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GEEL
Geel
kleurt geel
N-VA Geel staat
en gaat voor
een brede,
open en eigen
Vlaamse identiteit. Een mogelijkheid om deze boodschap uit
te dragen en te tonen, is het vieren van onze
‘nationale’ feestdag op 11 juli.
N-VA Geel plaatste dit op de agenda bij de coalitiegesprekken. Dit werd zo ook opgenomen
in de bestuursnota.

V.U.: Luc Meulemans - Zammelseweg 90 - 2440 Geel - luc.meulemans@n-va.be

2014 wordt een cruciaal jaar. U krijgt dan de
kans om opnieuw federaal te stemmen over
hoe u de toekomstige bestuursstructuur van
ons land ziet.
We willen een duidelijk signaal geven dat er
ook met de eisen van de Vlamingen terdege
dient rekening gehouden te worden. Via dit
huis-aan-huisblad roepen we dan ook op om
Geel zo veel mogelijk te bevlaggen.
U kan hiervoor vlaggen bestellen bij
N-VA Geel of gebruik maken van de binnenbladzijden van dit huis-aan-huisblad, dat u
aan uw raam kunt ophangen.
Geef een seintje via onze webstek als u deelneemt; onze mensen rijden rond en indien u
inderdaad op een originele manier Geel mee
Vlaams inkleurt, mag u een attentie verwachten.
Noteer alvast in uw agenda dat we op 11 juli
om 19.00 uur verzamelen om onze nationale
Vlaamse feestdag te vieren met muzikale
omlijsting. Place to be: de Markt van Geel.
Iedereen welkom!
Benny Eyckmans
Fractievoorzitter N-VA Geel

www.n-va.be/geel

DE KRACHT VAN ONZE MANDATARISSEN IN GEEL
De kop is eraf, de eerste zes maanden zitten erop en ze zullen het weten in Geel.
Onze mandatarissen verzetten bergen
werk. Dossiers die in het slop zaten zijn
aangepakt of opgelost.
Onze
burgemeester
Vera Celis
opende het nieuwe veiligheidshuis Ter Stokt en
maakt nu werk van de optimalisatie van onze
politie- en brandweerkorpsen, onze schepen Bart
Julliams werd de eerste schepen van Dierenwelzijn
in de Geelse geschiedenis; schepen Christoph Molderez bezorgde ons een nieuwe Molseweg met fietspaden zonder hiervoor de stadskas aan te spreken. Marleen Verboven, schepen
van Cultuur, haalde niemand minder dan Jan Hoet naar de Werft om zijn ereburgerschap in ontvangst te nemen.

Maar er is meer:
• De Cadeaubonnenautomaat, onze infosessies parkeerbeleid en het fietspunt
station Geel.
• Opening toeristisch seizoen op de Markt, Erfgoeddag 2013 met het Geels amateurstoneel in het Gasthuismuseum en het immer aanwezige Zeunt-comité.
• Het opstarten van de City-golf en de organisatie van de 11 juliviering.
• Onze teams in de deeldorpen.
• Het rationeel en zuinig beleid door het verlagen van sommige zitpenningen
en een streng budgetbeheer.
• Buurtcomposteren in de Leunen, de samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij voor de volkstuintjes ‘Brukel’.
• Het beleidsdomein “Werk” in de schijnwerper
voor de Kempen met reeds 3 fora op 6 maand
• Het strooizout voor de scholen door één van onze
raadsleden en ook het sterke sociale werk van
onze OCMW ploeg onder de leiding van Mineke
Viaene.
Maar ze deden ook leuke dingen, de opening van
Palmenmarkt met de Geelse kinderen, de overhandiging van de sleutel van de stad aan de carnavalsgilde, de Geelse triathlon, aanwezigheid op
G-zwemmen en G-badminton, onze wijn- en bierbrouwersfeesten en natuurlijk
de kers op de taart, met Verbroedering Geel-Meerhout naar tweede klasse.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

geel@n-va.be

N-VA GEEL
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www.n-va.be/geel

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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