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Goedkeuring vorig verslag
Overlopen financieel verslag en jaarverslag 2017
Turnhout 2040, hoe zie we de ontwikkelingen in Turnhout binnen 20 jaar
Varia

Vorig verslag:
In het verslag was het voorstel voor de vergaderdata van 2018 opgenomen, dit voorstel is goedgekeurd
door de leden. Enkel de vergadering van 1 februari vervalt en wordt vervangen door een stadsregionale
Gecoro op 24 januari.
De vergaderdata voor 2018: 11 januari, 24 januari stadsregionale Gecoro, 1 maart, 19 april, 3 mei, 7
juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 8 november, 6 december. De Gecoro’s van juli en
augustus gaan enkel door indien het strikt noodzakelijk is.
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
Kasverslag 2017:

Zichtrekening
AARD
INKOMSTEN
Saldo op 01/01/2017
1 kosten bankrekening
2 storting spaarrekening
5.226,52
3 terugvordering presentie 2015
4 nieuwjaarsdrink
5 kosten bankrekening
6 kosten bankrekening
7 toelage Stad Turnhout
500
8 kosten bankrekening
9 uitbetaling presentiegeld
10 kosten bankrekening
broodjes startdag
11 stadsboerderij
12 dranken stadsboerderij
13 begeleiding startdag Vorming+
14 kosten bankrekening
jaartotaal
5.726,52
Saldo op 01/01/2018
Spaarrekening
AARD
INKOMSTEN
Saldo op 01/01/2017
1 interesten
4,09
2 roerende voorheffing
3 kosten bankrekening
4 terugvordering presentie 2015
5 interesten
2,61
6 roerende voorheffing
7 interesten
2,62
8 roerende voorheffing
9 interesten
2,65
10 roerende voorheffing
jaartotaal
11,97
Saldo op 01/01/2018

UITGAVEN

SALDO REKENING
1.946,68

15,22
5.226,52
86
0,74
0,74

1.931,46

0,74
1.659,54
18,92

2.343,24
683,7
664,78

130
48,5
360
3,7
7.550,62

534,78
486,28

1.844,72
1.843,98

-1.824,10
122,58

UITGAVEN

SALDO REKENING
14.791,63

1,1
4,44
5.226,52

9.563,66

0,78

9.565,49

0,79

9.567,32

0,8
5.234,43

9.569,17
-5.222,46
9.569,17
jaarsaldo totaal

-7.046,56

Turnhout 2040, hoe zien we de ontwikkelingen in Turnhout de komende 20 jaar:
We overlopen eerst “Turnhout, de Bezige Bijenkorf” opgemaakt door studiebureau Stramien . Deze nota
is voor een groot stuk de leidraad die gebruikt is voor de opmaak van het huidige structuurplan. De start
van het verhaal hierachter is eigenlijk al begonnen in 1997 maar is nog steeds voor een groot stuk
actueel. Een aantal van de punten die in deze nota beschreven staan, zijn gerealiseerd. Een aantal
andere projecten zien we nu pas gevisualiseerd worden maar hebben nog een aantal jaren nodig om te
groeien. Voor een aantal zaken is er duidelijk nog veel werk aan de winkel en is de realiteit

weerbarstiger. De nota werd als positief ideaalbeeld geschetst en had als bedoeling om een visie uit te
werken. Nu blijkt dat mits een aantal aanpassingen de nota nog steeds richting kan geven aan de
volgende 20 jaar. Met dit in het achterhoofd gaan we de komende maanden nadenken over hoe we als
Gecoro Turnhout zien in 2040.
Er worden 3 werkgroepjes gevormd die een half uurtje brainstormen over thema’s die zij graag
verwezenlijkt zien tegen 2040.
Eerste groep:
- Voor het noorden moet er werk gemaakt worden van de realisatie van een nationaal park, met
daadkrachtige oplossingen voor de landbouw in dit gebied.
- Voor het centrum moet er een betere samenwerking komen tussen cultuur, handel en toerisme.
Elk apart doen zij het op zich goed, de samenwerking kan zeker beter.
- Een vlottere mobiliteit zal er voor zorgen dat de connectie tussen de rand en het centrum
soepeler verloopt. Hierdoor wordt ook de beleving in Turnhout een stuk aangenamer.
- Men moet durven keuzes maken en inzetten op realiseren
- Het is belangrijk om op nationaal of Vlaams niveau de nodige steun te zoeken en te vinden.
Tweede groep:
- De uitrol van een warmtenet. Energie door geothermie wordt een belangrijk gegeven
- Focus op de buurten. De buurtwerking kan dienen als basis hiervoor
- Zorgen voor kwalitatieve woningen en leefomgeving
- Op gebied van werkgelegenheid en vorming moeten we zorgen dat we snel mee zijn met de
grote evoluties in de wereld zodat de vorming beter afgestemd wordt op de bedrijvigheid. Er
moet een nog straffer locatiebeleid komen
Derde groep:
- De hele oefening mag niet enkel over Turnhout gaan maar moet stadsregionaal bekeken
worden, samen met de partners uit de regio
- Als centrumstad behouden we een grote verantwoordelijkheid voor zorg, onderwijs en cultuur in
de regio
- De vervoersregio Turnhout neemt een belangrijke rol in voor de stadsregio
- Het vormen van een Euregio met stadsregio Turnhout als middelpunt in het gebied tussen
Hoogstraten, Breda, Tilburg, Eindhoven, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau
- Nieuwe visie ontwikkelen voor Turnhout als kantoorstad, aanbieden in het centrum samen met
kinderopvang en de nodige voorzieningen
- Verhandelbare grondrechten, compacte stad versus open ruimte
- Focussen op ambachtelijke, gepersonaliseerde op maat gemaakte zaken in eigen streek, bv
met 3D-printer. Leveringen gebeuren vanuit een depot buiten het centrum via elektrische
wagens.
Tegen de Gecoro van april gaan we proberen om de informatie van vandaag en van de denkdag samen
in een tekst te gieten en deze dan samen bespreken. Het is hierbij belangrijk dat we tot een tekst
kunnen komen die ook gelezen kan worden als buitenstaander, als inwoner van de omliggende
gemeenten. We moeten proberen te zorgen dat we genoeg aantrekkingskracht voor buitenuit creëren
want veel thema’s zijn inderdaad niet enkel binnen de stad te houden. Als Gecoro moeten we proberen
een bindende kracht te zijn tussen de verschillende besturen van de regio.

Varia:
-

In uitvoering van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Meerjarenprogramma 20172020 met als titel ‘Ruimte maken voor mens en natuur’, ontwikkelt het Team Vlaams
Bouwmeester de “Bouwmeester Scan”. Met deze tool kunnen lokale besturen voor het
grondgebied van hun gemeente een diagnose laten opmaken van de ruimtelijke en
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op ‘de ontwikkeling van een concrete agenda
van projecten en beleidsmatige ingrepen, voor de transitie naar een aangenamere, gezondere,
beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en
duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen’. Er wordt op
stadregionaal niveau bekeken om hier op in te schrijven.
(Noot ter opvolging: Ondertussen is het duidelijk dat centrumsteden geen aanspraak kunnen
maken op deze bouwmeesterscan, en dat enkel individuele gemeenten kunnen inschrijven)

-

Het beeldkwaliteitsplan wordt nog geagendeerd op het CBS. Cedric stelt dit nadien ook nog
voor op de commissie. Het beeldkwaliteitsplan is vooral een document om richtinggevend te
zijn, om kwaliteit te bespreken.

-

We informeren nog bij Astrid of zij al afspraken gemaakt heeft om te bekijken om de
vergaderingen van de buurtraad en de Gecoro indien mogelijk niet meer te laten samen vallen.

