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GEEL
V.U.: GERT VAN HOECKE, HOLVEN 138, 2440 GEEL

Nieuwjaars- 
boodschap  
burgemeester 

Het jaar loopt weer ten einde, een 
nieuw jaar komt eraan. Tijd om wat 
te vertragen en het bijna gepasseerde 
jaar te overlopen. Het voorbije jaar 
was er gelukkig eentje zonder terreur 
in eigen land, sommigen elders in 
de wereld werden niet gespaard. 
Voor mensen die werden getroffen 
door ziekte of verlies, krijgt het jaar 
een heel andere betekenis. Mijn 
gedachten gaan uit naar iedereen die 
hiermee te maken kreeg. 
In Geel hebben we dit jaar ingezet op 
evenementen die mensen bij elkaar 
brengen. Een grote dankjewel aan 
alle organisatoren en vrijwilligers 
die dit mogelijk maakten. Zij maken 
van Geel een warme stad waar het 
leuk is om te wonen, te werken en te 
genieten. 
Laat ons uitkijken naar een nieuw 
en hopelijk ook een gelukkig jaar. Ik 
hoop vooral dat u en al wie u na aan 
het hart ligt gezond mag blijven in 
2018. Het klinkt als een cliché, maar 
gezondheid is ons kostbaarste goed. 
Heel fijne feestdagen gewenst aan 
iedereen en op naar een steengoed 
jaar!

Vera Celis
Burgemeester

N-VA Geel pakt sluikstorten aan

Tijdens de ‘Week van de Handhaving’ – die liep van 18 tot 24 
september – voerden de Geelse gemeenschapswachten een gerichte  
en grondige controle uit op sluikstorten. Tijdens deze week werd in 
totaal bijna twee ton aan gesluikstort afval gevonden. Sluikstorten  
kost de belastingbetaler handenvol geld. N-VA Geel wil daarom 
inzetten op een strengere handhaving waarbij de uitrol van 
camerabewaking belangrijk is. 

Halfjaarlijkse tellingen moeten de 
evolutie bijhouden.
Tijdens de ‘Week van de Handhaving’, die 
liep van 18 tot 24 september, besteedden 
onze Geelse gemeenschapswachten 
en magazijnmedewerkers gezamenlijk 
229 werkuren aan het registreren en 
verwijderen van zo’n 1 910 kilogram 
gesluikstort afval uit grachten, bermen 
en straatvuilbakken. Naar aanleiding van 
de actie werden verschillende processen-
verbaal opgesteld.

Sluikstorten is niet enkel schadelijk voor 
het milieu, maar kost de belastingbetaler 
ook handenvol geld. De kost voor het 

registreren, ophalen en verwerken van 
dit zwerfvuil bedraagt al gauw zo’n 
10 000 euro. Als N-VA Geel willen we 
de controle daarom graag nog verder 
opdrijven. 

“Via camerabewaking zouden we 
een beter zicht kunnen krijgen op 
sluikstorten”, aldus burgemeester 
Vera Celis. Voorts onderzoeken we de 
ontwikkeling van een zwerfvuilapp, 
waarmee zwerfvuil kan gemeld 
worden. Daarnaast zullen voortaan ook 
halfjaarlijkse tellingen worden uitgevoerd 
om het gesluikstorte afval te controleren 
en hopelijk merkbaar te verminderen.

  In de Week van de Handhaving werd maar liefst 1 910 kilogram zwerfvuil 
en sluikstortafval verwijderd.

N-VA
 Geel wenst u 

een fijn 2018!

Kordate aanpak overlast stadspark p. 2 Beloofde weginfrastructuur op komst p. 3
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Budget 2018: blijvend in evenwicht, blijvend ambitieus
Onze N-VA-schepen voor Budget, Pieter Verhesen, bereikte samen met het schepencollege opnieuw een bud-
get in evenwicht voor 2018. Niettemin blijft het stadsbestuur ook werk maken van ambitieuze en duurzame 
investeringen.

Onze federale en Vlaamse regering hebben de laatste jaren heel 
wat noodzakelijke maatregelen genomen om de belastingen te 
doen dalen, om zo de economie te helpen groeien en de nettolo-
nen en de koopkracht te verhogen.

Dit heeft tot gevolg dat ook gemeentebesturen minder inkom-
sten ontvangen, en dus ook hun uitgaven moeten beperken. Het 
Geelse stadsbestuur is hier voor 2018 opnieuw in geslaagd, en 
kan een budget in evenwicht voorleggen. We geven het goede 
voorbeeld door op onszelf te besparen. Dit doen we door een 
grondige kosten-batenanalyse te maken. 

We blijven wel werk maken van de voorbereiding van enkele 
evenementen, zoals een tweede editie van Middle Gate in 2018, 
de Zuidergekte in 2019 en de Dimp-
nadagen in 2020. We houden ook vast 
aan enkele ambitieuze en duurzame 
investeringen ten voordele van de 
Gelenaar, die op termijn ook kosten 
kunnen besparen.

Burgemeester Vera Celis treedt kordaat op tegen overlast 
in stadspark
Tussen juli 2016 en juli 2017 werden 42 gerechtelijke 
processen-verbaal opgesteld na meldingen van overlast 
in het stadspark, gaande van drugs dealen tot diefstal. 
Onze N-VA-burgemeester, Vera Celis, pikt dit niet. 
Daarom neemt ze verschillende kordate maatregelen 
om de veiligheid in en rond het stadspark te verbeteren. 

Sinds lang voelen vele Gelenaren zich onveilig in en rond het 
stadspark, en dat is niet geheel onterecht. Tussen juli 2016 en 
juni 2017 werden door de politie 42 gerechtelijke processen-ver-
baal (PV’s) opgesteld na klachten van overlast en criminele fei-
ten, waaronder elf PV’s voor het bezitten of verkopen van drugs 
en negen PV’s voor diefstal.

Kordate aanpak
Voor onze burgemeester, Vera Celis, kan deze overlast niet door 
de beugel. Daarom richtte zij eind 2016 een werkgroep ‘Stads-
park’ op die maatregelen uitwerkt om de veiligheid in en rond 
het stadspark te verbeteren.

In navolging van deze werkgroep zijn al enkele maatregelen 
uitgevoerd, zoals aanpassingswerken en snoeiwerken om het uit-
zicht van het park opener te maken. De aanleg van een honden-

weide en het plaatsen van speelelementen zal in de toekomst de 
sociale controle verhogen. In de toekomst zal ook camerabewa-
king worden voorzien in het stadspark, om het park de functie te 
geven die het verdient.

Banken aan muziekschool
Bovendien heeft onze burgemeester beslist om de bankjes aan 
de ingang van de muziekschool te verwijderen na veelvuldige 
klachten over een groep dronken personen die er voor overlast 
zorgde. Sindsdien ontvingen zowel onze burgemeester als de 
wijkagent vele lovende woorden over deze beslissing.

 Ook in 2018 heeft Geel de 
portemonnee op orde. Er wor-
den geen schulden opgebouwd 
en we blijven investeren.

 De bankjes voor de muziekschool werden geplaagd door 
overlast van enkele dronken personen. Op aansturen van onze 
burgemeester zijn de bankjes nu weggehaald. Sindsdien is de rust 
voor de muziekschool wedergekeerd.

Concreet: Welke duurzame investeringen?
  Een verdere digitalisering van de dienstverlening van de stad, 

zodat de Gelenaar niet voor alle documenten naar het stadhuis 
moet komen.

  Een omschakeling van de openbare verlichting naar duurzame 
ledverlichting.

  De vernieuwing van de sportinfrastructuur in de Leunen, 
sportterrein Punt-Larum en sporthal Action.

  Een fusie van het dagcentrum voor mensen met een handicap 
met Het Eepos uit Laakdal

  Pieter Verhesen 
Schepen voor Budget
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N-VA Geel steunt duurzame wegeninfrastructuur met  
heraanleg Tessenderloseweg en Pallo
Op korte termijn zal het Geelse stadsbestuur werk maken van enkele belangrijke infrastructuurwerken  
aan Geelse wegen waar dit dringend nodig was: de Tessenderloseweg in Winkelomheide en Pallo in 
Geel-Centrum. N-VA Geel heeft lange tijd geijverd voor een heraanleg van beide wegen. Via de werken  
maken we de wegen aangenamer, leefbaarder en veiliger voor voetgangers en fietsers. 

De Tessenderloseweg: meer veiligheid voor  
voetgangers en fietsers
De Tessenderloseweg tussen Winkelomheide en Meerhout is niet 
de veiligste weg in Geel. Deze rechte baan zonder veel hinder-
nissen nodigt autobestuurders dan ook niet uit om hun snelheid 
te matigen. Bovendien is er geen fietspad aanwezig, waardoor 
buurtbewoners die zich met de fiets willen verplaatsen op de weg 
moeten fietsen. 

De buurtbewoners ijveren al een tijdje voor een degelijk fiets-
pad naast de Tessenderloseweg. N-VA Geel is het hier uiteraard 
volmondig mee eens. In 2012 trokken we dan ook naar de kiezer 
met de belofte om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgan-
gers, en om hun veiligheid optimaal te beschermen. Daarom zijn 
we zeer verheugd om te kunnen melden dat onlangs in de Geelse 
gemeenteraad een heraanleg van de Tessenderloseweg werd 
goedgekeurd. 

Deze heraanleg zal gepaard gaan met de aanleg van een dege-
lijk en veilig fietspad. Het fietspad zal door een haag worden 
afgescheiden van de rijweg. Daarnaast vernieuwen we ook het 
wegdek en de riolering en wordt het kruispunt ter hoogte van 
Winkelomheide heringericht. De werken zullen starten in het 
voorjaar van 2018. 

Pallo: meer parkeerplaats en meer openbaar groen
N-VA-raadsleden Patrick Engelen en Benny Eyckmans ijverden 
als sinds 2011 voor een heraanleg van Pallo, de lange éénrich-
tingsstraat die de Nieuwstraat met de Heidebloemstraat ver-
bindt. 

Hiertoe pleegden Benny Eyckmans en Patrick Engelen veelvul-
dig overleg met de bewoners van Pallo. Zo konden vragen en 

bezwaren van de bewoners zo optimaal mogelijk in rekening 
worden gebracht. Op vraag van de bewoners wordt bijvoorbeeld 
het aantal onteigeningen sterker beperkt dan in de oorspronke-
lijke plannen voorzien was.  

De heraanleg zal begin 2018 van start gaan en zal ongeveer een 
jaar duren. Ze zal ook aangegrepen worden om de verouderde 
riolering en de elektriciteitsvoorziening in de straat te vernieu-
wen. In overleg met de bewoners werd gekozen om het openbaar 
groen in de straat uit te breiden. Daarnaast zal er ook meer 
ruimte worden voorzien voor parkeerplaatsen. Op die manier 
maken we Pallo aangenamer en leefbaarder, zowel voor de be-
woners, als voor fietsers en wandelaars. 

 N-VA Geel houdt woord: De Tessenderloseweg en Pallo worden 
in 2018 aangepakt.

Wist je dat ...
  Je nog tot en met 7 januari elke dag kan genieten van de overdekte schaatsbaan op de Markt van Geel?

  Geel ook dit eindejaar zijn steun verleent aan de campagne die burgers sensibiliseert over de gevaren van vuurwerk?

  De Speelfabriek in 2018 opnieuw zal groeien, zodat er nog meer kinderen terechtkunnen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding in de 
vakantie?

  Geel sinds 11 september van het Rode Kruis de titel ‘Hartveilige stad’ heeft gekregen, omdat er achttien automatische 
reanimatietoestellen beschikbaar gemaakt zijn op het grondgebied van Geel?

  Sinds het begin van deze legislatuur, de dalende trend van het aantal zwerfkatten zich verder doorzet?



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - 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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

“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
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