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GEEL
N-VA Geel en
burgemeester Vera Celis
wensen u een
voorspoedig 2013!

N-VA GEEL STAAT AAN HET HOOFD VAN DE STAD
Na wekenlang hard werk en onderhandelingen met onze coalitiepartner
CD&V, is de verdeling van het stadsbestuur een feit. De N-VA levert de
burgemeester van onze stad en drie schepenen.

Na de politieke aardverschuiving
van oktober 2012 zijn we
beleidsmatig mee aan zet in Geel. We
zijn heel dankbaar dat we massaal
het vertrouwen van de kiezer kregen
en we gaan dan ook onze
verantwoordelijkheid ten volle
opnemen.

V.U.: Christel Bleyens - Mosselgoren 150 - 2440 Geel - info@nvageel.be

Nu het bestuursakkoord rond is en
de begroting opgemaakt, kan het
echte besturen beginnen. Het zal snel
duidelijk worden dat we de
volgende zes jaar Geel op een
vernieuwende manier gaan besturen.
De burgers mogen rekenen op
betrokkenheid en een open
communicatiebeleid. N-VA Geel zal
bereikbaar en aanspreekbaar zijn
voor elke burger.
Samen met u gaan we aan de
toekomst van onze stad werken!
Abonneer u op onze nieuwsbrief!
N-VA Geel streeft ernaar om op
regelmatige basis nieuws te
brengen uit onze stad en over het
reilen en zeilen van onze partij. Het
‘samen-verhaal’ van onze partij
willen we doortrekken in een
digitale nieuwsbrief. Wilt u deze
nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan
een mailtje naar info@nvageel.be.
Heeft u ideeën, suggesties of
nieuws? Contacteer ons dan via
suggesties@nvageel.be. Wij kijken
alvast uit naar uw reacties.

www.n-va.be/geel

Van links naar rechts zijn onze raadsleden: Heidi Hannes, Pieter Cowé, Benny Eykmans, Pieter Verhesen,
Lea Neyens, Veerle Verhaegen, Vera Celis, Christoph Molderez, Patrick Graux, Patrick Engelen, Marleen Pszeniczko,
Marleen Verboven, Staf Kauwenberghs en Bart Julliams.

DIT IS UW NIEUWE SCHEPENCOLLEGE
Vera Celis

Bart Julliams

BURGEMEESTER
Bevoegd voor:
algemeen beleid,
GAS,
gemeenschapswachten, politie,
brandweer,
communicatie,
informatie, PR, ICT,
IKZ.

SCHEPEN
Bevoegd voor:
ruimtelijke
ordening, milieu,
dierenwelzijn,
duurzaamheid,
tewerkstelling,
sociale economie.

Christoph
Molderez
SCHEPEN
Bevoegd voor:
financiën,
begroting, lokale
economie,
mobiliteit.

Marleen Verboven
SCHEPEN
Bevoegd voor:
cultuur, toerisme,
stadsvernieuwing,
internationale
samenwerking

N-VA STAAT OOK STERK IN OCMW-RAAD
Voor de N-VA zullen de volgende zes jaar vier mensen zetelen in de OCMWraad. Silvy Sterckx en Bart Schoeters delen hun mandaat. De eerste drie jaar
zetelt Silvy in de
OCMW-raad, de
laatste drie jaar Bart
Schoeters.
Van links naar rechts:
Katrin Wouters, Bart Schoeters,
Silvy Sterckx, Piet Wijnen,
Mineke Viaene en Jozef Jacobs.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Veranderen begint bij jezelf
Reeds in de verkiezingsnacht van
14 oktober schrapte de coalitie van
N-VA en CD&V een schepenpost,
waardoor Geel sinds 1 januari
bestuurd wordt door een college van
één burgemeester en zeven
schepenen. Het stadsbestuur zorgt
vanaf het begin van haar
regeerperiode voor een streng
budgetbeheer.
Het OCMW krijgt er weliswaar een
ondervoorzitter bij, een functie die
wordt ingevuld door N-VA’er Mineke
Viaene. Maar Mineke ziet af van de

bezoldiging waar ze recht op heeft.
Bovendien ontvangt ze als
ondervoorzitter ook geen
zitpenningen.
Onder impuls van de N-VA besliste
de politieraad van 1 februari om de
zitpenningen van de leden met 25
procent te verlagen. De N-VA heeft in
de politieraad Pieter Cowé
voorgedragen als haar fractieleider.
Het is de plicht van de politici om
doordacht en doortastend op te
treden en te besturen. In deze

magere jaren hebben de politici een
voorbeeldfunctie te vervullen. Het is
hun taak om spaarzaam om te
springen met de beschikbare
financiële middelen.
De coalitie N-VA-CD&V heeft haar
start niet gemist. Het moge duidelijk
zijn dat Geel de volgende zes jaar op
een vernieuwende manier zal
bestuurd worden. De nieuwe ploeg
gaat bewijzen dat ook met minder
geld in de kas een perfect beleid op
poten kan gezet worden.

Jong N-VA Geel blijft groeien
Met hun tweede deelname aan de Geelse kerstmarkt dook Jong N-VA Geel
met veel goesting haar tweede levensjaar in. 2012 was dan ook een meer dan
geslaagd jaar voor onze lokale jongerenafdeling.
Vorig jaar was ook voor hen het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Er werd
veel gepraat met mensen uit het jeugdwerk, maar ook met de Geelse jeugd zelf om tot een gedegen en fris
jongerenprogramma te komen. Met vier Jong N-VA’ers op de lijst trokken zij in Geel naar de kiezer. Pieter Cowé,
19 jaar en student geschiedenis, veroverde met succes een zitje in de gemeenteraad. Hij zal hier de stem zijn van de
Geelse jongeren.
Ook in 2013 wil Jong N-VA Geel haar werking verder uitbouwen met nieuwe mensen. Ben jij een Geelse jongere met
interesse in ons verhaal? Wil je je bij ons aansluiten? Neem dan contact op met ondervoorzitter Evelien Lievens:
evelien.lievens@n-va.be. Je kan ook altijd passeren op Palmenmarkt waar onze jongeren dit jaar weer een standje
hebben. Uiteraard zullen hier ook de gemeenteraadsleden langskomen voor een praatje.

Wij zijn uw aanspreekpunt in Oosterlo
Burgemeester
Vera Celis en
alle N-VAverkozenen
zullen de
volgende zes
jaar in alle
openheid en
transparantie aan de toekomst van
Geel werken. Om op de hoogte te
blijven van wat er leeft bij de Geelse
burger stelde de N-VA een team
samen in Oosterlo, dat gemakkelijk te
bereiken is en waarbij u terecht kan
met vragen en opmerkingen.
Iedereen - ongeacht politieke kleur,
leeftijd, ras of origine - is welkom in
ons lokaal aan de Zammelseweg 90
te Oosterlo. De N-VA-

info@nvageel.be

verantwoordelijken zullen aanwezig
zijn op de afgesproken tijdstippen en
luisteren er discreet naar uw
verzuchtingen en problemen. Uw
probleem of suggestie wordt bezorgd
aan de bevoegde politieke
mandatarissen op het stadhuis.
Onze verantwoordelijken houden u
persoonlijk op de hoogte van de
vorderingen in uw dossier. Elk
aangebracht probleem zal grondig
onderzocht worden. Het N-VA-team
gaat kort op de bal spelen en niets op
de lange baan schuiven. Want daar
heeft iedere burger recht op! Het
N-VA-team uit Oosterlo hoopt u
spoedig te mogen verwelkomen in
het lokaal.

Zitdagen:
Eerste dinsdag van de maand,
van 10 tot 11 uur.
Eerste donderdag van de maand,
van 19 tot 20 uur.
Uw N-VA-vertrouwenspersonen:
Pieter Verhesen
pieter.verhesen@n-va.be
Peggy Van Den Bergh
peggy.vandenbergh@telenet.be
Marleen Verboven
marleen.verboven@n-va.be
Nadine Rutten
rutten.nadine@telenet.be

De toekomst, de lokale overheid en wij
NOOD AAN EEN NIEUW MAATSCHAPPELIJK MODEL
De N-VA kon een
profielschets inkijken,
gebaseerd op gegevens
van de studiedienst van
de Vlaamse Regering,
waarin Geel wordt
vergeleken met
middelgrote steden en
gemeenten met een
soortgelijk profiel. Het
goede nieuws is dat de
Geelse inwoners
gemiddeld een hoger
inkomen en beduidend
lagere aanvullende
personenbelastingen
hebben. Maar er zijn andere belangrijke dingen.

De N-VA denkt na over een nieuw maatschappelijk
model. En u kan met ons meedenken.

Tussen 2000 en 2010 groeide de bevolking in Geel bijna
dubbel zoveel aan als in vergelijkbare gemeenten in
Vlaanderen (10 % meer inwoners). Tegen 2020 voorspelt
men een vergelijkbare toename. De grote bevolkingsgroei
zet meer dan elders druk op kinderopvang- en
scholenaanbod. Geel heeft al te weinig kinderopvang,
maar ook te weinig sociale woningen, en dit voor bijna
dubbel zoveel leefloners als in vergelijkbare gemeenten.
Ook de grote oppervlakte van de gemeente is een nadeel.
Het verklaart een deel van de hogere personeelsbezetting
en de lagere rioleringsgraad. Daar staat tegenover dat
Geel beduidend meer KMO’s en starters heeft dan
gemiddeld. Maar er stoppen ook meer ondernemingen
in Geel.

Geen utopieën maar realisme
Nu denkt u misschien dat de welzijnsproblemen opgelost
kunnen worden door het OCMW? Kinder- en
seniorenopvang door overheidsprogrammatie en geld?
Inburgering door een strak overheidsbeleid? Problemen
van kansarmen door sociale tewerkstelling? De
geschiedenis leerde ons helaas dat dit een utopische
gedachte is. Dit wil zeggen dat het de toets van de
realiteit niet heeft doorstaan.
We zien op elk moment het falen van dit soort denken: de
werklozenval, de generatie-armoede, de falende
integratie. En dit ondanks het vele geld dat erin gepompt
wordt en de nog grotere moeite die zeer veel
geëngageerde ambtenaren zich getroosten.

N-VA durft ‘out of the box’ te denken
Vandaar dat N-VA Geel een oproep doet aan burgers om
samen met ons ‘out of the box’ te denken en naar winwinsituaties te zoeken. Geel heeft volgens ons meer dan
de andere steden en gemeenten de kans om het beter te
doen. Onze stad heeft een basis van zeven eeuwen
gezinsverpleging. Dit is de knowhow van nietdiscriminerende opvang met verbetering door opleiding
en werk. Dat komt ten goede aan diegene die opgevangen
wordt én aan de bevolking.
Dit sociaal opvangmodel zit ingebakken in het Geelse
denken. Maar het is geen evidentie voor de overheid en
zeker niet voor de sociale hulpverlening in het algemeen.
We zijn er echter van overtuigd dat we nieuwe
structurele oplossingen moeten vinden die gedragen
worden door de bevolking en waar iedereen beter van
kan worden.

Veel uitdagingen de volgende jaren
Tegen 2020 stijgt de oudere bevolking van 17 naar 20 %
om nog verder te stijgen in 2030. Dit zal de problemen
van seniorenopvang op de spits drijven. De evolutie van
niet-Belgische inwoners in de middelgrote steden leidde
tot een verdubbeling sinds 2005. Geel heeft op dit
ogenblik 8 % niet-Belgische inwoners en steden als
Turnhout zitten nu al rond 20 %.
De balans van alle inspanningen om mee te gaan met
deze evoluties is tot aan deze legislatuur niet gunstig.
De schuld van onze stad lag in 2009 92 % hoger dan het
gemiddelde. Dat het beleid heeft geleid tot schuld, tot
daar aan toe, maar zelfs dat kon alle redelijke noden geen
oplossing geven (rioleringsgraad, kinderopvang,
dementenopvang,…). En we staan voor ingrijpende
evoluties waaraan onze sociale voorzieningen maar ook
onze ruimtelijke ordening, economie, vervoer en
mobiliteit verder zullen moeten aangepast worden.

www.n-va.be/geel

Denk met ons mee en werk mee aan de verandering
Neem contact op met de verantwoordelijken voor
onze verschillende denktanken:
Locale economie, financiën en mobiliteit:
Heidi Hannes - heidi.hannes@n-va.be
Veiligheid:
Bruno Geenen - bruno.geenen@telenet.be
OCMW en diversiteit:
Mineke Viaene - mineke.viaene@n-va.be
Cultuur, sport en economie:
Christine Moons - christine.moons@pandora.be
Ruimtelijke ordening, leefmilieu en dierenwelzijn:
Toon Witvrouwen - witvrouwen.toon@gmail.com
Onderwijs:
Vera Celis - vera.celis@n-va.be

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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