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Camera’s verhogen veiligheid

Kerstmis in Geel
Op zaterdag 17 december heten we
je welkom op de Kerstmarkt voor de
Geelse kerstmusical ‘De klokgeesten’.
Onder leiding van regisseur Ief Dams
kan jong en oud weer genieten van
topentertainment van eigen bodem.
De kersttractorrun gaat voor de eerste
maal met een zestigtal versierde
tractors de Markt passeren rond 19.30
uur. Schepen Marleen Verboven en
heel wat N-VA-bestuursleden zullen
aanwezig zijn. Jij toch ook?
Blijf je graag op de hoogte van alle
activiteiten in Geel? Schijf je dan in op
de nieuwsbrief Vrije Tijd via
jolien.hoekx@geel.be.

Jong N-VA Geel kiest
een nieuw bestuur
Het bestuur van Jong N-VA Geel wordt
binnenkort vernieuwd. Elk lid dat jonger
is dan 30 jaar en minstens drie maanden lid is, ontvangt begin december een
uitnodiging voor de verkiezingen. Laat
dus je stem horen of stel jezelf kandidaat
voor een functie in het afdelingsbestuur.
Wij hopen op een grote opkomst om onze
afdeling mee te versterken!
Vragen? Stuur een mailtje naar voorzitter
Pieter Cowé: pieter.cowe@n-va.be.

Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van
elke burger. Daarom ben ik zeer
tevreden dat het stadscentrum
binnenkort voorzien wordt van
permanente camerabewaking.
Het project loopt over verschillende jaren en kan daarna nog
uitgebreid worden.
We starten met camerabewaking op het
marktplein, zodat alle evenementen en
activiteiten daar steeds in beeld gebracht
worden. Op die manier kan de politie bij
calamiteiten snel en adequaat optreden.
Later worden het stadspark en de winkelstraten uitgerust met camera’s.
In het bestuursakkoord schreef de N-VA
duidelijk dat de (lokale) overheid de plicht
heeft om de veiligheid van alle burgers te
verzekeren. Door de demografische

evolutie in Geel krijgen we ook hier namelijk vaker te maken met overlast, diefstallen, schermutselingen en vandalisme.
We hopen dat de camera’s zowel het
objectieve als het subjectieve
onveiligheidsgevoel van de
burger in het centrum van
Geel kunnen opvangen.
Vera Celis, burgemeester

Fietsen: waar kunnen we beter?
Onlangs gingen enkele N-VA-mandatarissen in op een uitnodiging
van de Fietsersbond om te zien wat er in Geel nog kan verbeteren voor
fietsers. Schepen van Mobiliteit Pieter Verhesen maakte een flinke toer
langs zowel goede als slechte (fiets)punten.
Sommige fietspaden lagen
er erbarmelijk bij door
jaren van minimaal
onderhoud.
Onder meer in Gansakker
ging de voorkeur jarenlang
uit naar parkeerplaatsen
in plaats van ruimte voor
fietsers. Veel stof tot
nadenken!
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Mogen we even voorstellen …

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Bestuurslid Nadine Van den Bergh

Sinterklaas en zijn zwarte pieten
kwamen aan in het station van Geel
op 26 november. Alle kinderen
op de Markt genoten zichtbaar.

In oktober 2014 werd Geels N-VA-bestuurslid Nadine Van den Bergh verkozen als
lid van de N-VA-partijraad en van het arrondissementeel bestuur. Een taak die ze
met veel enthousiasme uitoefent. We zochten haar op voor een kort gesprek.
“Dankzij de kansen die ik kreeg door mijn mandaat heb ik de afgelopen twee jaren veel bijgeleerd”, zegt Nadine. “Daardoor is mijn interesse
in de politiek alleen nog maar groter geworden.
Bovendien wil ik mij als lid van Jong N-VA én
bestuurslid van N-VA Geel inzetten voor de
partij. In het bijzonder wil ik de afdelingswerking
versterken. Want tenslotte, de Kracht van Verandering moet ook van onze jongeren komen.”

Nadine volgde de opleiding Rechtspraktijk aan de
Plantijn Hogeschool in Antwerpen en werkt nu al
zes jaar bij de FOD Justitie: “Ik startte mijn loopbaan bij het Politieparket. Een jaar later werd ik
benoemd tot secretaris bij het Arbeidsauditoraat.

Geel geeft kansen aan jonge ondernemers
Schepen van Tewerkstelling Bart Julliams wil jongeren inspireren, activeren en ondersteunen om te ondernemen. Daarom richt
Geel het project STEPUP 2440 op, een lerend netwerk waarin een ondernemerscoach de jongeren begeleidt.

Sinds 2016 ben ik griffier bij de Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg. Daar deed ik bijzonder
veel kennis en ervaring op als leidinggevende
binnen de verschillende rechtbanken en hun
specifieke materies. Die ervaring wil ik ook ten
dienste stellen van alle Gelenaars.”

Het project komt er met steun van schepen
van Economie Pieter Verhesen, de collega
van Onderwijs en Lokale Ondernemingen,
het jeugdhuis, Thomas More Hogeschool,
de KUL, de studentenverenigingen, EFRO
én N-VA-minister Muyters van Werk

Schepen Marleen Verboven:

“Cultuur is nooit ver weg in Geel”

Herdenking oorlogsverleden

De N-VA zet al jaren in op de herdenking van het
oorlogsverleden. Zo kwam een hele kolonne wagens onder
grote belangstelling tot op de Markt in Geel, in het kader
van 100 jaar Groote Oorlog. Ook werden er bijkomende
herdenkingsmonumenten geplaatst en werd de 11
novemberviering uitgebreid naar onze deeldorpen. De jaarlijkse
ceremonie vond plaats aan het monument van de gesneuvelden
aan het stadhuis. In de namiddag herdachten de harmonies van
Zammel en Oosterlo samen de slachtoffers van de oorlogen.
Een ander schot in de roos was de succesvolle lezing van het
11 julicomité over de bevrijding van Geel. Een bomvolle zaal
genoot van twee eminente sprekers en opnames van de laatste
Geelse getuigen, allemaal prachtig aaneengesproken door Patrick
Engelen. Ook de muziek van People On Stage beroerde de harten.
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om creatief te denken. De begeleiders staan
hen met raad en daad bij om te komen
tot een eigen onderneming. De bedoeling
is om in Geel een sterke gemeenschap te
creëren waar kennis verankerd wordt en
waar passie blijft doorstromen.

Schepen Julliams wil ook de tewerkstelling verhogen van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Hij zette hiervoor al in op eenvoudigere kinderopvang in het project W3 en start nu ook met ‘fosterfietsen’ om de
mobiliteit te verhogen.

Succesvol cultuurweekend

Op zaterdag openden we in de Halle Academia Dell’Arte. Alle
leerkrachten stelden hun beste werken tentoon. Je kon er voelen
dat de leerkrachten de passie voor de kunst ademen, beleven en
willen doorgeven. De apotheose van ’De Werft kleurt Geel’ was
SACER op 25 september: een optocht door de stad met talrijke
verenigingen en vrijwilligers. Nooit gezien in Geel!

en Economie. In STEPUP 2440 kunnen
jongeren proeven van wat ondernemen
concreet inhoudt aan de hand van stages
en studentenprojecten. Ze krijgen ook
hulp bij het uitwerken van een eigen idee,
concept of pop-up en worden uitgedaagd

Met de fiets naar sollicitatie of werk

‘De Werft kleurt Geel’, het openingsweekend van het
cultuurseizoen 2016-2017 was een overweldigend succes.
En dat is niet het enige succesverhaal van het Geelse
cultuurbeleid, stelt schepen van Cultuur Marleen Verboven.
Het openingsweekend startte met een concert in de St.Amandskerk in samenwerking met het Festival van Vlaanderen.
De vrijdag nadien was er een unieke beleving in het ‘Engels
kamp’. In een hangar aan het Speelbos vond Culture Camp
plaats, met niet alleen natuur en spel, maar ook cultuur in een
geweldige sfeer met interessante mensen.
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Een geslaagde 11 julilezing.

Cultuur in de natuur

Met onze gidsen verkenden we de nieuwe aanlooproute van
Trage Wegen vanaf het station richting Bel. Je beseft pas hoe
mooi het hier is in Geel is als je de kleine hoekjes van onze stad
gaat opzoeken, zoals de watermolen van Kievermont.
De vijfde fotozomerzoektocht en prijsuitreiking werden afgerond
met een heerlijk ontbijt in de Netevallei. Het was een moeilijke
editie waar de deelnemers zich tot het uiterste moesten inzetten.
In totaal werden er 245 formulieren binnengebracht, waarvan
168 met de correcte antwoorden.
Ontdek de mooie tragen wegen in Geel!

Samen met Pieter Verhesen (schepen
van Mobiliteit) en de collega’s van het
Sociaal huis, Benny Eyckmans en Pieter Cowé, wil Geel er zo voor zorgen
dat werkzoekenden zich makkelijker
kunnen verplaatsen in hun zoektocht
naar een job. De elektrische fosterfietsen worden door een peter of meter
ter beschikking gesteld. De werkzoe-

kende kan ze gebruiken om te gaan
solliciteren of werken bij werkgevers
die moeilijker bereikbaar zijn met
eigen of openbaar vervoer. Werkzoekenden kunnen via de OCMW’s of de
Werkwinkel een fiets reserveren.
Het project kadert ook in de wens van
de stad om de CO2-uitstoot stevig te

verminderen tegen 2020. In samenwerking met VOKA en Unizo werden
heel wat bedrijven overtuigd van de
meerwaarde van de fosterfietsen. Om
op lange termijn ook de werknemers
te ondersteunen, plannen we nog verdere samenwerkingen met o.a. OPZ,
Kringwinkel en fietshandelaars uit het
NEC.

Stad viert Werelddierendag
4 oktober ging niet onopgemerkt voorbij in Geel. Voor het tweede jaar op rij organiseerden schepen Julliams en N-VAbestuurslid Suzanne Donni een receptie voor de vrijwilligers van dierenprojecten in Geel.

Vrijwilligers zwerfkattenproject in de bloemen

Gedreven N-VA-parlementslid en gastpreker Jelle Engelbosch
nam ons mee op een tocht door het Vlaamse dierenwelzijn. An
Vangenechten presenteerde hoopgevende cijfers en resultaten
van het zwerfkattenproject. Iedere vrijwilliger kreeg naast een
snack en een drankje ook een roosje mee naar huis. Zonder
hen bestond het project namelijk niet. Een dikke merci aan
allemaal, ook aan de dierenartsen en asielinitiatieven waarmee
we samenwerken.

Tweede hondenweide in Leunen

De eerste hondenweide aan de bibliotheek was net goed
ingelopen of de tweede werd al gerealiseerd in de Leunen. De
N-VA bekijkt bovendien hoe we het stadspark aangenamer en
opener kunnen maken voor dieren en hun baasjes. Ook hier
komt er een hondenweide en een speelzone. De mensen moeten

opnieuw met een veilig gevoel een wandeling door het stadspark
kunnen maken.
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Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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