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GRATIS TOEGANG TOT GEELSE ‘TROEVEN’
VOOR… GELENAARS
Toerisme is een belangrijke economische factor en kent in Vlaanderen een enorme groei. Het beste
bewijs zijn de hotels die als paddenstoelen uit de grond schieten in Geel-centrum of naast de
Antwerpseweg. Ook in Geel beschikken we over enkele troeven. Hoeveel Gelenaars hebben met
niet-Geelse gasten het Sint-Dympnamuseum al bezocht en dan telkens opnieuw toegangsgeld
betaald? In de Antwerpse en Gentse stadsmusea krijgen de inwoners een korting of zelfs helemaal
gratis toegang.
De N-VA van Geel stelt voor om aan de Gelenaars die vergezeld zijn van niet-Geelse
bezoekers een gratis toegangsticket te geven voor onze musea en indien niet vergezeld
een fikse korting.

Benny Eyckmans -
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DE EUROPAWIJK (DEEL II):

HET VERVOLG

Gewapend met een flink pak praktische en structurele ‘grieven’ trokken we op zaterdag 25 februari naar de burgemeester.
Wat betreft de praktische zaken zoals GFT-containers en bladmanden contacteerde ik reeds
begin oktober 2005 de Technische Dienst van de stad met het beleefde verzoek om bladmanden te plaatsen daar waar het in onze wijk nodig was.
Op 26 oktober kreeg ik een schriftelijk antwoord van de gemeente dat er in ons woonparkgebied (sic) te weinig bomen op de openbare weg staan en men
dus niet op mijn vraag naar bladmanden hoefde in te gaan!
Wij interpelleerden onze burgemeester hierover. Want wanneer bewoners ook tijdens de herfst de zorg opnemen voor
alle groen in tuinen en straten, dan kan het toch niet dat
een ‘eenvoudige bladmand’ geweigerd wordt? Waar zit het respect voor al de mensen die
vaak dagelijks met de verzorging van hun tuin en wegbermen bezig zijn?
Naar de volgende ‘bladval’ toe is er beterschap beloofd en zouden we toch bladmanden krijgen. In september kunnen ze onze vraag alvast weer verwachten!
Dan zijn er de GFT-containers. De gemeente Geel voert op 1 januari 2007 het Diftar-systeem
in en ja hoor, omdat het dan om ‘betaald afval’ gaat, doen ook wij (uiteraard) mee.. De GFTophaling wordt voor gans de gemeente opnieuw bekeken en eventueel bijgestuurd. De problematiek
rond de aanleg van rioleringen en het ondergronds brengen van alle kabels zijn bij ons gemeentebestuur
reeds lang bekend. De willekeur die hier werd gehanteerd bij de verschillende bouwdossiers tart alle verbeelding. Men beloofde nu eens riolering aan te leggen in 2005, dan weer in 2006, in 2009, enz. Ook
in dit dossier beloofde onze burgemeester beterschap. Hij gaf een overzicht van de verschillende instanties die hierbij betrokken zijn en gaat opdracht geven deze te contacteren om daarna de verschillende
werken samen te kunnen uitvoeren zodat de straat geen tweemaal hoeft te worden opgebroken. En hij
beloofde formeel dat er een redelijke termijn zal worden vooropgesteld! Tenslotte brachten we ook de
verkeersveiligheid in de wijk onder de aandacht. Deze problematiek is doorgegeven aan de politie die een
onderzoek zal instellen. Tot zover het bezoek op 25 februari. We zijn als N-VA bestuur op 25 februari met
een goed gevoel bij onze burgemeester vertrokken en we kregen op 13 april een antwoord toegestuurd.
Hier een stukje uit de schriftelijke reactie:

Vera Celis
Penningmeester
N-VA Geel

DE N-VA

"Politiecontrole gaf inderdaad aan dat er regelmatig te snel gereden wordt in de Europawijk.
In cijfers uitgedrukt reed ruim 40% van de voertuigen sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 50km/h .In de nabije toekomst zal er repressief worden opgetreden tegen overtreders. Op dit ogenblik wordt echter de bemande camera van de politie herijkt. In afwachting hiervan blijven de preventieve borden ingezet worden.
Het rioleringsdossier voor de Europawijk staat gepland na Ten Aard. De werken in Ten Aard
zijn voorzien voor 2008 waardoor de Europawijk zal volgen,vermoedelijk in 2009. Dit brengt
tegelijk met zich mee dat er aan het wegdek geen grote herstellingen meer gebeuren,
gezien de geplande aanleg van rioleringen. Plaatselijke en kleine herstellingen kunnen worden doorgegeven aan de infocel op het stadhuis en zo opgelost worden."
Tot zover een stuk uit de reactie van het Kabinet van de Burgemeester. Wij zullen dit alles met argusogen opvolgen…

OP DE BRES VOOR

‘MEER

WERK IN DE

KEMPEN’

Een Geelse N-VA-delegatie nam op 18 maart jl. in Mol deel aan de protestmars voor meer werk en betaalbare woningen in de Kempen. De Paarse regering heeft ervoor gekozen de nucleaire sector af te bouwen. De N-VA stelt zich
de vraag waarom men in eigen land de kernenergieproductie kwijt wil om
energie in Frankrijk aan te kopen. Door deze uitverkoop moeten in Frankrijk
bijkomende kerncentrales gebouwd worden. Waar zit de logica van dit verhaal? In de Kempen zit veel internationaal gerenomeerde nucleaire kennis,
waarom deze uit handen geven? Vooral onder de bevolking van Mol en Dessel
zal de sluiting van Belgonucleair zeer hard aankomen. 300 werknemers rechtstreeks en tot 2000 verloren banen onrechtstreeks staan op de tocht. Als het
dan toch moet aflopen, ijvert de N-VA ervoor een mogelijke ontmanteling door eigen personeel te
laten uitvoeren, i.p.v. door een buitenlandse firma. Zo kan expertise opgedaan worden in ontmanteling van nucleaire installaties. Ondertussen diende Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
samen met anderen een reconversieplan voor de Kempen in het Vlaams parlement in.

Kijk ook eens op www.n-va.be/geel

GEELSE N-VA DOET ZIJN ‘INTREDE’
IN HET VLAAMS PARLEMENT
(vlnr:
Kristof Willekens (voorzitter),
Vera Celis (penningmeester),
Benny Eyckmans (secretaris)
en Jan Vangheel)

bevolking gedragen wordt. Een eigen Vlaamse
grondwet dient dan ook over de partijgrenzen
heen opgesteld te worden.
Zoals gewoonlijk maakten onze nationale verkozenen zich achteraf vrij om met lokale N-VAafgevaardigden van gedachten te wisselen.

Op 28 januari nam een delegatie van
de Geelse N-VA deel aan het congres
‘Grondvesten voor een eigen
Vlaamse grondwet’. Een actiepunt
dat onder druk van de N-VA ingeschreven werd in de hernieuwde
Vlaamse regeringsverklaring na het
afspringen van de gesprekken over
de splitsing van Brussel-HalleVilvoorde. Verschillende sprekers en
professoren gaven vanuit hun invalshoek (nationale en internationale
wetgeving, Europese wetgeving)
voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde pogingen van volkeren in hun onafhankelijkheidsstrijd,
en de lessen die daaruit te trekken
zijn. Gezamenlijk waren ze het er
over eens dat Vlaamse onafhankelijkheid, te beginnen met het opstellen
van een eigen grondwet, mogelijk is
op voorwaarde dat deze door de

MENSEN

VAN

V.l.n.r. Frieda Brepoels (Europarlementslid), Benny Eyckmans (secretaris N-VA Geel),
Bart De Wever (nationaal voorzitter), Mark Demesmaeker (nationaal secretaris), Vera
Celis (penningmeester N-VA Geel), Jan Vangheel (N-VA-lid), Kris Van Dijck (fractievoorzitter N-VA Vlaams Parlement), Joachim Pohlmann (N-VA-lid), Vic Van Hout
(N-VA-lid) en Geert Bourgois (Vlaams minister van Toerisme, Ambtenarenzaken,
Buitenlandse handel , Ontwikkelingshulp en Media).

GEEL,

LAAT U HOREN!

Van midden 2005 tot begin 2006 is er hard gewerkt aan het
opstellen van de tekst ‘Bouwstenen voor een lokaal
beleid’. Dit is de N-VA-handleiding voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen en voor de daarop volgende zes
beleidsjaren. Op zaterdag 11 februari jl. werd deze tekst door
de leden besproken.
De N-VA van Geel diende een dertigtal amendementen in,
tien ervan werden door de meer dan 800 aanwezige militanten weerhouden. Uiteindelijk werden ze ook opgenomen als
beleidsrichtlijnen.
Enkele aandachtspunten van de N-VA Geel zijn:
• Sociale woningbouw voor senioren;
• Aankopen van gemeentelijke verbruiksgoederen via
Wereldwinkels en beschermde werkplaatsen;
• Dienst stedenbouw als contactpunt voor duurzaam
bouwen;

• Uitwerken van lokaal preventief gezondheidsbeleid
door OCMW i.s.m. LOGO;
• Investeringen in de kwaliteit van jeugdopleiding
i.s.m. sportclubs en Vlaamse sportfederaties.
Deze punten worden ook opgenomen in ons programma
waarmee we naar de gemeenteraadsverkiezingen op zondag
8 oktober stappen. Aan dit programma werken we al meer
dan een jaar, het wordt samengesteld door spontane inbreng
en voorstellen van leden en sympathisanten uit alle lagen van
de Geelse bevolking. Uitgewerkt als programma zal het aan
de Geelse bevolking worden voorgelegd.
Uw voorstellen blijven altijd welkom!
U wil mee campagnevoeren of een tuinbord plaatsen?
Contacteer dan Benny Eyckmans - Badstraat 31 - Geel, of via

benny.eyckmans@n-va.be
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INBURGERINGSBELEID
OP JUISTE SPOOR
De Vlaamse Regering keurde onlangs een
grondige hervorming van het inburgeringsbeleid goed en zet daarmee een
forse stap in de juiste richting. N-VAvoorzitter Bart De Wever mag deze
hervorming op zijn conto schrijven. Hij
blijft dit beleid op de voet volgen. Enkele
belangrijke vernieuwingen: de doelgroep
wordt fors uitgebreid, net zoals het aantal
mensen dat verplicht wordt in te burgeren, extra vat op imams door een verplichte
inburgering, huurders van en kandidaat-huurders voor sociale woningen en ouders met
schoolgaande kinderen worden sterk aangemoedigd om een taalcursus te volgen. Wie zijn
plicht tracht te ontlopen kan een geldboete
opgelegd krijgen en Nederlandsonkundige
werklozen krijgen een verplichte taalopleiding.

Nationaal

WEINIG MENSEN MET EEN

HANDICAP AAN DE SLAG BIJ GEMEENTEN
Personen met een handicap maken slechts
1,5 procent uit van het
personeelsbestand van
de Vlaamse steden en
gemeenten. Dat blijkt
uit een enquête uitgevoerd op vraag van
Vlaams parlementslid Helga Stevens.
Meer dan een kwart
van de gemeenten
(waaronder de steden Leuven en Oostende) en de
helft van de OCMW’s (waaronder Gent) voldoen
niet aan de norm. Stevens vraagt daarom de lokale overheden, net zoals de Vlaamse overheid, te
streven naar een tewerkstellingsgraad van 4,5 procent voor personen met een arbeidshandicap.

DE N-VA HAMERT OP GEZINSVRIENDELIJK FISCAAL BELEID
De Vlaamse regering besloot tot het invoeren van een
nultarief voor de successierechten op de
gezinswoning voor de langstlevende partner.
Hierdoor kan de langstlevende partner in de vertrouwde gezinswoning blijven wonen, ook na
het overlijden van de andere partner.
Het noodgedwongen verkopen
van de woning of van andere eigendommen om de
erfenisrechten op de gezins-

woning te kunnen betalen, behoort voortaan tot het verleden.
Deze sociale maatregel past in het gezinsvriendelijk fiscaal
beleid dat de N-VA voor ogen heeft en sluit perfect aan bij een
eerdere maatregel van de Vlaamse regering om de registratierechten op de aankoop van een gezinswoning te verlagen. De
N-VA blijft zich inzetten voor het betaalbaar maken van een
gezinswoning voor iedereen. Vorig jaar nog diende Vlaams
volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker een ontwerp
van decreet in dat het recht op wonen in de eigen streek
ondersteunt (zie: www.markdemesmaeker.be).

Telex
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◆ Kamerlid Patrick De Groote
hekelt het paarse chaosbeleid
bij de dienst Financiën. Zo gingen meer dan 3000 foute
belastingsafrekeningen de deur
uit, is er nauwelijks controle op
de aangiften en geraken de
nieuwe formulieren niet tijdig

✂
www.n-va.be

verwerkt. ◆ Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker neemt het niet dat de
Brusselse overheden de taalwetgeving met voeten blijven
treden. De Vlamingen kunnen
hierdoor in Brussel steeds minder in hun eigen taal terecht.

◆ Vlaams minister Geert
Bourgeois zet met het platform
‘Magda’ een nieuwe stap in de
administratieve vereenvoudiging. Hierdoor wordt de burger of de bedrijfswereld maar
één keer om dezelfde informatie gevraagd.

TERUGSTUURBON

■
■
NAAM

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

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
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.

