inwoners van de stads-
regio is voor kleine inkopen echter 
aangewezen op te grote winkels die 
te ver liggen van waar ze wonen en 
waarvoor dus vaak de auto geno-
men wordt. Door in de rand, buiten 
de centra, bovenlokaal aanbod 
op termijn af te bouwen, komt er 
terug marktruimte vrij voor lokale 
winkels in wijken en gehuchten. 
Daar worden er mogelijkheden 
voorzien voor handelaars om zich 
te vestigen op locaties waar ze het 
gros van hun klanten kunnen be-
reiken op fietsafstand.

In 2017 keurden onze vier gemeenten een gemeenschappelijke 
stadsregionale detailhandelsvisie goed, die uniek is in Vlaanderen. 
Die visie beoogt twee doelen. Enerzijds de interne concurrentie tus-
sen winkelgebieden wegwerken door een sturend beleid te voeren 
om het gewenste soort handel op de juiste plaats te krijgen. 
Anderzijds nieuwe handelaars aantrekken naar de kernen door  
een stimulerend beleid op verschillende beleidsdomeinen tegelijk: 
cultuur, stedenbouw, toerisme, mobiliteit, …

Supermarkten en buurtwinkels 
op fiets- en wandelafstand

Eén loket voor alle inschrijvingen 
sociaal wonen in Turnhout

Sociaal Huisvestingsmaatschappij DE ARK, Sociaal Ver-
huurkantoor Noorderkempen (SVK) en Wonen&Energie 
Stadsregio Turnhout gaan vanaf 1 april 2021 samen de in-
schrijvingen voor sociale woningen in Turnhout organiseren. 
Tijdens de afgelopen coronacrisis werd duidelijk dat een 
betere afstemming nodig is voor een betere dienstverlening.

Sinds een aantal jaren komen de sociale huisves-
tingsmaatschappijen DE ARK en De Noorderkempen 
(DNK), Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen 
(SVK), het OCMW van Turnhout en Wonen&Energie 
Stadsregio Turnhout op regelmatige basis samen 
om de dienstverlening sociaal wonen beter op el-
kaar af te stemmen. 

“We zijn er samen in geslaagd om de voorbije jaren 
heel wat afstemming te zoeken én te vinden in onze 
aanpak”, aldus Dennis Peeters van Wonen&Energie 
Stadsregio Turnhout. “Het overleg dient als forum 
voor de interpretatie van de wijzigende regelgeving 
op vlak van sociale huur. Daarnaast maken we hier 
afspraken over welke zaken in orde moeten zijn 
voor de inschrijving op de wachtlijst bij de verschil-
lende maatschappijen. Ook de tweejaarlijkse actua-
lisatie waarbij kandidaat-huurders een brief krijgen 
met de vraag of ze ingeschreven willen blijven, 
wordt op dit overleg afgestemd. Het uitgangspunt 
is altijd geweest dat we maximale afstemming zoe-
ken, wat niet belet dat elke maatschappij de vrijheid 
behoudt om een andere aanpak te hanteren.”

COVID-19 bracht nieuwe uitdagingen op vlak van 
dienstverlening met zich mee. Zo organiseren we 
onze dienstverlening meer dan ooit vanop (veilige) 
afstand. Tijdens de besprekingen op het overleg 
werd duidelijk dat elke partner haar dienstverlening 
anders organiseert ten gevolge van de coronacrisis. 
Uiteraard is dit niet helemaal nieuw. De loketten van 
de verschillende partners hebben sowieso andere 
openingsuren. Die bijzondere situatie legt wel bloot 
dat onze huidige aanpak niet efficiënt en kwaliteitsvol 
genoeg is.

“In Turnhout is de nood het hoogst. Het gezamen-
lijk aanbod richt zich dan ook naar inwoners van de 
stad.” zegt Angela Buico van DE ARK. Inwoners van 
de gemeenten die zich willen inschrijven, kunnen 
ook nog steeds terecht bij DE ARK, het SVK en de 
dienst Wonen&Energie.

Hanne Paulussen van SVK De Noorderkempen: 
“de drie organisaties zullen elk één afsprakenblok 
per week voor hun rekening nemen. Ondertus-
sen werd ook beslist om het gezamenlijk aanbod 
te organiseren op één locatie in de kantoren van  
DE ARK.”

1 dienst voor 4 besturen 
en bijna 90.000 inwoners

Dennis Peeters van de dienst  
Wonen&Energie Stadsregio Turnhout:

“Dankzij één gezamenlijk aanbod,  
krijgen onze klanten gemakkelijker  
toegang tot onze dienstverlening”

Samen werken aan Wonen&Energie
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Sinds 2009 kunnen inwoners van Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar met verschillende 
woonvragen terecht bij het Wooninfopunt. Drie jaar later wordt een intense 
samenwerking gesmeed met de stedelijke dienst huisvesting. In 2018 resulteerde dit in 1 
dienst voor alle 90.000 inwoners van stadsregio Turnhout.

De dienst Wonen&Energie biedt een kwa-
liteitsvolle dienstverlening aan in onze vier 
gemeenten. Het loket Wonen&Energie vormt 
hierbij de basis en wordt in elke gemeente 
georganiseerd. “Hierbij stemmen we onze 
werking maximaal af op andere gemeentelijke 
dienstverlening en hanteren we bijvoorbeeld 
dezelfde openingsmomenten”, zegt Katleen 
Bols, verantwoordelijke dienst Wonen&Energie.
“Door de krachten te bundelen, zien we voor-
al positieve effecten: een grote flexibiliteit 
en inzetbaarheid van mensen, meer nabije 
dienstverlening en een efficiënt gebruik van 
middelen.”

soms zeggen cijfers 
meer dan woorden
Tussen 2009 en 2021
• 44.670 klantencontacten
• 11.314 unieke klantencontacten
• 53.325 acties

Waar gingen deze actievragen over?

Leegstand 2019/2020

  in 2019/2020 geregistreerd
  totaal aantal panden in register
  aantal lopende vrijstellingen

Oud-Turnhout VosselaarTurnhout

50

150

250

100

200

300

Beerse

13%: energie

42%: (energie)premies

21%: sociaal huren

24%: overige

Naast het aanbod aan het loket, staan we 
ook in voor de gemeentelijke taken op het 
vlak van woningkwaliteit en leegstand. De 
consulenten woningkwaliteit zijn dan ook 
gemachtigd om woningcontroles uit te 
voeren in elke gemeente van de stadsregio. 
Wat betreft leegstand hebben we sinds 2015 
een intergemeentelijke werking die ervoor 
zorgt dat we tweejaarlijks de inventaris van 
leegstand actualiseren in elke gemeente. 
Deze actualisatie pakken we proactief en 
klantgericht aan. We zetten daarom sterk 
in op het voortraject waarbij eigenaars van 
leegstaande en/of verwaarloosde panden 
vooraf op de hoogte zijn dat hun pand 
wordt opgenomen in het leegstandsregister. 
Hierdoor kunnen we samen met de eigenaars 
in gesprek gaan over de reden waarom een 
pand al geruime tijd leeg staat en zoeken we 
naar gerichte oplossingen. We bieden dus 
zoveel mogelijk maatwerk aan, waardoor er 
minder panden worden opgenomen in het 
leegstandsregister.

TERUG NAAR BEGIN
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Zorgeloos energetisch verbouwen
Sinds 2011 stimuleert Wonen&Energie Stadsregio Turnhout 
de inwoners van onze vier gemeenten om energiebesparende 
maatregelen uit te voeren in de woningen met behulp van 
energieleningen. Als erkend energiehuis begeleiden en ondersteunen 
we de inwoners hierin.

Waar andere energiehuizen in 
Vlaanderen momenteel een moei-
lijk proces doorlopen om woon- en 
energielokketten op elkaar af te 
stemmen, staan bij stadsregio 
Turnhout de neuzen al in dezelfde 
richting. Al geruime tijd vormen 

ze één dienst en bieden ze dus 
ook één dienstverlening aan. Die 
dienstverlening is belangrijk want 
er liggen enorme klimaatuitda-
gingen in het verschiet. Volgens 
het burgemeestersconvenant zou 
onze uitstoot met 40% moeten 

dalen tegen 2030 (ten opzichte van 
1990) en met de Europese Green 
Deal wordt dit zelfs nog verstrengd 
naar 55%. Tussen 2011 en 2018 is 
de CO2 uitstoot gedaald met 11% 
in onze regio. Er is dus werk aan 
de winkel om aan de norm van 
het burgemeestersconvenant te 
komen, laat staan de Europese 
Green Deal. Vooral op het vlak 
van het woningpatrimonium kan 
er nog veel gebeuren. Maar liefst 
76% van de woningen is 30 jaar of 
ouder. Een deel van deze woningen 
verbruiken veel energie. Dat komt 

door de aanwezigheid van enkele 
beglazing, gebrek aan dak- en vloer- 
isolatie,… Dit heeft een negatieve 
impact op het klimaat én boven-
dien op de energiefactuur. Hier ko-
men de premies en energielening 
zeker van pas. Onze loketmede-
werkers hebben doorheen de jaren 
een grote expertise opgebouwd en 
kunnen burgers dus verder helpen.
Met de recente versterking van de 
dienstverlening willen we meer 
mensen enthousiasmeren en be-
geleiden om energiebesparende 
maatregelen te nemen.

Cijfers
Sinds 2011 hebben we  
917 energieleningen afgesloten. 
Deze werden gebruikt voor 
volgende werken:

• Plaatsen van 
Hoogrendementsbeglazing: 345

• Energiezuinige 
verwarmingsinstallatie: 272

• Dakisolatie: 226

• Zonnepanelen:  111

• Muurisolatie: 72

• Zonneboiler: 26

• Vloerisolatie: 24

• Warmtepomp: 6

• Huishoudtoestellen: 5

• Blowertest: 1

• Relamping: 1

Het Vlaams Mantelzorgplan geeft lokale besturen de opdracht  
om een mantelzorgvriendelijk beleid te voeren. In dat kader onder-
tekenden in december 2018 onze vier besturen én zorggroep Orion 
een samenwerkingsovereenkomst met het sociaal innovatiebureau 
iDROPS. Samen uitgroeien tot de centrale draaischijf van informatie 
voor mantelzorgers, is het streven. Hoognodig want onze mantel-
zorgers zien duidelijk niet meer waar ze voor wat terecht kunnen. 
Na twee jaar ervaring, werd de samenwerking positief geëvalueerd 
en werd in december 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten.

De samenwerking zorgt voor een 
gezamenlijk (digitaal) centraal 
informatie- en aanspreekpunt 
(mantelzorghub) voor mantelzorg- 
ers in onze vier gemeenten. 
Daar kunnen ze terecht voor alle  
relevante info wat betreft het  
activiteitenaanbod ter ondersteu-
ning voor mantelzorgers. Daar-
naast organiseren we regelmatig 
ontmoetingsmomenten waar lot- 
genoten elkaar kunnen treffen.

Mantelzorgers zijn van onschat-
bare waarde. Dankzij hen kunnen 
mensen met een zorgbehoefte 
langer thuis blijven wonen. Maar 
zorgen voor iemand geeft naast 
voldoening vaak ook fysieke en 
mentale stress. Reeds vele initia-
tieven ondersteunen mantelzor-
gers op een kwalitatieve manier. 
Maar nog te weinig mantelzorgers 
vinden de weg er naartoe. 

Jeanne zorgt al meer dan 30 jaar 
voor haar man Wim. “Ik wist eerst 
niet dat ik zelf ook een mantelzor-
ger was”, vertelt Jeanne. “Het was 
mijn kleindochter die me daarop 
wees. Toen legde ik pas de link met 
allerlei vormen van ondersteuning 
waarop ik beroep kan doen.”

Jeanne slaat de nagel op de kop. 
Veel mensen weten niet dat ze 
mantelzorger zijn en missen daar-
door de ondersteuning waarop ze 
beroep kunnen doen. 
Jeanne vindt dat mantelzorgers 
vandaag nog niet voldoende aan-
dacht krijgen. “Ik schrik ervan dat zo 
weinig mensen goed geïnformeerd 
zijn. Ze maken geen gebruik van de 
mogelijkheden die er zijn om hen te 
ondersteunen. Er ligt nog veel werk 
op de plank als we willen vermijden 
dat mantelzorgers voortdurend 
overbelast geraken. Er is grote nood 
aan toegankelijke informatie over 
alles waarop wij als mantelzorger 
beroep op kunnen doen. En niet 
alleen via internet, want niet alle 
mensen van mijn generatie vinden 
daar hun weg.”

Jeanne is alvast fan van de man-
telzorghub. “We vinden er alle 
informatie op één plaats, ook 
lokale initiatieven komen aan bod 
en lotgenoten kunnen er elkaar 
ontmoeten in de mantelzorg- 
cafés om informatie uit te wisselen 
en elkaar te steunen. Dat wij als 
mantelzorgers mee de praatcafés 
mogen invullen, vind ik een echte 
meerwaarde. Niemand weet beter 
dan wij waar we nood aan hebben. 
Ik zet me er alvast voor in omdat ik 
weet hoeveel wij kunnen hebben 
aan contacten met mensen in een-
zelfde situatie.”

Samen naar één  
centraal informatiepunt 
voor mantelzorgers

Wist je dat
• 1 Vlaming op 5  

mantelzorger is? 
 Voor de stadsregio  

zouden er dus bijna  
18.000 actief zijn.

• Covid19 roet in het  
eten gooide maar we toch 
nog 9 mantelzorgcafés  
organiseerden en we 
hiermee telkens tussen 
de 15 en 40 mantelzorgers 
bereikten?

• we op 12 (ex)-mantelzorgers 
beroep kunnen doen om de 
mantelzorgcafés invulling 
te geven en nieuwe mantel-
zorgers welkom te heten?

Ook de professionele mede-
werkers zijn enthousiast. Ellen 
Vermeulen (coördinator buurtge-
richte zorg Oud-Turnhout) en Eef 
Steenackers (coördinator Lokaal 
dienstencentrum Oud-Turnhout) 
vinden de MantelzorgHub een 
goed initiatief. “Het is niet ge-
makkelijk om mantelzorgers te 
bereiken, vooral omdat zij zichzelf 
niet zien als mantelzorger. De sa-
menwerking helpt ons om breed 
te informeren, te sensibiliseren en 
te communiceren over het aan-
bod voor mantelzorgers. Hierdoor 
bereiken we meer mantelzorgers.”

Voor Steve Van Dijck (centrum-
leider lokaal dienstencentrum 
Beerse) helpt de samenwerking 
mee een lokaal mantelzorgbeleid 
uit te bouwen. “Doordat we nu op 
verschillende speerpunten zoals 
informatie, ontmoeting, ontspan-
ning en individuele ondersteuning 
kunnen inzetten, hebben we een 
divers aanbod om mantelzorgers 
optimaal te ondersteunen. Door 
lokaal dichtbij de burger te staan, 
zijn wij het aangewezen aan-
spreekpunt om verbinding voor 
mantelzorgers te creëren.”

“Door de mantelzorgcafés beur-
telings in één van de gemeenten 
te organiseren, creëren we meer 
continuïteit in het aanbod. We 
kunnen meer thema’s aanbieden, 
we vermijden overlappingen en 
we bereiken meer mantelzorgers.” 
vult Steve aan.

Samen werken aan Mantelzorg

Kruiswoordraadsel
HORIZONTAAL

1 Industriezone op de grens met T en OT
2 Sluiting
3 Verenigde Naties (eng)
4 heel groot
5 Jezus van Nazareth, koning der Joden
6 gouverneur provincie antwerpen
7 deel van een boom
8 familielid
9 familielid
10 meubel in de publieke ruimte
11 opvallende straatnaam in OT
12 muzieknoot
13 struik die haar naam heeft gegeven  

aan lokaal bier
14 produkt dat Turnhout wereldberoemd maakt
15 voorvoegsel
16 Belg voetballend voor Liverpool
17 kledingwinkelketen
18 naam van park in Vosselaar
19 voorzetsel
20 deel van een voorstelling
21 ten opzichte van
22 deel van OT tussen T en Ravels
23 voegwoord
24 eerste deel van een ontkenning (fr)
25 oud statuut voor tijdelijke tewerkstelling
26 maatschappeljke voorziening

VERTICAAL

1 adjectief bij Beerse
2 stad in Sicilië
3 zijrivier van de Kleine Nete
4 loopvogel
5 stad in Engeland
6 Dienst voor geneesmiddelenonderzoek
7 kus
8 mountainbike 
9 overdreven
10 internetlink
11 getal
12 loting
13 kippengeluid
14 voorzetsel
15 afstudeertitel in bedrijfseconomische richting
16 komvormige landschapsvorm bij vulkanen
17 hert
18 voormalige legerplaats
19 Ingenieur
20 Geopunt van Vlaanderen
21 Rimeinse naam voor huidige Kempen
22 openbaar Vervoer
23 studentenverblijfplaats
24 pijnlijke plek in de mond
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STUUR JE ANTWOORD DOOR NAAR INFO@STADSREGIOTURNHOUT.BE.
UIT ALLE CORRECTE INZENDINGEN WORDEN 5 WINNAARS GELOOT, DIE ONTVANGEN EEN LEUKE PRIJS.

Jeanne en Wim

Jeanne en Wim

www.mantelzorghub.be/cafes/ 
de-vier-wegen

TERUG NAAR BEGIN
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Rebus

Het Huis van het Kind is het samenwerkingsverband van de 
vier gemeenten met actoren op het vlak van preventieve gezins- 
ondersteuning. Tijdens ons jaarlijks netwerkmoment bieden 
we alle organisaties in onze regio een platform om de banden 
aan te halen. Dat is nodig om de toegenomen uitdagingen op 
het vlak van opvoeding, gezin, opgroeien,.. het hoofd te bieden. 
‘It takes a village to raise a child’ is zeker geen loos begrip. 

Aankoop van 36 doedozen en 24 circus- en spelkoffers verdeeld over  
12 naschoolse kinderopvanginitiatieven met en bereik van minstens  
4 000 kinderen. 

“We moesten, owv corona, regelmatig uitwijken naar een andere locatie 
tijdens vakanties. Dit betekende telkens een verhuis. De doedozen en spel- 
en circuskoffers zijn een origineel en kant-en-klaar aanbod voor de kinderen. 
Ze zijn flexibel inzetbaar op verschillende locaties. Het is een actief en creatief 
aanbod dat gemakkelijk te verhuizen was in deze veranderlijke tijden. Een 
fijne aanvulling op ons  werking en activiteitenaanbod!”
Tinne (coördinator buitenschoolse kinderopvang Vosselaar)

Een actie om jongeren te steunen: Jongeren in Noo(d)t –  
200 jongeren bereikt via de vier jeugddiensten. 

“Verbindingsnootjes… Verrassend blij weerzien van op afstand! Nog 
nooit zo ver weg geweest en toch ook zo dichtbij. Even niet oog in oog, 
wel van denken aan en bellen/whatsappen maar 😊!”  
Peggy (brugfiguur jongeren gemeente Beerse)

6 online workshops en infomomenten met in totaal 250 deelnemers. 

Zo organiseerden we het online interactief voorlezen in samenwerking 
met de vier bibliotheken.

“Inge Umans geeft haar liefde voor voorlezen zo aanstekelijk door. Fijn om 
mee te maken, zelfs digitaal.  Voorlezen: we gaan ervoor!”
Eef (verantwoordelijke Ferm kinderopvang Oud-Turnhout)

En ook het online knuffelturnen. “Matje hier, schermpje daar, beentjes los 
en turnen maar! Ontspannen uurtje samen bewegen met…” 
Bart (deelnemer uit Turnhout)

Eén laatste fysieke workshop (in februari) over EHBO bij kinderen 
in Oud-Turnhout met 68 deelnemers.  

Fotoreportage 
aanbod tijdens corona

Het fysieke netwerkmoment met 85 deelnemers. 

“Het netwerkmoment bracht een brede groep mensen samen.  
Ik heb met organisaties gesproken die ik nog nooit eerder had 
ontmoet op andere overlegmomenten. Het was dus zeker een 
verrijking voor mijn netwerk. Ik kijk er naar uit om volgend jaar 
opnieuw deel te nemen zonder de anderhalve meter afstand”   
Leen (consulent jeugd en educatie bibliotheek Turnhout)

- d - z- n r = l h = g p = n

d = k

d = r k = t- ur sel = kings b = tl = b
s +

o + p + +

j +

p = r

b = l

- a
+ ++ + + +

+ + ing

++ s
0 3

- d

- d - d - ess = nn t = d+ ers k = d + e

- t

- t- a+ ers

Samen werken aan Huis van het Kind

te houden.  Er zitten nog te vaak 
dossiers tussen zonder gewenst 
opvangplan of juiste startdatum. 
Ook een naam die niet ingevuld 
is of een geboortedatum die niet 
lijkt te kloppen, zorgt ervoor dat 
ouders minder kans maken,” zegt 
Nathalie. “Ja, ik denk dat dit ook 
samenhangt met de communicatie 
vanuit het e-loket naar ouders,” 
aldus Ellen. “Zo zou ik het handig 
vinden dat er een mail verstuurd 
wordt naar de ouders van zodra de 
status veranderd is. Bijvoorbeeld 
een mail over de aanvraag die 
afgewezen is, of in onderhandeling 
is,… . Dat is nu niet. Ik moet nu als 
ouder telkens het dossier raadple-
gen om updates te bekijken.”
Nathalie vult aan: “Die herinnerin-
gen zouden ook wel goed zijn in 
functie van het up-to-date houden. 
Helaas merk ik nog, als ik naar de 
onopgeloste aanvragen kijk, dat dit 
vaker kwetsbare gezinnen zijn of 
gezinnen waarbij de achternaam 
anderstalig klinkt. Ook dat is na-
tuurlijk niet goed.”
Britt: Ik werk voor de kwetsbare 
doelgroep. Ik begeleid hen mee  
in de aanvraag omdat zij moeilijk-
heden ervaren door gebrek aan 
deftig computermateriaal, taalpro-
blemen,… Ik volg hun aanvraag ook 
op. Vaak is de opvangdatum ge-

Uniek E-loket kinderopvang  
in stadsregio Turnhout

We zijn bijna 1 jaar verder. Met 
enkele betrokkenen spraken we 
over de voor- en nadelen van het 
e-loket:
Britt Borghs (toeleider, kinderadvi-
seur), Ellen Mertens (een ouder) en 
Nathalie Raeymaekers (Kinderop-
vang De speelboom, Turnhout).

WELKE MEERWAARDE HEEFT  
HET CENTRALE E-LOKET  
KINDEROPVANG VOOR JULLIE?

Ellen vertelt, “Ik vind het goed dat 
het e-loket kinderopvang een glo-
baal overzicht biedt op mijn dos-
sier en op de opvanginitiatieven. 
Ik vind het gemakkelijk dat er één 
aanspreekpunt is voor alle vragen 
over kinderopvang.” 
Nathalie vult aan “Eén aanspreek-
punt is inderdaad gemakkelijk voor 
ouders. Ik zie ook veel tijdsbespa-
ring. Wij moesten voordien alle 
wachtlijstaanvragen handmatig 
registreren in ons eigen registra-
tiesysteem. We kregen heel veel 

telefoontjes, mails en persoonlijke 
bezoeken van ouders die op zoek 
waren naar een plaats. Omdat we 
geen tijd hadden om elke ouder in-
dividueel op de hoogte te houden, 
hadden ouders soms heel lang 
geen duidelijkheid. In het e-loket 
hebben niet alleen de ouders een 
duidelijk overzicht, maar ook wij 
hebben dat.” Britt ziet een voordeel 
in de timing van inschrijving. “Er 
moet ten laatste 4 maanden voor 
de bevalling ingeschreven worden. 
Hierdoor vallen onze cliënten, de 
meest kwetsbaren, minder uit de 
boot omdat ze vroeger vaak te laat 
inschreven. En we moeten geen zes 
verschillende aanmeldformulieren 
meer invullen voor één cliënt.”

WAT KAN ER VOLGENS JULLIE 
AAN HET E-LOKET VERBETERD 
WORDEN?

“Het zou handig zijn dat ouders 
regelmatig eraan herinnerd wor-
den om hun dossier up-to-date 

Oplossing: Tijdens een speelbabbel gaan kinderen tussen 0 en 3 jaar op ontdekkingstocht en kunnen ouders andere ouders leren kennen en over opvoeding praten.

passeerd en krijg ik een mail dat er 
geen opvang gevonden is. Daarna 
heb ik de indruk dat het kindje op 
een lange wachtlijst terechtkomt. 
Hierdoor lijkt er geen perspectief 
meer te zijn om effectief kinderop-
vang te vinden. Dat zou het e-loket 
eens kunnen evalueren. Verder 
doe ik hier graag nog een oproep 
om bijvoorbeeld ‘zitdagen’ te or-
ganiseren waar mensen terecht 
kunnen die niet de mogelijkheid 
hebben om online een aanvraag in 
te dienen.”
Over één ding zijn de drie dames 
het zeker eens: het e-loket is een 
goede stap in de richting naar het 
beter organiseren van kinderop-
vang in de vier gemeenten. Sofie 
Coppers, coördinator Huis van het 
Kind Stadsregio Turnhout conclu-
deert: “Alle opvangaanvragen wor-
den gebundeld in het e-loket. We 
kunnen nu op basis van concrete 
cijfers conclusies trekken over het 
effectieve tekort aan kinderop-
vangplaatsen in de vier gemeenten 
van de stadsregio. Met deze cijfers 
kunnen we in gesprek gaan met 
hogere overheden en onderzoe-
ken we mogelijke oplossingen om 
deze tekorten weg te werken.”

https://loketkinderopvang. 
stadsregioturnhout.be/

INSCHRIJVINGEN PER GEMEENTE

612 

65

84 

102

105

  Beerse
  Vosselaar
  Turnhout
  Oud - Turnhout
  Buiten regio

Onze vier lokale besturen zijn de regisseurs van het Lokale Beleid Kinderopvang. Zo hebben ze de opdracht om de dienstverlening rond 
kinderopvang op hun grondgebied zo toegankelijk mogelijk te maken. Om de inwoners van de stadsregio optimaal kansen te geven om in de 
nabijheid van hun woon- of werkplaats, de juiste opvang te vinden, hebben de gemeenten de krachten gebundeld. Zo is er vanaf 1 mei 2020 
slechts één digitaal, centraal aanmeldingspunt om de vraag en het aanbod van de 21 betrokken kinderopvanginitiatieven op elkaar af te 
stemmen. 
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Op werkbezoek bij  
de sociale economie
Samen met de partners sociale economie in onze regio en Noorderkempen Werkt organiseren onze 
lokale besturen werkbezoeken bij sociale economie bedrijven. De bedoeling is de samenwerking binnen 
de sociale sector én tussen de reguliere en de sociale economie te stimuleren en te ondersteunen.

De afgelopen jaren werden er  
verschillende werkbezoeken ge-
organiseerd. In 2019 gingen we 
op bezoek bij “A-kwadraat”, een 
nieuwe samenwerking tussen de 
partners Alito (Gierle) en Amival 
(Turnhout). 61 deelnemers vanuit 
verschillende organisaties kre-
gen een boeiende rondleiding in 
de nieuwe Health Care Unit van 
A-kwadraat.

Helaas werden de werkbezoeken 
door corona in 2020 afgelast. Ho-
pelijk kan de draad in 2021 snel 
weer opgepikt worden.
A-kwadraat is in onze regio als 
maatwerkbedrijf één van de groot-

ste spelers op vlak van sociale 
economie. Het is het resultaat van 
een fusie tussen Amival en Alito die 
in 2019 afgerond werd. 

ALITO EN AMIVAL WAREN TWEE 
APARTE BEDRIJVEN. TIM EN JAN, 
VERTEL EENS WAT MEER OVER 
DEZE BEDRIJVEN.

Jan Boeckx (Algemeen Directeur): 
“A-kwadraat is in 2019 ontstaan 
uit de fusie van Amival en Alito. 
Amival was een maatwerkbedrijf 
dat volgens de regelgeving van het 
decreet ‘Maatwerk bij collectieve 
inschakeling’ werkte. Alito richtte 
zich als sociale-economiebedrijf  

op de tewerkstelling van mensen 
met een Vlaamse ondersteunings-
premie.

Vanuit een woonhuis in het Turn-
houtse Begijnhof groeide Amival 
vanaf 1964 stilaan uit tot een 
bloeiende beschutte werkplaats en 
evolueerde daarna tot een modern 
maatwerkbedrijf dat activiteiten 
uitvoert voor een brede waaier aan 
klanten: van eenmansbedrijven tot 
multinationals, en dat in verschil-
lende sectoren. Alito werd in 1986 
opgericht onder impuls van VKW 
Kempen en VIBO de Ring. De doel-
stelling: duurzame tewerkstelling 
creëren voor oud-leerlingen van 

het BuSO-onderwijs. Gedurende 
een kwarteeuw werd gefocust op 
houtverwerking, sinds het begin 
van deze eeuw is groenonderhoud 
een tweede werkdomein gewor-
den. Alito heeft voor haar hout- 
producten ingezet op internationale 
klanten en met groenzorg op een 
sterke lokale inbedding.”

WAT DOET A-KWADRAAT? EN IS 
DIT HEEL VERSCHILLEND MET 
WAT ALITO EN AMIVAL DAAR-
VOOR DEDEN?

Tim: “A-kwadraat is een maatwerk-
bedrijf dat werk biedt aan meer 
dan 500 personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Daarbij leggen 
we de nadruk op hun mogelijkhe-
den en capaciteiten. Die nadruk op 
het positieve vertaalt zich ook naar 
een oplossingsgerichte houding 
bij alles wat we doen. Kwaliteit, 
veiligheid en snelheid staan bij 
A-kwadraat centraal.”

Jan: “Maatwerkbedrijven zoals 
A-kwadraat doen aan inclusief 
ondernemen. We stellen mensen 
en waarden centraal. Het idee is 
om een omgeving te creëren waar 
iedereen zijn eigen waarde heeft 
en kan openbloeien. Inclusiviteit 
houdt in dat medewerkers hun ta-
lenten ten volle kunnen ontwikke-
len in een stimulerende omgeving. 
Dat kan binnen ons bedrijf, maar 
evengoed kan iemand doorstro-
men naar de reguliere economie. 
Onze activiteiten sluiten naadloos 
aan bij die van ‘gewone’ bedrijven. 
We zijn trots op de kwaliteit en 
professionaliteit die we kunnen 
leveren.”

IN WELKE MATE WORDT ER  
SAMENGEWERKT MET ANDERE  
SECTOREN (BUITEN SOCIALE  
ECONOMIE)? EN HEB JE DAN TIPS 
VOOR ANDERE SOCIALE ECONO-
MIEBEDRIJVEN OM DIT OOK TE 
GAAN DOEN?

Jan: “Vanuit onze historische inbed-
ding in het bedrijfsleven in de regio 
rond Turnhout - waar healthcare 
en voeding grote spelers zijn - ont-
wikkelde A-kwadraat expertise in 
die sectoren. A-kwadraat 4, het 
voormalige Alito, heeft al meer dan 
dertig jaar ervaring opgebouwd in 
de houtsector en sinds begin jaren 
2000 ook in groenonderhoud. De 
activiteiten die we voor die sectoren 
uitvoeren, zijn vaak ook toepasbaar 
in andere domeinen. Elke nieuwe 
vraag - hoe vreemd ook - bekijken 
we met een open geest. Zo streven 
we samen met klanten naar een ge-
schikte oplossing en willen we met 
onze dienstverlening extra waarde 
creëren.”

ER IS AL JAREN SAMENWERKING  
TUSSEN LOKALE BESTUREN EN  
SOCIALE ECONOMIEBEDRIJVEN.  
ZIJN ER NOG SPECIFIEKE  
VERWACHTINGEN?

Jan: “Als het gaat over welzijn in 
onze (stads)regio hebben we een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Op 
vele vlakken wordt er dankzij de 
regierol die Stadsregio Turnhout 
vandaag vervult al prima samen-
gewerkt tussen de lokale overheid 
en de sociale economie. Maar er is 
altijd ruimte om de win-win nog uit 
te breiden. Daag ons gerust uit, ook 
op domeinen waar dit op het eerste 
zicht minder evident lijkt of traditio-
neel misschien minder het geval is.”

Samen werken aan werk

Professional Organizer
Hoe ben je bij het starterslabo terecht gekomen?

“Eind 2018 kwam er een einde aan tientallen jaren 
werken bij een energiebedrijf. Ik was daar verantwoor-
delijk voor de coaching, training en bijscholing van  
klantenservicemedewerkers. Toen ik daar door een re-
organisatie niet meer kon blijven, heb ik mijn droom om 
Professional Organizer te worden waargemaakt.” 
Vanuit de begeleiding van VDAB hoort Anne-Wil dat er 
een Starterslabo-traject in Turnhout zou beginnen. 

Anne-Wil volgde het langlopend traject LABO. Door de 
coronacrisis werd dit verlengd van 18 naar 21 maanden. 
“Vooral het eerste halfjaar gaf onze ondernemerscoach 
regelmatig workshops en co-workingmomenten in de 
patriottenzaal op Campus Blairon in Turnhout. Daarna 
ben ik nog regelmatig aangesloten bij de co-workingna-
middagen van de groep die na ons startte. Toen Corona 
kwam, gingen de workshops alleen nog maar online 
door.”

“Bij Starterslabo kon ik op een veilige manier mijn on-
derneming opbouwen. Er komt veel bij kijken.” 
In het Starterslabo leren kandidaat-ondernemers hoe 
ze hun zaak kunnen opstarten door het maken van een 
ondernemingsplan, een financieel plan, klanten werven, 
pitchen, netwerken en nog zoveel meer. “Niet alleen die 

kennis, maar ook de ervaringen van de andere deelne-
mers zijn heel waardevol voor mij geweest. Dat ik me, 
door behoud van mijn uitkering, over de financiën geen 
zorgen hoefde te maken is fijn. De boekhouding werd 
door Starterslabo gedaan, nu ik het zelf moet doen, is 
dat zeker een meerwaarde geweest!”

Ben jij intussen gestart met je eigen zaak?

“Ja, hoor. Intussen ben ik in januari 2021 zelfstandig 
als Professional Organizer gestart. Ik help particuliere 
en zakelijke klanten met het op orde brengen van hun 
spullen of administratie. Ook help ik bij een verhuis en 
organisatie van het huishouden. “
Stilletjes aan is haar klantenbestand aan het groeien in 
de provincies Antwerpen, Limburg en Zuid-Nederland. 
“Doordat ik al zo veel in mijn Starterslabo tijd had op-
gebouwd, zoals een website en een marketingplan, was 
het een kleine stap om zelfstandig te worden.. Ik werk 
nu met evenveel passie en plezier als toen ik in Starter-
slabo zat.” Ook tijdens de corona is Anna Wil niet bij de 
pakken blijven zitten. 

“Door de Coronamaatregelen help ik nu voornamelijk 
met online coachingsessies en workshops. Daarnaast 
verkoop ik houten, gepersonaliseerde herinnerings- en 
opbergdozen.”

Starterslabo 
van ondernemersdroom naar ondernemerschap  

Cijfers voor 
2019 – 2020 

- In 2019 en 2020 waren 
er 3 trajecten van het 
starterslabo. 2 trajecten 
lopen nog tot juni 2021  
en het voorjaar 2022.

- Totaal: 26 deelnemers.

- Voorlopig resultaat:  
5 ondernemers gestart met 
zelfstandige activiteit in 
hoofdberoep, 2 ondernemers 
in bijberoep

Veel mensen dromen van een eigen zaak, maar de stap naar het ondernemerschap is moeilijk. De 
activiteitencoöperatie Starterslabo biedt hierin een ondersteuningstraject en is specifiek gericht naar 
niet-werkende werkzoekenden. Tijdens het volledige traject behouden de deelnemers hun statuut 
werkloosheid en daarbij eventuele uitkeringen. Stadsregio Turnhout werd in 2008 aandeelhouder van 
de coöperatie. Sindsdien organiseert starterslabo ook in onze regio jaarlijks trajecten.

Anne-Wil

TERUG NAAR BEGIN



12

We lopen een dag mee met 
Fatima. Zij is drie maanden 
actief als vrijwilliger bij 
zorggroep Orion. 

“Duizend maal dank, ik kan het 
niet genoeg zeggen.”  Fatima is 
ondertussen drie maanden via 
VINAC ingeschakeld bij Zorggroep 
Orion.  Elke dinsdag helpt ze 
de maaltijdboxen rondbrengen 
aan elkaar. “De mensen zijn 
hier echt lief, ze zijn altijd blij 
als we er aan komen.”  Fatima 
is bij VINAC aangemeld vanuit 
een zeer benarde situatie.  Haar 
eigen vluchtverhaal en haar 
problemen hier in België maken 
haar mentaal moe.  Het was haar 
psycholoog die haar aanmeldde 
bij VINAC als proefproject. Fatima 
wou graag werken, maar door 

omstandigheden neemt ze de 
zorg van haar zoon op waardoor 
werken geen evidentie is. Ze wou 
tussen de vier muren uit en zich 
inzetten voor de maatschappij. 
Het intakegesprek was met een 
tolk, Fatima voelde zich nog veel 
te onzeker om een gesprek in het 
Nederlands te voeren. Ze wou 
mensen helpen en sociaal actief 
zijn. In afspraak met Zorggroep 
Orion is ze gestart met het verdelen 
van de maaltijden in samenwerking 
met een andere vrijwilliger. Door 
de taak samen uit te voeren, krijgt 
Fatima meer zelfvertrouwen en 
leert ze Nederlands spreken op 
de werkvloer. Ondertussen doen 
we onze evaluatiegesprekken in 
het Nederlands.  Ze praat ook met 
haar collega-vrijwilliger, met de 
personeelsleden van Zorggroep 

Orion en met de bewoners.  
Het is soms wat zoeken naar 
woorden, maar haar glimlach en 
(in het mondmaskertijdperk van 
ongelofelijke waarde) fonkels 
in haar ogen van tevredenheid, 
maakt dat ze goed overkomt 
bij iedereen.  “Ontzettend hard 
bedankt voor deze kansen” 
benadrukt Fatima opnieuw na 
het evaluatiegesprek. We horen 
ook van de coördinatie binnen 
Zorggroep Orion enkel lovende 
woorden.

VINAC: Vrijwilligers in actie!
Voor mensen die om diverse redenen niet kunnen werken,  
maar zich wel vrijwillig actief willen inzetten in de samenleving.

De start van VINAC vinden we terug bij de hervorming van het vroegere PWA naar Wijkwerken. 
Bij Wijkwerken gaan cliënten in een activeringstraject opdrachten uitvoeren bij scholen, in 
tuinbedrijven, bij vzw’s en niet-commerciële organisaties, … In tegenstelling tot PWA is Wijk-
Werken beperkt in tijd. Na een jaar moet de wijkwerker naar de arbeidsmarkt doorstromen. Er 
kwamen signalen van wijkwerkconsulenten, vakbonden, hulpverleners,… dat deze doorstroming en 
de aansluiting met de arbeidsmarkt vaak niet mogelijk is. Daarom hebben de vier gemeenten van 
Stadsregio Turnhout in 2018, in samenwerking met het advocatenkantoor Curia, uitgezocht hoe  
deze mensen toch langer begeleid kunnen worden richting activering. Hieruit is VINAC ontstaan.

VINAC is zeker vernieuwend. 
Hoewel er een groot aanbod aan 
activerings- en arbeidstrajecten 
in onze regio is, blijkt het voor 
sommige cliënten moeilijk om 
hier aansluiting te vinden. Dankzij 
de samenwerking met de vier 
OCMW ’s en VDAB voorziet VINAC 
een aanbod om op maat van de 
VINAC’ers een opdracht te voorzien 
om vrijwillig werkervaring op te 
doen. Hiervoor werken we samen 
met partners zoals de lokale 
besturen, vzw’s, niet-commerciële 
bedrijven maar ook commerciële 
bedrijven.

“Werken verhoogt het welzijn, maar 
wat als je niet kan werken? Onze 
aanpak is inclusief. We zorgen 
ervoor dat mensen met persoonlijke 
moeilijkheden zich kunnen inzetten 
en deel kunnen uitmaken van 
de actieve maatschappij. En dat 
loont. Want we merken dat onze 
VINAC’ers de kansen nemen om 

zich te verbeteren in hun sociale 
vaardigheden, dat hun sociaal 
netwerk uitbreidt, hun kennis 
toeneemt en de werkervaring er 
is” zegt Ruud Maerien, consulent 
VINAC. 

Jochem Brosens, centrumleider 
van Lokaal Dienstencentra De 
Meerloop en Albert van Dyck 
van Zorggroep Orion deelt deze 
ervaring: “We zien dat er fijne 
contacten ontstaan tussen onze 
vrijwilligers.”  Via VINAC zijn er 
drie dames gestart die om beurt 
wekelijks een halve dag komen 
helpen bij de bedeling van de 
maaltijdboxen. Ze staan steeds in 
duo met een andere vrijwilliger. 
Dit zorgt voor een gezellige 
babbel en wat vriendschap tijdens 
het werk. “Zo is hier een duo 
die samen ’s middags elkaar de 
eigen moedertaal leert, zowel het 
Arabisch als het Nederlands. Ze 
lezen dan samen de krant van de 

dag en bespreken die. Pas werd 
nog de hele zonnepanelendiscussie 
boven gehaald. Mooi om zien”.

Screenen, matchen en coachen

Ruud Maerien licht toe: “Bij VINAC 
werken we standaard in drie 
fases. In een eerste fase gaan we 
screenen. Als er een kandidaat zich 
aanmeldt, dan starten we met een 
kennismaking en een verkenning 
van de interesses. Van daaruit gaan 
we op zoek naar een organisatie 
of bedrijf dat past bij de interesse 
van onze VINAC’er. Op dat moment 
zoeken we naar een match. We 
contacteren de organisatie of het 
bedrijf en gaan in overleg  met 
hen over de mogelijke opdracht, 
het aantal uren en de praktische 
afspraken. Dat leggen we vast in 
een overeenkomst. Vervolgens gaat 
de VINAC’er wekelijks enkele uren 
aan de slag om werkervaring op te 
doen.” 

De consulent coacht de VINAC’er 
en de organisatie of het bedrijf en 
stuurt bij waar nodig. VINAC werkt 
aan een duurzaam en langdurig 
contact. Dit om structuur en 
stabiliteit te voorzien voor alle 
partijen.

Digitale kloof tijdens COVID19

Sinds januari 2021 werken we 
structureel samen met Centrum 
Basiseducatie. Tijdens de eerste 
golf van de coronacrisis hebben 
we een groot aantal mensen niet 
kunnen bereiken. We merkten 
dat niet iedereen even digitaal 
vaardig was. Naar sociaal contact 
en bereikbaarheid toe was dit echt 
een beperking. We hebben samen 
met basiseducatie en Digidak, 
‘de digitale vraag’ opgestart. 
Hier kunnen onder andere onze 
VINAC’ers en ook personen met 
een problematiek waardoor 
betaald werk momenteel nog te 
moeilijk is, terecht om alle vragen 
over digitale zaken te stellen. 
Bijvoorbeeld het opstarten en 
gebruik van een laptop, gsm van 
internet voorzien, handige app’s 
installeren en leren gebruiken, 
een mailadres aanmaken, … Deze 
digitale vaardigheden zorgen 
ervoor dat de cliënt en consulent 
van VINAC beter in contact kunnen 
blijven met elkaar.

Wat je nog 
niet wist:
• Sinds de start heeft VINAC 

met 53 kandidaten een 
kennismakingsgesprek  
gehad en zijn er 28 mensen 
ingeschakeld in een traject.

• Op dit moment worden er 
wekelijks 61 uren gepresteerd 
door VINAC’ers

• Bijna de helft van onze  
VINAC’ers heeft een achter-
grond met een psychische 
problematiek en 40% heeft 
medische problemen. 

 Maar deelnemen aan VINAC 
doet het welzijn en het  
emotioneel welbevinden 
stijgen met de volle 200%. 😊

• We zijn steeds actief op zoek 
naar nieuwe organisaties 
en bedrijven om samen te 
werken. Ken je een bedrijf  
dat interesse heeft? 

 Stuur dan een mail naar 
 vinac@stadsregioturnhout.be.

2020 
EEN UITDAGEND JAAR, OOK VOOR WIJKWERKEN

In 2020 waren er in de vier gemeen-
ten van de stadsregio in totaal 289 
wijkwerkers actief. Samen werkten 
ze 47.000 uren bij organisaties en 
particulieren. De meest voorko-
mende taken zijn activiteiten in 
functie van preventie (denk aan 
de gemachtigd opzichters, die de 
schoolkinderen veilig laten over-
steken), hulp bij administratieve 
taken, klein tuinonderhoud, kleine 
herstellings- en onderhoudswer-
ken, land- en tuinbouwactiviteiten, 
logistieke taken (bijvoorbeeld in 
woonzorgcentra), ondersteuning 
en hulp bieden in de begeleiding 
van en in huishoudelijke taken bij 
particulieren.

Intussen weten we dat in maart 
2020 het leven voor een hele tijd 
veranderde. De gebruikers van het 
wijkwerken kwamen voor extra 
uitdagingen te staan omwille van 
corona. Door de lockdown was het 
namelijk onmogelijk voor een aan-

tal organisaties om wijkwerkers te 
ontvangen en de activiteiten verder 
te zetten. Maar dankzij de inzet van 
de wijkwerkconsulenten bleven 
bijna alle wijkwerkers, weliswaar 
met beperktere uren en de nodige 
preventiemaatregelen, toch aan de 
slag. Dat komt omdat er tijdens en 
na de eerste lockdown opnieuw 
meer vraag kwam naar assistentie 
bij onze scholen. Ook werden wijk-

jaartal uurprestaties  
 Wijkwerkers
2020 46 382

2019 63 531

2018 63 772

In 2020 hadden we  
voor wijkwerken:

Enkele cijfers

werkers ingeschakeld in het ma-
ken van zo’n 2.000 mondmaskers 
voor het personeel van heel wat 
scholen, maar ook voor de politie  
van Turnhout, het kinderopvang- 
initiatief Lentekind en het gemeen-
tepersoneel van Oud-Turnhout.
Verder waren onze wijkwerkers 
actief in het triagecentrum en op 
de markten om de organisatie daar 
mee in goede banen te leiden.
 

Elke gemeente had tot eind 2017 een eigen Plaatselijk Werkgelegenheids-agentschap, beter gekend als 
PWA. Sinds 1 januari 2018 vervangt Wijkwerken het PWA. Dankzij de samenwerking in de stadsregio op 
het vlak van sociale economie, hebben onze vier gemeenten gekozen om Wijkwerken in te bedden in de 
projectvereniging. Dit gebeurt in samenwerking met VDAB.
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woonzorgcentrum

gebruikers
338

wijkwerkers
289

Fatima
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In mei 2019 was Stadsregio Turnhout de gastheer voor de 
PlanDag die meer dan 120 Nederlandse en Vlaamse planologen 
en stedenbouwkundigen naar onze regio bracht. Samen gingen 
we na hoe in gebiedsgerichte programma’s, schaalniveaus en 
betrokken partijen beter kunnen samenwerken. Als resultaat zijn 
er vier aanbevelingen geformuleerd om te komen tot die versterkte, 
gezamenlijke aanpak voor onze regio.

1 “ZET DE STAP VAN BESTUURSKRACHT NAAR 
SAMENWERKINGSKRACHT MET FOCUS OP UITVOERING.”  

 Gebiedsontwikkeling is ontegensprekelijk complexer geworden, alleen 
al door het groter aantal betrokken partijen die toenemen. Het is nodig 
werk te maken van een verruiming van het begrip bestuurskracht 
naar samenwerkingskracht om in de stadsregio iets gedaan te krijgen. 
Onze vier gemeenten moeten ervoor zorgen dat initiatieven van al die 
verschillende partijen en op al die verschillende momenten bijdragen aan 
of minstens passen binnen eenzelfde ambitie.

2 “CREËER SCHERPTE IN DE VERHOUDING TUSSEN CENTRALE OVERHEID 
EN HET REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND.” 

 
 Het advies aan onze vier gemeenten is dat we aan de Vlaamse overheden 

expliciteren welke opgaven de betrokken gemeenten samen willen 
oppakken.

3 “MAAK HET GROTE PLAATJE DUIDELIJK.”

 Visie, visie, visie. Individuele projecten kunnen inschatten vanuit een groter 
verband is een grote hefboom voor meer kwaliteitsvolle projecten. En het 
prikkelt mensen tot initiatief. Visies hebben de kracht om verbanden te 
laten zien en hun aanwezigheid stelt partners in staat om op plan- en 
projectniveau hun krachten te bundelen en vanuit visie een plan uit te 
werken.

120 Nederlandse en Vlaamse  
experts geven stadsregio advies

4 “KIES INSTRUMENTEN VOOR GEBIEDSONTWIKKELING 
 GEVAL PER GEVAL.” 
 
 Als gevolg van de complexiteit waarin overheden allerhande koppelingen 

moeten maken tussen partners, betrokkenen (met middelen), ambities, 
… is het niet langer mogelijk om processen voor gebiedsontwikkeling te 
ontwerpen vanuit een op voorhand bepaald instrument. Het is dus nodig 
om een facilitator of een regisseur in te zetten die inventariseert wie bij de 
gebiedsontwikkeling betrokken zijn, wat de betrokkenen met het gebied 
willen, wat hiervoor nodig is en wie het kan of moet inbrengen en hoever 
de dialoog en het opbouwen van vertrouwen is gevorderd.

Als kers op de taart werd de jaarlijks academische wedstrijd voor Planologen 
gewonnen door coördinator stadsprojecten, Ive Van Bouwel (Turnhout) voor 
zijn paper “Tussen droom en daad: een vereveningsverhaal met meerdere 
kanten”. De paper gaat over de complexiteit van ontwikkelingsprojecten met 
alle verschillende partijen en hun belangen. 

Hier kunnen ze het boek van de Plandag 2019: Meer met Meer gratis down-
loaden: https://plandag.net/wp-content/uploads/PlanDag2019_web.pdf

Zoek je cijfers? Dan kan je ze hier vinden.

Wil je graag een snelle weergave van cijfergegevens?  
Dan surf je naar www.stadsregioturnhout.incijfers.be/
dashboard. Daar kan je per thema een aantal grafieken 
en tabellen terug vinden. Je kan daar ook per thema 
rapporten downloaden. In deze rapporten vind je een 
samenvatting van de gegevens voor het gekozen thema. 
Het geeft meteen een mooie en vooral snelle weergave.

Ben je op zoek naar meer specifieke cijfers? Of wil 
je graag zelf grafieken samenstellen? Dan kan je dit 
uittesten op www.stadsregioturnhout.incijfers.be/jive. 
Daar kan je zelf creatief aan de slag met cijfers en 
gegevens.

Samen werken aan Stadsregio in Cijfers

Aantal huishoudens in stadsregio Turnhout  
per gemeente in 2020

Huurders/ eigenaars 2020

5 660

1 638

BEERSE

905

3 663

VOSSELAAR

7 972

12 060

TURNHOUT

1 139

4 497

OUD- TURNHOUT

11 654

31%20,2%39,8%19,8%22,4%

69%79,8%60,2%80,2%77,6%

25 880

STADSREGIO

04
2035

maart

Arbeidsplaatsen 
in de Stadsregio  

in 2019

44 952

Grijze druk van 2010 tot 2035  
per gemeente

  Beerse        Vosselaar        Turnhout        Oud - Turnhout

2010 2035

20

36

24

40

52

28

44

56

32

48

60

TOTAAL STADSREGIO: 37 554

7 301

4 569

5 647

20 037

VOSSELAAR

Ive Van Bouwel ontvangt zijn prijs.

De grijze druk is de verhouding van de 65-plussers  
tegenover de beroepsactieve bevolking (20 tot 64 jaar).

OUD-TURNHOUT

TURNHOUT

BEERSE
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Kan jij het sneller? 
We dagen je graag uit.
Wouter, een vriend van onze collega Katleen, deed de test: Op welgeteld  
40 seconden kan ik via de site www.stadsregioturnhout.incijfers.be 
lezen dat de stadsregio in 2020 88.988 inwoners telde.
Nog eens 15 seconden later heb ik via de pagina ‘bevolking’ het rapport 
‘demografie’ in bezit waarin verschillende kerncijfers zijn opgenomen.
En vervolgens kan ik op een totaal van minder dan een minuut en  
30 seconden, via het thema ‘wonen’, gegevens visualiseren over  
het aantal huishoudens en leer ik meteen dat in de hele stadsregio  
zo’n 31% huurders wonen.

De natuurlijke aangroei in 2019 per gemeente 
Het aantal inwoners per gemeente in 2020  
en de prognose voor 2035

2020 2035
18 157 19 662

2020 2035 45 435 46 889

2020 2035

14 032 14 469

2020 2035

11 364 12 106

woonzorgcentrum

VOSSELAAR 5 545 4 492

OUD-TURNHOUT 7 374 5 536

BEERSE 9 252 7 234

TURNHOUT 20 428 19 820

TOTAAL 42 599 37 082

Ingeschreven  
personenwagens

2019

private
huishoudens  

2019

(met het aantal geboortes en het aantal sterfgevallen)

VOSSELAAR 97 86

OUD-TURNHOUT 133 118

BEERSE 173 137

TURNHOUT 602 393

TURNHOUT - BY NIGHTVOSSELAAR - CENTRUM

OUD-TURNHOUT - DE LIEREMANBEERSE - DE VAART
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