
In deze tijden van dure energieprijzen voor stookolie, benzine, gas,.. stappen
steeds meer mensen over op groene energie zoals zonnepanelen. Zonnepanelen

zijn wel duur in aankoop maar na enkele jaren heb je ze terug verdiend. De over-
heid geeft ook veel subsidies aan mensen die zonnepanelen plaatsen maar ja ja, ook
hier zit een communautair reukje aan door een subsidiebeleid in de beide gemeen-
schappen. Nog een groot voordeel is dat een zonnepaneel niet vervuilt en dat is
zeer mooi meegenomen als we willen dat de CO2-uitstoot vermindert om zo de
aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en verdere generaties. N-VA Geel wil
hieraan zijn steentje bijdragen door het inrichten van een infoavond met de moge-
lijkheid voor de Gelenaar om via een gezamenlijke aan-
koop een betere prijs te kunnen bedingen. 
N-VA Geel organiseert deze avond i.s.m. de firma
SOLAR TOTAL (www.solartotal.com).

Deze thema-avond gaat door op 
donderdag 20 november in het Wijnhuis,
Stationsstraat 56 te 2440 Geel 
en start om 20u.

Benny Eyckmans, 
secretaris N-VA Geel

Het rondpunt op het einde
van de Pas kleurde 
op 11 juli Geel door 
de talrijke Vlaamse 
leeuwenvlaggen.  

Eindelijk een partij die 
Geel Geler en Vlaamser

maakt! 
De burgemeester 
-U weet nog wel 

”Frans gaat Vlaams”- 
(niet tegenstaande dat   

hij en het schepencollege, 
weigeren te reageren 

op de vraag tot het geven
van politieke steun aan zijn

collega-burgemeesters 
in B-H-V)  

heeft het eindelijk begrepen.
Nu hangt er tenminste 

al af en toe een 
Vlaamse vlag bij.

Geel nog geler 
door N-VA

Geel
Ja a r ga ng  4  •  N r. 1  -  H er f s t  2 0 0 8  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e / g e e l  

“Zon op je dak = geld in je zak”

N-VA Geel organiseert een samen-aankoop

V.U. Dirk Vande Voorde
Stelensedijk 1   2440 Geel

Ook federaal kamerlid 
Flor van Noppen (N-VA)  
zal tijdens deze avond 
zijn visie geven over het 
energievraagstuk.
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13 mei jongstleden sprak
NVA-voorzitter Bart De
Wever voor een afgeladen
volle zaal in het Geelse
Wijnhuis over de zesde
staatshervorming. Wie aan-
wezig was kan het alleen
maar beamen: de man is niet

alleen een vlotte prater maar
beschikt vanuit zijn opleiding
als historicus tevens over een

ruime intellectuele bagage.
Vriend en vijand kunnen niet

anders dan erkennen dat deze
politicus de visie van de partij

ijzersterk kan argumenteren en
dat deze zeker verder reikt dan

simpel weg “Vlaanderen
boven”  zoals de Franstalige
populistische politici ons

vaak willen doen geloven. Opkomen voor je
Vlaamse rechten, niet meer niet minder, dat is – in
één zin samengevat- de pointe van de Vlaamse
zaak.

Tijdens de 2 uur durende -deels interactieve- voor-
stelling schetste hij de elementen die de huidige
staatshervorming hypothekeren,  o.a. de artificiële
bestaangeschiedenis van ons land maar vooral het
alom aanwezig zijnde Franstalige superioriteitsge-
voel dat geen terechte Vlaamse  kritiek tolereert.  De
Wever heeft menigmaal – in alle openheid- verwe-
zen naar zijn toekomstvisie van de Vlaamse zaak
maar ook zijn angsten hieromtrent verwoord.

De zaal zat afgeladen vol, niet alleen met N-VA- of
VVA-leden maar ook  enkele Vlaamsgezinde Geelse
CD&V-ers, waaronder o.a. de voorzitter alsook
enkele oude Volksuniegetrouwen en  heel wat inwo-
ners lieten zich deze boeiende lezing, doorspekt met

de nodige humor, welgevallen.

Met deze spreker haalde Geel duidelijk één
van de grote iconen van de hedendaagse
Belgische politiek binnen! 

Bart De Wever zorgt voor 
recordopkomst in” Het Wijnhuis” Geel!

Uitreiking tweede Geelse Goedendagprijs
(N-VA Geel - Davidsfonds - Zeunt comité)

vlnr: Benny Eyckmans, Flor Van Noppen, 
Vera Celis, Kris Van Dijck, 
Dirk Van de Voorde

De uitreiking van de tweede Geelse Goedendagprijs op 4 juli  in
het kader van Vlaanderen Feest knoopt stilletjes weer aan met de
vroegere 11 juli vieringen. Een kleine partij kan hier dus blijkbaar
meer dan het gemeentebestuur en de oppositie samen. We kijken
al uit naar editie 3 in 2009 met alweer een ander thema.

Vera CELIS (N-VA Geel) die de Geelse Goedendagprijs overhan-
digt aan Jacques Van Herck nav zijn bekroonde literaire werk.
Ook Jasper Van Loy  en Marijn Wuyts/Charlotte d’ours werden
laureaten in hun klasse.

Vera Celis 
bestuurslid N-VA Geel
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Diftar, anders bekeken, anders berekend!

Verbroedering Geel over en uit!

Tijdens de grote NVA-enquête op Palmenmarkt
bleek dat de Gelenaar Diftar te duur vindt. En

inderdaad, als het tot vorig jaar kon voor 80 euro en nu
voor niet minder dan 250 euro per gezin, dan kan je
maar 2 conclusies trekken: 
1. Of het bedrijf dat afval verwerkt is te duur 
2. Of iemand is zich hier serieus aan het verrijken op 

kosten van de burger.

Het zal nooit mogelijk zijn om voor ieder individu de
lat precies even hoog te leggen maar ondanks alle
voorstellen die tot nog toe gelanceerd werden door de
andere partijen werd er nog nooit een voorstel gedaan
in de richting van de  N-VA denkpiste.
De NVA-uitgangspunten:
• de hoeveelheid afval trachten te verminderen op     

een realistische manier en dit aan te moedigen via 
een sociaal rechtvaardig betalingssysteem

• het verbranden en sluikstorten ontmoedigen

Concreet stelt NVA-Geel voor een vast recht te heffen
ten bedrage van de klassieke huisvuilbelasting van
(geïndexeerd) 90 euro per gezin. Daarin inbegrepen 12
blauwe en 12 groene zakken (1 per maand)  en een for-
fait van een REDELIJK aantal restkilo’s (inclusief GFT),
berekend in functie van het aantal personen, rekening
houdend met de sociale samenstelling van het gezin.

Indien deze wijze van verrekening niet volstaat om de
kosten te dekken dan is Diftar simpelweg te duur! Wat
het Geelse stadsbestuur dan moet doen? Hetzelfde als
u en ik: ZELF de tering naar de nering zetten zonder de
belastingen voor de burger te verhogen! Bezuinigen op
niet-primordiale projecten, het afstoten van niet-stede-
lijke uitgaven, privatisering van bepaalde overheids-
diensten, etc. De  Gelenaar betaalt momenteel te veel
voor zijn afval; feitelijk betaalt hij zelfs twee keer, nl.
tevens via de personenbelasting vervat in de subsidie
van 40% die Geel op dit moment hanteert voor de
afvalverwerking!

Marc Sannen

Er vielen dan toch nog enkele lijken uit de kast bij de vereffe-
ning. Schulden blijkbaar hoger dan ingeschat. De tribune telde
meer eigenaars dan verwacht. De burgemeester was er zelfs
verwonderd over dat dergelijke toestanden tegenwoordig nog
mogelijk waren. 
Eigen schuld dikke bult. N-VA Geel had jaren geleden al
gepleit voor een toezichthoudend bestuurder vanuit de
gemeente  om toe te zien hoe er met de gelden van de Geelse
belastingsbetaler werd omgesprongen. De echte Geelse sup-
porter voelt zich bedrogen door de huidige fusieploeg.
Waarom niet opnieuw begonnen met de sterke jeugd die er
was? Waarom niet opnieuw met een  echte verbroedering tus-
sen alle Geelse provinciale ploegen van onderaan beginnen om

tot een topploeg te komen omringd door enkele satellietploegen. De sterke jeugdschool van Sint-Dimpna kon daar
zeker toe bijdragen maar beschikt nu wel over prima-accommodatie. Moet de belastingbetaler nu nog geld investe-
ren in de nieuwe terreinen aan het kerkhof terwijl een intercommunale ploeg de bestaande infrastructuur bezet?

Geïnteresseerd in N-VA Geel: 
schrijf je in op onze gratis N-VA nieuwsbrief via 

nva.geel@gmail.com
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

Flor 
Van Noppen,
Kamerlid

�

N-VA houdt vast aan verkiezingsbeloftes!
Bart De Wever: “De N-VA heeft 15 maanden
lang onderhandeld. Geen plek waar men ons
niet naartoe sleepte:  kaste-
len, hotels, wegrestaurants,
parlementen,… Al die tijd
hielden we vast aan onze
verkiezingsbelofte: de rea-
lisatie van een staatsher-

vorming. Om ons te wape-
nen tegen sociaaleconomisch
onheil. Maar op is op, en aan

‘operatie Frigo’ wou de N-VA niet deelnemen.
Een staatshervorming die naam waardig komt er

dus niet. Er zijn geen garanties qua timing, inhoud
en methodiek. De CD&V-top maakte tot onze spijt

een andere keuze, waardoor het kartel ophield te
bestaan.”

Wat nu?
Bart De Wever: “We steunen deze regering niet lan-

ger wat betekent dat Leterme nu zelfs een
federale regering leidt zonder Vlaamse
meerderheid en gedomineerd door
Franstaligen. Hij had nochtans gezworen
dit nooit te doen want “een regering zon-
der Vlaamse meerderheid is een regering
tegen Vlaanderen”, aldus Leterme nog
geen jaar geleden. Nu dragen we de gevol-
gen: geen akkoord over asiel en migratie,

sjoemelende ministers die mogen blijven zitten
zolang ze niet aan Franstalige topbenoemingen
raken en geen onderzoek naar de oorzaken van de
bankcrisis waardoor de Belgische “haute finance”
buiten schot blijft.”

Kris Van Dijck, 
Vlaams 
parlementslid

Jan 
Jambon, 
Kamerlid

DE N-VA 
WOU NIET 

DEELNEMEN 
AAN 

‘OPERATIE FRIGO’

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN 

UIT UW PROVINCIE

� STAATSHERVORMING VOOR EEN 
BELEID OP MAAT VAN VLAANDEREN

� SPLITSING B-H-V

� GOED BESTUUR

� GEZONDE FINANCIËN

� ACTIVEREN WERKLOZEN

� ONDERZOEKSCOMMISSIE KREDIETCRISIS

� BEGROTINGSOVERSCHOT

WAT DOET DE REGERING LETERME I ?
WELNIET

� REGEREN ZONDER VLAAMSE MEERDERHEID

� NIEUWE BELASTINGEN

� UITVERKOOP BANKWEZEN AAN PARIJS

� MASSALE REGULARISATIE ILLEGALEN

� SCHULDEN MAKEN OP KAP VAN DE VLAAMSE GEZINNEN

� EENMALIGE BEGROTINGSMAATREGELEN

� MINISTER DEWAEL WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN NA   
GESJOEMEL KABINETSMEDEWERKERS

� 7 MILJARD MINDER VOOR AANPAK VERGRIJZING

Bart 
De Wever 

N-VA-voorzitter 
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