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We hebben bijna een nieuwe ‘oude brouwerij’
De restauratiewerken van de brouwerij op de parking
van de Nieuwstraat vorderen aan een snel tempo. Als
alles op schema zit, kunnen we er in juni 2017 al iets
consumeren. Dat dit een grandioos project wordt,
staat nu al vast.
Het oude gebouw heeft een bewogen verleden, maar het heeft
vooral de tand des tijds sterk doorstaan. Na de restauratie
zullen bezoekers met eigen ogen kunnen zien hoe het proces
van bierbrouwen verloopt.
De brouwactiviteiten gaan volgens de planning van start in
oktober-november. En zoals met alle nieuwe materialen die
je gebruikt om te kokkerellen, moeten de nieuwe brouwketels
ook een testfase van enkele weken ondergaan. Er zal een nieuw
Geels biertje gebrouwen worden. Roman Becker, de eigenaar,
laat alvast weten dat het eentje met karakter zal zijn!

Wat ook zeker al moet opgevallen zijn, is de
gedeeltelijke vernieuwing van Parking Nieuwstraat.
Het wordt een plein met klasse, met als nieuwe
trekker de vernieuwde ‘oude brouwerij’.
Marleen Verboven, Schepen van Toerisme

Geel zet volop in op kwaliteitsvolle kinderopvang
Het voorbije jaar werkte de Geels meerderheid hard aan een nieuw
model voor onze buitenschoolse kinderopvang. Twee principes staan
daarbij voorop.
Vrijwilligers

In de eerste plaats zullen we de
vrijwilligerswerking uitwerken. Daarbij
maken we een onderscheid tussen drie
types. De onthaalvrijwilligers schrijven de
kinderen die naar de opvang komen in en
uit en maken de ouders wegwijs. Zorgvrijwilligers ravotten met de kinderen, maar
helpen hen ook bij een toiletbezoek,
eetmoment of huiswerk. En ten slotte zijn
er de activiteitenvrijwilligers die hun
passie, hobby, sport of creativiteit willen
delen met de kinderen. De vrijwilligers
ontvangen hiervoor een vergoeding.

Kinderateliers

Deze laatste groep vrijwilligers sluit ook
aan bij de tweede belangrijke pijler in het
nieuwe kinderopvangmodel: een kwalitatief hoogstaander opvangmoment. Door
Creatieve ateliers maken deel uit van de
middel van ateliers komen kinderen in
nieuwe visie.
aanraking met verschillende aspecten uit
het vrijetijdsaanbod en het brede spectrum de overgang van de schooltijd naar het
van creatieve en socio-maatschappelijke
opvangmoment zo vlot mogelijk te laten
thema’s.
verlopen. Een gedeelde infrastructuur
maakt daar deel van uit.
Met dit nieuwe, Geelse model willen we
kinderopvang ook meer verweven met de
Wij geloven alvast dat dit nieuwe concept
schoolsituatie. Dit willen we doen door
een succesverhaal wordt!
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Senioren
bevragen
senioren
In samenwerking met de Geelse
Seniorenraad wil het lokaal bestuur
de behoeften, noden en wensen van
onze Geelse 60-plussers opnieuw in
kaart brengen. Een zestigtal vrijwilligers, zelf allemaal 60-plussers,
zal bij 600 willekeurig geselecteerde
Geelse senioren een enquête afnemen
onder het motto ‘senioren bevragen
senioren’.
Het vorige seniorenbehoeftenonderzoek dateert van 2005 en was dus
toe aan een update. De VUB zal de
antwoorden op de bevraging verder
verwerken. Op basis van hun bevindingen wil het gemeentebestuur haar
beleid voor de volgende jaren nog
beter afstemmen op de noden van
deze bevolkingsgroep.

Vernieuwd Gasthuismuseum opent de deuren
Mede onder impuls van onze schepen van Cultuur, Marleen
Verboven, onderging het Gasthuismuseum Geel onlangs een
grondige facelift. Voortaan voel je dat ‘Dimpna’ in gans het
museum aanwezig is. Vanaf het onthaal tot aan de apotheose
in de kapel word je ondergedompeld in de legende van de
patrones van de geesteszieken.
Het museum laat je binnenwandelen in het leven van de Geelse
gasthuiszusters vanaf 1552. Je ontdekt ook het verhaal van de
waanzin rond de heilige Dimpna. Door de legende en collectie
van Sint-Dimpna meer centraal te plaatsen, willen we de Geelse
geschiedenis van de gezinsverpleging tot ca. 1850 en de identiteit van de stad Geel sterker uitdragen.
Onze patrones zweeft nu doorheen het hele museum. Zowel de
vroegere Dimpna-zaal als de andere ruimtes werden grondig
onder handen genomen. Zo prijkt op de eettafel in de refter
bijvoorbeeld een indrukwekkende projectie van het kloostergebouw. Je vindt weetjes over Dimpna op afscheurblaadjes en
er is beeldmateriaal van processies en ommegangen van 1900
Schepen Marleen Verboven
tot vandaag. Wil je een ziekte ‘afwrijven’ dan kan dat blootvoets huldigde het vernieuwde
onder de replica van het ciborium (een altaaroverkapping op
museum in.
vier zuilen) van de Sint-Dimpnakerk.
Meer info over het vernieuwde museum vind je op www.gasthuismuseumgeel.be
en op de Facebook-pagina van Gasthuismuseum Geel.

Vrijwilligers die Geel net houden
in de bloemetjes
Burgemeester Vera Celis en schepen Bart Julliams zetten ook
dit jaar de zwerfvuilvrijwilligers in de bloemetjes. Bij een hapje
en een drankje – en tussen de leuke gesprekken door – kregen
de 50 individuele netheidsverantwoordelijken en de verenigingen een bedankje. In ruil voor maar liefst zes ton opgeruimd
zwerfvuil ontvingen zij 5 860 euro aan subsidies. De N-VA
gelooft in resultaatgericht belonen!
De individuele vrijwilligers ruimden in totaal 60 km wegen
op. De negen verenigingen namen 150 km voor hun rekening.
Daarbij namen voor het eerst zes jeugdverenigingen deel, dankzij
aanmoedigingen van de Jeugddienst en de schepen van Jeugd.
Benny Eyckmans en Pieter Cowé bij het speelpleintje.

Nieuw speelpleintje in Holven
Op aandringen van fractievoorzitter Benny Eyckmans kwam
er een speeltuintje/rustplekje uit het beton geschoten in de
Barbarastraat in Holven. Kennelijk had men dat enkele jaren
geleden bij de realisatie van de nieuwe verkaveling daar over
het hoofd gezien.

Een dikke dankjewel aan alle verenigingen en netheidsverantwoordelijken!

geel@n-va.be

Onder impuls van de N-VA werd dat euvel nu rechtgezet voor
de gezinnen daar. Goed teamwork tussen N-VA-collega’s
Eyckmans en Julliams, in samenwerking met de schepenen van
Jeugd en Openbare Werken.
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Geel innoveert met Beleidsplan
Ruimte
Tijdens het congres ‘20 jaar Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen’ stelde Geels schepen van Ruimtelijke Ordening
Bart Julliams de ruimtelijke visie van onze stad voor in het
Vlaams Parlement. De bevoegde minister was onder de indruk
van het enthousiasme waarmee de stad dit plan in werking zet.
Sinds 2013 kijken we op een andere manier naar onze ruimtelijke toekomst.
We zetten in op open ruimte en kernversterking en willen de verschillende
functies van de Geelse open ruimte met elkaar verbinden.

Na de succesvolle hondenweide op de Leunen
werden nu ook fruitbomen geplant op het plein
tussen Duivenstraat en Patrijzenstraat. Dit past
perfect in de nieuwe trend naar ‘eetbaar groen’.
Heel wat plant- en diersoorten zijn er maar al
te gelukkig mee.
Schepen Bart Julliams verduidelijkt: “Naast
appelbomen, perelaars, pruimen- en kweepeerbomen, leggen we gazonpaden aan en
zorgen we voor vaste planten en heesters, met
aandacht voor het bijenvriendelijke karakter.
Zo maken we onze stad elke dag een beetje
aangenamer. Knap uitgevoerd door de mensen
van het stadsmagazijn!”

In Geel kiezen we dus ook resoluut voor de nieuw planfiguur van het Beleidsplan Ruimte. We gaan voor innovatie en flexibiliteit en kiezen voor het
werken met meerdere beleidskaders waardoor we beter kunnen inspelen op
onze veranderende socio-economische maatschappij.
Vooralsnog zijn we
de eerste stad in
Vlaanderen die deze
nieuwe visie
effectief in beleid
omzet. N-VA Geel
denkt kortom niet
alleen na over het
ruimtegebruik.
Wij durven innoveren en doen er
concreet iets aan.

Schepen Julliams mocht de ruimtelijke visie van
Geel voorstellen in het Vlaams Parlement.

Jong N-VA Geel kiest nieuw bestuur
Eind vorig jaar verkozen de leden van Jong N-VA Geel een nieuw afdelingsbestuur. Pieter Cowé,
gemeenteraadslid en ondervoorzitter van het Geelse OCMW, gaf de fakkel door aan Evelien Lievens,
gemeenteraadslid en student rechten. Het nieuwe bestuur telt heel wat bekende gezichten, maar we
mogen ook enkele nieuwelingen begroeten.
Zo is Jef Liekens de nieuwe ondervoorzitter. Gilles Staquet is
verkozen tot secretaris en Jolan Gysen tot penningmeester.
Pieter Cowé, Stijn Mast, Joris Vanhove en Miel Aerts vervolledigen het nieuwe team. Evelien en Jef zetelen namens onze lokale
afdeling ook in de afdelingsraad van Jong N-VA Nationaal.

Blijvende inzet voor Geelse jeugd

“Ik heb een fantastische ploeg van geëngageerde en getalenteerde jongeren achter mij staan”, zegt voorzitter Evelien
Lievens. “Met dit nieuwe bestuur zullen we ons blijven inzetten voor de Geelse jeugd, scholieren en studenten. Er komen

belangrijke jaren aan en net zoals bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zullen wij een lokaal jeugdbeleid uitschrijven voor het verkiezingsprogramma van onze partij.”
Met ludieke acties en activiteiten probeert Jong N-VA zo veel
mogelijk jongeren te bereiken, naar hen te luisteren en hen te
betrekken in het beleid. “Bij Jong N-VA kunnen jongeren mee
denken, durven maar vooral ook doen”, besluit Evelien. “Graag
wil het ganse bestuur Pieter nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter. Dankzij zijn harde werk is onze afdeling
een van de sterkste Jong N-VA-afdelingen van Vlaanderen.”

Wens je meer informatie of wil je lid worden? Neem contact op met
Jong N-VA Geel: evelien.lievens@jongnva.be – jef.liekens@jongnva.be

www.n-va.be/geel

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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