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Geel

V.U. Dirk Van de Voorde
Stelensedijk 1 2440 Geel

Twee Geelse kandidaten in het kielzog
van de op één na slimste mens!
4de plaats
Vlaams
Parlement

VERA CELIS
Amerikalaan 23 te 2440 Geel
Beroep : lerares
Moeder van 3 prachtige kinderen.

Waarom ik k and id aat ben voor het Vlaams parlement?
Dit is het niveau waar N-VA absoluut voor gaat. De slogan “België kan het niet, Vlaanderen mag het niet”,
schetst perfect het probleem.
Elk dossier, elk thema, is te herleiden tot een communautair probleem, dat zal ondertussen iedereen
wel weten. Wanneer binnen het Vlaams parlement
bakens kunnen uitgezet worden die de welvaart
en het welzijn van onze mensen garanderen, nu
en in de toekomst, dan wil ik daar héél graag
aan meewerken.
Want nu beslissingen nemen waar generaties
“wel” bij varen, zijn we gewoon verplicht aan onze mensen. Zeker jonge mensen, die
me bijzonder nauw aan het hart liggen, zadel je niet schandelijk op met “geen” bestuur!

DIRK VAN DE VOORDE
Stelensedijk 1 - 2440 Geel

11de plaats
Vlaams
Parlement

huisarts en sportarts
voorzitter Lokaal Gezondheidsoverleg
Zuiderkempen
voorzitter Vlaamse Rugbybond
stichter en erevoorzitter Rugbyclub
Laakdal

Waaro m ik k and id aat ben vo o r N-VA?
Omdat alleen N-VA zijn woord houdt
en een positieve oplossing aanbiedt
voor de crisis: meer Vlaanderen.
Waaro m ik k and id aat ben vo o r het
Vlaam s p arlem ent ?
Omdat alles wat Vlaanderen zelf kan
beslissen, beter en vooral goedkoper
werkt.
Er zou niet moeten bespaard worden in
de gezondheidszorg moesten de

KRIS VAN DIJCK
uittredend Vlaams parlementslid
en KOPMAN voor de Kempen!
Lijstduwer en 1ste opvolger.

franstaligen zich aan dezelfde regels
houden als de Vlamingen.
Omdat alles wat Vlaanderen niet zelf
kan beslissen door de franstaligen
geblokkeerd wordt. Een Geels voorbeeld: de vergoeding voor de kostgevers van psychiatrische patiënten wordt
al jaren niet aangepast aan de index
omdat deze vorm van thuisverpleging
alleen in Vlaanderen bestaat. Opdat het
Vlaams Parlement alle Vlaamse
bevoegdheden maximaal zou uitbouwen zonder rekening te houden met de
franstalige gevoeligheden.
Opdat het Vlaams Parlement zelf belangenconflicten zou inroepen telkens
wanneer de nationale regering zich
mengt met Vlaamse bevoegdheden.
Ook voor Geel en de Kempen biedt
alleen meer Vlaanderen een uitweg
voor de huidige crisis.
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De Geelse Goedendagprijs
editie 2009!

Fotowedstrijd
Een mooi plekje gezien, ergens in Geel?
Maak er een foto van en stuur hem vóór 15 juni 2009 naar hetmooisteplekjevangeel@gmail.com
met vermelding van je naam, leeftijd en telefoonnummer.
Prijsuitreiking, digitale tentoonstelling en receptie:
vrijdag 3 juli om 19.00u (tot 20.00u)
in de kelder van het Cultuurcafé op de Markt van Geel
Gastspreker : Mevr. An De Moor, voorzitter van Vlaanderen Feest!
Deelname en toegang gratis.
Iedereen welkom!

Memoriaal, om niet
te vergeten & om uit te leren:
Via de pers kon de Gelenaar
onlangs vernemen dat het
kapelletje van Elsum een
grondige restauratie wacht.
De lokale overheid weet wel
niet goed welke eindbestemming het gebouw moet krijgen.
N-VA Geel heeft hiervoor een
verantwoord voorstel: maak
van de oude kapel een
Memoriaal, een gedenkplaats
(met museum) voor al de
slachtoffers van de Slag om
Geel in 1944. Dit was één van
de zwaarste veldslagen die op
Belgisch grondgebied geleverd werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Iets gelijkaardigs bestaat er momenteel in de Zuiderkempen niet. Niet alleen omwille van
de verbondenheid van de stad met haar recent verleden maar ook omwille van het opvoedkundig toerisme
(zowel voor individuen als groepen) kan er in samenwerking met de heemkundige kring een echte meerwaarde gerealiseerd worden voor Geel en omstreken op educatief én toeristisch vlak.
N-VA Geel heeft hierover een visieplan klaar met als credo: “Nooit meer oorlog!”
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Dossier
Ruimtelijke ordening,
levenskwaliteit & eco-mobiliteit
N-VA GEEL JUICHT STADSVERNIEUWING - MET
VEEL OOG VOOR GROEN - TOE.
De N-VA maakt zich wel ernstig zorgen over het
kostenplaatje. Na eerdere geldverslindende projecten
zoals o.a. het Ooievaarsnest, de renovatie van het
oude stadhuis en de bibliotheek, de bouw en de exploitatiekost van het nieuwe zwembad, is de stadskas
quasi leeg. Enkel de realisatie van de nieuwe fuifzaal
kan nog. Maar juist hier situeren zich de voornaamste
knelpunten: een fuifzaal voor 1300 personen, die
slechts 29 decibel aan overlast zou bezorgen en
midden in een stadskern die nu al kampt met een
tekort aan parkeerplaatsen? Is dit haalbaar en wenselijk ?

De fuifzaal zou MINDER overlast veroorzaken dan uw
vaatwasser???????

ECO-MOBILITEIT
Ecomobiliteit is meer dan het plaatsen van enkele fietsstallingen. Gezonde, duurzame en veilige mobiliteit is gebaseerd op het handhaven van een stedelijk groenbeleid binnen de stadskern, het invoeren van een fijnmazig fietsen voetgangersnetwerk (in samenwerking met vzw Trage Wegen) en dit dan vanzelfsprekend gekoppeld aan het
doorvoeren van een lokaal “stegenplan” met een fietscompensatiebeleid.

Voorbeeld van
fijnmazigheid op
maat van de fietser

De overduidelijk concentrische structuur
van Geel waarin een fijnmazig fietsnetwerk
& dito stegenplan perfect zou kunnen
geïntegreerd worden!

N-VA GEEL STELT VOOR - HET STEGENPLAN
Geel heeft van oudsher een groot aantal stegen, die ideaal gelegen zijn om op te nemen in een fijnmazig fietsnetwerk met veilige en prioritaire oversteekplaatsen.
Door de concentrische structuur van het stadscentrum
is dit perfect realiseerbaar. Waar de fijnmazigheid nog
niet aanwezig is, kan ze mits zeer kleine aanpassingen,
uitgebouwd worden. Een ideaal stegenplan verbindt en
bewegwijzert dus alle bestaande stegen op een veilige
manier. En legt daar waar er geen stegen zijn, nieuwe
aan.
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België is niet in staat ons uit de crisis te halen.
Er is geen geld meer voor. De oorzaak?
Franstalig België heeft een totaal ander idee
over goed bestuur waardoor dit land in een
bestuurlijk moeras is terechtgekomen.
Vlaanderen doet nu al zijn best om de economische crisis verstandig aan te pakken. Het is
echter dweilen met de kraan open als de
Belgische regering niets verandert aan de torenhoge problemen in dit land.
Met een sterker Vlaanderen klimmen we sneller
uit het dal. De N-VA wil werk maken van een
krachtig economisch herstel, een hogere kinderbijslag, een betaalbare hospitalisatieverzekering en goedkopere energie.

Bart De Wever
Lijsttrekker
Antwerpen

Voor meer concrete voordelen kijk op

www.sterkervlaanderen.be
Bel naar 02 219 49 30 of mail naar info@n-va.be
voor het volledige programma van de N-VA

Een Vlaamse
toekomst
ligt in Europa!
Onze stem laten horen in de wereld?
Dat doen we met de
Europese megafoon en niet
met de Belgische microfoon.
Frieda Brepoels
lijsttrekker
Europa

Flor Van Noppen
2e plaats
Europa

Verkiezingsdrukwerk: verkiezingen Vlaams en Europees parlement 7 juni 2009
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