gepost
‘Weet u hoe het nog niet zo heel lang
geleden ging: het budget voor het
sociaal beleid werd besproken tijdens
een etentje tussen de burgemeester
en de voorzitter van het OCMW. Op
het einde zei die hoeveel euro hij
nodig had en de zaak was beklonken.
Nu is dat uitgesloten.’
Luc Martens, ex-burgemeester van
Roeselare – De Morgen 9/11

STAD TURNHOUT

In de
Welzijnscampus dr.
Constant Janssen
gaan CAW De
Kempen en OCMW
Turnhout samen op
zoek naar de beste
oplossingen voor
alle cliënten.

Primeur in Turnhout:
STAD TURNHOUT

CAW en OCMW
op één plek

Op donderdag 29 november werd de Welzijnscampus Dr. Constant Janssen officieel geopend. Voor het eerst in Vlaanderen integreren het OCMW en CAW
hun welzijnsonthaal op één plaats. Turnhout past daarmee de nieuwe Vlaamse beleidsvisie toe die streeft naar een geïntegreerde en integrale werking in
de welzijnssector. In Turnhout groeide dat idee al in 2010, nu werd er gebruik
gemaakt van een regelluwe zone die Vlaanderen bood.
CAW De Kempen en OCMW Turnhout exploiteren samen het gebouw,
doen samen het onthaal en gaan samen op zoek naar de beste oplossingen. ‘We zijn erg trots op dit unieke
project: het resultaat van baanbrekende samenwerking tussen CAW
en OCMW in een prachtig gebouw,’
zegt Frans Heylen, directeur van
CAW De Kempen. ‘De verschillende
CAW-werkingen samenbrengen op
één plaats is ook vooruitstrevend.
Hiermee zijn we nog beter bereikbaar
voor al onze cliënten.’
Het Welzijnsonthaal verlaagt de toegang tot alle welzijnsvragen, onder
meer over huisvesting, relaties en financiële moeilijkheden.
De ingebruikname van het gebouw
gebeurde al in september. ‘Na drie
maanden draaien kunnen we zeggen
dat we er staan,’ zegt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck. ‘De meeste

kinderziektes zijn weggewerkt. CAW
en OCMW vinden elkaar vlotter,
waardoor we personen met hulpvragen sneller en beter kunnen helpen.’
Ook andere initiatieven in het nieuwe
gebouw, zoals de jongerenwerking
en het inloopcentrum van CAW De
Kempen, merken dat burgers al vlot
hun weg vinden naar de Welzijnscampus.
De Welzijnscampus dankt zijn naam
aan medicus en Turnhoutenaar Constant Janssen, vader van Paul Janssen.
Constant Janssen richtte begin vorige
eeuw op deze site zijn eerste firma op.
Janssen Pharmaceutica stelt de grond
gratis ter beschikking door middel
van een erfpachtovereenkomst met
CAW De Kempen. De familie Janssen
was aanwezig bij de opening en onthulde een gedenkplaat.

‘Mensen staan vaak kritisch tegenover het parkeerbeleid. Onterecht.
Niet alleen gemeentebesturen, ook
handelaars zijn voorstanders van een
korte parkeerduur en hoge tarieven.
Ook de automobilisten zouden blij
moeten zijn. Parkeertarieven verhogen de circulatie. Anders parkeren automobilisten een hele dag op dezelfde
plaats, en worden de centra en hun
winkels helemaal onbereikbaar.’
De woordvoerder van parkeerbedrijf
Optimal Parking Control – Het Belang
van Limburg 3/12
‘Parkeerbeleid moet maatwerk zijn,
aangepast aan de lokale situatie.
De steden en gemeenten moeten
daarover autonoom kunnen beslissen.
Het parkeerbeleid maakt deel uit van
de visie op mobiliteit.’
VVSG-woordvoerder Nathalie Debast –
Belga 19/11
‘We geloven dat er maar één
glasvezelnetwerk nodig is, waar alle
operatoren dan gebruik van kunnen
maken. De operatoren hoeven dan
niet allemaal apart kabels tot in elk
huis aan te leggen. En dan moet de
stoep ook slechts eenmaal open.
Daardoor is de impact op het openbaar domein kleiner.’
Wim Dries, vicevoorzitter van
nutsbedrijf Fluvius, over het
proefproject voor de uitrol van
supersnel internet dat start in 2019 –
Het Laatste Nieuws 1/12
‘De winkeloppervlakte stijgt nog altijd
in Vlaanderen, terwijl de leegstand
groeit. We moeten geen winkels
meer bijbouwen, maar bestaande
winkelruimtes ombouwen en een
andere functie geven. Vul die in voor
logistiek, voor de dienstensector,
vrije beroepen, ambachten of de
zorgsector. Kijk naar wat lokaal nodig
is, afhankelijk van het lokale DNA.
Alle steden zullen moeten gaan naar
zo’n scenario van inkrimping.’
Mien Gillis, expert retail voor Unizo –
Het Belang van Limburg 4/12
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