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Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal Vera
Celis de N-VA-lijst trekken, Benny Eyckmans duwt.

N-VA Geel stelt lijsttrekker Vera Celis en lijstduwer
Benny Eyckmans voor
Een klein jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteerde N-VA Geel in het bijzijn van minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon haar lijsttrekker en lijstduwer. Huidig burgemeester Vera Celis zal de
Geelse N-VA-lijst trekken. De lijstduwer wordt Benny Eyckmans, fractievoorzitter van N-VA in de Geelse
gemeenteraad.
Lijsttrekker Vera Celis

Burgemeester Vera Celis is vastbesloten om met minstens evenveel enthousiasme de Geelse kiezer een tweede keer te overtuigen. “Als burgemeester heb ik zeer hard gewerkt om niet alleen
de Gelenaars persoonlijk te leren kennen, ook de ondersteuning
voor onze verenigingen en aanwezig zijn op bijna alle evenementen behoorden tot mijn opdracht. Bijzonder tijdsintensief, maar
o zo dankbaar. Ik ben bijzonder blij en zeer dankbaar dat ik van
het bestuur van N-VA Geel de kans krijg om mijn werk verder
te zetten na de verkiezingen van oktober 2018. Als lijsttrekker
zal ik meer dan mijn best blijven doen voor elke Gelenaar, tot en
met het einde van deze legislatuur. En als de kiezer daar positief
over oordeelt, ook de volgende zes jaar.”
Vera Celis wil de vele realisaties van de voorbije jaren graag verderzetten: “De verdere ontwikkeling van de zorg en de verdere
uitbouw van onze kennis- en innovatiezone liggen me bijzonder
na aan het hart. Ook inzetten op de veiligheid van onze burgers,
met de uitrol van camerabewaking, behoort tot mijn prioritaire
opdrachten.”

Lijstduwer Benny Eyckmans

Benny Eyckmans, fractievoorzitter voor N-VA in de gemeenteraad, is een manusje van alles. Naast de gemeenteraad, zetelt hij
ook in de OCMW-raad en de politieraad. Dankzij zijn betrokkenheid heeft hij een breed inzicht in wat er allemaal speelt en
leeft in Geel. Vanuit de gemeenteraad en de OCMW-raad heeft
Benny ervoor kunnen zorgen dat N-VA Geel zijn stempel kon
drukken op een hele resem dossiers: onze stadsbrouwerij en
initiatieven naar Geelse streekbieren, stadstuintjes, wijkcomposteren, het bijen-en-bomenplan, het beschermen van trage wegen,
sociale koopwoningen, de activering van leefloners...
“Ons N-VA-verhaal voor Geel is nog lang niet klaar”, aldus
Benny Eyckmans. “Tijdens de volgende legislatuur wens ik me
persoonlijk in te zetten voor onder andere de vergroening van
bouwprojecten en openbare ruimtes, duurzame stadsdistributie,
de activering van leefloners, de aanpak van sociale fraude, en
verdere energiebesparingen.”
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Concreet: wat staat er onder
andere in het nieuwe ruimtelijk beleidsplan?
 Hoogbouw is alleen nog toegestaan op een beperkt aantal locaties in het stedelijke gebied van
Geel.
 Op bepaalde open ruimten, zowel
in het stadscentrum als errond,
mag voor lange tijd niet meer
worden gebouwd.
 Er wordt ingezet op de herontwikkeling en bebouwing van bestaande bebouwde en verharde ruimten
en van goed gelegen locaties.
 Bouwheren zullen bij de ontwikkeling van projecten de invloed op de
omgeving moeten verantwoorden.
Zo zullen zij bijvoorbeeld rekening
moeten houden met ‘trage wegen’
of zandpadjes.

De verlaten bedrijfssite in Ten Aard
wordt in een nieuw kleedje gestoken.

Uniek plan zal Geel voor lange tijd groen, gezellig en
leefbaar houden
Geel is aangename plek om te wonen: het is een gezellige, groene en leefbare plaats die de voordelen van
dorp en stad combineert. Maar de grote groei van het inwoneraantal stelt ons voor de enorme uitdaging
om het gezellige en groene karakter van onze stad te bewaren. Daarom heeft Geel, op initiatief van onze
N-VA-schepen voor Ruimtelijke Ordening Bart Julliams, als eerste gemeente in Vlaanderen een ruimtelijk
beleidsplan uitgewerkt.
Een krachtdadige nieuwe aanpak

We kunnen het ons niet veroorloven om nog langer de fouten te
maken die in het verleden, ook in Geel, gemaakt werden: hoge
bevreemdende gebouwen neerpoten buiten de stadskern, kleine
groene ruimten in de stadskern zonder goed na te denken volbouwen, nieuwbouw in natuurgebieden waar die in feite niet thuishoort… Daarom besliste N-VA-schepen Bart Julliams om, als
eerste gemeente in Vlaanderen, de nieuwe ruimtelijke plannen
te verankeren in een ‘ruimtelijk beleidsplan’. Hiermee is Geel de
Vlaamse Regering een stapje voor, die later nog met soortgelijke
regelgeving komt.

Aangepast aan de noden van de Gelenaars

de Gelenaars, heeft onze schepen de Geelse burgers en bedrijven geconsulteerd, onder andere via infomarkten en dorpsdebatten. “Veel
inwoners maken zich zorgen over het verdwijnen van groen en de
ontwikkeling van steeds meer verkavelingen. Met dit plan bieden
we daar een antwoord op.”, aldus schepen Bart Julliams.
Het ruimtelijke beleidsplan is nog maar een eerste stap. “Zodra
het beleidsplan is neergelegd begint het eigenlijke echte werk.
Dan zullen we onze stedenbouwkundige regels onder de loep
nemen. Zo zullen we bijvoorbeeld moeten nagaan of de bouwvergunningen die afgeleverd worden, stroken met de visie in het
beleidsplan”, aldus de N-VA-schepen.

Om een beter zicht te krijgen op de specifieke vragen en noden van

“Veel inwoners maken zich zorgen over het
verdwijnen van groen en de ontwikkeling van
steeds meer verkavelingen. Met dit plan
bieden we daar een antwoord op.”
Bart Julliams, schepen voor Ruimtelijke Ordening
geel@n-va.be
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Voor een tiental grotere gebouwen, zoals het zwembad, wordt een gespecialiseerde
firma ingehuurd om het energieverbruik verder te beperken. De kosten die de stad
Geel moet betalen voor het energieverbruik van de Geelse stadsgebouwen liggen
vandaag al zo’n 200 000 euro lager dan in 2011.

Geels stadsbestuur is zuinig met energie en uw belastinggeld
Energie is een kostelijke zaak. In het verleden namen de energiekosten van de Geelse stadsgebouwen jaar na
jaar toe. Daarom kozen burgemeester Vera Celis en haar schepencollege resoluut voor een andere, zuinige
aanpak.
Toen ons nieuwe stadsbestuur in 2012 aantrad, was de situatie in Geel niet erg rooskleurig. De schuld per inwoner lag in
Geel veel hoger dan in andere Kempense gemeenten. De hoge
energiekosten van de Geelse stadsgebouwen zaten hier zeker
voor iets tussen. Van 2003 tot 2011 stegen de energiekosten van
de gebouwen van de stad Geel jaar na jaar met gemiddeld zo’n
60 000 euro.
Via een aantal slimme maatregelen en investeringen, zoals de
plaatsing van een degelijke dakisolatie of het vervangen van
verouderde stookolieketels, wisten onze burgemeester Vera Celis en schepen Bart Julliams het energieverbruik van de Geelse
stadsgebouwen drastisch te verminderen. Voor een tiental grotere gebouwen, zoals het zwembad, wordt een gespecialiseerde

firma ingehuurd om het energieverbruik verder te beperken.
De nieuwe aanpak lijkt alvast zijn vruchten af te werpen. De
kosten die de stad Geel moet betalen voor het energieverbruik
van de Geelse stadsgebouwen liggen vandaag al zo’n 200 000
euro lager dan in 2011. Bovendien heeft de stad Geel de Europese CO2-doelstellingen die ze tegen 2020 moet realiseren voor
haar stadsgebouwen nu al bereikt.
Ook de volgende jaren blijven we hierop inzetten. We willen
in de volgende legislatuur de haalbaarheid bekijken om de
verschillende stadsgebouwen op de Werft via geothermische
koeling en verwarming duurzamer te maken.

“Via een aantal slimme maatregelen en
investeringen wist het schepencollege het
energieverbruik van de Geelse stadsgebouwen
drastisch te verminderen.”
Vera Celis, burgemeester

Wist je dat ...
d e bevoegde stadsdiensten sinds juni extra toezicht houden op de hondenloopzones?
er voortaan controle is op achtergelaten dieren en kinderen in geparkeerde auto’s?
de door de hitte omgekomen puppy toch nog een waardig afscheid kreeg op initiatief van één van onze bestuursleden?
in het zwembad van Geel een warmte-kracht-koppeling werd geïnstalleerd, die tegelijkertijd warmte en energie opwekt
en daardoor veel zuiniger is?
 het concert van Musica Divina, dat op 28 september plaatsvond in de Sint-Amandskerk, volledig uitverkocht was?
 je sinds 5 oktober achttien attesten en uittreksels van de dienst burgerzaken online kan aanvragen?
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“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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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