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V.U. Kristof Willekens
Zwaluwenstraat 17 2440 Geel

Geel…

KAN NOG BETER

Federale verkiezingen…

Vera Celis
N-VA-kandidaat
voor de Kamer!
Vera Celis (47) is moeder van drie
kinderen en geeft al 26 jaar les in
een secundaire school in haar
thuishaven Geel. Daar helpt ze
beginnende leerkrachten bij het
uitbouwen van hun onderwijscarrière. Belangrijk, want kwaliteitsvol onderwijs is de basis voor een
(economisch) sterk Vlaanderen.
Met respect voor onze identiteit,
onze Nederlandse taal en cultuur.
En met aandacht voor alle bevolkingsgroepen. In Geel richtte Vera
mee de N-VA afdeling op. In oktober 2006 deed zij voor de eerste
keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker van
de Geelse N-VA lijst. Vera is
momenteel penningmeester van
de Geelse N-VA, arrondissementeel secretaris en lid van de nationale partijraad.

voor een sterker Vlaanderen!
Vera Celis uit Geel vertegenwoordigt samen met Flor Van Noppen uit Dessel
de N-VA regio Kempen op de Antwerpse kartellijst CD&V/ N-VA. Als
Geelse rekent ze uiteraard op uw steun. Vera legt uit waarom.
Vera Celis: “Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar, krijg
ik nu opnieuw de kans om verkiezingskandidaat te zijn. Niet onbelangrijk, want na 10 juni staat er ons een
grote en broodnodige staatshervorming te wachten. Vanuit verschillende
hoeken worden de verschillen tussen
Vlaanderen en Wallonië erkend en
reikt men oplossingen aan. De N-VA
heeft zeer duidelijke standpunten
ingenomen om zo tot een meer efficiënt bestuur te komen en daar wil ik als
kandidaat volledig voor gaan.”

Wat zijn de aandachtspunten
waaraan je wil werken?
Vera: “Vanuit mijn professionele ervaring, gaat mijn belangstelling uit naar
jongeren, opvoeding en gezin. Gezinsvriendelijk werken, het ‘Zweeds‘
model van ouderschapsverloven, een
volwaardig jeugdsanctierecht, sociale zekerheid,... het zijn maar enkele voorbeelden van bevoegdheden die volledig in Vlaamse handen moeten komen. Deze
bevoegdheden Vlaams maken, moet echter op federaal (Belgisch dus) vlak geregeld worden.”

Waarom is een stem voor jou geen
verloren stem?
Vera: “Elke stem voor een N-VA-kandidaat, waar ook op de lijst, is een volwaardige stem. Door op hen te stemmen, geeft u een signaal dat er een einde
moet komen aan de paarse ‘vastgeroeste en door de PS verrotte politiek’. Een
broodnodige beweging waar zowel Vlaanderen als Wallonië beter van zullen
worden.”

De N-VA gaat resoluut
voor een sterker Vlaanderen!

Vera Celis
7de opvolger
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De N-VA Geel…

zorgt voor volwaardige
11 juli-viering

UW TOP 3!

Diegenen die ons gezien hebben op
Palmenmarkt, zullen het zich nog wel herinneren. In het kader van ‘Vlaanderen Feest’ organiseerde de N-VA Geel een verkiezing van de Geelse handelszaak met de mooiste Nederlandstalige naam.
Een 200-tal Palmenmarktgangers deden mee aan
deze wedstrijd waarbij ze hun voorkeur konden

geven voor één of meerdere Geelse handelszaken. Op 4 juli zal door een jury
bestaande uit vertegenwoordiger van het
Davidsfonds, de Cultuurraad, het
Nieuwsblad van Geel, de N-VA Geel en
de voorzitter van ”Vlaanderen Feest” de
laureaat gekozen worden uit de genomineerden.
Verder is er een toespraak voorzien door
An De Moor, voorzitter van het comité ”Vlaanderen
Feest”. Dit alles op 4 juli om 19u in zaal De Castaar.
De Laureaat ontvangt een keramiek kunstwerk van
de Geelse kunstenares Jeanne Van Leemputten
waarmee we tevens in het kader van ons beleidsprogramma, lokaal talent in de kijker willen plaatsen.

Tot 10 juni kan iedereen zijn of haar top 3 van ‘handelszaak met de mooiste Nederlandstalige
naam’ aan ons bezorgen. Via benny.eyckmans@pandora.be of met de post naar B.Eyckmans,
Badstraat 31, 2440 Geel. De volgende zaken werden reeds door u genomineerd:
Paard van Troye, ‘t Biedermeierke, ‘Lzertje, De Fanfare van honger en dorst, De Gele Peper, Het
Keukenorkest, De Boomgaard, Jannemieke, Het genoegen, Zotte morgen, De trekvogel, Het koffiekot, De Castaar, Het Frutzakske.

N-VA Geel roept burgemeester en schepenen op
om burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde te steunen
Geachte burgemeester,
Beste Frans,
Graag zouden wij via deze ‘Open Brief’ een heikel Vlaams thema bij u onder de aandacht willen
brengen, namelijk de splitsing van ‘Brussel-HalleVilvoorde’.
Een 23-tal burgemeesters in BHV verzetten zich
tegen deze ongrondwettelijke toestand (zie arrest
Arbitragehof 26 mei 2003). Het engagement om
BHV te splitsen werd ondertekend door alle
Vlaamse regeringspartijen. Mogen wij u via dit
schrijven vragen om een krachtig signaal te sturen
vanuit de stad Geel naar deze burgemeesters als
steun in hun strijd voorhet respecteren van de
grondwet? En uw collega’s in BHV zo een hart
onder de riem te steken. De niet gesplitste kieskring
BHV is een anomalie die indruist tegen het gelijkheidsprincipe tussen Vlamingen en Walen. Door de
niet splitsing kunne de Franstaligen tot diep in
Vlaanderen Franstalige stemmen rekruteren en zo
de verfransing van de Vlaamse rand mee onderhouden en voeden.
Ondanks het feit dat de Geel ‘ver van Brussel’ is, is
dit geen ver-van-mijn-bed-show en krijgt deze pro-

blematiek meer en meer aandacht in het licht van de
nakende verkiezingen.
Dat Vlamingen opkomen voor hun rechten wordt
door een steeds breder wordende laag van de bevolking gedragen (Warandemanifest, VOKA, enz.).
Op donderdag 7 juni is er een spoedmeeting gepland
in Halle, waarbij iedereen verwacht wordt om
20.30u op het Halse Possozplein. Meer info:
www.burgerzin.be

KMO-zone gevraagd voor kleine
‘bouwverwante nijverheid’
Ook een ‘doe-het-zelver’,
even snel beton maken of
een brievenbus of muurtje
metsen? Vroeg of laat heb je
ze nodig. Bouwmaterialen,
aanvulgrond voor een nieuwe
tui, het uitgraven van een
zwembad,… In het kader van
ondersteuning van de plaatselijke werkgelegenheid hebben we ons oor te luisteren gelegd bij diverse grondwerkers, bouwmaterialenfirma’s, aannemers van
bouwwerken, schrijnwerkers, enz. Zij hebben
immers plaats nodig voor opslag en overslag van
volumineuze goederen, zwarte zand, steenslag,
zavel, grind, bouwmaterialen,…
Deze bedrijven verbannen naar ver buiten het
centrum gelegen terreinen heeft geen zin aangezien ze voor iedereen vlot bereikbaar moeten zijn.
Midden in het centrum zijn ze misplaatst wegens
geluids-, stof- en visuele overlast. Niemand wenst
zo’n bedrijf in zijn achtertuin maar er moet een aanvaardbare oplossing komen.

Hoe verder met
Verbroedering Geel?
Een onverwachte wending tegen Turnhout en
Sprimont van onze Geelse jongens…en verdiend.
Maar welke onverwachte wendingen staan
”Verbroedering Geel ” nog te wachten?
De geruchten en feiten over ”de boeken neerleggen”, ”vertrekkende spelers”, ”falend financieel
beleid” vliegen elke Geelse voetballiefhebber rond
de oren.
N-VA Geel pleit reeds lang voor meer transparantie en toezicht door een stedelijkeafgevaardigde. De
Geels burger heeft het recht te weten wat er met
Geels belastinggeld gedaan wordt.

Daarom vragen wij dat er zo snel mogelijk werk
gemaakt wordt van Kamp Kievermont, de verder
ontsluiting van de bedrijfsterreinen aan de Nete in
Winkelomheide, of bijvoorbeeld aan de Herentalseweg of Rauwelkoven-Gooreind, buitenkant Ring,
enz.
De N-VA Geel stelt voor om de noden van deze
KMO’s te onderzoeken, gesprekspartners uit te
nodigen en een aanvaardbare oplossing te zoeken.
Zij dragen immers bij tot werkgelegenheid in eigen
streek. Omliggende gemeentes hebben hier wel
werk van gemaakt. Kasterlee, Mol, Retie, Olen,…
allemaal hebben ze plaats voor dit soort KMO‘s.

Hoog tijd voor
een sterker Vlaanderen?
Kamerlijst Antwerpen
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LIJST

Wij vinden van wel!
Elio Di Rupo, de man met het strikje, staat
symbool voor de PS-macht in België.
Al 8 jaar houdt die partij Verhofstadt in een
wurggreep. Met één simpele “non” veegt
de PS elke Vlaamse vraag van de Belgische
regeringstafel. De PS-ministers zijn
“intouchable”, onaanraakbaar.
Zelfs na een opeenstapeling van zware
flaters mogen defensieminister Flahaut en
justitieminister Onkelinx gewoon op post
blijven. De PS domineert dit land.

Mais non!

De gevolgen? Rammelende rekeningen,
miljardentransfers richting Wallonië, een
hoge belastingsdruk, gerechtelijke
achterstand, een massale ontsnapping uit
de gevangenis van Dendermonde, de
snel-Belg-wet,… SP.A en VLD doen niet
meer dan wat zwak tegenpruttelen.
Wij leggen ons niet neer bij deze
toestanden. De N-VA laat Vlaanderen niet
strikken. Wilt u ook een vuist maken?
Stem dan N-VA. Voor een sterker
Vlaanderen.

Bart
De Wever
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Ons volledig programma met concrete oplossingen vindt u op www.n-va.be

www.n-va.be



Flor
Van Noppen

T E R U G S T U U R B O N
Ja, ik w il graag lid w o rd en. Stuur m ij d e no d ige info rm atie.
Ik w ens het N-VA-p ro gram m a te o ntvangen.
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: info@n-va.be
De info rm atie d ie o p d it d o cum ent w o rd t verm eld is bestem d vo o r het interne gebruik van d e d iverse d iensten van d e N-VA. De w et van 8 d ecem ber 1992 in verband m et d e
bescherm ing van d e p erso o nlijk e levenssfeer ten o p zichte van d e gegevensverw erk ing vo o rziet to egangsrecht to t d e gegevens, het verbeteren o f het verw ijd eren ervan.

