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Veilig thuis in een welvarend Geel
2018 loopt op zijn einde. Het was een bijzonder interessant en
spannend jaar. Terugkijken op iets dat goed is geweest, is altijd
leuk. Naast het dagelijkse werk van het college van burgemeester
en schepenen vroegen de voorbereidingen van de verkiezingen
meer dan onze aandacht. Door de ervaring die we deze legislatuur
opbouwden, konden we een duidelijk en realistisch programma
schrijven. We blijven de komende jaren investeren in onderwijs,
zorg, kunst en cultuur. En we bouwen de historisch opgebouwde
schulden verder af.
Een stad met ondertussen meer dan 40 000 inwoners verdient
een duidelijke toekomstvisie. Waar willen we met onze stad
naartoe? Welke dienstverlening moeten we aanbieden? Hoe
gaan we met de beschikbare ruimte om? Hoe kunnen we aantrekkelijk zijn voor investeringen en investeerders? De kiezer gaf
ons op 14 oktober de kans om verder te werken, om een degelijk
bestuursakkoord te schrijven en in Geel de komende zes jaar ‘de
kracht van verandering’ verder uit te werken. Onze verkiezingsslogan ‘Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen’ gaan we op
Geelse leest schoeien. Inzetten op veiligheid, op het uitbouwen
van het cameranetwerk, op preventie en op de aanpak van elke
vorm van overlast is daarbij heel belangrijk, zelfs al zijn onze
criminaliteitscijfers beter dan die van vergelijkbare steden.

Dank u wel, kiezer, voor het vertrouwen. We zullen dat zeker
niet beschamen. Heel graag zal ik de komende jaren uw
burgemeester zijn.
Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2019 toe!
Uw burgemeester,
Vera Celis

Onze beste wensen voor een sprankelend 2019!
Iedereen die samen met ons het nieuwe jaar op een fijne manier wil inzetten,
is van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie die plaatsvindt op vrijdag
18 januari 2019 in het ontmoetingscentrum van Winkelomheide. Gastspreker
dit jaar is Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. Meer informatie kan u
terugvinden op www.n-va.be/geel of Facebook.

Wist je dat…
…uit een bevraging van de politiezone blijkt dat meer dan 90% van de Gelenaars tevreden is over de snelle en kwaliteitsvolle
dienstverlening van onze politie?
…Geel volgens een studie van GAIA de meest diervriendelijke gemeente van de Kempen is?
…Vera Celis bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de beste score van alle Geelse kandidaten behaalde, met 2 720 voorkeurstemmen?
…onze Vlaamse regering voor de periode 2019-2021 zo’n 2,8 miljoen euro extra zal voorzien om het aantal beschikbare plaatsen in
de Geelse middelbare scholen uit te breiden?

Veilig thuis in een welvarend Geel
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Jong geleerd… is oud gedaan
De verkiezingen van 14 oktober leverde ons tien gemeenteraadszetels op. Vandaag geven we hier graag even
het woord aan onze jongste en oudste verkozene.

Evelien Lievens

25 jaar
Studente rechten
N-VA-gemeenteraadslid

Luc Verguts

72 jaar
Gynaecoloog op rust
N-VA-gemeenteraadslid

Voor de hoeveelste keer nam je deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen?
“Voor de tweede keer. De eerste keer was in
2012 als jongste kandidaat op de N-VA-lijst
in Geel.”

evenementen een echt bruisende stad
geworden. We moeten de Gelenaar nog
meer buiten en samen brengen. Tot slot
heb ik ook een groot hart voor onze
viervoeters, ook zij verdienen onze inzet.”

Waar wil je je de volgende zes jaar in de
gemeenteraad voor inzetten?
“De komende zes jaar wil ik me blijven
inzetten voor de Geelse jongeren,
scholieren en studenten. Geel is met al zijn
verschillende scholen een echte studentenstad aan het worden waar iedereen zich
thuis moet kunnen voelen. Ook de jeugdverenigingen en jeugdbewegingen mogen
niet vergeten worden. Geel is de voorbije
jaren door tal van nieuwe initiatieven en

Welk moment uit de campagne zal je het
meest bijblijven?
“Meer een gevoel, namelijk dat de Geelse
N-VA een warme en hechte groep is.
Samen hebben we alle borden geplakt en
geplaatst, zijn we de straat op gegaan,
hebben we vragen van de Gelenaar
beantwoord en veel plezier gemaakt.
Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen
aan het mooie resultaat dat we op
14 oktober samen behaalden!”

Voor de hoeveelste keer nam je deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen?
“Dit is mijn derde deelname aan de
gemeenteraadsverkiezingen in Geel. Eerst
bij Open Vld, nu bij de N-VA wegens een
boeiend project en gedreven, eerlijke mensen.
Geen woorden maar daden.”

dierenwelzijn en milieu, maar ook een
goed functionerend ziekenhuis spreken de
mensen aan.”

Welk moment uit de campagne zal je het
meest bijblijven?
“Het campagne voeren werd opnieuw een
uitdagend verhaal. Ook op plaats 32 kun
je scoren, maar je moet wel meer hopen op
een goede afloop. Persoonlijke contacten,
flyers, huis-aan-huisboodschappen en
de markten waren belangrijk. Campagne
voeren blijft een uitdagend verhaal met
gelukkig meestal positieve reacties. En uitgescholden worden hoort er soms ook bij.
Rustig blijven en beleefd afscheid nemen,
kun je leren. Je moet maximaal inzetten
op lokale thema’s. ICT, lokale economie,

Waar wil je je de volgende zes jaar in de
gemeenteraad voor inzetten?
“Het ziekenhuis, mijn hoofdtaak gedurende
35 zeer intensieve jaren, wil ik niet laten
verloren gaan. Door het veranderende
ziekenhuislandschap met de oprichting
van ziekenhuisnetwerken moet ook ons
ziekenhuis zijn plaats heruitvinden in de
regio. Op gemeentelijk vlak worden ICT en
een goede sturing van de gemeentelijke
organisatie zeer belangrijk. Maximaal
inzetten op die thema’s en een sterke
ondersteuning van onze beleidsmensen is
voor mij dus essentieel. Daarnaast moet
onze lokale economie nog meer verankerd
worden in ons stadsweefsel. Winkelleegstand
is voor elk centrum een griezelscenario.”

Verknal hun feest niet
De bezorgdheid en het respect voor alles wat leeft – mens, dier en natuur – dragen wij
als N-VA hoog in het vaandel. Daarom deze warme oproep aan alle Gelenaars om ook
onze allerkleinsten, ouderen, zieken, huis- en weidedieren te vrijwaren van oorverdovende
knallen tijdens de jaarwisseling.
Feesten kan zonder, maar ook met minder lawaaioverlast door te kiezen voor geluidsarm
vuurwerk. Bedankt!

geel@n-va.be
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De nieuwe N-VA-bestuursploeg:
oude bekenden en een nieuw gezicht

Vera Celis

Burgemeester

Wie?
59 jaar, burgemeester, oud-leerkracht en Vlaams Parlementslid
Bevoegdheden
• Algemeen beleid
• Politie, brandweer, gemeenschapswachten en GAS
• Communicatie, informatie en PR
• Kwalitatieve stadsdiensten
• Dierenwelzijn

Vera Celis wordt opnieuw burgemeester en zal ook de volgende
zes jaar het veiligheidsbeleid van de stad in handen nemen.
“De veiligheid van de Gelenaars is voor mij enorm belangrijk”,
benadrukt Vera. “Daarom zal ik blijven inzetten op sterke
buurtinformatienetwerken, een uitgebreid cameranetwerk en
voldoende politie op straat. Criminaliteit, overlast en verkeersovertredingen kunnen zo snel en kordaat aangepakt worden.”
Verder blijft Vera verantwoordelijk voor de communicatie en
een kwaliteitsvolle dienstverlening van de stad. Ook neemt ze
dierenwelzijn over van Bart Julliams.

Wie?
46 jaar, adviseur provincie
Antwerpen en Geels schepen
Bevoegdheden
• Ruimtelijke ordening
• Stadsvernieuwing
• Klimaat en milieu
• Trage wegen

De laatste zes jaar zat Bart Julliams niet stil. Als schepen van
ruimtelijke ordening maakte hij, samen met 1 000 Gelenaars,
van Geel de eerste stad in Vlaanderen met een ruimtelijk
beleidsplan. “De volgende jaren zetten we dit in praktijk om
en garanderen we het open landelijk karakter én ontsluiten
we de economische potentie van onze stad”, benadrukt Bart
Julliams. “Ook de kernstad krijgt daarbij meer mogelijkheden.
Identiteit en tragere groei worden de regel voor de deeldorpen.
Als schepen van klimaat en duurzaamheid wil ik verder inzetten
op energiezuinige (stads)gebouwen en actie ondernemen voor
de klimaatproblematiek. We gaan ook in op de vraag van de
Gelenaar naar een vergroening van de stad en versterking van
de natuur via een groene gordel. Trage wegen zullen daarbij
een sleutelrol vervullen.”

Wie?
63 jaar, huisarts en Geels
schepen
Bevoegdheden
• Cultuur
• Internationale samenwerking
• ICT

Marleen wordt opnieuw schepen van onder andere cultuur.
“De voorbije jaren hebben we fors geïnvesteerd in cultuur, met
onder andere twee Middle Gate-tentoonstellingen, en groeide
onze bibliotheek uit tot een echte ontmoetingsplaats.” Marleen
denkt ook aan enkele nieuwe projecten. “Ik zal investeren in
een betere infrastructuur voor ons cultureel centrum en in nieuwe
initiatieven om ons cultureel erfgoed in de verf te zetten.”
Marleen zal voortaan ook bevoegd zijn voor ICT. “Ik ben ervan
overtuigd dat we via een slimme digitalisering de kosten van de
stad kunnen drukken en tegelijkertijd de elektronische dienstverlening van onze stad kunnen optimaliseren.”

Wie?
49 jaar, verzekeringsmakelaar
en zelfstandig bankagent
Bevoegdheden
• Financiën en begroting
• Lokale economie
• Personeel

Tom Corstjens is de nieuwkomer in onze beleidsploeg. “Dankzij
de N-VA-schepenen Christoph Molderez en Pieter Verhesen is
de stadsschuld aanzienlijk gedaald”, vertelt Tom. “De volgende
jaren wil ik deze aanpak verderzetten. Ik zal waken over het
begrotingsevenwicht maar ook ruimte creëren voor duurzame
en kostenefficiënte investeringen.” Stadspersoneel en lokale
economie zullen vanaf januari 2019 eveneens onder zijn hoede
vallen. “Als handelaar heb ik zelf mogen ervaren hoe, dankzij de
N-VA, de lokale economie in het centrum weer is gaan opleven.
De volgende jaren wil ik de stadskern verder laten uitgroeien tot
een echt ontmoetings- en belevingscentrum.”

Bart Julliams
Schepen

Marleen Verboven
Schepen

Tom Corstjens
Schepen

www.n-va.be/geel

De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering.
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Dankzij de strenge aanpak van
Ben Weyts ging het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen
drastisch omlaag. Hij maakte van
Vlaanderen een diervriendelijk land
met onder meer het verbod op
onverdoofd slachten.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

Philippe Muyters bracht
Vlaanderen aan de Europese
top op het vlak van innovatie
met investeringen in slimme
technologie. Hij zorgde
voor duaal leren en lage
werkloosheid. Hij maakte
van Vlaanderen weer een
topsportland.

Liesbeth Homans maakte de
overheid efficiënter met de
afslanking van de provincies
en de fusie van gemeente- en
OCMW-raad. Ze moderniseerde
de huurwet en investeerde
recordbedragen in sociale
huisvesting.

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
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