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GEEL
1000 km ﬁetsen
tegen kanker
Jaarlijks klikken duizenden fietsers
de voeten in de pedalen voor Kom
op Tegen Kanker. Ook dit jaar zal
het Hemelvaartsweekend
vier dagen lang in het teken staan
van wetenschappelijk onderzoek
naar kanker.

DE VERANDERING IS INGEZET
In 2014 beginnen we weer een nieuw werkjaar.
Hopelijk wordt dat even succesvol als ons eerste
jaar aan het roer van de gemeente.

De verandering is ingezet, we laten dit
niet meer los!
Diederik Lambrecht, voorzitter N-VA Geel
Als we het rapport van 2013 opmaken, kunnen
we met trots zeggen dat dit meer dan positief is.
Heel wat punten van ons programma werden al gerealiseerd. Niet alleen onze
schepenen lieten zich van hun beste kant zien. Ook op domeinen die buiten
hun bevoegdheden vallen, boekte de N-VA belangrijke vooruitgang.

ERFENISSEN UIT VERLEDEN GEEN ONOVERKOMELIJK OBSTAKEL

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

De erfenissen van de vorige legislatuur maakten het nochtans niet gemakkelijk
voor onze mandatarissen om het programma uit te werken. Zo zitten we in
onze stad onder andere met:
Op 27 januari vond in Brussel de
officiële aftrap van de 1000
km plaats waarbij er gereflecteerd
werd naar vorig jaar en er een tipje
van de sluier werd gelicht voor de
komende actie.
De peters en meters waren op het
appel. Ook burgemeester Vera Celis
was op de Kick Off te gast omdat
Geel middaggemeente is op vrijdag
30 mei.

• een schuld van meer dan 70 miljoen, veroorzaakt door onder meer de bouwwoede van het vorige bestuur.
• ontevredenheid over het betalend parkeren, veroorzaakt door de veel te dure
en weinig gebruikteparking Ecodroom.
• een mobiliteitsplan dat niet in evenwicht is en waarbij schepen Molderez al
ingrijpende en succesvolle veranderingen heeft aangebracht.
Onze schepen van Financiën, Christoph Molderez, slaagt erin om de belastingen op 7 procent te houden. Hij kiest andere manieren om de schuld van meer
dan 70 miljoen euro af te bouwen. Bart Julliams, schepen van Sociale Economie
zal mee een sociaal uitzendkantoor uit de grond stampen. Schepen van
Cultuur, Marleen Verboven, zet Geel op de kaart met expo Middle Gate. In
moeilijke financiële omstandigheden slagen onze mandatarissen er bovendien
in om twee bijkomende sites voor kinderopvang in 2014 op te starten.

VERANDERING: MEER DAN EEN SLOGAN
Onze tegenstanders scanderen dat de ‘verandering niets betekent’. Dat het
woord niet meer dan een verkiezingsslogan was. Veel woorden om dit te ontkrachten hebben we niet nodig: onze realisaties zeggen voldoende! Geen woorden, maar daden. Dit huis-aan-huisblad staat in teken van onze realisaties. U
kan per programmapunt de voornaamste verwezenlijkingen lezen. Een
volledig overzicht vindt u op onze site: www.n-va.be/geel.

www.n-va.be/geel
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Geel: jong en oud blijft er
Ruimte voor gezinnen en jongeren
De uitbreiding van de kinderopvang 0 tot 3 jaar is opgestart en wordt aangepast aan de noden. Bij de uitbreiding van de schoolopvang voor kinderen ouder
dan 3 jaar maken we maximaal gebruik van samenwerking met ouders en scholen. Daarnaast installeerden we de eerste kindergemeenteraad, voorgezeten
door de burgemeester. We maken het stadspark ook ruimtelijk open, met positieve effecten voor het welbevinden van de buurt. Het stadsbestuur engageert
zich ook voor een ruimtelijkspeelpleinbeleid, inclusief de aanleg van nieuwe
speelpleintjes.

Geel: een aangename, sociale en veilige stad
Een inclusief sociaal beleid

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Openbare orde en veiligheid

We zorgen voor een betere bestuurscultuur door in te zetten op één
lokaal bestuur, gevormd door een
gemeenschappelijk beheer tussen
OCMW en Stad. Daarnaast herbekijken we de steunnormen op basis van
de huidige noden. We realiseerden
ook een co-operatief sociaal uitzendkantoor en via workshops over werk
bereikten we in totaal 40 Geelse
ondernemingen. Ook een werkelijk
draaiend bovenlokaal forum werk
stampte het bestuur uit de grond.

Een nieuw ruimtelijk structuurplan
voor Geel zal de basis vormen van
ons woonbeleid de volgende jaren.
We legden daarvan al de eerste steen
door de bouw van 22 sociale koopwoningen in Elsum.

We belegden het voorbije jaar de eerste infovergaderingen in verband met
de oprichting en uitbouw van Buurtinformatienetwerken (BIN’s), in samenwerking met de politie van Geel.
Bij het herschrijven van de GAS-wetgeving gaven we de burger maximale
input.

Buurtwerking en verenigingsleven
De eerste volkstuin is inmiddels een
feit en we hebben plannen om meerdere mogelijk te maken. Ook de
buurtcomposteerplaats is een mooie
verwezenlijking.

Gezondheidszorg
Aandacht voor voetgangers en
ﬁetsers
Geel heeft aandacht voor de trage
wegen als mijlpaal in de integratie
van fietser en voetganger in de stadscirculatie. We zoeken daarbij in de
eerste plaats naar een financieel
draagbare oplossing. In 2013 konden
we alvast de Dag van de Trage Weg
organiseren, in samenwerking met
MPI en ontwikkelden ook een beleidsplan over trage wegen. Op het
Sint-Dimpnaplein zorgden we voor
een betere verkeerscirculatie.

In 2013 startte het stadsbestuur met
een samenwerkingsverband tussen
huisartsen en het OCMW gebaseerd
op de principes van een wijkgezondheidscentrumwerking maar veel
breder verspreid dan op één locatie.

geel@n-va.be

Geel: een bereikbare stad voor burger en ondernemer
Eerlijke, duidelijke en
verantwoorde keuzes
Aanvullende personenbelasting blijft
op 7 procent, terwijl de omliggende
gemeenten vaak kiezen voor een verhoging met 1 procent. De onroerende
voorheffing blijft onveranderd. We
stelden ook een strak herstelplan op
waarbij de totale schuldenlast van de
stad (die nu historisch hoog is, zelfs
de derde hoogste van de provincie)
zakt met ongeveer 10 procent op 1 bestuurscyclus. We zullen dit verwezenlijken zonder naakte ontslagen.
De ontwikkeling van het militair domein Kievermont is opgestart.

Een duurzaam milieu- en
energiebeleid

bijzaak zijn, plantten we ook een insectenhotel in. En we hebben plannen
om op die ingeslagen weg verder te
gaan.
De dieren verliezen we ook niet uit
het oog: denk maar aan de Geelse
Dierendag, de adviesraad dierenwelzijn en de sterk bijgewoonde MiNaraad. In openbare gebouwen zorgden
we voor 100 procent groene stroom.

Een bloeiende lokale economie
Door de reorganisatie van de dienst
lokale economie naar de dienst
economie, ontstaan drie groepen:
centrummanagement:
• integratie van de dienst evenementen economische vergunningen:
• worden gedetacheerd naar de infocel
• Kermissen en markten

De groepsaankoop hoog rendementsglas deden we om u ten dienste zijn.
Om dezelfde reden realiseerden we
een afvalbeleidsplan met resultaat
voor Reggae Geel. Omdat bijen geen

Promotax doet de budgetten voor
stadspromotie stijgen met maar liefst
duizend procent. We maken niet
alleen promotie voor de stad maar
creëerden ook een stads-app. De oprichting van het sociaal uitzendkantoor gebeurde in samenwerking met
Randstad.

Een bereikbare binnenstad
Ons nieuwe, transparante parkeerbeleid, wordt gedragen door de burger, ook al moeten we leven met de
dramatische keuzes van het oude
bestuur door te investeren in een
peperdure parkeergarage.

Transparante regels en ﬁscaliteit
We pogen de belastingen te hervormen zodat ze naast kostenefficiënt
ook regulerend kunnen zijn, en
waken erover dat de draagkracht van
de maatregel zich verdeelt over de
volledige gemeenschap.
Schaften we af: de compensatoire
vergoeding en de activeringsheffing.
De onroerende voorheffing blijft
onveranderd. De drijfkrachtbelasting
vervingen we door een algemene
bedrijfsbelasting.

Geel: toerisme, erfgoed en cultuur doorbreken een muur
Een bruisend cultureel leven, erfgoed en toerisme
De erkenning van het Gasthuismuseum was een belangrijke stap in ons cultuurbeleid. De zomerzondagen op de Markt met dansen, spelen, vliegen en kunst met de verruimde terrassen waren een succes. Streekproducten krijgen een extra promotie in een pilootproject samen met de dienst Toerisme.
De samenwerking van toerisme met de verschillende hotels in Geel werd heropgestart en de Blazersdag met 350 blazers op de markt, in samenwerking met de academie voor muziek, woord en dans, is
zeker voor herhaling vatbaar. De opening van het toeristisch seizoen gebeurde door Sam ‘iedereen
beroemd’ Gevers en de Video-film-mediaclub vertoonde de film van de ‘opknapbeurt’ van de Geelse markt.
De start van City Golf was eveneens memorabel.
Het nieuwe stadsplan van Geel herwaardeert de ‘paddekes’. Daarmee spelen we onze toeristische troeven beter
uit. Jan Hoet werd eindelijk ereburger van Geel in CC De Werft met als pianist niemand minder dan Jef Neve. En
last but not least moeten we zeker Expo Middle Gate Geel ’13 vermelden. Deze tentoonstelling heeft Geel op de
kaart gezet met 20 002 bezoekers.

www.n-va.be/geel

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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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

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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