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N-VA Geel start verkiezingsjaar met nieuwjaarsontbijt
 et nieuwjaarsontbijt
H
was ook dit jaar weer
een groot succes.

 ijsttrekker en burgemeester
L
Vera Celis met gastspreker
en voorzitter van het Vlaams
Parlement Jan Peumans.

De ganse maand januari mag gebruikt worden om elkaar het allerbeste te wensen: een goede gezondheid,
veel arbeidsvreugde, op naar een jaar waar tevredenheid centraal staat…
Dit jaar is politiek gezien een bijzonder
jaar met de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 die in oktober op de agenda
staan. Heel wat politieke partijen hebben
de aftrap van hun campagne gegeven.
Achterblijven is geen optie. N-VA Geel
maakte in oktober 2017 haar lijsttrekker en lijstduwer bekend: respectievelijk huidig burgemeester Vera Celis en
fractievoorzitter Benny Eyckmans. In
een verkiezingsjaar is verantwoordeVolwassenen: 12,50 euro*
Kinderen jonger dan 7 jaar: gratis
*Mensen die op ons paasontbijt lid
worden van de N-VA eten gratis

lijkheid nemen, goed besturen, beslissingen uitvoeren en visie ontwikkelen
erg belangrijk. Onze mandatarissen zijn
eerst en vooral bezig met het uitvoeren
van hun job. Binnen de afdeling wordt
ernstig werk geleverd om met een goed en
duidelijk verkiezingsprogramma naar de
kiezer te trekken.
De boodschap werd door alle aanwezigen
op ons nieuwjaarsontbijt goed ontvangen.

Paasontbijt

Inschrijven kan door voor woensdag
28 maart 2018 het verschuldigde
bedrag over te schrijven naar rekeningnummer BE55 3200 1478 9944
met vermelding van uw naam en
het aantal personen (volwassenen
en kinderen).

Veilig thuis in een welvarend Geel

Onze gastspreker Jan Peumans kon dit
enkel bevestigen. De voorzitter van het
Vlaams Parlement had zich goed voorbereid en de teksten uit ons huis-aan-huisblad grondig bekeken. Jan zei en zag dat
het goed was. Na het vertrek van Jan werd
er nog flink wat nagepraat. Met een verzadigd en bijzonder goed gevoel keerden
rond de middag de meesten huiswaarts.
Een groot dankjewel aan alle aanwezigen
en alle helpers.
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Nieuwe investeringen moeten van Geel levendige
winkelstad maken
Schepen van Economie Pieter Verhesen heeft enkele
krachtige initiatieven genomen die ervoor moeten
zorgen dat het centrum van Geel een bloeiender en
aantrekkelijker handelscentrum wordt. Een nieuwe
subsidie zal winkels aanmoedigen om van buiten
het centrum naar de Geelse Markt en omgeving te
verhuizen. Bovendien heeft onze stad een Europese
subsidieaanvraag ingediend, die moet dienen om de
winkelstraten in Geel-centrum gezelliger te maken.

S chepen van Economie Pieter Verhesen maakt
werk van een bloeiend en bruisend handelscentrum
waar alle Gelenaars hun inkopen kunnen doen.

Subsidies voor verhuis van winkels naar het centrum

Voor een periode van drie jaar zullen handelaars die van buiten
het centrum naar de omgeving van de Markt verhuizen aanspraak kunnen maken op een subsidie van maximaal 7 500 euro.
De stad Geel en de Vlaamse overheid sloegen hiervoor de handen keling (EFRO). Samen met de bewoners, handelaars en pandeigein elkaar. In de volgende maanden zullen de Geelse handelaars
naars kunnen we met de EFRO-subsidie verschillende acties op
uitgebreid geïnformeerd worden.
touw zetten om de winkelstraten in Geel-centrum aangenamer
te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een fietsuitleendienst op
Europese subsidies voor aantrekkelijke winkelstraten
de centrumparking te openen of door de ontwikkeling van een
In samenwerking met de provincie diende de stad Geel een subherkenbare mascotte voor Geel-centrum. In april wordt bekend
sidieaanvraag in bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwik- gemaakt of deze subsidie aan Geel zal worden toegewezen.

Opleving Geelse economie en toerisme
doet hotels uitbreiden
Uw N-VA-schepenen leverden de laatste jaren veel inspanningen om de economie en het toerisme in
de stad een nieuwe boost te geven. Deze inspanningen lijken nu hun vruchten af te werpen. Recentelijk
maakten twee hotels in Geel – Hotel Roosendaelhof en Corbie Hotels – bekend dat ze hun hotelaccommodatie in de stad willen uitbreiden. Schepen van Economie Pieter Verhesen en schepen van Cultuur
Marleen Verboven tonen zich alvast tevreden.
Geelse hotels breiden uit

Er beweegt veel in Geel. Corbie Hotels, reeds gevestigd op
de Markt in Geel, wil dit jaar nog aan de Ring rond Geel een
tweede hotel bouwen. Ook het Hotel Roosendaelhof in de
Stationsstraat heeft onlangs haar logiesaanbod verdubbeld.

Ondernemingsvriendelijk beleid doet Geelse
economie aanzwengelen
Wat is er aan de hand? De Geelse economie bloeit op. Daardoor zakken steeds meer zakenmensen af naar Geel. Recentelijk mocht Geel dan ook al vele nieuwe ondernemingen
verwelkomen. Zo opende eind september SuperJump, het
grootste trampolinepark in de Benelux, zijn deuren aan de
Antwerpseweg in Geel. Ook begint het Innovatiepark aan de
Geelse Ring steeds meer bekendheid te verwerven.

geel@n-va.be

“Door een aanmoedigend beleid naar ondernemingen te
voeren, zijn we erin geslaagd vele investeringen naar Geel te
halen”, aldus Geels schepen van Economie Pieter Verhesen.

Geel speelt toeristische troef uit

Maar ook een opleving van het Geelse toerisme maakt de stad
aantrekkelijker voor hotelbezoekers. “Het Geelse erfgoed,
grote festivals zoals Reggae Geel en speciale evenementen zoals de Eurofeesten of Middle Gate lokken vele toeristen naar
onze stad”, zegt Geels schepen van Toerisme Marleen Verboven. “We merken naast een opleving van de hotelsector ook
een stijgende vraag naar camperplaatsen. Daarom
hebben we beslist om het aantal camperplaatsen
De
op de parking aan de Pas in Geel uit te breiden”,
g
aldus de schepen.
Veranderin

Werkt
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Z werfkatten in je tuin?
Contacteer info@geel.be
of bel 014/56 60 00

Geels zwerfkattenproject groot succes
Als schepen voor Dierenwelzijn in Geel zorgde Bart Julliams in nauwe samenwerking met de vzw ‘t Geels
Hart voor Dieren voor een drastische daling van het aantal zwerfkatten in Geel. Het reeds bestaande project
werd opnieuw aangezwengeld in 2013, maar nam een flinke doorstart in 2015. Gelenaars kunnen zwerfkatten laten steriliseren, waarna de katten weer worden uitgezet. Het resultaat mag er zijn! De maatregel leidde
tot een aanzienlijke verhoging van het aantal meldingen en zodoende ook het aantal sterilisaties.
Sterilisatie heeft vele voordelen

Katten planten zich zeer snel voort. Een zwerfkat wordt gemiddeld zo’n vier tot zes jaar oud. Gedurende deze periode kunnen
ze voor een 40-tal nakomelingen zorgen, die zich op hun beurt
ook weer voortplanten. Het spreekt voor zich dat, bij niet ingrijpen, het aantal zwerfkatten sterk toeneemt. Door gericht op
zoek te gaan naar zwerfkatten om te steriliseren, vermijden we
overlast en wordt de populatie sterk ingedijkt. Steriele zwerfkatten maken trouwens minder lawaai, vechten minder snel, en
behoeden hun territorium voor andere ‘ongewenste bezoekers’.

Goede samenwerking met vzw ’t Geels Hart voor
Dieren

De katten worden op een diervriendelijke manier gevangen door
vrijwilligers van de vzw ’t Geels Hart voor Dieren, vervolgens
op kosten van de stad behandeld door één van de meewerkende

dierenartsen en tot slot opnieuw uitgezet. Kittens jonger dan
tien weken worden indien mogelijk naar opvangcentra gebracht
om te socialiseren met het oog op adoptie.

Beleid werpt vruchten af

De aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. Het aantal meldingen van zwerfkatten is sinds de ingang
van het project zeer sterk toegenomen,
wat bewijst dat meer en meer burgers
de weg hebben gevonden naar het
onthaal van het stadhuis. De positieve
gevolgen uiten zich eveneens in de
daling van het aantal bevallingen en
abortussen.
Bart JULLIAMS
Schepen van Dierenwelzijn

Wist je dat …
 volgens de Grote Gemeentetest van Het Nieuwsblad burgemeester Vera Celis een 10 op 10 verdient?
 het herstelplan van schepen Pieter Verhesen ervoor gezorgd heeft dat de Geelse schuldenberg in 2019 vijftien procent lager zal liggen
dan voorzien?
 de Geelse bibliotheek in 2018 haar 40ste verjaardag viert?
 N-VA Geel ook een hart heeft voor dieren? Dit bewezen de donaties ten voordele van de medische ingreep van een aangereden poes.
 d ankzij de inspanningen van N-VA Geel de oude brouwerij Aerts in de Nieuwstraat weer open is?
 verzekeringsmakelaar Tom Corstjens de Geelse N-VA-lijst zal vervoegen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen?

Veilig thuis in een welvarend Geel
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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