
Geel… kan beter!

Zowat een jaar geleden kwamen in een zaaltje niet ver van het stadspark een

aantal enthousiaste mensen samen om een begin te maken van wat nu de 

N-VA Geel is geworden. Na een jarenlange Volksunietraditie was er door het

uiteenvallen van de VU immers bijna drie jaar lang geen partijwerking meer.

Laat staan een afdeling die naam waardig.

Omdat wij vinden dat Geel een partij als de N-VA verdient en, veel meer nog,

dat de N-VA Geel moet verdienen, is het onze ambitie een vaste waarde te

worden in de Geelse politiek. Niets gaat echter vanzelf. We beseffen maar al

te goed dat de weg naar ‘De Ooievaarsnest’ nog lang is. Vandaar dat wij u in

de komende tien maanden onze visie  presenteren, en waar nodig, de vinger

op de wonde leggen.

Wij willen als N-VA Geel het beleid kritisch evalueren, zonder echter op alle slakken zout te leggen. U zal mer-

ken dat onze kritiek steeds vergezeld is van een alternatief, want antipolitiek is niet aan ons besteed. Uiteraard

steeds met het algemeen belang van de Gelenaar in het achterhoofd. Daarmee bedoelen we de huidige én de

toekomstige inwoners van onze Barmhartige Stede.

Want het is intussen wel duidelijk dat de grote uitdagingen van de toekomst, met de vergrijzing en de toene-

mende kloof tussen autochtonen en allochtonen op kop, een grote invloed zullen hebben op het leven in onze

stad.

Concreet betekent dit dat we moeten komen tot een beleid dat streeft naar het harmonieus laten samenleven

van alle groepen, en dat ervoor zorgt dat  niemand op welke manier dan ook uit de boot valt. En een stads-

bestuur dat verstandig omgaat met het door de Gelenaars via taksen en belastingen betaald geld.

Het is een verhaal van rechten én plichten, van respect voor leeftijd, eigendom en de rust van de ander, echter

zonder dat dit respect leidt tot een knuffelbeleid van sommige groepen.

In de komende tien maanden tonen wij u hoe we jonge mensen en jonge gezinnen in onze stad de ruimte wil-

len geven zodat zij welvaart kunnen creëren voor zichzelf én voor zij die het hard nodig hebben. Want de jon-

geren van nu breien het vangnet voor de ouderen van morgen. En die ouderen moeten kunnen rekenen op

een stad die zorgt voor de nodige infrastructuur en opvang. Ook het ‘middenveld’ wordt niet vergeten

U ziet het, onze ambities reiken ver, maar wij menen dan ook dat het onze plicht is om, samen mee te bou-

wen aan deze prachtige stad. Want Geel… kan nog beter!
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VROUW ZOEKT GOEDE PARTIJ
GOEDE PARTIJ ZOEKT VROUW

Zo’n 25 jaar al  geef ik onafgebroken les. Mijn ervaring leerde me dat
leerlingen,hun ouders en medemensen zeer belangrijk zijn. Toen de
N-VA mij vroeg om constructief mee te werken, heb ik niet getwij-
feld. Of toch: mijn werk, mijn gezin en een politieke ambitie, zou ik
dat kunnen combineren en goed doen, zoals ik alles steeds goed wil
doen? Gelukkig kwam ik in een groep zeer enthousiaste mensen
terecht die je inzet meer dan waarderen en waar ‘steun’ geen woord
is maar een daad! Daarom een warme oproep, zeker naar vrouwen
toe, kom ons versterken, sluit aan! Omdat een Vlaanderen waar het
goed is om wonen voor elke vrouw belangrijk is! Vera Celis

Penningmeester N-VA Geel



ZENDT GEEL ‘REKENINGCOMMISARIS’
NAAR VERBROEDERING?

Verbroedering Geel is niet uit het nieuws te slaan.
"Wonderlijke overwinning tegen Anderlecht".
"Rode Lantaarn in tweede". "Dreigende degrada-
tie door omkoopzaak".
Neemt de gemeente niet een te groot risico door
geen vertegenwoordiger te hebben in het
bestuur? Een constant toezicht op de financiële
situatie is toch een minimum voor een gemeente
die een financieel akkoord heeft met
Verbroedering over het stadion. Zeker als er geld
wordt verdiend door makelaars met het verhan-
delen van spelers. En als de gemeenterekenin-
gen al eens durven blijven liggen. Voorkomen is
beter dan genezen, kijk maar naar de situatie bij
Lommel, Mechelen en nu Lier.
De N-VA Geel wenst daarom een vaste ver-
tegenwoordiger van de gemeente in de
bestuurskamers van Verbroedering.

D.Vandevoorde

N-VA GEEL: 1 JAAR ACTIEF

Ook teveel 
betaald?



IN DE KIJKER: ENKELE LEDEN STELLEN ZICH VOOR

FRANS GAAT FRANS EN BELGISCH

Kristof 
Willekens (25)
voorzitter 
N-VA Geel

Laatstejaarsstudent
Rechten KUL
Steenbok - vrijgezel
Luistert graag en

vaak naar (alle soorten) muziek, leest
graag crimi’s, en is een onvervalste
autofreak. Houdt van het leven, en van
lachen, fietsen en fitness
Lijfspreuk: "De wereld is een gevaarlijke
plaats. Niet omwille van zij die kwaad
doen, maar omwille van zij die 
niks doen en toekijken".
kristof.willekens@n-va.be

Vera Celis (46)
penningmeester 
N-VA Geel

Lerares en moeder
van drie prachtige
kinderen.
Omdat lesgeven en
moeder zijn 2x 

fulltime is, heb ik weinig tijd voor 
hobby’s. Toch lees ik graag tijdens 
mijn vrije momenten. 
vera.celis@n-va.be

Benny 
Eyckmans (38)
secretaris 
N-VA Geel   

gehuwd - 3 kinderen
- scheikundige van
opleiding en werk-
zaam als Productie

Manager in een chemisch bedrijf -  
33 jaar actief lid jeugdbeweging KSA-
BERKVEN - Doe het zelver - 
"Het gezin en het verenigingsleven 
vormen belangrijke hoekstenen van de
maatschappij en dienen als dusdanig
een maximum aan ondersteuning te
krijgen"
benny.eyckmans@n-va.be

Jan de Graaf
gepensioneerde
kernlid  27 jaar
OCMW raadslid -
oud-gemeente-
raadslid
gewezen voorzitter 
Volksunie Geel 

Frans Teuwkens
18 jaar gemeente-
raadslid -  vier jaar
provincieraadslid -
algemeen dienstbe-
toon aan de Geelse
burger - gepensio-
neerd boekhouder -
kernlid

ER WAS EENS… DE EUROPAWIJK…
Tijdens de voorbije grote vakantie werd een buurtonderzoek gedaan in de
Europawijk in Geel. Aanleiding hiervoor was een uitslaande brand in de
Frankrijklaan waarbij kostbare tijd verloren ging voor de brandweer bij het ‘zoeken’
naar aansluitingen voor de brandslangen. Deze aansluitingen waren bedekt met
hopen zand en onkruid omdat men enkele weken voordien de grachten gereinigd
had. Begrijpelijk dus dat heel wat mensen bedenkingen hebben bij de beloofde wer-
ken van aanleg riolering en het ondergronds brengen van elektriciteitskabels. Deze
werken staan jaar na jaar ingeschreven op de begroting maar wijken steeds voor
andere meer ‘dringende’ projecten. Wij staken ons licht op…. 
Wordt vervolgd.                                                                              Vera Celis 

De opening van de nieuwe Geelse bibli-
otheek had een Frans en Belgisch tintje.
En dit voor de stad van een burgervader
die toch Vlaams ging.
De slagzin: ‘Ceci n’est pas une bib’ ver-
wees naar de klassieker van de
Franstalige Belgische schilder  Margritte
met een inderdaad  treffende klankna-
bootsing. Of dit  Vlamingen aanzet om
toch overwegend Nederlandstalige
schrijvers en boeken te  lezen, is een
terechte vraag.
De tentoonstelling over 175 jaar België
maakte het feestje compleet. Maar hoe

zat dat ook alweer met  25 jaar federa-
lisme in Vlaanderen? Bij gebrek aan
markante Belgisch-Geelse  figuren werd
er  speciale aandacht aan Dr. Verwaest
besteed. Zou deze Geelse Vlaams-natio-
nalist dat ‘bij leven en welzijn’ zelf
feestelijk gevonden hebben?
Dit enthousiasme voor Frans en Belgisch
staat in schril contrast met de lauwheid
waarmee Geel de Vlaamse Feestdag van
11 juli viert.
Hoog  tijd om de 11 juliviering nieuw
leven in te blazen.
De N-VA is kandidaat! U toch ook ?!

OOK INTERESSE? CONTACTEER ONS. 
BENNY EYCKMANS Kristof Willekens                Vera Celis
Secretaris N-VA Geel Voorzitter N-VA Geel          Penningmeester N-VA GEEL
Badstraat 31 Zwaluwenstraat 17              Amerikalaan 23
2440 Geel 2440 Geel 2440 Geel
Benny.eyckmans@n-va.be            kristof.willekens@n-va.be              vera.celis@n-va.be
T. 014 59 16 04 T. 0476 97 61 66 T. 014 70 70 00

www.n-va.be/geel
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■■■■     Ja, ik wens graag lid te worden. Stuur mij de nodige informatie.

■■■■     Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. 

NAAM EN VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL:                                     E-POST:                                                  GEBOORTEDATUM:     /       /

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be

TERUGSTUURBON✂

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking, voorziet toegangsrecht tot de gegevens,het verbeteren of het verwijderen ervan.

Fo
to

: 
Jo

ris
 H

er
re

go
ds

TelexTelexTelex• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

◆ Vlaams volksvertegenwoordi-
ger Mark Demesmaeker dient een
decreet in dat het recht op wonen
in eigen streek garandeert. Zo
blijven gronden en woningen voor-
behouden voor mensen die een
band hebben met de streek. ◆
Kamerlid Patrick De Groote
hekelt het beleid van minister

van Defensie Flahaut. Zijn per-
soonlijke voorkeuren en favori-
tisme storten het leger in ijltem-
po van het ene aankoopavon-
tuur in het andere. Het resultaat
is een financiële puinhoop
waarvoor de belastingbetaler
mag opdraaien. Wanneer gaat
premier Verhofstadt een einde

maken aan dit wanbeleid? ◆
Vlaams volksvertegenwoordiger
Kris Van Dijck vraagt zich af of
de federale regering een nucle-
air kerkhof wil in de Kempen?
Met de nakende sluiting van
Belgonucleaire verdwijnen er
alvast veel jobs en een pak
expertise.

GEEN TURKSE TOETREDING
TOT EUROPESE UNIE

Europarlementslid Frieda
Brepoels is gekant tegen
de mogelijke toetreding van
Turkije tot de Europese
Unie. Moet de Unie niet
eerst zelf orde op zaken
stellen vooraleer nog maar
eens uit te breiden? Hoe
kan Europa op een ordente-
lijke manier samenwerken

met een land dat cultureel, historisch en sociaal-eco-
nomisch zo verschillend is? Sluit Europa de ogen voor
de situatie van minderheden en vrouwen in Turkije?
Volgens de eurobarometer zijn slechts 32 % van de
Europeanen voorstander van de Turkse toetreding.
Cijfers waarvoor de regering Verhofstadt en minister
van Buitenlandse Zaken De Gucht (VLD) blind blijven.

NEDERLANDSE TAALKENNIS
BASISVOORWAARDE VOOR
GEZONDE SAMENLEVING
De N-VA drukte haar stempel op de nieu-
we wooncode en het sociaal huurbesluit
van de Vlaamse regering. Wie in aanmer-
king wil komen voor een sociale woning,
moet vanaf nu zijn kennis van het
Nederlands bewijzen of een cursus volgen.
N-VA-voorzitter Bart De Wever wijst
erop dat taalkennis bijdraagt tot commu-
nicatie en dus tot integratie in wijk en

maatschappij. En het instrument bij uitstek vormt
om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.
Daarnaast wil dit besluit de verfransing van de
Vlaamse Rand rond Brussel een halt toeroepen.
Ongetwijfeld dé reden waarom de Franstalige
partijen de nieuwe Vlaamse wooncode op alle
mogelijke manieren willen aanvallen.

Op 8 oktober werd Pakistan getroffen door
een zware aardbeving. Honderdduizenden
slachtoffers zijn nog steeds dakloos. In het
gure winterweer in de bergen vriezen men-
sen dood. Daarom luidde Vlaams minister
van Ontwikkelingssamenwerking Geert
Bourgeois samen met de betrokken hulp-
organisaties de alarmbel. Bourgeois roept

iedere Vlaming op om zijn of haar steentje
bij te dragen. Zelf maakte hij al € 300.000
noodhulp vrij én zorgde hij er als Media-
minister voor dat VRT en VTM de handen in
elkaar sloegen voor een tv-benefiet.
Hoe geld storten?
000-0000060-60 (Artsen zonder Grenzen)
000-0000025-25 (Rode Kruis)

GEERT BOURGEOIS LANCEERT ‘HELP ONS OVERWINTEREN IN PAKISTAN’ 


