
Een tandje bijsteken

Samen met de vele postkaarten met snikhete vakantiegroeten valt ook onze derde

editie van dit jaar van het huis-aan-huisblad van de N-VA Geel in uw bus. En hoe-

wel de hopelijk talrijke en zonovergoten vakantiedagen ons doorgaans wat min-

der actief maken, is het voor ons alle hens aan dek. Want 8 oktober nadert met

rasse schreden en dus steken we als politieke partij nog een tandje bij.

In deze uitgave vindt u het derde deel van ons vervolgverhaal ‘De Europawijk’. Tot

onze spijt hebben wij moeten vaststellen dat deze woonwijk voor het stadsbestuur

blijkbaar niet van tel is, want we overdrijven niet als we zeggen dat de mensen van

de Europawijk aan hun lot worden overgelaten.

Of is dit een verkeerde indruk? De uitspraak van

een vooraanstaand lid van de meerderheid in

gedachte dat ‘die van de Europawijk geld

genoeg hebben en zelf hun plan maar moeten trekken’ doet alvast het ergste

vermoeden.

Nadat we de afgelopen weken keihard hebben gewerkt aan ons verkiezingspro-

gramma is het nu tijd om de boer op te gaan en alles en iedereen van onze visie

te overtuigen. De krachtlijnen van dat programma kan u lezen binnenin dit

blaadje. U zal ons de komende weken ook op uw pad vinden. Politiek bedrijven

gaat over weten wat de mensen bezighoudt en dus komen wij naar u toe!

Ik wens alle Gelenaars oprecht een welverdiende vakantie en een schitterende

zomer met veel zon en heel veel deugddoende belevenissen. 

Tot in oktober!

GEEL… KAN NOG BETER • JAARGANG 1 • NUMMER 3 • augustus 2006 • www.n-va.be/geel

Kristof
Willekens
voorzitter N-VA Geel

GeelV.U.: Kristof Willekens - Zwaluwenstraat 17 - 2440 Geel GeelGeel

‘POLITIEK

BEDRIJVEN GAAT

OVER WETEN WAT

DE MENSEN

BEZIGHOUDT. 

DUS KOMEN

WIJ NAAR

U TOE!’

Maar wel Spaans en Belgisch?
De braderijen in Geel op één lijn krijgen voor hetzelfde weekeinde en daar een groot volksfeest van
maken getuigt van degelijk bestuur. 
Alles in een Spaanse sfeer organiseren is een zonnig idee. 
Maar moeten nu echt alle rotonden gedrapeerd worden met een overdaad van Belgische driekleu-
ren? Kan er naast de Spaanse vlaggen en een zeldzame Geelse vlag echt geen Vlaamse Leeuwenvlag
bij!
Voor iemand die Vlaams gaat of ging
en in het Vlaamse parlement zetelt
zou de officiële vlag van Vlaanderen
toch niet mogen ontbreken.
Maar ja, ook Catalonië en Baskenland
hebben hun recht op onafhankelijk-
heid in eigen hand  moeten nemen  in
…. Spanje afgelopen jaar. We hebben
de Vlaamse Leeuwenvlaggen  geteld
op de rotonden op 11 juli! Het waren
er geen. De N-VA Geel pleit voor
meer Vlaamse aanwezigheid in het
Geelse straatbeeld.

FRANS EN GEEL GAAN
(OPNIEUW) NIET VLAAMS!



DOSSIER EUROPAWIJK: VERVOLG II

VERBROEDERING, WAT NU?
De kogel is door de kerk: ondanks een magere bewijslast heeft de
Voetbalbond zijn zin gekregen en degradeert Geel naar derde
klasse. En met 6 strafpunten erbovenop als toetje!

Naast de sportieve ravage heeft dit natuurlijk ook financiële gevol-
gen. Niet alleen voor de club en haar duizenden supporters, maar
ook voor de stad en dus voor alle Gelenaars. Wij vragen als N-VA
zo snel mogelijk duidelijkheid over hoeveel geld er de afgelopen
jaren naar de club is gevloeid en wat nu precies de schulden van

de voetbalclub aan de stad
zijn.

Niet omdat we Verbroedering en zijn ontgoochelde supporters
willen krenken, maar omdat het in het belang van alle
Gelenaars is dat alles wordt uitgeklaard. De wederopstanding
van de club die er ongetwijfeld gaat komen -of durft iemand
daaraan twijfelen?- moet samengaan met een transparante en
open structuur. 

Hoe pijnlijk ook, deze gebeurtenissen zijn een unieke kans om
de club voor eens en voor altijd gezonde financiële fundamen-
ten te geven. Laat ons de Voetbalbond een neus zetten en
Verbroedering sterker maken dan ooit!

Omdat Geel nog beter kan… 
zeker in onze wijk!

Wij kregen, zoals in onze vorige brochure al aangehaald, een schrif-
telijke bevestiging van het gemeentebestuur op 13 april 2006 dat de
bevoegde instanties werden gecontacteerd en dat men aan ‘onze
grieven’ aan het werken is.
Omdat in onze wijk alerte burgers wonen, kwam het mij meerdere
keren ‘ter oren’ dat er met de afwateringsgrachten lees: -het ver-
vangend rioleringsnet- weer iets grondig mis was. Wij trokken op
onderzoek uit en inderdaad: stilstaand water stinkt! Door slecht
onderhoud gedurende langere tijd, sluiten de grachten niet meer

aan; er liggen obstakels in het
water die doorstroming verhinderen; op één
plaats is een rioleringsbuis die onder de rijbaan
doorloopt gewoon dichtgemaakt. Door het
verleggen van bepaalde grachten zijn zelfs zeer
gevaarlijke situaties voor fietsers ontstaan.
Wie op het einde van de straat woont, krijgt
dus alle ‘smurrie’  voor de deur waar het stin-
kend blijft staan.
Nog dezelfde avond mailde ik mijn bevindingen
naar de bevoegde schepen en liet ik weten dat
men al in 2004 een eerste maal hierover de
gemeente contacteerde, nog steeds zonder
gevolg. Ik vroeg hem om de zaak te komen bekijken, zich ter plaatse van de toestand te komen ver-
gewissen, maar… na drie weken (!) had ik ook van hem nog steeds niets gehoord!
‘Geduld’ is een nobele deugd, maar even niet voor mij. Opnieuw nam ik contact met onze burge-
meester en deed mijn beklag over de manier waarop terechte vragen van bezorgde mensen wor-
den afgewimpeld. Wij vinden dit geen stijl en wensen daar ook geen genoegen mee te nemen!
De Heer F. Peeters liet al weten dat de technische dienst opdracht kreeg de zaak te onderzoeken en
in te grijpen waar nodig is en dat hopen we… Wij blijven de zaak op de voet volgen en ‘ze’ kun-
nen ons opnieuw verwachten, zoveel is zeker!                                               Wordt vervolgd…

Vera Celis
Penningmeester

N-VA Geel

‘LAAT ONS DE

VOETBALBOND EEN

NEUS ZETTEN EN

VERBROEDERING

STERKER MAKEN

DAN OOIT!’



Politiek gaat soms over moeilijke dingen, maar politiek hoeft niet moeilijk te zijn. 

Daarom vatten wij ons programma graag samen met drie eenvoudige, maar toch krachtige woorden. Onze drie W’s.
Welvaart, welzijn en welbeleving. Zij lopen als een rode draad door ons gedachtegoed en illustreren op een treffende
manier hoe wij als N-VA Geel de toekomst van onze stad zien.

Welvaart, want een sterke economie is de basis van alles. Geel moet een ondernemersvriendelijke stad zijn. Want onderne-
mers zorgen voor jobs en wie werkt, heeft minder zorgen. De stad moet zorgen voor voldoende bedrijfsterreinen die goed
bereikbaar zijn en een gemeentelijke administratie die vlot toegankelijk en vooral zo eenvoudig mogelijk is. Zonder welvaart
geen herverdeling! Wie de sterken niet alle kansen geeft, kan de zwakkeren uit onze samenleving niet ondersteunen! We plei-
ten voor een ‘ondernemersloket’ dat investeerders in Geel  proactief begeleid in het afhandelen van alle forma-
liteiten. Zij zorgen immers voor broodnodige tewerkstelling. ‘Pestbelastingen’ dienen te verdwijnen.

Welzijn, omdat ook wie uit de boot valt, recht heeft op opvang en zorg. En wie opvang en zorg zegt, zegt een sterk en van
voldoende geld voorzien OCMW. De stad moet werken aan een rusthuis voor onze ouderen want zij hebben Geel gemaakt
tot wat het nu is en dus zijn we hen zorg en steun verplicht. De strijd tegen de armoede moet door de stad worden gevoerd,
omdat de gemeente meer dan wie ook de pijnpunten voor haar inwoners kent. Een beleid dat zo dicht mogelijk bij de men-
sen staat, een beleid voor en door de mensen!
We pleiten onder andere voor een proactief  seniorenloket, meer info, betere bereikbaarheid, een afgestemd cul-
tuuraanbod en sociale controle bij hoogbejaarden. Nieuwe Vlamingen worden verwelkomt maar hebben zoals
iedereen maatschappelijke rechten en plichten. Samen-leven is een werk van al zij die zich Vlaming noemen en
voelen. Mensen moeten zich kunnen ontplooien en daartoe verdient het verenigingsleven zoveel mogelijk steun.

Welbeleving tenslotte, omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Wie hard werkt, moet veel rusten. Groene zones in het
centrum en speelpleinen voor onze kinderen zijn maar twee voorbeelden van hoe we onze stad zo aangenaam mogelijk kun-
nen maken. Er moet plaats zijn voor sport, spel en…feest! We pleiten voor een "groene" herinrichting van de Geelse
markt met ondergrondse parkeergarages en meer groen op de diverse centrumparkings, aandacht voor wande-
laars en fietsers maar ook mobiliteit zijn een prioriteit.

Drie W’s voor een schitterend Geel. Doet u met ons mee?

WELVAART, WELZIJN ÉN WELBELEVING
ONZE DRIE W’S VOOR GEEL!

MENSEN VAN GEEL, LAAT U HOREN!
Van midden 2005 tot begin 2006 is er hard gewerkt aan het
opstellen van de tekst ‘Bouwstenen voor een lokaal
beleid’. Dit is de N-VA-handleiding voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen en voor de daarop volgende zes
beleidsjaren. Op zaterdag 11 februari jl. werd deze tekst door
de leden besproken.

De N-VA van Geel diende een dertigtal amendementen in,
waarvan er 10 werden weerhouden door de meer dan 800
aanwezige militanten. Uiteindelijk werden ze ook opgenomen
als beleidsrichtlijnen.

Enkele aandachtspunten van de N-VA Geel zijn:

• Sociale woningbouw voor senioren;
• Aankopen van gemeentelijke verbruiksgoederen via

Wereldwinkels en beschermde werkplaatsen;
• Dienst stedenbouw als contactpunt voor duurzaam

bouwen;

• Uitwerken van lokaal preventief gezondheidsbeleid
door OCMW i.s.m. LOGO;

• Investeringen in de kwaliteit van jeugdopleiding
i.s.m. sportclubs en Vlaamse sportfederaties.

Deze punten worden ook opgenomen in ons programma
waarmee we naar de gemeenteraadsverkiezingen op zondag
8 oktober stappen. Aan dit programma werken we al meer
dan een jaar. Het wordt samengesteld door spontane inbreng
en voorstellen van leden en sympathisanten uit alle lagen van
de Geelse bevolking. Uitgewerkt als programma zal het aan
de Geelse bevolking worden voorgelegd.
Uw voorstellen blijven altijd welkom!

U wil mee campagnevoeren of een tuinbord plaatsen?
Contacteer dan Benny Eyckmans - Badstraat 31 - Geel, of via

benny.eyckmans@n-va.be

6 jaar
garantie!
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■■■■     Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

■■■■     Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. 

VOORNAAM EN NAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL:                                     E-POST:                                                  GEBOORTEDATUM:     /       /

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be

TERUGSTUURBON✂

www.n-va.be

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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De N-VA slaagde er reeds in haar standpunten over inburge-
ring in beleid om te zetten via het inburgeringsdecreet. Nu
heeft ze ook een vernieuwende visie op migratie en asiel uit-
gewerkt, die daar naadloos op aansluit. Europarlementslid
Frieda Brepoels licht toe. "De N-VA richt zich op vier ver-
schillende onderdelen van de
migratieproblematiek.
Asielzoekers moeten na een
korte procedure duidelijkheid
krijgen over hun statuut.
Wanneer ze afgewezen worden,
moeten eventuele beroepsproce-
dures vanuit het buitenland
gevoerd worden. Illegale immi-
granten kunnen enkel geregulari-
seerd worden wanneer ze aan
strikte criteria (o.a. inzake inbur-
gering en kennis van onze taal) voldoen. Anders worden ze
gerepatrieerd. Illegaliteit kan immers niet gedoogd worden.
De criteria om gebruik te maken van gezinshereniging en
gezinsvorming moeten strenger worden. Misbruiken worden
hard aangepakt. De N-VA wil wel dat economische migratie
mogelijk wordt om knelpuntvacatures in te vullen. De voor-
keur gaat daarbij uit naar EU-burgers, die door het vrij ver-
keer van werknemers gemakkelijk bij ons tewerkgesteld
kunnen worden."

N-VA BIEDT 6 JAAR GARANTIE
In 2004 trokken we naar de Vlaamse
kiezer met de slogan 'u verdient meer
respect'. De uitdaging: paarsgroen
bestuurt met weinig respect, met uw
hulp wil het Vlaams kartel CD&V/N-VA
dat veranderen. En de N-VA zorgde
voor een ommekeer in het Vlaamse
regeringsbeleid. Denken we maar aan
het nieuwe beleid inzake verplichte
inburgering. Op 8 oktober wil de N-VA
die lijn doortrekken. Die dag kiest u uw
lokale en provinciale bestuurders voor
de volgende zes jaar. Kiezen voor de 

N-VA staat garant voor zes jaar
degelijk, betrouwbaar en be-
taalbaar beleid. In welke situa-
tie ook, respect is de leidraad van
ons politiek handelen. Mensen

bouwen zelf hun eigen leven uit,
maar de overheid moet wel mensen

steunen bij hun keuzes: het stichten van een
gezin, het zoeken naar een job, het
(ver)bouwen van een huis, het opstarten
van een zaak, de zorg voor anderen, het
samenleven in een buurt, het engagement
in een vereniging.

De N-VA hield onlangs een congres
over lokale economie onder het 
voorzitterschap van Jan Peumans,
Vlaams parlementslid en burge-
meester van Riemst. Als het van de 
N-VA afhangt, moeten alle Vlaamse
gemeenten een beleidsplan voor de

lokale economie opstellen afgestemd op de eigen behoef-
ten. Uitgangspunt daarbij is het scheppen van een bedrijfs-
vriendelijk klimaat inzake belastingen, administratie en ruim-
telijke ordening. De N-VA schuift hierbij vijf principes vooruit
bij het ontwikkelen van een lokaal economisch programma. 
1. De gemeenten moeten zorgen voor een bedrijfsvrien-

delijk klimaat, zowel op administratief vlak als inzake fis-
cale politiek en ruimtelijke ordening. 

2. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet gebeuren in

samenspraak met de lokale kmo’s en middenstand en de
organisaties die hen vertegenwoordigen. 

3. De gemeenten moeten werk maken van kernverster-
kend beleid wat betreft de distributiesector. 

4. Nog meer dan in het verleden moet aandacht besteed
worden aan de problemen in verband met mobiliteit en
veiligheid waarmee ook kmo’s en middenstanders
geconfronteerd worden. 

5. De steden en gemeenten, maar ook de ondernemingen,
hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid inzake
werkgelegenheid in het algemeen en de lokale sociale
economie in het bijzonder. 

BEDRIJFSVRIENDELIJKE GEMEENTEN

U wilt de N-VA-brochure ‘Lokale Economie’ 
of de N-VA-visie op migratie en asiel ontvangen? 

Stuur een bericht naar 
info@n-va.be of  bel T. 02 219 49 30.

Bart De Wever
voorzitter N-VA


