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VOORWOORD 
 
Beste Oud-Turnhoutenaar,  
Graag willen we je deze infogids aanbieden waarin je op een beknopte en overzichtelijke wijze onze organi-
satie kan ontdekken. Naast een overzicht van onze diensten kan je ook heel wat nuttige telefoonnummers 
en andere contactgegevens terugvinden.  
Het is een mooie aanvulling naast het gemeentelijke infomagazine en onze vernieuwde website om je op de 
hoogte te brengen waar je terecht kan met je vragen of opmerkingen en wat er allemaal te beleven valt in 
onze mooie gemeente. Onze website blijft natuurlijk de belangrijkste bron om de meest recente informatie 
te vinden over onze dienstverlening.  
Om alle mensen vlot en efficiënt te kunnen helpen in het gemeentehuis, werken we al geruime tijd op af-
spraak. Een aanpassing in de beginfase, maar ondertussen merken de meeste bezoekers de meerwaarde hier-
van. Heel wat inwoners zijn ook geholpen na een bezoek aan ons e-loket via onze website of na een eenvoudig 
telefoontje met onze diensten.  
Een oprechte dank aan de adverteerders en aan iedereen die zijn schouders heeft gezet op de realisatie van 
deze editie.  
Wij wensen u alvast veel leesplezier. 
 
Bob Coppens, 
burgemeester 
 

COLOFON 
 

Verantwoordelijke uitgever: gemeentebestuur Oud-Turnhout  
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding: 

Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv, 
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo 

Tel. 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be  
In opdracht van het gemeentebestuur van Oud-Turnhout 

 

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS 
 
Alle diensten in het gemeentehuis werken op afspraak. Maak vooraf je afspraak. 
Voor de aankoop van bio- en pmd-zakken en grof vuilklevers is geen afspraak nodig. Daarvoor kan je aan het 
onthaal terecht tijdens de openingsuren. 
 
Maak een afspraak met … 
burgerzaken 
•     plan zelf je afspraak in via www.oud-turnhout.be 
•     014 46 22 21 
 
ruimtelijke ordening en omgeving 
•     ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be 
•     014 46 22 63 
 
sociale dienst 
•     socialedienst@oud-turnhout.be 
•     014 46 22 66 
• Is het de eerste keer dat je contact opneemt met 

de sociale dienst? Dan ben je zonder afspraak 
welkom op de onthaal intakemomenten, iedere 
weekdag tussen 8.30 en 11.30 uur. 

andere 
•     info@oud-turnhout.be 
•     014 46 22 11 
 
Je kan een afspraak maken tijdens volgende uren: 
•     maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12 uur 
•     dinsdagavond tussen 17.30 en 19.30 uur 
 
Daarnaast zijn onze diensten elke werkdag in de na-
middag telefonisch bereikbaar van 13.30 tot 16 uur, 
met uitzondering van vrijdagnamiddag. 
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INFO - NOODNUMMERS 
 
Nuttige telefoonnummers  
Gemeente: 
Gemeentehuis (algemeen):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 46 22 11  
Sociaal Huis (algemeen):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 46 22 66 
Bibliotheek:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 45 36 36 
Recyclagepark:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 41 95 75 
Toerisme:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .014 47 94 94 
 
Hulpdiensten: 
Europees noodnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112  
Ambulance:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112  
Brandweer:  
•     noodoproep: 112 (dringende interventies)  
•     melden niet dringende interventie (stormschade, wespennest, waterschade, ...):  
     via www.hvztaxandria.be 
 
Politie:  
•     noodoproep:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 - 112  
•     Lokale Politie Regio Turnhout politiepost Oud-Turnhout:  . . . . . . . . . . . . . . . . .014 46 22 88   
 
Algemeen contact 
Gemeentebestuur Oud-Turnhout, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout  . . . . . . . . . . . . . .014 46 22 11 
info@oud-turnhout.be   
www.oud-turnhout.be  
 
Ziekenhuizen 
AZ Turnhout vzw 
-     Campus Sint-Jozef: Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout 
-     Campus Sint-Elisabeth:  Rubensstraat 166, 2300 Turnhout 
 
014 40 60 11 - info@azturnhout.be - www.azturnhout.be  
 
Dienst spoedgevallen AZ Turnhout 
-     Campus Sint-Elisabeth: Rubensstraat 166, 2300 Turnhout 
-     Uitzondering voor kinderen (t.e.m. 14 jaar) en patiënten gynaecologie-verloskunde:  
     Campus Sint-Jozef: Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout  
 
Wachtdienst 
Wachtdienst huisarts 
De huisartsenwachtpost regio Turnhout kan je bereiken op het centraal oproepnummer 014 410 410. Er is 
24/24 een huisarts aanwezig tijdens het weekend van vrijdagavond 20 uur tot maandagmorgen 8 uur. Op of-
ficiële feestdagen is dit vanaf 20 uur de avond voor de feestdag tot 8 uur de dag na de feestdag.  
 
Locatie 
Campus Blairon 410, 2300 Turnhout 
014 410 410  
www.wachtpost.be 
 
Wachtdienst apothekers 
Bij apothekers van wacht kan je tot 22.00 uur terecht. Je vindt ze terug via www.apotheek.be.  
 
Wachtdienst tandartsen 
De wachtdienst algemene tandarts verzorgt in geheel Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is enkel toe-
gankelijk voor dringende gevallen en levert uitsluitend een noodbehandeling. 
 
0903 39 969 (1,50 EUR/minuut)  
www.tandarts.be/wachtdienst
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OVER OUD-TURNHOUT… 
 
Oud-Turnhout ligt in het noordoosten van de Antwerpse Kempen, niet ver van de Nederlandse grens. De ge-
meente heeft een oppervlakte van 3.986 ha (39,86 km²) en telt ongeveer 14.500 inwoners. 
 
In Oud-Turnhout zijn er drie woonkernen, die ook de parochies zijn: Centrum/Sint-Bavo, Oosthoven/Sint-
Antonius-Abt, Zwaneven/Onbevlekt Hart van Maria. 
  
Oud-Turnhout is van een hoofdzakelijk agrarische gemeente geëvolueerd naar een volwaardige residentiële 
gemeente, waar men nog de rust kan vinden in de vele heide- en bosgebieden.  
 

Geschiedenis 
Op 22 juli 1836, zes jaar na de onafhankelijkheid van 
België, richten de bewoners van enkele gehuchten 
voor de eerste maal aan de hogere overheid een ver-
zoek tot afscheiding van Turnhout. Dit werd echter 
verworpen, net als de tweede en de derde aanvraag 
(1852 en 1853). Vijf jaar later geeft de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een gunstig advies, de Se-
naat stemt in en Koning Leopold I tekent op 29 de-
cember 1858 het besluit. Oud-Turnhout is vanaf 1 
januari 1859 een zelfstandige gemeente met 2.807 in-
woners. 
 
De Oud-Turnhoutenaren wisten van aanpakken 
• kerken en pastories (1893 - 1896 - 1918 - 1956 - 

1957) 
• kloosters en scholen (1897 - 1905 - 1928 - 1956) 
• nieuw gemeentehuis (1908: herstel oorlogs-

schade en bijbouwen nieuwe vleugel: 1943) 
• in 1893 werd de buurtspoorweg Turnhout-Aren-

donk ingehuldigd, later volgden de lijnen Turn-
hout-Meerhout en Turnhout-Mol 

• het eerste elektriciteitsnet voor de verlichting 
werd in 1910 in gebruik genomen 

  
Na 120 jaar autonomie dreigde opnieuw de fusie met 
Turnhout. Maar door de onverzettelijkheid van de ge-
meenteraad o.l.v. burgemeester Jan Nuyts bleven wij 
een zelfstandige gemeente en werd de schade be-
perkt tot enkele grenscorrecties. Op 1/1/1977 werden 
Schoonbroek bij Retie en Kijkverdriet bij Ravels ge-
voegd. Door deze grenscorrecties verloren we 1.038 
inwoners en verminderde de oppervlakte van 4.774 
ha tot de huidige 3.986 ha. 
  
Ook de voorbije decennia bleef de gemeente inves-
teren in moderne infrastructuur. Oud-Turnhout be-
schikt over moderne cultuur-, jeugd- en 
sportinfrastructuur, een centraal gelegen administra-
tief centrum, een dienstencentrum Eigenaard, een 
eigen containerpark, een uitgebreid toeristisch aan-
bod, moderne scholen en blijft haar wegennet con-
tinu verbeteren. 
 

Naamgeving 
OUD - TURN - HOUT 
Over de oorsprong en de betekenis van de naam 
Oud-Turnhout is men het nog steeds niet eens. 
Nochtans duikt de naam reeds in de 14de-15de eeuw 
op: Vetus Turnholtum (1333), Oud-Tuernout (1405-
1406), Viès-Tournout (1414). 
 
• Voor ‘oud’ zijn twee verklaringen mogelijk. Het is 

ofwel letterlijk te interpreteren: de oudst be-
volkte gehuchten van Turnhout, maar het kan 
evenzeer van het Middelnederlandse ‘ouwe’ 
komen, een met water doorsneden beemd.   

• Over de herkomst van ‘turn’ zijn er meerdere 
theorieën. Turn zou van het Germaanse turn of 
torn afstammen, wat toren betekent. Deze uitkijk-
toren aan de rand van het bos diende om inval-
lende volksstammen te bespeuren. Turn kan ook 
afgeleid zijn van het Germaanse Turnum, wat 
doornboom betekent. 
Ook Tuerenhoutervoort en Turnichalt worden als 
mogelijke oorsprong van Turnhout aangehaald. 
Tuerenhoutervoort betekent doorwaadbare 
plaats op de weg naar Turnhout. Sommigen dach-
ten aan de plaats waar nu bij het binnenkomen 
van Oud-Turnhout, vanuit Turnhout, de brug over 
de Aa ligt. Daaruit concludeerde men dat die 
doorwaadbare plaats zich op het Stokt (de weg 
van Turnhout naar Antwerpen) bevond. 
Turnichalt werd ten tijde van de Salische Franken 
(Wet van 422) vermeld als Maalberg of vergader- 
of rechtsplaats. Maar vermits er geen bewijzen zijn 
dat de Salische Franken zich in onze streken heb-
ben gevestigd, is men van deze theorie afgestapt. 

• ‘Hout’ kan gemakkelijk verklaard worden: bos. 
 
Logo 
Sinds 2021 communiceert de gemeente Oud- 
Turnhout met een eigentijds logo en huisstijl. 
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DIENST BURGERZAKEN 
 
De dienst burgerzaken bevindt zich op de benedenverdieping van het gemeentehuis. Met deze gemeentelijke 
dienst kom je het meest in contact. De dienst burgerzaken houdt nauwkeurig alle gegevens bij van de inwo-
ners van Oud-Turnhout. Vanaf je geboorte tot je oude dag, kan je er terecht. De drie belangrijkste gebeurte-
nissen in een mensenleven worden hier geregistreerd: geboorte, huwelijk en overlijden. Ook de voorbereiding,  
organisatie en coördinatie van de verkiezingen gebeurt door deze dienst. Bij de dienst burgerzaken meld je 
je adreswijziging, haal je je identiteitskaart en rijbewijs af en vraag je een reispas aan. Verder kan je er terecht 
voor  attesten, uittreksels, verklaringen uit het bevolkingsregister en nog een heleboel andere zaken.   
 
De dienst burgerzaken heeft een zeer uitgebreid digitaal loket. Hierdoor kan je heel wat van deze  
zaken van thuis uit regelen en hoef je niet naar het gemeentehuis te komen. Je kan ervoor terecht op 
www.oud-turnhout.be/burgerzaken. 
Kom je toch liever langs op het gemeentehuis, vergeet dan zeker geen afspraak te maken via  
www.oud-turnhout.be/afspraak.  

Waarvoor kan je terecht op de 
dienst burgerzaken? 
Identiteit: 
• EID (elektronische identiteitskaart) 
• Kids-Id 
• Rijksregisternummer 
• Naamswijziging 
 
Huwelijk en samenwonen: 
• Huwelijk aangeven 
• Huwelijksakte 
• Wettelijk samenwonen 
• Akte van echtscheiding 
 
Overlijden: 
• Overlijden aangeven 
• Registratie wilsverklaring/euthanasie/orgaandonor 
 
Rijbewijs: 
• Europees rijbewijs 
• Voorlopig rijbewijs 
• Internationaal rijbewijs 
 
Verhuizen: 
• Adreswijziging (binnen- of buitenland) 
• Ambtshalve schrapping 
 
Geboorte: 
• Kind erkennen 
• Geboorte aangeven 
• Adoptie 
 
Niet-Belgen: 
• Elektronische Vreemdelingenkaart  
• Inschrijving vreemdelingen 
• Belg worden 
 
Reizen 
• Reispas 
• Visum 
• Reistoelating voor minderjarigen

Digitaal loket 
Via het digitaal loket op www.oud-turnhout.be is het 
mogelijk om online aanvragen te doen of attesten op 
te vragen. Zo kan je van achter je computer ondere 
andere een adreswijziging doorgeven, een bewijs van 
woonst of een uittreksel uit het strafregister (voor-
heen bewijs goed gedrag en zeden) aanvragen.  
 
Dienst Burgerzaken 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 21 
burgerzaken@oud-turnhout.be 
 
De dienst burgerzaken werkt op afspraak:  
www.oud-turnhout.be/afspraak
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WONEN EN OMGEVING 
 

Bouwen en verbouwen 
Ga je bouwen of verbouwen? Wil je vastgoedinfor-
matie opvragen of je (nieuwe) huis laten aansluiten 
op de riolering? Wil je een boom vellen en heb je 
mogelijk een kapvergunning nodig? Je kan met al je 
vragen over bouwen en verbouwen terecht op deze 
dienst. Je krijgt er onder meer info over premies en 
subsidies, verkavelingsdossiers en stedenbouwkun-
dige attesten. 
 
Dienst Ruimtelijke ordening 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 63 
ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be 
De dienst ruimtelijke ordening werkt op afspraak. 
 
Leefmilieu 
Wil je een ingedeelde inrichting of activiteit exploi-
teren of een openbaar onderzoek raadplegen? Heb 
je algemene vragen over het leefmilieu in je omge-
ving? Dan kan je informatie inwinnen bij de dienst 
Milieu.  
 
Milieudienst 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 13 
milieu@oud-turnhout.be

Wonen 
Ben je huurder, eigenaar of verhuurder? Wonen 
Stadsregio Turnhout helpt je elke donderdag op het 
gemeentehuis van Oud-Turnhout met al je vragen 
over wonen en huisvesting. 
Gratis informatie, gepersonaliseerd advies, onder-
steuning en begeleiding voor al je vragen over 
wonen:  
• premies en financiële voordelen omtrent wonen 

en verbouwen (renovatiepremie, verbeterings- en 
aanpassingspremie …)  

• de Vlaamse Energielening voor energiebespa-
rende investeringen  

• kwaliteit en veiligheid van woningen en woon-
omgeving (problemen, conformiteitsattest …)  

• leegstand en verwaarlozing  
• basisinfo over (ver)huren en huurwetgeving  
• sociaal en betaalbaar wonen (inschrijving voor 

een sociale huurwoning, huursubsidie (bij ver-
huis), huurpremie …) 

 
Wonen Stadsregio Turnhout 
014 44 33 95 
wonen@stadsregioturnhout.be 
 
telefonisch bereikbaar: 
maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 
maandagnamiddag: 13.30 - 16 uur 
zitdag in gemeentehuis Oud-Turnhout: 
elke donderdag: 8.30 -12 uur 
1ste dinsdag van maand: 17.30 - 19.30 uur 
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AFVAL EN RECYCLEREN 
 
Afvalkalender 
In december ontvang je de ophaalkalender in je brie-
venbus. Nieuwe inwoners ontvangen deze bij hun in-
schrijving. Op de afvalkalender vind je een overzicht 
van de ophaaldata en de verschillende soorten afval 
die opgehaald worden. 
 
Vergeet ook niet de gratis app ‘Recycle’ te downloa-
den. De gratis app 'Recycle!' geeft je alle info over de 
afvalinzamelingen aan de hand van een handige af-
valkalender met herinneringen, sorteerinfo en een 
overzicht van de inzamelpunten in je buurt, inclusief 
de openingsuren van het recyclagepark. Zo mis je 
geen enkele huisvuilinzameling meer. 
 
De ophalingen starten ’s morgens om 7 uur; in juli en 
augustus is dit om 6.30 uur. Afval dat om één of an-
dere reden niet werden opgehaald door de ophaal-
dienst, dienen terug binnen genomen te worden. Met 
al je vragen over afval kan je terecht bij de afval-
infolijn van IOK Afvalbeheer op het nummer 014 56 
27 75. Je kan ook contact opnemen met de ophaal-
dienst via www.iok.be.  
 
Diftar: restafval en gft 
De ophaling van restafval en gft gebeurt volgens het 
Diftarsysteem. Diftar is de afkorting van ‘gedifferen-
tieerd tarief’ en past het eerlijke principe ‘de vervuiler 
betaalt’ toe. Het afval dat je aanbiedt, wordt gewo-
gen. Naarmate je minder afval meegeeft, zal je min-
der betalen. 
 
Grijze container voor restafval 
Elk gezin heeft verplicht een grijze container voor 
restafval. Je hebt de keuze tussen een gewone con-
tainer van 120 liter of een grote van 240 liter. Een 
kleine container van 40 liter kan enkel aangevraagd 
worden voor appartementen, studio’s, aaneenslui-
tende bebouwing, serviceflats, bejaardenwoningen 
en huizen die verder dan 150 meter van de reguliere 
ophaalronde liggen.   
Wisselen van containervolume kan via de gratis Dif-
tar-informatielijn op het nummer 0800 97 687. 
 
Groene container voor groente-, fruit- en 
tuinafval (gft)  
Als je dat wil, kan je ook een groene Diftarcontainer 
voor gft nemen. Het standaardformaat is 120 liter. 
Een kleine container van 40 liter kan enkel aange-
vraagd worden voor appartementen, studio’s, aan-
eensluitende bebouwing, serviceflats, 
bejaardenwoningen en huizen die verder dan 150 
meter van de reguliere ophaalronde liggen.  
Een gft-container via Diftar is niet verplicht. Als je zelf 
composteert, kan je de groene Diftarcontainer op-
zeggen of wisselen van containervolume via de gratis 

Diftar-informatielijn op het nummer 0800 97 687. 
Je mag groente-,fruitafval en tuinafval niet aanbieden 
op het recyclagepark. De groene container wordt 
enkel en alleen geledigd door de ophaaldienst tij-
dens de reguliere inzameling. 
 
Toelage Diftar omwille van medische  
redenen  
Het gemeentebestuur voorziet een toelage van 50 
euro per jaar voor personen die om medische rede-
nen een grotere afvalproductie hebben. Deze toelage 
moet aangevraagd worden met een medisch attest.  
Eens de toelage aangevraagd is, wordt die nadien au-
tomatisch jaarlijks toegekend als blijkt dat de recht-
hebbende nog in Oud-Turnhout woont. 
 
Afvalzakken 
Aan het onthaal in het gemeentehuis kan je zonder 
afspraak pmd-zakken, biobags en papieren gft-zak-
ken aankopen. 
 
Pmd-zakken 
In Oud-Turnhout kan je plastic, metaal en drankkar-
tons aanbieden voor de ophaling door gebruik te 
maken van de blauwe pmd-zak. Een rol van 24 pmd-
zakken kost 3.60 euro. 
 
Wat mag bij het pmd? 
• plastic flessen en flacons van dranken, waspro-

ducten, afwasmiddel, shampoo, douchegel, on-
derhoudsproducten, … 

• drankblikjes 
• conservenblikjes 
• aluminiumschoteltjes, -schaaltjes en -bakjes 
• spuitbussen van voeding en cosmetica 
• metalen schroefdoppen en deksels 
• kroonkurken 
• metalen dozen en bussen 
• drankkartons van vloeibare producten (melk, 

fruitsap, room, soep, saus,…) 
 
Verpakkingen moet je volledig leegmaken en spoe-
len. Het maximum volume van een verpakking be-
draagt 8 liter. Folies moeten losgemaakt worden van 
de schaaltjes en potjes voordat ze in de pmd-zak 
gaan. Lege verpakkingen mogen niet in elkaar gesto-
ken worden of aan de buitenkant van de zak beves-
tigd worden.  
 
Wat mag niet bij het pmd? 
• speelgoed 
• emmers 
• luiers 
• aluminiumfolie 
• piepschuim 
• bidons van motorolie 
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• verpakkingen die giftige of bijtende producten 
bevatten 

• verpakkingen met kindveilige sluiting 
• harde plastic voorwerpen zoals emmers, …  
 
Ophaling 
Twee keer per maand wordt pmd aan huis opgehaald 
door IOK Afvalbeheer. De ophaaldata vind je terug in 
de afvalkalender. Je mag pmd-zakken ook zelf naar 
het recyclagepark brengen.  
 
Biobags en papieren gft-zakken   
Hou je van een propere gft-container? Dan bieden 
de biobags en papieren gft-zak een oplossing. Deze 
zakken zijn goed composteerbaar en worden toege-
laten in de gft-container. Er zijn bio-afbreekbare zak-
ken (biobags) van 120 liter en papieren gft-zakken 
van 10 liter.  
 
De papieren gft-zakken zijn ook perfect voor een op-
timale biologische kringloop. 90% van de zak, met 
FSC-label, is cellulose, de ideale grondstof voor de 
productie van groen gas in de nieuwe vergistings-
installatie in Beerse.  
 
Biobags kan je aankopen voor 6 euro per rol van 10 
zakken. Voor de papieren gft-zakken betaal je 6 euro 
per pakket van 80 zakjes. 
 
Gft-containers met (biologische) zakken van een 
ander merk zullen worden geweigerd. De gft-contai-
ner zal niet worden geledigd. Dat is omdat niet alle 
bio-afbreekbare zakjes composteerbaar zijn in de 
composteringsinstallatie van IOK Afvalbeheer. 
 
Recyclagepark 
Voor de afvalfracties die niet opgehaald worden via 
de huis-aan-huisinzameling kan je terecht in het re-
cyclagepark. Het gemeentelijk recyclagepark is er 
enkel voor inwoners van Oud-Turnhout. 

De afvalstoffen moeten gedeponeerd worden in een 
speciaal daartoe voorziene container of stapelplaats. 
Je volgt de richtlijnen van de gemeentelijke toezicht-
houder(s) strikt op. Betalen op het recyclagepark kan 
enkel met bancontact.  
 
Gratis fracties  
• autobanden   
• metalen  
• papier en karton    
• klein gevaarlijk afval   
• textiel   
• hol glasafval  
• elektrische en elektronische apparaten (AEEA) 
• pmd-afval, aan te leveren in blauwe zakken   
• matrassen  
 
Betalende fracties  
• bouw- en sloopafval  
• houtafval  
• grofvuil 
• vlakglas  
• plastic  
• asbesthoudend afval  
• kringloopmateriaal 
 
Voor deze zaken dient een retributie betaald te  
worden: 
• 6 euro voor grof vuil per pak, bundel of voorwerp  
• golfplaten en andere asbestmaterialen: de eerste 

aanlevering van 200 kg per jaar/per gezin is gratis; 
vanaf de volgende levering 0,20 euro per kg, met 
een maximale aanlevering van 500 kg/jaar per 
gezin  

• landbouwfolie aangebracht op dagen door het 
schepencollege bepaald: 0,10 euro per kg 
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Voor sommige soorten restafval én voor de grotere 
hoeveelheden is het tarief afhankelijk met welk 
soort voertuig je de dingen aanlevert. Dat moet je 
bovenop de retributie voor het afval betalen: 
• een gewone personenwagen, een kleine bestel-

wagen (max 3 m³), een jeep of een monovolume-
wagen: 6 euro  

• al deze wagens met aanhangwagen zonder op-
looprem: 12 euro  

• al deze wagens met aanhangwagen met oploop-
rem: 18 euro  

• elke minimale aflevering: 3 euro 
 
Snoeikaart  
Voor snoeihout, klimop en bladeren kan je per adres 
jaarlijks een 4-beurtenkaart krijgen op het recycla-
gepark. Met deze kaart kunnen snoeihout, klimop en 
bladeren 4 keer per jaar gratis worden afgeleverd op 
het recyclagepark. Zonder kaart dien je gewoon te 
betalen. 
 
Openingsuren recyclagepark 
                        voormiddag           namiddag 
maandag        gesloten                 gesloten 
dinsdag          gesloten                 12.30 - 18.45 uur 
woensdag      10.00 - 11.45 uur    12.30 - 15.45 uur 
donderdag     10.00 - 11.45 uur    12.30 - 15.45 uur 
vrijdag            10.00 - 11.45 uur    12.30 - 15.45 uur 
zaterdag         09.00 - 11.45 uur   12.30 – 13.45 uur 
 
Contact  
Schuurhovenberg 39 
014 41 95 75 

Papier en karton 
Papier en karton wordt huis-aan-huis opgehaald in 
de gele papiercontainer. Deze container is gratis, net 
zoals de ophaling van het papier en karton. 
 
De gele container wordt één keer per maand gratis 
opgehaald door IOK. Kijk voor de data op de afval-
kalender.  
 
Wat mag WEL meegegeven worden?  
papieren en kartonnen verpakkingen - papieren zak-
ken - kartonnen dozen - tijdschriften - kranten - re-
clamebladen - boeken - telefoongidsen - schrijf- en 
machinepapier  
 
Let op: gelieve de plastic verpakkingen van kranten, 
tijdschriften en reclamebladen te verwijderen!  
 
Wat mag NIET meegegeven worden?  
vuil of vet papier - cellofaanpapier - behangpapier - 
aluminiumfolie  
 
Grof huisvuil 
Grof vuil is afval dat omwille van grootte of aard NIET 
in de grijze container kan (bv. tapijt, zetel, grote hoe-
veelheden piepschuim, kleine meubels, matrassen, ...).  
 
Er zijn 6 ophalingen per jaar. Je moet wél jouw naam 
opgeven aan de dienst afvalzaken in het gemeente-
huis, telkens als je grof vuil wil laten ophalen. Let op, 
je moet de aanvraag minstens 5 werkdagen vóór de 
ophaaldatum indienen.  
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Een ophaling van grof vuil kan je aanvragen via het 
e-loket op www.oud-turnhout.be, via 014 46 22 11 of 
aan het onthaal in het gemeentehuis. 
 
Elke bundel/pak/voorwerp:  
• mag max. 80 l. volume hebben  
• moet door twee arbeiders kunnen opgetild wor-

den (max. 50 kg)  
• moet voorzien zijn van de zelfklever "HOUD 

OUD-TURNHOUT REIN" (te koop in het gemeen-
tehuis aan 6 euro per stuk)  

• Kleinere afzonderlijke stukken (die niet in de 
grijze container kunnen) mogen bijeengebonden 
worden met een touw.  

 
Wat is GEEN grof vuil?  
grote partijen steenpuin - autobanden - grote hoe-
veelheden snoeihout - bouw- en sloopafval - elektri-
sche en elektronische apparaten (witgoed en 
bruingoed) - ... Deze zaken kan je aanleveren op het 
recyclagepark. 
 
Glas 
Alle glas bij elkaar? Neen. Is er een glasbol bij jou in 
de buurt? Zeker! 
 
Wat mag er in de glasbol? 
Let op de aantekeningen op de glasbol. De glasbol is 
uitsluitend bestemd voor het verzamelen van lege 
glasverpakking zoals bokalen, flessen, potjes, … Ver-
wijder de deksels en maak het materiaal proper 
vooraleer je het naar de glasbol brengt.  
Ook op het recyclagepark kan je hol glas gratis afle-
veren, vlakglas (bv. ruiten) is tegen betaling.   
 
Waar staan de glasbollen? 
• hoek Werkendam-Kuiltjesstraat  
• Sint-Antoniusstraat  
• parking kerk Oosthoven  
• parking kerk Centrum  
• Tramwissel  
• Dorp (gemeentehuis)  
• Meibloemstraat (aan lokaal Vriendenkring)  
• Molenbergen (aan gemeentelijke werkplaats Mo-

lenbergen)  
• kerk Zwaneven  
• Oude Arendonkse Baan (aan begraafplaats)  
• hoek Goordijk-Bosduivenlaan  
• hoek Zwanevenstraat-Blijkerstraat  
• hoek Dennenlaan-Fazantendreef   
 
Textielophaling 
Het herbruikbaar textiel wordt enkele keren per jaar 
thuis opgehaald. De ophaaldata vind je op de afval-
kalender van IOK. 
 
Het textiel moet herbruikbaar en proper zijn: kle-
dij, woningtextiel (tafellinnen, gordijnen,…), bedden- 
en linnengoed, schoenen, lederwaren (jassen, tassen, 
riemen,…). Sterk verontreinigd of nat textiel, lompen, 
kussens en knuffels zijn geen herbruikbaar textiel. 

Evenementencontainers 
Verenigingen en organisaties kunnen voor het organi-
seren van evenementen DIFTAR-containers aanvragen 
bij de dienst afvalzaken. Deze containers worden dan 
tijdelijk op een afgesproken locatie geplaatst. Voor 
meer informatie neem je contact op met via 014 46 22 
11 of neem een kijkje www.oud-turnhout.be.  
 
Kringloopcentrum 
De inwoners van de gemeente Oud-Turnhout kun-
nen voor het ophalen van herbruikbare goederen 
contact opnemen met het kringloopcentrum WEB. 
De goederen worden gratis bij jou aan huis opge-
haald. Herbruikbare goederen zijn o.a. boeken, bank-
stellen, computers, deuren, diepvriezers, fietsen, 
gasfornuizen, glazen, kasten, kookpotten, schil-
derijen, sanitair, wasmachines, …  Na een (eventuele) 
kleine herstelling worden ze dan verkocht in de 
kringloopwinkel.  
 
Kringloopcentrum WEB 
Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout  
014 44 20 40  
kwc_secretariaat@webwerkt.be  
www.dekringwinkel.be  
 
Repair Café 
Enkele keren per jaar organiseert de gemeente een 
Repair Café in LDC Eigenaard, Koning Boudewijnlaan 
80. Daar kan je terecht met elektrische toestellen, 
meubels, kledij, … die je graag (gratis) wil laten her-
stellen. Voor de data en welke herstellers aanwezig 
zijn, kijk je best op www.oud-turnhout.be of in het in-
fomagazine. 
 
Composteren 
Jouw groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan je thuis 
perfect hergebruiken in de tuin als compost, nest-
gelegenheid voor kleine zoogdieren, bodembedek-
ker of voedsel voor de kippen. 
 
Wil je starten met composteren van je gft, dan kan 
je kiezen uit: 
• een compostvat is ideaal als je over een klei-

nere tuin beschikt. Hierin verwerk je voornamelijk 
keukenafval.  

• een compostbak is bedoeld voor mensen met 
een grote(re) tuin; de afmetingen zijn 1 m op 1,2 m 
met een inhoud van +/- 1 kubieke meter 

 
Compostbak of -vat  
Je kan compostvaten en -bakken bestellen bij het 
onthaal in het gemeentehuis. Ze worden bij je thuis 
geleverd door de gemeentediensten. 
 
• compostvat met beluchtingsstok: 48 euro  
• afzonderlijke beluchtingsstok: 9 euro  
• compostbak: 63 euro 
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MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 

Mobiliteit 
Mobiliteitsplan 
De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout heb-
ben één gezamenlijk mobiliteitsplan. Het plan vind 
je op www.oud-turnhout.be/mobiliteitsplan  
 
Het streefdoel is duidelijk: inwoners en bezoekers 
moeten zich zorgeloos kunnen verplaatsen in het re-
gionaalstedelijk gebied Turnhout. De auto behoudt 
een belangrijke plaats in onze straten, maar we wil-
len écht dat inwoners en bezoekers zich veel meer te 
voet, met de fiets, trein of met de bus gaan verplaat-
sen.  
 
Door meer in te zetten op voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer, willen we deze vier belangrijke 
doelstellingen bereiken:  
• de leefkwaliteit in buurten en centra verhogen;  
• bereikbaar zijn en blijven met de fiets en met 

comfortabel openbaar vervoer;  
• de gezondheid van onze inwoners verbeteren;  
• antwoorden geven op de uitdagingen op vlak van 

klimaat. 
 
Verkeer 
Elke gemeente van Politiezone regio Turnhout moet 
het "protocolakkoord verkeer" goedkeuren en bekend-
maken. In Oud-Turnhout gebeurde dit op 27 augustus 
2014 en werd meteen van kracht. Op www.oud-turn-
hout.be/verkeer vind je dit protocol terug. Je kan bij 
deze dienst ook terecht voor bebordingsplannen, een 
overzicht van straten waarin parkeer- en stationeerver-
boden gelden en te weten komen welke fietsstraten 
er allemaal in onze gemeente zijn. 
 
Signalisatie en parkeerverbod 
Als je werken uitvoert en hierbij het openbaar do-
mein zoals de straat of het voetpad inneemt, ben je 
verplicht een toelating 'inname openbaar domein' 
aan te vragen en de nodige verkeerssignalisatie te 
plaatsen. Denk aan een kraanwagen, een berg zand, 
een put, een container, … 
 
Wil je een manifestatie of evenement organiseren in 
onze gemeente en zijn hiervoor tijdelijke verkeers-
maatregelen (bv. parkeerverbod, afsluiten van een 
straat, …) nodig? Hou er dan rekening mee dat ook 
deze inname van het openbaar domein goedge-
keurd moet worden door het college van burge-
meester en schepenen en de betrokken 
wegbeheerder. Je vraagt dus best minstens twee 
maanden vooraf deze toelating aan.  
 
Wat je moet doen om een parkeerverbod of ver-
keerssignalisatie aan te vragen, vind je allemaal terug 
op onze website:  
www.oud-turnhout.be/signalisatie-en-parkeerverbod 

Autodeelsysteem 
Als inwoner kan je gebruik maken van twee gloed-
nieuwe deelwagens in samenwerking met de auto-
deelservice van Groep Kenis. Een Renault ZOE en 
Renault KANGOO worden permanent ter beschik-
king gesteld. Voor iedere behoefte een gepaste 
wagen dus. 
 
De deelwagens zijn 100% elektrisch en dus ook met-
een de meest milieuvriendelijke mobiliteitsoplossing. 
 
Gedetailleerde informatie lees je op  
www.kenisshare.be. 
 
Dienst Mobiliteit 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 60 
mobiliteit@oud-turnhout.be 
 
Openbare werken 
Openbare werken is een van de bevoegdheden van 
onze technische dienst. Zij staan onder meer in voor 
het reinigen van grachten en het beheer, onderhoud 
en herstellingen aan de openbare weg.  
 
Beheer, onderhoud en herstellingen 
Een openbare weg dient onderhouden te worden 
door haar wegbeheerder. 
 
De gemeente Oud-Turnhout staat in voor het beheer, 
onderhoud en herstellingen van de gemeentelijke 
openbare wegen, wat uiteraard het grootste deel is. 
Daarnaast zijn er ook nog de gewestwegen in Oud-
Turnhout, waarvoor het Vlaams Gewest instaat. Dit 
zijn (N12 Steenweg op Ravels) - N18 (Steenweg op 
Turnhout - Dorp - Steenweg op Mol - Donk) - N139 
(Nieuwe Staatsbaan).   
 
Als je een gebrek vaststelt aan een gemeentelijke open-
bare weg of aan het openbaar domein (voetpaden, 
fietspaden, pleinen, …), kan je ons of het hiervan de 
hoogte brengen via oud-turnhout.mijnmooiestraat.be. 
 
Reinigen van grachten 
Een groot deel van de grachten is eigendom van de 
gemeente. De gemeente zorgt voor het onderhoud 
hiervan. Er zijn ook grachten die privaat eigendom 
zijn of eigendom van het Vlaams Gewest. Die worden 
door deze respectievelijke eigenaars onderhouden. 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
de technische dienst. 
 
Technische dienst 
014 45 30 10 
openbare.werken@oud-turnhout.be 



Ondernemen

18



19   |   www.oud-turnhout.be

ONDERNEMEN 
 
Ondernemen 
Lokale handelaars en middenstandsverenigingen 
kunnen bij de dienst lokale economie met hun vra-
gen terecht. De dienst stimuleert lokale economie 
door acties zoals de Oud-Turnhoutse geschenkbon, 
… 
 
Waarvoor kan je terecht op de dienst  
lokale economie?   
• Starten als ondernemer 
• Regelgeving en vergunningen voor handelszaken 

die rechtstreeks verkopen aan consumenten 
• Ambulante handel, wekelijkse markt, braderij, 

rommelmarkten, kermissen, … 
• Regelgeving en vergunningen voor cafés, restau-

rants en toeristische logies.  
 
Dienst Lokale economie 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 60 
lokale.economie@oud-turnhout.be 
 

De Oud-Turnhoutse geschenkbon 
Op zoek naar het ideale cadeau, voor jezelf of voor 
anderen? Koop dan een Oud-Turnhoutse geschenk-
bon en geef onze lokale economie een duwtje in de 
rug. Een mooi geschenk om te geven én te krijgen. 
 
Met een Oud-Turnhoutse geschenkbon kan je te-
recht bij tal van handelaars en horeca in Oud-Turn-
hout. Een gezellig etentje, een mooi juweel, een 
nieuwe outfit: met een Oud-Turnhoutse geschenk-
bon kan het allemaal! 

Hoe werkt de Oud-Turnhoutse  
geschenkbon? 
• Heel eenvoudig. Kies in de webshop een bedrag. 

Na betaling ontvang je een e-mail met een QR-
code in je mailbox. De code kan je printen of op 
je smartphone laten staan. Shoppen maar! 

• Je hoeft het volledige bedrag niet in één keer uit 
te geven. Je mag je waardebon op verschillende 
adressen gebruiken en zo verschillende lokale 
handelaars en horeca steunen. 

• Een Oud-Turnhoutse geschenkbon is 1 jaar geldig 
vanaf aankoopdatum. 

 
Info 
www.oud-turnhout.be/geschenkbon
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SAMEN LEVEN 
Onderwijs 
 
Kleuter- en basisonderwijs 
 
Scholengemeenschap Oud-Turnhout 
(SchOT) 
De vier Oud-Turnhoutse 
basisscholen GBS Salto, BS 
Delta, BS Zwaneven en BS 
Reuzepas vormen samen 
de scholengemeenschap SCHOT. Die scholenge-
meenschap werd opgericht in 2003 en werkt net-
overschrijdend tussen het gemeentelijk en het 
katholiek onderwijs: een unicum in Vlaanderen. 
 
Meer info: www.sg-schot.be 
 
Gemeentelijke basisschool Salto 
Pausenstraat 9 
2360 Oud-Turnhout 
014 45 21 29 
secretariaat@gbs-salto.be 
www.gbs-salto.be 
Directie: Thamara de Nijs 
 
Basisschool Delta 
Van der Bekenlaan 40 
2360 Oud-Turnhout 
014 45 36 75 
info@bs-delta.be 
www.bs-delta.be 
Directie: Sophie Schellekens 
 
Basisschool Reuzepas 
Heerestraat 140 
2360 Oud-Turnhout 
014 43 53 94 
school@reuzepas.be 
www.reuzepas.be  
Directie: Bert Van Haeren 
 
Basisschool Zwaneven 
Steenweg op Mol 157 
2360 Oud-Turnhout 
014 45 06 02 
info@zwaneven.be 
www.zwaneven.be  
Directie: Bart Geenen 
 
Buitengewoon onderwijs 
VIBO De Brem 
Oude Arendonkse Baan 36 
2360 Oud-Turnhout 
014 84 90 00 
directiebklo@vibo-debrem.be 
www.vibo.be  
Directie: Bieke Verhoeven 

Deeltijds kunstonderwijs 
De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) 
uit Turnhout heeft ook een vestiging in Oud-Turn-
hout. De lessen gaan door in het gemeenschapscen-
trum De Heischuur, Schuurhoven 2. 
In Oud-Turnhout worden enkel lessen gegeven voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar (geen middelbaar). 
 
014 414185 
0476 80 33 16 
sask@turnhout.be  
www.kunstacademieturnhout.turnhout.be  
 
Kind, jeugd en gezin 
De dienst kind, jeugd en gezin zet kinderen, jongeren 
en hun gezin op de eerste plaats. We organiseren niet 
enkel onze speelpleinwerking en grabbelpas, maar 
coördineren ook het lokale Huis van het Kind en de 
kinderopvang voor kindjes van 0-3 jaar.  
 
Met het Huis van het Kind creëren we plekken waar 
ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waar 
ze terecht kunnen met al hun opvoedingsvragen, 
waar leuke activiteiten en interessante vormingen 
plaatsvinden en waar het contact tussen het brede 
zorgaanbod en gezinnen op een laagdrempelige ma-
nier gelegd wordt.  
 
We ondersteunen de lokale jeugdverenigingen en 
zorgen ervoor dat dat de jeugd voldoende inspraak 
krijgt via de jeugdraad. Tenslotte coördineren we het 
lokale jeugdbeleid zodat het ook voor kinderen en 
jongeren fijn wonen is in Oud-Turnhout. 
 
Kind, jeugd en gezin 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 35 
jeugd@oud-turnhout.be  
 
Senioren 
Lokaal dienstencentrum Eigenaard 
Het lokaal dienstencentrum (LDC) Eigenaard biedt 
informatieve, recreatieve en vormende activiteiten 
aan sinds 2015. Deze activiteiten zijn specifiek be-
doeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk 
van de deelnemers te verhogen. Daarnaast biedt het 
lokaal dienstencentrum ook hulp aan bij activiteiten 
uit het dagelijkse leven. Zo wil het centrum mensen 
helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
 
Iedereen is welkom in het lokaal dienstencentrum. 
Door het lokale en het laagdrempelige karakter van de 
activiteiten, strijdt het lokaal dienstencentrum tegen 
de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt. 
 
Meer info over LDC Eigenaard en haar activiteiten 
vind je op www.oud-turnhout.be/ldc-eigenaard  
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Mantelzorgcafé ‘De Vier Wegen’ 
De gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en 
Vosselaar, Stadsregio Turnhout, Zorggroep Orion en 
het sociaal innovatiebureau !DROPS organiseren 
met de steun van Kom op tegen Kanker een nieuw 
‘Mantelzorgcafé’. Het Mantelzorgcafé werd ‘De Vier 
Wegen’ gedoopt om de samenwerking tussen de vier 
gemeenten in de verf te zetten. 
 
Dit maandelijkse ontmoetingsmoment waar mantel-
zorgers elkaar in een gezellige sfeer kunnen leren 
kennen, wil op basis van de bestaande noden mee-
bouwen aan een nog breder ondersteuningsaanbod 
in samenwerking met lokale zorgorganisaties. Naast 
sociaal contact komen ook inhoudelijke en ontspan-
nende thema’s aan bod die volledig door de mantel-
zorgers zelf worden gekozen. Er worden telkens 
sprekers uitgenodigd om op een overzichtelijke ma-
nier informatie te geven en op vragen te antwoorden. 
 
LDC Eigenaard 
Koning Boudewijnlaan 80, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 44 
eigenaard@oud-turnhout.be 
 

Gele doos 
‘De gele doos’ is een herkenbare gele bewaardoos 
voor cruciale persoons-, contact- en medische gege-
vens. Je bewaart ze in de koelkastdeur. Door de mee-
geleverde sticker op de binnenkant van je voordeur 
te plakken, weten hulpverleners dat er een gele doos 
in je koelkast zit. Zo vinden ze snel de nodige infor-
matie bij een medisch noodgeval. 
 
In Oud-Turnhout hebben we een gele doos voorzien 
voor alle 65-plussers én voor personen die recht heb-
ben op de thuiszorgtoelage. Zij ontvangen allemaal 
een persoonlijke brief om de gele doos gratis op te 
halen. De verzending van de uitnodigingen gebeurt 
in fases zodat het ophalen gespreid kan verlopen. Fa-
milie en mantelzorgers kunnen de doos afhalen in-
dien de oudere niet mobiel meer is. 
 
De apothekers uit Oud-Turnhout staan mee in voor 
de verdeling. Zo kunnen ze nagaan of het medicatie-
schema nog in orde is. 
 
Dienst senioren 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 48 
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WELZIJN EN ZORG 
 
Sociale dienst 
Bij de sociale dienst in het gemeentehuis kan je te-
recht met al je welzijnsvragen. Een team van maat-
schappelijk assistenten helpt je verder. Je kan onder 
meer langskomen voor: 
 
Administratieve hulp 
Heb je een brief ontvangen die je niet begrijpt? Er-
vaar je moeilijkheden met het invullen van een for-
mulier, digitaal of op papier? Voor al je 
administratieve vragen kan je terecht bij de sociale 
dienst. De brieven of documenten kunnen van aller-
lei instanties afkomstig zijn, bijvoorbeeld zieken-
fonds, energieleverancier, belastingen, rechtbank, 
kinderbijslagfonds, ... 
 
Alle inwoners van de gemeente die een vraag hebben 
over bepaalde brieven, documenten of andere admi-
nistratie kunnen administratieve hulp vragen. Je kan 
de sociale dienst telefonisch of per e-mail contacte-
ren. Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en de 
documenten of het onderwerp waarbij je administra-
tieve hulp wenst. 
 
Hulp bij schulden 
Inwoners van Oud-Turnhout kunnen beroep doen op 
het OCMW voor begeleiding in hun financiële situa-
tie. Er zijn verschillende soorten van begeleiding mo-
gelijk, afhankelijk van de ernst van de situatie. Je kan 
vrijblijvend contact opnemen voor een afspraak. In 
een gesprek kan de maatschappelijk werker onder-
zoeken welke vorm van begeleiding het best aansluit 
bij jouw situatie. 
 
• budgetbegeleiding 
• schuldbemiddeling 
• budgetbeheer 
• collectieve schuldenregeling 
 
Steun en tegemoetkoming 
Als je géén of onvoldoende inkomsten hebt, dan kan 
je recht hebben op een basisinkomen. Dit basisinko-
men heet een leefloon. Het leefloon wordt voorzien 
in de wet van 26 mei 2002 betreffende de maat-
schappelijke integratie. 
Naast dit basisinkomen kan het OCMW nog andere 
vormen van maatschappelijke integratie bieden, na-
melijk de tewerkstelling of een geïndividualiseerd 
project voor maatschappelijke integratie. Een leef-
loon, een tewerkstelling en een geïndividualiseerd 
project voor maatschappelijke integratie kunnen 
steeds gecombineerd worden. 
 
Niet iedereen kan een leefloon aanvragen. Je moet 
voldoen aan een aantal voorwaarden. Bij een aan-
vraag wordt er steeds een financieel en sociaal on-
derzoek ingesteld door de sociale dienst van het 

OCMW. Daarna beslist de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn binnen de 30 dagen na jouw aanvraag. 
 
Bij financiële moeilijkheden kan het OCMW jou hel-
pen om een oplossing te vinden. Een aantal oplos-
singen zoals het leefloon zijn wettelijk 
voorbehouden voor mensen die zelf niet over de no-
dige middelen beschikken om menswaardig te leven. 
Voor anderen kan de hulp van het OCMW bestaan 
uit adviezen, begeleiding in verband met je financiën, 
tijdelijke financiële hulp of tijdelijke materiële steun 
zoals: 
• onderwijscheque 
• mantelzorgpremie 
• energietoelages 
• UiTpas met kansentarief 
 
Denk je in aanmerking te komen voor één van boven-
staande steunen? Neem dan contact op met de so-
ciale dienst. 
 
Energie en water  
Iedereen heeft recht op een minimale levering van 
elektriciteit, gas en water. Deze energie wordt echter 
niet gratis geleverd. Bij betalingsmoeilijkheden, vra-
gen omtrent bemiddeling, kortingen en toelagen, 
kan je terecht bij de sociale dienst. 
 
Psychosociale hulpverlening 
Ervaar je problemen op psychisch en/of sociaal vlak, 
dan kan je hierover een gesprek voeren met een 
maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker 
zal samen met jou zoeken naar oplossingen en door-
verwijzen naar gespecialiseerde diensten indien 
nodig. Deze dienstverlening is gratis. 
 
Je maakt een afspraak bij een maatschappelijk wer-
ker bij onze sociale dienst. De maatschappelijk wer-
ker voert een verkennend gesprek en zoekt samen 
met jou naar mogelijke oplossingen. Als het nodig is 
en met jouw toestemming kan de maatschappelijk 
werker doorverwijzen naar gespecialiseerde dien-
sten. 
 
Pensioendienst 
Wanneer je geen of onvoldoende rechten kan laten 
gelden op een pensioen, kan je een inkomensgaran-
tie voor ouderen aanvragen. Ook voor het aanvragen 
van een overlevingspensioen en een rustpensioen 
voor werknemers of zelfstandigen, kan je op de pen-
sioendienst terecht. 
 
Bejaardenwoningen 
In de Albert Sohiestraat in Oud-Turnhout verhuurt 
het OCMW 8 bejaardenwoningen. In de Wezelakkers 
worden momenteel 9 woningen verhuurd. De wonin-
gen hebben het nodige comfort en zijn aangepast 
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aan de behoeften van senioren. Voor meer info en 
voorwaarden kan je contact opnemen met de sociale 
dienst. 
 
Sociale woningen 
Voor sociale opvang verhuurt het OCMW twee wo-
ningen. Dit is een noodzakelijke aanvulling op het 
aanbod van de bestaande sociale woningen. Er is nog 
namelijk steeds een tekort aan geschikte, betaalbare 
woningen in Oud-Turnhout. De gemeente zet 
daarom haar inspanningen op dit gebied nog steeds 
verder. De voorwaarden om in aanmerking te komen 
kan je vragen bij de sociale dienst. 
 
Noodopvang  
Het OCMW heeft een crisiswoning ter beschikking 
voor noodsituaties wanneer er geen andere moge-
lijkheid is tot opvang. 
 
Sociale dienst 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 66 
socialedienst@oud-turnhout.be 
 
Eerste contact met de sociale dienst? 
Is het de eerste keer dat je contact opneemt met de 
sociale dienst? Dan ben je zonder afspraak welkom 
op de onthaal intakemomenten, iedere weekdag tus-
sen 8.30 en 11.30 uur. 
 
Juridische hulp 
Alle inwoners van de gemeente Oud-Turnhout kun-
nen terecht bij de juriste, ongeacht het inkomen. Het 
hulpaanbod van de juriste is drieledig: 
• advies verlenen inzake: huur en verhuur, echt-

scheiding, huwelijksvermogensrecht, overmatige 
schuldenlast, gerechtelijke procedures, erfrecht 
(testamenten, ...), sociaal recht en arbeidsrecht, 
administratief recht, verkeersrecht (bv. aanspra-
kelijkheid ongeval), koop en verkoop, merken-
recht, contracten, … 

• het opmaken van allerlei documenten: 
-     opstellen verzoekschriften EOT (echtschei- 
     ding onderlinge toestemming) en opstellen  
     van regelingsakten en familierechtelijke over- 
     eenkomsten 
-     opstellen verzoekschriften CSR (collectieve  
     schuldenregeling) 
-     aanmaningen voor onbetaald gebleven lenin- 
     gen (onderling overeengekomen) 
-     oproepingen in verzoening voor de rechtbank 
-     opstellen verzoekschriften tot aanstellen van  
     een voorlopig bewindvoerder 
-     contracten 
-     brieven 
-     ... 

• het doorverwijzen naar de gespecialiseerde in-
stanties: de notaris, hulp- of belangenorganisaties, 
eventueel een pro-deo raadsman laten aanstel-
len, ... 

De dienstverlening is gratis. De juriste kan je niet ver-
tegenwoordigen voor de rechtbank. 
 
De juriste werkt enkel op afspraak en dit iedere 
maandagvoormiddag tussen 9 en 12 uur en dinsdag-
avond in de oneven weken van 17.30 tot 19.30 uur. Je 
kan telefonisch of per e-mail een afspraak vragen.  
 
Juridische dienst 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 71 
juridische.dienst@oud-turnhout.be 
 
Minder Mobielen Centrale (MMC) - 
Mobitwin 
Mobitwin, de nieuwe naam van Minder Mobielen 
Centrale, is een dienst waarbij vrijwillige chauffeurs 
het vervoer doen van minder mobiele mensen die 
zelf geen auto hebben en geen beroep kunnen doen 
op het openbaar vervoer. 
Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: fa-
miliebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, 
bank, tandarts, begrafenis, ziekenhuis, … Het is geen 
zieken- of gehandicaptenvervoer zoals dat door an-
dere diensten zoals het Rode Kruis, de mutualiteit of 
de Handicar wordt verzorgd. 
 
De chauffeurs van de Mobitwin zijn vrijwilligers. Zij 
gebruiken hiervoor hun eigen wagen en stellen zich 
ter beschikking op bepaalde dagen en tijdstippen 
waarop het voor hen past. De chauffeur rijdt steeds 
voor eigen rekening, maar doet geen vervoer zonder 
tussenkomst van de centrale. Hij krijgt een kilome-
tervergoeding. Het OCMW zorgt voor de verzekering. 
 
Wie kan Mobitwin gebruiken? 
Gebruikers van de Mobitwin moeten in Oud-Turn-
hout wonen én minder mobiel zijn. Het inkomen is 
de belangrijkste factor om al dan niet lid te kunnen 
worden van de Mobitwin. De gebruiker betaalt aan 
de centrale een jaarlijks lidmaatschap en aan de 
chauffeur een kilometervergoeding.   
 
De aanvraag voor een rit moet minstens twee dagen 
vooraf aan de sociale dienst worden bezorgd. Zo 
heeft de sociale dienst tijd om een chauffeur te zoe-
ken die zich op het gewenste moment kan vrijmaken. 
De ritten kunnen aangevraagd worden elke werkdag 
tussen 8 en 12 uur. 
 
Minder Mobielen Centrale - Mobitwin 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 66 
peggy.de.roover@oud-turnhout.be 
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Lokaal Dienstencentrum Eigenaard 
Het lokaal dienstencentrum (LDC) Eigenaard biedt 
informatieve, recreatieve en vormende activiteiten 
aan sinds 2015. Deze activiteiten zijn specifiek be-
doeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk 
van de deelnemers te verhogen. Daarnaast biedt het 
lokaal dienstencentrum ook hulp aan bij activiteiten 
uit het dagelijkse leven. Zo wil het centrum mensen 
helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
 
Iedereen is welkom in het lokaal dienstencentrum. 
Door het lokale en het laagdrempelige karakter van 
de activiteiten, strijdt het lokaal dienstencentrum 
tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de 
buurt. De werking is gebaseerd op vrijwilligers. 
 
Waarvoor kan je in het dienstencentrum terecht? 
•     cafetaria 
•     dorpsrestaurant 
•     activiteiten 
•     wassalon 
•     kapsalon 
•     maaltijden aan huis 

Iedereen kan beroep doen op de dienst warme 
maaltijden van het dienstencentrum. De maaltij-
den worden door een bezorger bij je thuis gele-
verd in een geïsoleerde box die de warmte van 
het voedsel moet waarborgen. Een maaltijd be-
staat uit soep, een hoofdgerecht en een nage-
recht. Neem contact op met het lokaal 
dienstencentrum Eigenaard voor meer informa-
tie.  

 

Assistentiewoningen 
Eigenaard heeft ook een aantal assistentiewoningen. 
Een assistentiewoning is een toegankelijke, comfor-
tabele, leeftijdsvriendelijke en rolstoeltoegankelijke 
woonst die volledig voldoet aan de wetgeving die de 
overheid heeft opgesteld. In een assistentiewoning 
wordt 24 uur op 24 een crisishulp gegarandeerd. Er 
is een noodoproepsysteem, waarbij jouw oproep dag 
en nacht meteen wordt beantwoord. Zorg is er niet 
24 uur op 24. De zorg in een assistentiewoning is deze 
die je zou ontvangen als je thuis zou verblijven. 
 
Mantelzorgcafé ‘De vier wegen’ 
Een mantelzorger is iemand die voor korte of lange 
tijd en onbetaald zorgt voor een naaste, zoals een 
ouder, kind, familielid, kennis of buur: boodschappen 
doen voor een buurvrouw met een fysieke beperking 
of dagelijks zorgen voor een kind met autisme, een 
chronisch zieke moeder of een partner met demen-
tie, … 
Het mantelzorgcafé is een maandelijkse ontmoe-
tingsmoment waar mantelzorgers elkaar in een ge-
zellige sfeer kunnen leren kennen, wil op basis van 
de bestaande noden meebouwen aan een nog bre-
der ondersteuningsaanbod in samenwerking met lo-
kale zorgorganisaties. Naast sociaal contact komen 
ook inhoudelijke en ontspannende thema’s aan bod 
die volledig door de mantelzorgers zelf worden ge-
kozen. 
 
Lokaal dienstencentrum Eigenaard 
Koning Boudewijnlaan 80, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 44 
eigenaard@oud-turnhout.be 
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VRIJE TIJD 
 
OC De Djoelen 
De Djoelen is het ontmoetingscentrum van Oud-
Turnhout. Het is enerzijds een infrastructuur en an-
derzijds een gemeenschapscentrum met een eigen 
werking. De Djoelen biedt jaarlijks een mooi en ge-
varieerd cultureel programma van podiumvoorstel-
lingen (theater, humor, muziek …) aan. Het is een mix 
van gekende en gesmaakte artiesten, maar laat ook 
plaats voor nieuw, aanstormend talent. De plaatse-
lijke verenigingen laten zich in de culturele infra-
structuur van Oud-Turnhout regelmatig van hun 
beste kant zien.  
 
Meer info vind je op www.djoelen.be  
 
"Het Doel”, “Het Joel“, ”De Djoelen" was vroeger de 
benaming van het dorpsplein, waar de staande wip 
van de boogschutters stond opgesteld. De Oud-Turn-
houtenaren spraken het uit als “Djoelen”. 
 
Bibliotheek 
De bibliotheek beschikt over een uitgebreide collec-
tie boeken voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Je vindt er: 
• Peuter- en kleuterboeken 
• Informatieve boeken 
• Verhalende boeken 
• Romans 
• Strips 
• Tijdschriften 
• Kranten 
• Dvd’s 
• Franse, Engelse en Duitse romans en kinderboe-

ken 
• Daisy- en luisterboeken 
• Groteletterboeken 
• E-boeken 
• Computers met internet en databanken 
• Vertelplaten en verteltheatertjes (Kamishibai) 
 

De bibliotheek is vrij toegankelijk. Je kan er kranten 
en tijdschriften lezen, op het internet surfen of boe-
ken raadplegen. 
 
Wil je materiaal mee naar huis nemen, dan maken we 
een lidkaart aan. Voor kinderen tot 12 jaar is dit gratis. 
Vanaf 13 jaar vragen we hiervoor een jaarlijkse bij-
drage van 5 euro. 
 
Waarvoor kan je in de bib terecht? 
• Thema's 
• Lid worden 
• Catalogus bibliotheek 
• Verlengen uitleentermijn 
• Boeken reserveren 
• Tarieven en reglementen bib 
• Aankoopsuggestie boeken bib 
• De bib aan huis 
• Collectie 
• De bib voor leerkrachten 
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Sport 
De sportdienst van Oud-Turnhout biedt tal van acti-
viteiten aan en dit zowel tijdens het schooljaar als in 
schoolvakanties. 
 
Heb je zin om mee te sporten na schooltijd, te skiën 
of snowboarden tijdens de Krokusvakantie en te ra-
votten met een mountenbike in’t slike? Of ga je graag 
met ons mee op avontuur? Ga dan snel naar de web-
site www.sportpromotie.net, want hier vind je alle ac-
tiviteiten en informatie terug. 
 
Sportinfrastructuur 
Oud-Turnhout heeft een uitgebreid aanbod sport-
accommodaties, overdekt en in openlucht, in het ge-
meentelijk sportpark De Hoogt en elders. Een aantal 
wordt beheerd door het gemeentebestuur, een aan-
tal door verenigingen of particuliere organisaties. 
 
De bezetting van de sportinfrastructuur kan online 
worden nagekeken op reservaties.oud-turnhout.be.  
 
UiTpas Kempen 
De UiTPAS is een spaarkaart die je kan gebruiken in 
Beerse, Lille, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout of Vos-
selaar. Door deel te nemen aan UiTPAS-activiteiten, 
kan je punten verzamelen die je later kan inruilen 
voor een korting, een geschenk of een ander voor-
deel.  
 
Een UiTPAS kan je kopen voor 5 euro en is levenslang 
geldig. Je kan de UiTPAS kopen op volgende locaties: 
de jeugd- en cultuurdienst in OC De Djoelen, de bi-
bliotheek, Infokantoor Toerisme en het gemeente-
huis.  
 
Kortingskaart 
Voor mensen die recht hebben op de verhoogde te-
gemoetkoming bij het ziekenfonds, is UiTPAS Kem-
pen bovenop de spaarkaart ook een kortingskaart. 
De UiTPAS geeft dan recht op een korting van 80% 
op de normale ticketprijs. Ga hiervoor langs bij de so-
ciale dienst.  
 
Vraag hiervoor aan jouw ziekenfonds een attest 'Ver-
hoogde tegemoetkoming' en ga met dit attest en je 
identiteitskaart naar een UiTPAS-verkooppunt. 
 
Heb je geen verhoogde tegemoetkoming bij het zie-
kenfonds maar denk je wel recht te hebben op een 
UiTPAS met kansentarief? Neem dan contact op met 
de sociale dienst.  
 
Meer info 
Alle informatie over de UiTPAS vind je op www.uit-
paskempen.be. 
 
 
 

Uitleendienst 
Via de uitleendienst kunnen erkende verenigingen 
en organisaties materialen uitlenen van de gemeen-
telijke uitleendienst. Deze materialen worden door 
het gemeentebestuur ter beschikking gesteld aan 
bepaalde voorwaarden. De gemeente beschikt onder 
andere over: 
 
• Podiumelementen 
• Nadarhekken 
• Stoelen en tafels 
• Receptietafels 
• Tentoonstellingspanelen 
• Mobiele podiumwagen 
• Mobiele spoeltoog 
• Mobiele koeltoog 
• Stroompaddestoelen 
• ... 
 
Mail naar reservaties@oud-turnhout.be om materia-
len te reserveren.  
 
Voor meer informatie, de voorwaarden en een vol-
ledige lijst van de uit te lenen materialen, kan je con-
tact opnemen met de dienst Evenementen. 
 
Dienst Evenementen 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 24 
evenementen@oud-turnhout.be 
 
Toerisme  
De dienst toerisme-heemkunde, gehuisvest in het 
historische pand Hofke van Chantraine, is een erkend 
lokaal infokantoor.  
 
Je kan er terecht voor toeristische informatie, wan-
delroutes, fietsroutes, en brochures over Oud-Turn-
hout en de ruime regio.  
 
Infokantoor Toerisme Oud-Turnhout 
Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine 
Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout 
014 47 94 94 
toerisme@oud-turnhout.be 
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WANDELNETWERK Kempens Landgoed 
Het wandelnetwerk Kempens Landgoed, goed voor 
415 kilometer wandelplezier in Oud-Turnhout, Ra-
vels, Arendonk en Turnhout, verwijst naar de voor-
malige landerijen van adellijke en rijke families. Naast 
fraaie landgoederen en indrukwekkende bossen 
wandel je langs heide, vennen, stuifduinen, prehisto-
rische grafheuvels, molens en kapelletjes. 
 
In het westen grenst het wandelnetwerk Kempens 
Landgoed aan het wandelnetwerk Kempense Kolo-
nies, in het oosten aan het netwerk Kempense Meren 
en in het zuiden aan het netwerk Kempense Heuvel-
rug. Er is bovendien aansluiting mogelijk met de Ne-
derlandse wandelnetwerken in het noorden (Baarle) 
en het oosten (Eindhoven). 
  
Al de uitgaves van het wandelnetwerk Antwerpse 
Kempen zijn verkrijgbaar in het infokantoor toerisme 
tijdens de openingsuren. 
 
Je kan in het infokantoor ook tal van andere publi-
caties met suggestiewandelingen vinden. 
 
Suggestiewandelingen vind je op  
www.toerismeoud-turnhout.be/wandelen 
 

FIETSNETWERK Kempen 
Het vernieuwde fietsknooppuntennetwerk in de 
Kempen serveert nóg meer fietsplezier! Suggesties 
van fietsers, fietspeters, lokale besturen en wegbe-
heerders resulteren in ruim 120 kilometer nieuwe tra-
jecten langs de mooiste plekjes in onze regio.  
 
Met de kaart Antwerpse Kempen van het fietsknoop-
puntennetwerk kan je zelf een route in de regio uit-
stippelen langs fietsvriendelijk wegen. Je rijdt dan 
langs mooie landschappen,  unieke monumenten en 
pittoreske hoekjes. 
Toerisme Provincie Antwerpen maakte enkele situa-
ties op het terrein veiliger en creëerde extra verbin-
dingen met dorpskernen en populaire attracties. Ze 
zorgde voor vlottere verbindingen met de netwerken 
in Scheldeland, Vlaams-Brabant, Limburg en Noord-
Brabant (NL). 
 
Deze en tal van andere uitgaves zijn verkrijgbaar in 
het infokantoor toerisme tijdens de openingsuren. 
 
Je kan in het infokantoor ook tal van andere fietssug-
gesties vinden. 
 
Fietstips kan je raadplegen via www.toerismeoud-
turnhout.be/fietsen 
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Overzet LIEREMAN-RAVELSE BOSSEN 
Wil je het kanaal echt beleven? Neem dan zeker een 
keer de overzet De Liereman-Ravelse Bossen. Vanaf 
de eerste zondag van mei tot de laatste zondag van 
september kan je als fietser of wandelaar het kanaal 
weer oversteken met de charmante overzet. Deze is 
niet gemotoriseerd, dus een stille pont zoals het 
hoort in een stiltegebied. 
 
Een veerpont over het kanaal Dessel-Schoten was 
aanvankelijk een installatie van Jan Van Geest, voor-
malig eigenaar van Burcht Hertog Jan, om meer klan-
ten aan te trekken: met het luiden van de bel kwam 
de cafébaas je oppikken aan de andere kant van het 
kanaal. Vandaag vaart dit pont nog steeds en is het 
een toeristische trekpleister die de natuurgebieden 
tussen Oud-Turnhout en Ravels verbindt. De overzet 
wordt letterlijk getrokken door jobstudenten en 
mensen uit een sociaal tewerkstellingsproject. De 
meest gekende is Bruno. Met de toewijding van een 
kapitein van een groot schip, begeleidt hij wan-
delaars en fietsers naar de overkant. 
De overzet met kiosk is tevens de uitvalsbasis van 
verschillende wandelingen en fietstochten. 
Meer info: www.toerismeoud-turnhout.be/overzet 
 
Praktisch 
De Laks 8, 2360 Oud-Turnhout 
Open tijdens de maanden mei, juni en september 
van woensdag tot en met zondag. In juli en augustus 
7 dagen op 7. Telkens van 11 tot 18 uur. 
 
Folklore & kermissen 
Krentenkoeken in Rhoode 
Elke derde woensdag van de maand mei kwam de fa-
milie van mevrouw Josephina Dufour-Dessauer 
samen om te bidden in de kapel van Rhoode. Nadien 
werd er getafeld in de hoeve aan de overkant. Toe-
vallige en andere pelgrims werden uitgenodigd op de 
koffietafel, een traditie die nog steeds in ere wordt 
gehouden met koffiekoeken. 
 
Sint-Antoniusviering: eerste zondag na 17 januari 
De eerste zondag na 17 januari viert Oosthoven naar 
jaarlijkse traditie Sint-Antonius-Abt, de patroonhei-
lige van de parochie. In Oosthoven is de Sint-Anto-
niusviering de laatste jaren uitgegroeid tot een groot 
dorpsfeest met meer dan 1.000 bezoekers. Hoog-
tepunt is de dierenzegening en de verkoop van var-
kenskoppen. 
 
Kermissen 
Oosthoven kermis: 
weekend na 20 april 
Zaterdag, zondag en maandag op het kerkplein in 
Oosthoven (Polderstraat). 
 
Centrum kermis: 
tweede weekend van juli en eerste weekend van ok-
tober 
Zaterdag t/m dinsdag op het dorpsplein aan het ge-
meentehuis. 

Historische gebouwen, religieuze  
gebouwen, oorlogsmonumenten en 
standbeelden 
www.toerismeoud-turnhout.be/zien 
 
Priorij Corsendonk 
In 1393 stelde Maria van Gelre, dame van Turnhout, 
600 ha heidegrond in Corsendonk ter beschikking 
van de kanunniken van Sint-Augustinus, om er een 
studieklooster op te richten. Tot midden 16de eeuw 
genoot het “scriptorium” een zeer grote bekendheid. 
In 1784 werd Corsendonk als klooster opgeheven. 
Vanaf 1799 kende het gebouw meerdere particuliere 
eigenaars en werd het als kasteel bewoond. In 1968 
koopt de familie Nédée de priorij en begint aan de 
restauratie. Corsendonk is sindsdien een hotel en 
congrescentrum. 
 
www.toerismeoud-turnhout.be/priorijcorsendonk 
 
Priorij Corsendonk, Corsendonk 5, 2360 Oud-Turn-
hout 
corsendonkhotels.com/location/priorij-corsendonk 
 
Hofke van Chantraine 
Het Hofke van Chantraine is een Kunst- en erfgoed-
centrum, gehuisvest in het unieke kader van een 
meer dan 100 jaar oude pastorie, gelegen in een 
groene omgeving kort bij de dorpskern van Oud-
Turnhout. 
 
Tentoonstellingen en activiteiten 
Als Kunstcentrum wil het Hofke een podium bieden 
voor en promotie verlenen aan allerlei kunstvormen 
door het zelf inrichten van tentoonstellingen en an-
dere kleinschalige culturele activiteiten of het be-
schikbaar stellen van de ruimten aan kunstenaars. 
Anderzijds stelt het Hofke als Erfgoedcentrum zich 
ook tot doel om te zorgen voor het behoud en het 
promoten van het cultuurhistorisch erfgoed van de 
gemeente Oud-Turnhout. 
 
In het Hofke van Chantraine kan je het hele jaar door 
genieten van boeiende tentoonstellingen en verras-
sende kleinschalige culturele activiteiten. Een wisse-
lende agenda met schilder- en beeldhouwkunst, 
keramiek, fotografie, video, lezingen en optredens 
maken van ieder bezoek aan het Hofke een unieke 
belevenis. 
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Binnenkort worden het dak en het interieur van het 
Hofke van Chantraine gerestaureerd. De dakstructuur 
wordt hersteld en de interieurs krijgen een her-
opwaardering. Daarnaast wordt de toegankelijkheid 
verbeterd door de toevoeging van een externe lift. 
Door de herinrichting en verbetering van de toegan-
kelijkheid zal het pand nog performanter gebruikt 
kunnen worden als cultuurcentrum en dienst toe-
risme. 
 
Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine 
Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout 
014 47 94 94 
info@hofkevanchantraine.be 
www.hofkevanchantraine.be  
  
Documentatiecentrum Heemkundekring 
Corsendonca  
Heemkundekring Corsendonca documenteert het 
erfgoed van de gemeente Oud-Turnhout en beschikt 
over een actief documentatiecentrum in het Hofke 
van Chantraine.  
 
Het documentatiecentrum van Heemkundekring 
Corsendonca is elke dinsdag van 13.30 tot 16 uur 
open. Ook op afspraak kan je er terecht met al jouw 

vragen over het lokale erfgoed. Tijdens de maanden 
juli en augustus is het archief gesloten. 
De Heemkundekring Corsendonca verrichtte baan-
brekend werk op het vlak van lokale heemkunde en 
bracht reeds een 20-tal boeken over Oud-Turnhout 
uit. 
 
Heemkundekring Corsendonca 
Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout 
014 47 94 94 
heemkunde@oud-turnhout.be 
www.corsendonca.be 
 
Landschap De Liereman 
Midden in de Kempen tussen Oud-Turnhout en 
Arendonk vind je Landschap De Liereman. Het is één 
van de oudste beschermde natuurgebieden in België 
en officieel erkend stiltegebied. Heide, uitgestrekte 
graslanden, blinkende vennen, witte stuifduinen en 
mysterieuze broekbossen, nergens anders kan je de 
Kempense troeven beter beleven dan hier! 
 
In het bezoekerscentrum aan de rand van het gebied 
geniet je van een drankje op het terras en ontdek je 
een winkeltje met lekkere streekproducten, een uit-
gebreid assortiment boeken over de natuur, vogel-
voer, voedersystemen en veel meer. Ook voor 
kinderen zijn er leuke producten. In het natuurge-
bied leven heel wat zeldzame dieren en planten 
waarvan de wulp en de rugstreeppad de bekendste 
zijn. Zeven wandelroutes, een schaapskudde en een 
groep wilde konikpaarden maken het een uitstap om 
niet meer te vergeten. 
 
Honden zijn welkom aan de leiband, behalve op het 
Echelkuilpad, het Vennenpad en het Stoeberpad zijn 
ze niet toegelaten. Er zijn aangepaste mogelijkheden 
voor rolstoelgebruikers. Meer informatie in het be-
zoekerscentrum. Het Vennenpad is het grootste deel 
van het jaar vrij goed toegankelijk voor kinderwagens 
met grote wielen. De andere uitgestippelde routes 
vormen een grotere uitdaging. 
 
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman 
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout  
014 42 99 66 
bc.deliereman@natuurpunt.be 
www.natuurpunt.be 
www.deliereman.be 
www.landschapdeliereman.be 
 
Stoeberpad 
Natuurpunt realiseerde in samenwerking met het 
Agentschap voor Natuur en Bos en A.S. Adventure 
het gloednieuwe natuurbeleefpad ‘Stoeberpad’. 
Goed voor meer dan een kilometer speelplezier! 
Bo woont samen met zijn dierenvrienden in het 
speelbos. Hij kent het bos als geen ander en neemt 
je graag mee op pad. Kruip samen met hem in de 
huid van zijn dierenvrienden. Durf je even ondeu-
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gend te zijn als een konijn? Ben je even behendig als 
een boommarter? Of kan je net zo ver springen als 
een blauwvleugelsprinkhaan? Laat maar zien! 
Langs het pad ontdek je negen speelelementen, tel-
kens gelinkt aan een dier dat voorkomt in het natuur-
gebied. Kruip door een konijnenpijp, klim naar het 
nest van een buizerd of kweek de behendigheid van 
een boommarter op een wiebelbrug.  
 
www.toerismeoud-turnhout.be/landschap-de-liereman 
 
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman 
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout  
www.deliereman.be 
 
Op zoek naar een leuke activiteit met de kids, een lo-
geeradresje, een terrasje of restaurant? Dit en nog 
veel meer vind je op www.toerismeoud-turnhout.be 
of in het infokantoor 
Infokantoor toerisme Oud-Turnhout 
Kerkstraat 46 
2360 Oud-Turnhout 
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ONZE GEMEENTE 
 
AED-toestellen - 
Hartveilige gemeente 
Samen met het Rode Kruis Vlaanderen blijft de ge-
meente Oud-Turnhout inzetten op het project Hartvei-
lig. Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis, slechts 5 à 10 % 
overleeft dit. Starten met reanimatie en het gebrui-
ken van een externe defibrillator (AED) binnen de 3 
tot 5 minuten, verhoogt de overlevingskans tot 70 %. 
 
Sinds 2015 mag de gemeente Oud-Turnhout zich een 
hartveilige gemeente noemen. Op ons grondgebied 
zijn er momenteel 10 AED-toestellen vrij toeganke-
lijk én tweejaarlijks volgt het gemeentepersoneel de 
opleiding “Reanimeren en Defibrilleren” via het Rode 
Kruis Oud-Turnhout. 
 
Wat is een automatische externe  
defibrillator (AED)? 
• Een automatisch externe defibrillator of AED is 

een draagbaar toestel dat een elektrische schok 
aan het hart toedient bij levensbedreigende hart-
ritmestoornissen. De AED analyseert het hart-
ritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch 
of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. 

• Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het 
helpt je door de reanimatie en het defibrilleren 
tot professionele hulpverleners het van je over-
nemen. Een AED vervangt de reanimatie niet, 
maar verhoogt de overlevingskansen van het 
slachtoffer. 

 

Hoe gebruik je een AED-toestel? 
1. Bel eerst 112. 
2. Elke buitenkast van een toestel is dichtgemaakt 

met een zegelsticker. Die kan je verbreken: 
-     bij ronde kasten: draaien zodat het deksel los 
     komt 
-     bij vierkante kasten: open trekken 

3. Haal het AED-toestel uit de buitenkast en duw op 
de groene knop. Daarna leidt een adviesstem van 
het toestel je doorheen de procedure. 

4. Bij elk toestel zijn mondmaskers en kinderelek-
trodes voorzien. 

 
Interessante toepassingen 
• App Rode Kruis: Download de app, zo heb je 

steeds eerstehulptips op zak. 
• App 112: Bel rechtstreeks via de app in een nood-

situatie; je locatie wordt via de app meteen door-
gegeven. 

 
Waar vind ik een AED-toestel in  
Oud-Turnhout? 
1. gemeentehuis 
2. OC De Djoelen 
3. Dienstencentrum Eigenaard 
4. Sporthal De Hoogt 
5. bibliotheek 
6. GC De Heischuur 
7. KSK Oosthoven 
8. RFC Zwaneven 
9. Sporthal Basisschool Zwaneven 
10. Bezoekerscentrum De Liereman 
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BE-Alert 
Meteen verwittigd bij een 
noodsituatie 
Een grote brand, een overstroming of een stroom-
onderbreking? Bij een noodsituatie in onze ge-
meente willen we je graag snel verwittigen. 
 
Als gemeente kunnen we hiervoor gebruik maken 
van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de 
hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of 
telefoon. 
 
Wat is BE-Alert? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee een 
burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnen-
landse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen 
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen be-
trokken inwoners snel de nodige aanbevelingen krij-
gen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. 
Officiële, correcte informatie, direct van de bron. 
 
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te 
waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen 
via een sms, een gesproken bericht via een vaste te-
lefoonlijn of een e-mail.   
 
Schrijf je in via www.be-alert.be 
Om een bericht te ontvangen moet je je inschrijven. 
Dit is gratis en kan gemakkelijk op www.be-alert.be. 
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. 
Je kan meerdere adressen of telefoonnummers re-
gistreren. 
 
Geen internet? Kom naar het gemeentehuis en een 
medewerker aan het onthaal schrijft je in. 

Laat je waarschuwen, waar je ook bent 
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren 
ontvangen: 
• op basis van een adressenlijst (inschrijven is 

noodzakelijk). Je kan verschillende adressen en 
verschillende telefoonnummers registreren. Je 
woont in Oud-Turnhout en werkt in Antwerpen? 
Registreer beide adressen en je blijft steeds op de 
hoogte. 

• op basis van locatie bij een grote noodsituatie 
(enkel sms - geen inschrijving nodig). Iedereen die 
fysiek aanwezig is in de getroffen zone, krijgt dan 
een sms. Zo kan je dus ook verwittigd worden als 
je een dagje aan zee bent of een uitstap maakt. 

 
Wat moet je doen als je een berichtje van 
BE-Alert ontvangt? 
Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij een 
brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden om naar 
binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. 
 
Dienst Noodplanning 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 24 
noodplanning@oud-turnhout.be 
 
Iets melden 
Ligt er een riooldeksel los? Rijdt het verkeer in je 
straat te snel? Heb je een sluikstort ontdekt? Woe-
kert een struik over het voetpad?  
 
Laat het ons weten via www.oud-turnhout.be/mel-
ding Je kan volgende meldingen doorgeven: 
 
Openbaar domein 
• Meldingen openbaar domein 
• Defecte straatverlichting 
• Meldingen over gewestwegen of fietspaden langs 

gewestwegen 
 
Groen 
• Eikenprocessierupsen 
• Ratten 
• Wespen 
• Zwerfkatten 
• Waterlopen 
 
Afval 
• Afval niet opgehaald 
• Zwerfvuil en sluikstorten 
 
Andere 
• Stormschade 
• Wateroverlast 
• Gasgeur of storing elektriciteit 
• Storing watervoorziening 
• Aangifte schadegeval 
• Klacht
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Gemeenteraad - Raad voor maatschappelijk welzijn 
 
Voor de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan, voor het OCMW is dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn. De gemeenteraad van Oud-Turnhout telt 23 raadsleden, inclusief de leden van het 
college van burgemeester en schepenen. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft dezelfde samenstelling 
als de gemeenteraad en vergadert op dezelfde data, telkens aansluitend op de gemeenteraad. 
 
Deze raden tekenen de hoofdlijnen van het beleid uit en hebben het laatste woord over het budget, het stra-
tegisch beleidsplan en over grote dossiers en projecten. 
 
Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 
onder andere beslissingen nemen over: 
• zaken van gemeentelijk belang 
• het beleid en algemene regels 
• reglementen 
 
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar. 
 
Samenstelling 
Bruno Peeters  
N-VA 
Jozef Embrechtsstraat 12, 2360 Oud-Turnhout 
0496 02 09 73 
bruno.peeters@oud-turnhout.be 
voorzitter raad 
 
Bob Coppens 
N-VA 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 23 
bob.coppens@oud-turnhout.be 
burgemeester - politie, brandweer, veiligheid en 
noodplanning, GAS, personeel, burgerzaken, inter-
gemeentelijke samenwerking, communicatie en par-
ticipatie 
 
Ruben Segers 
Groen 
Hueven 15, 2360 Oud-Turnhout 
0499 62 76 39 
ruben.segers@oud-turnhout.be 
schepen - mobiliteit, sport, internationale solidariteit 
en Landschap De Liereman 
 
Bart Vermeiren 
N-VA 
Steenweg op Sevendonk 131, 2360 Oud-Turnhout 
0486 78 74 90 
bart.vermeiren@oud-turnhout.be 
schepen - financiën, lokale economie, toerisme en 
cultuur 
 
Gwen Verbeek 
N-VA 
Steenweg op Sevendonk 167, 2360 Oud-Turnhout 
0476 21 15 99 
gwen.verbeek@oud-turnhout.be 
schepen - omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), 
landbouw, energie en dierenwelzijn 
 

Jan Sels 
N-VA 
Draaiboom 98, 2360 Oud-Turnhout 
0475 28 41 96 
jan.sels@oud-turnhout.be 
schepen - openbare werken, erfgoed, patrimonium, 
begraafplaatsen, evenementen en bibliotheek 
 
Liesbet Dierckx 
Groen 
Schoutenhoefstraat 60, 2360 Oud-Turnhout 
0477 89 10 07 
liesbet.dierckx@oud-turnhout.be 
schepen - voorzitter bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD), sociaal beleid, sociaal woonbeleid, ge-
zondheid, senioren, onderwijs, kinderen, jeugd & 
gezin 
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Jos Vinckx 
CD&V pluS 
Eigen 32, 2360 Oud-Turnhout 
0479 29 09 29 
j.vinckx@scarlet.be 
raadslid 
 
Jan Van Gorp 
Onafhankelijk 
Draaiboom 6, 2360 Oud-Turnhout 
0493 87 79 81 
jvangorp1@skynet.be 
raadslid 
 
Jé Peeters 
CD&V pluS 
Corsendonk 1, 2360 Oud-Turnhout 
0477 34 71 14 
j.vanlaerpeeters@telenet.be 
raadslid 
 
Jos Van Troy 
CD&V pluS 
Schuurhovenberg 56, 2360 Oud-Turnhout 
014 29 32 36 - 0498 57 05 30 
vantroyjos@gmail.com 
raadslid 
 
Frank Van Gorp 
VLAAMS BELANG 
Wezelakkers 48/1, 2360 Oud-Turnhout 
0486 90 61 89 
frank.van.gorp1@telenet.be 
raadslid 
 
Hans Van de Laer 
CD&V pluS 
Boomgaardstraat 8, 2360 Oud-Turnhout 
0474 64 15 13 
hans.van.de.laer@skynet.be 
raadslid 
 
Chris Willems 
N-VA 
Onze Lieve Vrouwstraat 59, 2360 Oud-Turnhout 
0478 54 21 94 
willemschris2360@gmail.com 
raadslid 
 
Ellen Alen 
VLAAMS BELANG 
Jozef Embrechtsstraat 19, 2360 Oud-Turnhout 
0475 73 12 31 
ellen.alen@telenet.be 
raadslid 
 

Leen Engelen 
CD&V pluS 
Rhoode 79, 2360 Oud-Turnhout 
0491 59 59 42 
leentje.engelen28@gmail.com 
raadslid 
 
Freddy Gijs 
Onafhankelijk 
Koningin Fabiolalaan 14, 2360 Oud-Turnhout 
0472 75 26 18 
freddygijs@skynet.be 
raadslid 
 
Dorien Van de Velde 
N-VA 
Steenweg op Oosthoven 45, 2360 Oud-Turnhout 
0497 31 35 69 
dorien_van_de_velde@hotmail.com 
raadslid 
 
Yvette Van Gestel 
N-VA 
Sint-Bavostraat 6, 2360 Oud-Turnhout 
0499 10 09 37 
vangestelyvette@gmail.com 
raadslid 
 
Marleen Gabriëls 
CD&V pluS 
Schuurhoven 20, 2360 Oud-Turnhout 
0474 67 12 93 
gabriels1marleen@telenet.be 
raadslid 
 
Ron Bluekens 
VLAAMS BELANG 
Dorp 25, 2360 Oud-Turnhout 
0471 65 22 97 
bluekensron@gmail.com 
raadslid 
 
Mark Van Gorp 
Groen 
Schuurhoven 51, 2360 Oud-Turnhout 
0496 96 68 58 
vangorpmark1@gmail.com 
raadslid 
 
Ria Hermans 
LB18 
Steenweg op Sevendonk 126, 2360 Oud-Turnhout 
0499 46 96 46 
riasels@hotmail.com 
raadslid 
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College van burgemeester en schepenen - Vast bureau 
 
Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks beleid van de gemeente. Ze bereiden 
de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor en voeren de besluiten van de gemeenteraad 
uit. 
 
Het college vergadert wekelijks op dinsdagvoormiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissin-
gen worden er gezamenlijk genomen. Om de taken te verdelen, krijgt iedere schepen verschillende beleids-
domeinen toegekend die hij of zij daarna opvolgt. Wanneer je de burgemeester of één van de schepenen wil 
spreken, maak je best vooraf een afspraak. 
 
Het vast bureau is het uitvoerend orgaan voor het OCMW en voert de beslissingen van de raad voor maat-
schappelijk welzijn uit. Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en sche-
penen. Ook hier is de burgemeester de voorzitter. 
 
Samenstelling 
Bob Coppens 
N-VA 
Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout 
014 46 22 23 
bob.coppens@oud-turnhout.be 
burgemeester - politie, brandweer, veiligheid en 
noodplanning, GAS, personeel, burgerzaken, inter-
gemeentelijke samenwerking, communicatie en par-
ticipatie 
 
Ruben Segers 
Groen 
Hueven 15, 2360 Oud-Turnhout 
0499 62 76 39 
ruben.segers@oud-turnhout.be 
schepen - mobiliteit, sport, internationale solidariteit 
en Landschap De Liereman 
 
Bart Vermeiren 
N-VA 
Steenweg op Sevendonk 131, 2360 Oud-Turnhout 
0486 78 74 90 
bart.vermeiren@oud-turnhout.be 
schepen - financiën, lokale economie, toerisme en 
cultuur 

Gwen Verbeek 
N-VA 
Steenweg op Sevendonk 167, 2360 Oud-Turnhout 
0476 21 15 99 
gwen.verbeek@oud-turnhout.be 
schepen - omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), 
landbouw, energie en dierenwelzijn 
 
Jan Sels 
N-VA 
Draaiboom 98, 2360 Oud-Turnhout 
0475 28 41 96 
jan.sels@oud-turnhout.be 
schepen - openbare werken, erfgoed, patrimonium, 
begraafplaatsen, evenementen en bibliotheek 
 
Liesbet Dierckx 
Groen 
Schoutenhoefstraat 60, 2360 Oud-Turnhout 
0477 89 10 07 
liesbet.dierckx@oud-turnhout.be 
schepen - voorzitter bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD), sociaal beleid, sociaal woonbeleid, ge-
zondheid, senioren, onderwijs, kinderen, jeugd & 
gezin 
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Bijzonder comité voor de sociale dienst 
 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een verplicht orgaan binnen elk lokaal bestuur. Het comité is 
onder meer bevoegd om beslissingen te nemen over individuele dossiers rond maatschappelijke dienstver-
lening en maatschappelijke integratie. De zittingen van het bijzonder comité zijn niet openbaar. 
 
Samenstelling 
Liesbet Dierckx 
Groen 
Schoutenhoefstraat 60, 2360 Oud-Turnhout 
0477 89 10 07 
liesbet.dierckx@oud-turnhout.be 
voorzitter BCSD 
 
Mieke van Laarhoven 
N-VA 
Onze Lieve Vrouwstraat 56, 2360 Oud-Turnhout 
0478 41 23 89 
van.laarhoven.mieke@gmail.com 
lid BCSD 
 
Niels Lanslots 
N-VA 
Eigen 7, 2360 Oud-Turnhout 
0484 61 60 08 
niels.lanslots@gmail.com 
lid BCSD 
 
Sarah Feyen 
Groen 
0479 93 02 78 
sarahfeyen@gmail.com 
lid BCSD 
 
Liesbeth Van Goey 
CD&V pluS 
Oude Arendonkse Baan 99, 2360 Oud-Turnhout 
0479 46 89 60 
liesbeth.vangoey@icloud.com 
lid BCSD 
 
Agnes Aerts 
CD&V pluS 
Jozef Embrechtsstraat 2, 2360 Oud-Turnhout 
0477 84 76 55 
agnesje32@hotmail.com 
lid BCSD 
 
Veronique Van Gorp 
VLAAMS BELANG 
Eensven 28, 2360 Oud-Turnhout 
lid BCSD 
 


