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Veilig thuis in een welvarend Geel

De N-VA heeft een             voor Geel.

Stem Gelenaar Rudi Honinx in de provincieraad
Gelenaar Rudi Honinx, anesthesist in het AZ Sint-Dimpna, zal de eer van onze stad verdedigen op de  
provincielijst van de N-VA bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober. Mireille Colson uit Herselt  
is lijsttrekker voor het arrondissement Turnhout. 

Op 14 oktober wordt er niet enkel een nieuwe gemeenteraad 
verkozen, maar ook een nieuwe provincieraad. Rudi Honinx, 
anesthesist in het AZ Sint-Dimpna, zal op de provinciale lijst 
van de N-VA onze stad vertegenwoordigen. Rudi is 57 jaar en 
vader van twee kinderen. Hij woont met zijn vrouw Linda in de 
Europawijk. 

“Ik wil in de provincie graag werk maken van een verdere uitrol 
van de fietsostrades van N-VA-gedeputeerde Luc Lemmens, 
maar ook van een intensiever gebruik van ANPR-camera’s die 
van groot belang zijn voor onze politiezones om de veiligheid te 
verbeteren”, stelt Rudi. 

Mireille Colson uit Herselt zetelt al langer in de provincieraad en 
zal de Kempense lijst trekken. “Als grootste fractie in het huidige 
Antwerpse provinciebestuur kunnen we trots zijn op het werk 
dat we geleverd hebben: een geslaagde afslankingsoperatie, de 

aanleg van fietsostrades die nu ook belangrijke bovenlokale 
verbindingswegen zijn geworden, de uitbouw van onze groendo-
meinen en de Nota Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in 
onze provincie een halt moet toeroepen”, benadrukt Mireille. 

Oncologe AZ Sint-Dimpna Sevilay  
Altintas Vlaamse madam van 2018
De N-VA-partijraad verkoos Sevilay Altintas tot Vlaamse Madam (VlaM) 
van het jaar 2018. En dat is ook een beetje een Geelse overwinning! 
Want Altintas werkt al vijftien jaar lang als kankerspecialiste in het AZ 
Sint-Dimpna.

De N-VA-partijraad heeft Selivay Altintas, een oncologe aan het AZ Sint-Dimpna, verko-
zen tot Vlaamse madam van het jaar 2018. Selivay is actief lid van Think Pink, een vzw die 
vrouwen helpt om borstkanker te overwinnen.

Selivay Altintas heeft een Turkse achtergrond en kwam als kleuter naar Vlaanderen. Ze 
besefte al vroeg dat zich goed integreren en hard werken heel belangrijk zijn om vooruit te 
komen in het leven. Ze betaalde zelf voor haar universitaire studies om vervolgens na haar 
lessen nog te werken in de avondshift. “Wees niet vies van werken en nadenken. Dan kom 
je er”, zegt Sevilay. 

“Selivay is niet alleen een sterke vrouw, maar ook een voorbeeld voor vele immigranten”, benadrukt onze burgemeester Vera Celis. 
“We zijn dan ook trots dat deze geweldige oncologe deel uitmaakt van ons AZ Sint-Dimpna.”

Geelse kandidaat Rudi Honinx

Sevilay Altintas en burgemeester Vera Celis.

Lijsttrekker Mireille Colson
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N-VA maakt werk van uw veiligheid 
Geel krijgt cameranetwerk 
Op de gemeenteraad van mei werd het principe van het  
opstarten van een cameranetwerk voor het Geelse grond- 
gebied en de inzet van bewakingscamera’s goedgekeurd. 
Hiermee haalt N-VA Geel alweer een verkiezingsbelofte  
binnen die op vraag van onze partij in het Geelse  
bestuursakkoord werd opgenomen. 

Camera’s zorgen voor veiligheid en pakken overlast aan
Ook Geel heeft te maken met criminaliteit. Uit analyses van 
de misdaadcijfers blijkt dat de E313 een belangrijke uitvals-
basis is voor rondtrekkende dievenbendes die in de buurt 
hun slag willen slaan en via de snelweg snel de benen willen 
nemen. Het plaatsen van ANPR-camera’s, die gestolen en 
geseinde nummerplaten kunnen herkennen, was voor de 
N-VA dan ook altijd een belangrijk strijdpunt. Ook overlast 
zoals geluidsoverlast of drughandel in het stadspark, op mas-
sa-evenementen en op fuiven kunnen via bewakingscamera’s 
mee opgevolgd worden.

Opbouw cameranetwerk van start
Met de goedkeuring in de gemeenteraad wordt het start-
schot gegeven voor de opstart van ‘Cameranet Geel’, dat 
zich zal buigen over de plaatsing van bewakingscamera’s en 

ANPR-camera’s in Geel. De politie start nu een werkgroep 
op voor de verdere implementatie en controle van het came-
rasysteem op Geels grondgebied. De bevoegdheid voor het 
bekijken en het beheren van de camerabeelden vallen onder 
politioneel toezicht en zijn niet zomaar toegankelijk voor 
iedereen. 

N-VA maakt werk van veilig geel
Onze politiezone was een van de laatste politiezones in de 
regio die voorzien was van dit soort van camerasysteem. In 
onder andere Turnhout en Mechelen werden hier al mooie 
resultaten mee geboekt. Bij N-VA Geel vinden we alvast dat 
de maatschappelijke kost van vandalisme niet mag onder-
schat worden. Met deze beslissing zetten we een nieuwe stap 
naar een veiliger Geel.

N-VA Geel pleit voor verplichte gemeenschapsdienst 
voor leefloners 
N-VA Geel wil in de toekomst de nieuwe mogelijkheid  
om leefloners verplichte gemeenschapsdienst te laten 
verrichten ten volle benutten. “Op die manier kunnen 
we duidelijk maken aan leefloners dat van hen verwacht 
wordt dat ze iets teruggeven aan onze samenleving in 
ruil voor de uitkering die ze krijgen. Bovendien vergroten 
we zo ook hun kansen op integratie in onze samenleving 
en arbeidsmarkt”, verduidelijkt N-VA-ondervoorzitter 
van het OCMW Pieter Cowé.

Dankzij de federale regering is sinds 2016 het leefloon geen 
vrijblijvende uitkering meer. Leefloners moeten nu een contract 
sluiten met het OCMW waarin afspraken worden gemaakt om 
hun integratie in onze samenleving te verbeteren. Zo moeten 
zij zich bijvoorbeeld engageren om de taal te leren of werk te 
zoeken. Wanneer leefloners de afspraken niet nakomen, 
riskeren ze tijdelijk een deel van hun uitkering te verliezen. 

N-VA Geel wil in de toekomst verder gaan met de 
responsabilisering van leefloners, onder meer door hen 

te verplichten om gemeenschapsdienst uit te voeren. “We 
moeten aan leefloners duidelijk maken dat onze samenleving 
van hen verwacht dat zij ook iets teruggeven in ruil voor 
de financiële steun die ze krijgen”, zegt Pieter Cowé. “Het 
uiteindelijke doel van deze verplichte gemeenschapsdienst 
is uiteraard het vinden van een job. Werk is immers de beste 
garantie tegen armoede. Via gemeenschapsdienst kunnen 
leefloners nuttige werkervaringen opdoen, en worden ze uit 
hun sociaal isolement gehaald”, benadrukt de OCMW- 
ondervoorzitter. 

Geel scoort goed bij ondernemers
Geel heeft een goed imago bij ondernemers. Dat blijkt een enquête die door Voka werd afgenomen bij  
50 ondernemers in Geel. Geelse ondernemers appreciëren vooral de mobiliteit en het fiscale klimaat in onze 
stad. “We zijn tevreden dat ons beleid om in Geel een aangenaam ondernemingsklimaat te scheppen zijn 
vruchten heeft afgeworpen”, stelt N-VA-schepen voor Lokale Economie en Mobiliteit Pieter Verhesen. 

Geel heeft goed ondernemingsklimaat 
Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel om de economische groei en de 
werkgelegenheid in onze stad te kunnen waarborgen. Als we de enquête van Voka 
moeten geloven, moet Geel zich hierover alvast geen zorgen maken. 

Mobiliteit en fiscaal klimaat scoren goed
Zo’n 98 procent van de ondervraagde ondernemers vindt dat Geel een aantrekkelijk 
imago heeft. Slechts 6 procent van de Geelse ondernemers gaf onze stad een tev-
redenheidsscore van 5 op 10 of minder. Hiermee is het aantal ontevreden onder-
nemers in Geel kleiner dan in Herentals (7 procent) en in Turnhout (16 procent) 
en kleiner dan het Kempisch (10 procent) en het Vlaams (11 procent) gemiddelde. 
Geelse ondernemers lijken in het bijzonder het mobiliteitsbeleid van onze stad en 
het fiscale klimaat te waarderen.

Werk is nog niet af
“We zijn tevreden dat ons beleid om in Geel een aangenaam ondernemingsklimaat te scheppen zijn vruchten heeft afgeworpen”, zegt 
N-VA-schepen Pieter Verhesen. “Met het nieuwe innovatiepark aan de Ring bij de Thomas More Hogeschool zullen we in de toekom-
st ook beter tegemoet kunnen komen aan de zaken waar we nu nog relatief zwakker scoren, zoals het aanmoedigen van innovatieve 
industrie, en het laten doorstromen van afgestudeerd talent naar deze innovatieve bedrijven.”

Wist je dat… N-VA Geel overal is?

Onze burgemeester zet de duivenmelkers in 
Stelen in de bloemetjes.

N-VA Geel op de modeshow bij 
Renotec, ten voordele van de Special 
Olympics in 2019 in Abu Dhabi.

Schepen Bart Julliams loopt en onze 
N-VA-mandatarissen komen supporteren.

Onze N-VA-schepenen 
Marleen Verboven en 
Bart Julliams bij de 
opening van het bakkerij-
museum.

Op Palmenmarkt, dankzij de 
N-VA met geluidsarm en 
diervriendelijk vuurwerk.

Pieter Verhesen, schepen van 
Lokale Economie en Mobiliteit 

  Bart De Wever 
N-VA-voorzitter

  Pieter Cowé 
OCMW-ondervoorzitter



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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