
N-VA Geel kijkt vol vertrouwen uit naar de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2012. Bij de vorige stembusgang haalde de N-VA in het arrondissement

meer dan 30% van de stemmen. Met dank aan onder meer Vlaams Parlementslid
Vera Celis en voorzitter Dirk Van de Voorde. Maar ook de jeugd voelt zich aange-
sproken door de politieke visie van onze partij.

N-VA SCOORT IN POLITIEK JONGERENDEBAT
Na een politiek debat voor de laatstejaars in het Sint-
Dimpnacollege haalde de N-VA de beste score: 37 % van
de stemmen. De tweede grootste partij strandde op 16 %.
Een van de aanwezige leerlingen was Pieter Cowé. Hij is
sinds enkele maanden bestuurslid bij N-VA Geel en kan-
didaat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. We
vroegen Pieter waarom de N-VA zo populair is bij jonge-
ren.

“Met haar rechtlijnige standpunten biedt de partij een klare visie op de politiek en de
maatschappij van vandaag. Wij geven ook de juiste antwoorden op de problemen
die de mensen bezighouden:  de toekomst van het land, onze economie en migra-
tie,“ zegt Pieter.

“Maar belangrijker is misschien nog dat het Vlaamsgezinde gevoel echt leeft onder
de jeugd. De N-VA is een partij die staat voor een modern, toekomstgericht en de-
mocratisch Vlaams-nationalisme. En dat weten de jongeren zeer te appreciëren.”

Ook in Geel kijkt de partij met vertrouwen naar de toekomst. Uit de vele reacties die
Pieter krijgt sinds hij actief is in de politiek, leidt N-VA Geel af dat het programma en
de standpunten iets kunnen betekenen voor de stad Geel.

Jongeren die Pieter en de N-VA hierbij willen
steunen, kunnen contact opnemen via
pieter.cowe@n-va.be.

Pieter Cowé met N-VA-senator 
en burgemeester van Voeren Huub Broers
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N-VA Geel haalt 37 % … bij 18-jarigen

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

“Ik zal de kar trekken
voor de jeugd bij de
volgende gemeente-
raadsverkiezingen.

Omdat ook in Geel de
jeugd de toekomst is.”

Pieter Cowé



Het 11 julicomité, een verzameling van mensen uit
het Davidsfonds, het Zeuntcomité en N-VA Geel,

bestaat vijf jaar. Reden genoeg om van de editie van
dit jaar een speciale lustrumviering te maken. Omdat 2011 het Europees jaar van de vrijwilliger is, zijn wij drin-
gend op zoek naar de Geelse Vrijwilliger van het Jaar. 

Tot 20 juni kunt u nog kandidaten voorstellen. Stuur hiervoor een e-mail met de naam van degene die u voor-
draagt en een korte motivatie naar marc.sannen@n-va.be.

De uitreiking van de 5de Geelse Goedendagprijs vindt plaats op zaterdag 2 juli om 20 uur in de kelder van de
Halle (markt Geel). Iedereen is welkom!

… in de smalle Eindhoutseweg (Oosterlo)  vracht-
wagens tot 25 ton zijn toegelaten? Voorheen was

dat maximaal  5 ton. Opdat de
vrachtwagens kunnen passeren,
moeten de inwoners noodge-
dwongen hun auto’s op het voet-
pad parkeren. Maar zo riskeren
ze wel een boete.  Rijden over de
smalle brug over de Nete is al he-
lemaal een probleem voor de
tientonners.   

… de Nederlandse firma die de bossen in Bel rooit,
veel geld opstrijkt voor de te vele loofbomen die
sneuvelen? 

… via de kortste weg (de Ring) naar het container-
park rijden verboden is. U moet via de slecht aange-
duide zijweg van Poiel om een boete te vermijden! 

… de Gelenaar die
huisvuilbelasting
betaalt, nu zelf zijn
groene zakken naar
het containerpark
brengt? Het gevolg
is dat elke dag een
container vol raakt. 

… de huidige meerderheid 18 maanden voor de ver-
kiezingen nog drie goed betaalde managers aan-
werft?

… Palmenmarkt helemaal geel kleurde van de bal-
lonnen die de N-VA uitdeelde?

… Bart De Wever nog vóór de verkiezingen naar
Geel komt?  Met een frietkot op Palmenmarkt?

… het ledenaantal van
N-VA Geel elke week
stijgt?

… de bewoners van de
Possondries en de Ane-
moonstraat zich afvra-
gen waar alle bezoekers
van de fuifzaal gaan
parkeren?

… het stadsbestuur de 500 000 euro van het sport-
fonds als onderpand gebruikt voor de tribune van
de Leunen? 

… de bewoners van de Pallo graag hondjes zien
maar niet hun strontjes? Daarvoor wordt echter een
volledig braakliggend stuk zonder enige overheids-
controle gebruikt!

… men in het huis van de Dialoog ’t Origineel in-
burgering door aanleren van het Nederlands het be-
langrijkst vindt? 

… Hans Verboven, prof. geschiedenis UAntwerpen,
een biografie schreef over zijn grootvader Antoon,
vooraanstaand flamingant en oud-voorzitter van de
Volksunie in Geel? Dit boek is te verkrijgen in de
Standaard Boekhandel.

… de stedelijke plantsoendienst
(gratis?) uw bomen snoeit wanneer u
iemand bij de gemeente kent? 

…  u zelf “wist je datjes” kan posten
op de webstek van N-VA Geel ?

Geelse Goedendagprijs viert lustrum

Geelse Har(d)jes! WIST JE DATJES…



N-VA begrijpt onrust over structuurplan 

De infoavond van dinsdag 24 mei over de Provin-
ciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen zorgde te-

recht voor heel wat onrust bij de Gelenaars. Men plant
namelijk tal van ingrijpende wijzigingen. Ook N-VA
Geel heeft een aantal kritische bedenkingen bij die
zogenaamde PRUP’s, waaraan de stad Geel een aan-
zienlijke bijdrage leverde.

PRUP-PIJNPUNTEN
Er werd bijvoorbeeld onvoldoende nagedacht over de
volgende punten:

• de verkeersregeling ter hoogte van het woon-werk-
park.
• alternatieven voor het doortrekken van de Ring
• de relatie tussen mobiliteit en de uitbreiding in de
KMO-zone op de Antwerpse weg 
• het gebrek aan compensatie voor de aangesneden
parkgebieden  binnen de Ring

Daarnaast vinden we het weinig consequent om bij de
inplanting van extra bedrijventerreinen,  deze nog maar
eens te versnipperen over de Antwerpse weg, Poiel,
Drijhoek en Kievermont.

VEEL VRAGEN, WEINIG ANTWOORDEN
Een duidelijk geïrriteerde Frans Peeters weerlegde de
kritische vragen. Hij stelde dat er veel geld in vooraf-
gaande studies geïnvesteerd is. N-VA-leden Benny
Eyckmans en Marc Sannen twijfelen daar niet aan, maar
stellen de vraag: “Hoe heeft men dan geredeneerd?”
Geel dreigt op-
nieuw dezelfde
fout te maken
als in het verle-
den door een
manifest ge-
brek aan visie.
Een objectief
langetermijn-
denken is er
blijkbaar niet in
onze gemeente. 

Menig inwoner
verliet dan ook
de nokvolle
aula van de
KHK met een
gevoel van
frustratie. Er
was verbitte-
ring omdat
veel kritische
vragen wer-
den  afgewim-
peld.

GEEN GARANTIES VOOR BETERE MOBILITEIT OF
LEEFKWALITEIT
Vera Celis, Vlaams parlementslid voor N-VA somt 
enkele heikele punten op: 

• er is geen duidelijke afweging van de voor- en na-
delen van het noordelijk tracé  en het oostelijk tracé
• de financiële impact van de voorgestelde plannen
blijft vaag
• een gebrekkige communicatie naar de betrokken
burgers toe
• een onderzoek naar de impact van het bijkomend
verkeer voor het woon-werkpark en op het noord-
tracé ontbreekt

Het ooit zo landelijke Geel dreigt in de greep te komen
van een niets ontziende verkeersstroom. Die biedt 
bovendien geen absolute garanties op een verbeterde
mobiliteit of leefkwaliteit.

N-VA Geel begrijpt dan ook dat de inwoners massaal
bezwaarschriften indienen tegen het PRUP. De eind-
datum hiervoor is 7 juli. 

Alle info over de Geelse PRUP’s is terug te vinden op de
website www.n-va.be/geel.

Benny Eyckmans, Pieter Cowé, Vera Celis 
en Jozef Jacobs (v.l.n.r.) aan het woon-werkpark, 

dat mogelijk veel extra verkeer te slikken zal krijgen.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


