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GEEL
Toekomstvisie op werk
Onze schepen voor Werk organiseerde drie sessie voor werkgevers.
De eerste ging over competenties
en talenten, de tweede over
armoede op de werkvloer en de
derde over diversiteit (bijvoorbeeld
leeftijdsbewust personeelsbeleid,
aandacht voor talenten van gehandicapten en discriminatie van
holebi’s). Dit opzet past in het
kader van ons activerings- en
begeleidingsbeleid. In totaal bereikten we al een vijftigtal bedrijven.

V.U.: Diederik Lambrecht - Fehrenbachstraat - 2440 Geel - geel@n-va.be

Speelpleinen in Bel en
Scherpendries
Zoals in het N-VA-programma
beloofd, heeft Geel in het ruimtelijk
beleid ook aandacht voor speelpleinen. Zo komt er een speelpleintje tussen de Duinenstraat,
Zavelstraat en Bel met een natuurlijke klimcombinatie op een speelheuvel. Het voetbalveldje wordt
wat verschoven.
Ook in de verkaveling Scherpendries komt er een gezellig speelplein voor kinderen uit de buurt.
De stad probeert steeds om met een
minimaal budget een maximale
speelwaarde te creëren. Dit kan
door een goed ontwerp of door het
plaatsen van spelelementen in
plaats van grote speeltoestellen.

N-VA MAAKT KEUZES VOOR DE TOEKOMST
Geel is een stad met een ziel. Daarom is
het een voorrecht burgemeester van deze
stad te zijn.
Vera Celis
Beste Gelenaars,
Nu het einde van het jaar eindigt, wil N-VA Geel
eens reflecteren over het voorbije jaar en
tegelijkertijd hoopvol uitkijken naar een nieuw
begin.

GOED BELEID IN FINANCIEEL MOEILIJKE TIJDEN
Sinds januari tekent de N-VA mee het beleid in onze stad uit. Vrij snel was het
duidelijk dat de evolutie naar een financieel gezonde stad dé kracht van verandering zou zijn. Tijdens de voorbije gemeenteraad stelden we daarom aan de
raadsleden van de gemeenteraad en het OCMW een meerjarenplan voor.
Daarin maken we beleidskeuzes in functie van beschikbare financiële middelen.
Het voorbije jaar hebben we zeer goed geluisterd, veel gestudeerd, ons vastgebeten in moeilijke dossiers, veel ervaring opgedaan. Het leergeld is betaald, de
soms onaangename erfenissen uit het verleden zijn gekend. De opgedane kennis nemen wij mee om in 2014 de gemaakte keuzes om te zetten in goed beleid.
Verder in dit blad krijgt u uitleg bij verschillende projecten die door onze mandatarissen al werden gerealiseerd.

GEELS ENTHOUSIASME IS HARTVERWARMEND
Als burgemeester heb ik heel veel Gelenaars leren kennen, zowel tijdens persoonlijke contacten als bij bezoeken aan verenigingen. Het engagement en het
enthousiasme dat bij ons leeft, maakt van Geel een stad met een ziel. Een positieve gemeenschap van mensen die er nog willen zijn voor elkaar en de handen
in elkaar slaan als dat nodig is. MiddleGate, de tentoonstelling van Jan Hoet, is
hier echt wel de kers op de taart.
Voor het nieuwe jaar bied ik dan ook graag mijn beste wensen aan. Ik hoop dat
je gelukkig en tevreden mag zijn bij alles wat je doet. Wat mij persoonlijk betreft
is gelukkig en tevreden zijn in mijn (nieuwe) job er helemaal bij. Ik kijk dan ook
uit naar mijn tweede jaar als burgemeester van de mooiste stad in de Kempen:
de stad waar je komt en waar je blijft!

www.n-va.be/geel
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Verkeersveiligheid komt op de eerste plaats
Op 11 september 2012 doorkruiste
N-VA Geel samen met honderden
fietsers het centrum van Geel. We
stelden vast dat het op bepaalde
plaatsen voor geen enkele zwakke
weggebruiker – laat staan voor een
kind – evident was om veilig het
verkeer te trotseren. Vanaf 1 november 2013 is een van de gevaarlijkste
punten in het centrum alvast een
stuk veiliger geworden want het
knooppunt van het St.-Dimpnaplein
is heraangelegd.
Om dit te kunnen realiseren, onderhandelde N-VA-schepen Christoph
Molderez met de bevoegde instanties
om de Molseweg een lokale weg te
maken. Daardoor is de voorrangsregeling op het plein aangepast. Deze
ingreep met maximale voordelen

Middle Gate Geel ’13
De samenwerking tussen schepen
van Cultuur Marleen Verboven, Jan
Hoet en de mensen van CC de Werft
haalde een spraakmakende
tentoonstelling naar Geel. Middle
Gate Geel ’13. Door de tomeloze
inzet van alle vrijwilligers is deze
expositie elke vrijdag, zaterdag en
zondag van 10 tot 17 uur tot en met
19 januari te bezoeken.
Middle Gate Geel ’13 onderzoekt de
wisselwerking tussen mythische of
meer religieuze kunst, outsider- en
insiderkunst. Niet de verschillen,
maar vooral de verbindingen en pa-

De gewijzigde verkeerssituatie op het
St.-Dimpnaplein maakt Geel veiliger voor
fietsers en auto’s.

Bijkomende maatregelen verhogen
veiligheid en mobiliteit

kwam er met minimale financiële
middelen. Een toonbeeld van goed
beleid.

De Burgstraat is ondertussen ook enkelrichting geworden. Een logische
ingreep in het belang van de fietsende schooljeugd en om sluipverkeer een halt toe te roepen. De
gewijzigde verkeersregeling in de
Amandus-De-Vosstraat legt het sluipverkeer over de Gansakker aan
banden. Het verkeer richting station
moet nu de De-Billemontstraat volgend, die weer dubbelrichting is
geworden.

Nog aan het St.-Dimpnaplein werden
de bushalte en het middeneiland verwijderd. De Rijn is nu een zijweg geworden van de Logen. De grote
winnaars in deze mobiliteitsverandering zijn de zwakke weggebruikers.

Het nieuwe mobiliteitsplan van Geel
krijgt dus zijn langverwachte invulling. Er is nog werk aan de winkel,
maar de tot nu toe genomen stappen
in het mobiliteitsdossier zijn ontegensprekelijk een schot in de roos.

rallellen staan centraal. Door mythe,
psychiatrie en kunst zo met elkaar in
relatie te brengen, probeert de tentoonstelling een dialoog te creëren
over wat kunst is.
Ereburger Jan Hoet
is curator van de
gesmaakte tentoonstelling.

Bezoekers stromen toe
Al vanaf het openingsweekeinde van
28 en 29 september bleek de tentoonstelling een schot in de roos. De genodigden en kunstliefhebber konden de
talrijke werken van diverse kunstenaars goed smaken. Nadien bleven
de bezoekers toestromen, een duizendtal per weekend. Zowel de Gelenaars als zij die van heinde en verre
kwamen, zijn het unaniem eens: dit is
een indrukwekkende tentoonstelling.

Deze uitloper van het ereburgerschap
van Jan Hoet, ook een verwezenlijking van onze schepen Marleen, heeft
Geel als bruisend centrum terug op
de kaart gezet. Jan Hoet zei zelf: “Binnen tien jaar gaan de Gelenaars pas
beseffen welke impact Middle Gate
Geel ‘13 heeft betekend voor hun
stad.”

Trage wegen zijn veilig en groen
Op 20 oktober, de eerste Geelse Dag van de Trage Wegen, openden een aantal prominenten naast het
MPI in Oosterlo een nieuwe trage weg. De gasten en directie van het MPI, schepen van Trage Wegen
Bart Julliams, schepen van Cultuur en Toerisme Marleen Verboven, N-VA-fractievoorzitter Benny
Eyckmans en Natuurpunt en Regionaal Landschap waren present.
Het wandeltraject werd voorzien van beplanting. Binnen enkele jaren zal deze trage weg daardoor uitgroeien tot een groene, bebloemde corridor langs het MPI. Dat nodigt uit tot wandelen in alle rust in de
omgeving van Oosterlo. Samen met de wandelmogelijkheid op de Kalvarieberg en het Zammelsbroek
een ideale manier om even, één met de natuur, te verpozen.
Bart Julliams, Marleen Verboven en
Benny Eyckmans (niet op foto)
huldigden een nieuwe trage weg in.

geel@n-va.be

Het Geelse stadsbestuur werkt ondertussen naarstig verder aan de heropwaardering van deze stille
(buurt)-wegen voor voetgangers en fietsers. Deze hebben zowel een impact op de fietsveiligheid, het
toerisme als de Geelse open ruimten.

HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN:

voor en door Geelse burgers
De gemeenteraad heeft een plan
voorgelegd over de herziening van
het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan. Het structuurplan is
een strategische visie over de
inkleuring en bestemming van het
grondgebied van Geel. Tijdens het
hele traject zal het gemeentebestuur
rekening houden met de ideeën van
de Geelse bevolking.
Het structuurplan is weliswaar geen
kader voor de concrete uitvoering of
vergunningverlening voor individuele projecten. Bij de herziening van
het structuurplan zullen we dus focussen op zaken die spelen op het niveau van het structuurplan. Niet op
individuele concrete projecten.

Bevolking wordt klankbord voor
hervorming
Er is in eerste instantie ‘een klankbordgroep’. Die wordt op geregelde

momenten geïnformeerd over de voortgang van het project. In
deze groep zitten onder
meer de leden van
GECORO en de de voorzitters van Mina-raad,
Woonraad, Jeugdraad,
Sportraad, Werkgroep
Economie, Adviesraad
Gemeentelijke Mobiliteit en Cultuurraad.
Naast de klankbordgroep zullen er
ook focusgroepen komen om belangrijke input te geven. Hieraan zullen
geëngageerde deskundigen deelnemen. Daarbij geldt als regel dat we
vooral streven naar visionairs of vakpuristen om de discussies ten gronde
te kunnen voeren. Dat betekent niet
dat alleen professoren zullen zetelen,
ook de kennis en ervaring van anderen zijn een verrijking voor een focus-

groep. Een vertegenwoordiging van
de leden van de andere Geelse adviesraden die een raakvlak hebben
met de ruimtelijke ordening zullen
ook zetelen in de verschillende focusgroepen.
Om het inspraakplaatje volledig te
maken, zal het bestuur een aantal
keren een reguliere gemeenteraadscommissie samenroepen de inkleuring van de Geelse gebieden te
bespreken.

Een hart voor dieren
De eerste Geelse Dierendag was een groot succes. Als het van
bezoekers, standhouders en vrijwilligers afhangt komt er dan
ook zeker een tweede. Schepen Bart Julliams is bijzonder
gelukkig met de mix van dierenliefhebbers die aanwezig
waren. De diversiteit in standjes gaf een goed beeld van wat er
allemaal leeft in de wereld van dierenwelzijn. En dan was er
nog de geweldige samenwerking met het OPZ, die poffertjes
kwamen bakken!
De demo’s van het Hippisch Zorgcentrum Heikenhof
en Kogeka met paarden kreeg de landbouwhal van
Thomas More stil. Groot applaus was er voor het optreden van de Doggy Dance van de Holvense Hondenschool. Naast de toffe grime voor de kinderen waren er
ook ‘vertelseltjes’ voorzien bij een echte bijenkast. En
neen, honingbijen zijn niet zwart-geel, hoe graag we
dat bij de N-VA ook zouden willen.
Een dag die tegen de 700 bezoekers trok met een veertigtal standen, tientallen vrijwilligers en schitterende
demo’s, dat kan je natuurlijk niet in een blokje tekst
vatten. Maar onthoud vooral dat we een dikke pluim
geven aan het team van vrijwilligers dat op korte tijd
een waar huzarenstuk afleverde.

www.n-va.be/geel

Adviesraad volgt welzijn dieren op
Een klein jaar werk rond dierenwelzijn mondde in
november uit in de installatievergadering van de
Adviesraad Dierenwelzijn. Die zal de handen meer dan
vol hebben de komende jaren. Initiatieven rond dieren
in circussen en op kermissen, de aanpak van het zwerfkattenproject, het onderzoeken van de mogelijkheid
voor een asiel en dierenzorgcentrum in Geel: het staat
allemaal op de agenda.
De Geelse Dierendag bewees dat een in Geel onbestaand, en vaak weggelachen, beleidsdomein na enkele
maanden effectief op de kaart is gezet, onder meer
dankzij de inzet van de N-VA-schepen voor Dierenwelzijn.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.

Wij gaan voor
een sterker ts
o
en bso, zonder
het aso te
verzwakken.
Vrijheid van
onderwijs blijf
t voor de N-V
De N-VA heeft hard meegewerkt aan de hervorming van
“Er ligt een
A
een absolute vo
orwaarde. Een
het
Vlaamse
onderwijs.
Het
masterplan
Onderwijs
dat
hervorming op
structuurhervo
rming is dan
ook
nu op tafel ligt, behoudt wat goed is en hervormt wat
een vrijwillig
tafel die het
verhaal. Schol
en
en ouders moe
beter kan. Het is een gerichte hervorming, die vrijheid
goede van het
ten niet in een
der
w
elk organisatie
geeft
aan
leerlingen
én
scholen.
Vlaamse
systeem
m
ee
st
ap
pen. De bestaa
onderwijs
nde
Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop.
studierichtinge
behoudt en
n worden
Dankzij de vele hardwerkende en gemotiveerde
gescreend en
opgenomen in
tegelijk de
onderwijsmedewerkers is ons onderwijs zo sterk en het nieuwe in
d
elingsprincip
knelpunten
e
(de matrix). A
kwaliteitsvol. Het is een verhaal van mensen, niet
ls
deze nieuwe
wegwerkt
indeling de on
van structuren. Het onderwijs versterken betekent
derwijskwalit
met concrete
eit
garandeert, ku
dat we moeten focussen op die mensen, niet
nnen scholen
maatregelen.”
er
vo
or
kiezen om hu
zozeer op de structuren.
n aanbod
te verruimen
of het ongewijz
igd
te houden. En
GEERT BOURGEOIS,
of dat nu de n
aam
viceminister-president van de Vlaamse Regering
‘aso’ of ‘doors
troom’ draagt,
doet weinig te
r
zake.
Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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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
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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/

/

