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Bart Julliams, schepen van
Dierenwelzijn, nodigt u uit op de

Geel
kleurt geel

2de Geelse N-VA Geel staat
Dierendag eneengaatbrede,voor
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.

zondag 16 november 2014

N-VA Geel plaatste dit op de agenda bij de covan 10 tot 18 uur
alitiegesprekken. Dit werd zo ook opgenomen
Landbouwhal
in de bestuursnota.
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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
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Pieter Verhesen treedt toe tot
schepencollege
Op 1 september legde Pieter Verhesen de eed af als schepen van Mobiliteit, Financiën, Begroting en Lokale Economie. Hij volgt Christoph
Molderez op, die blijft zetelen als N-VA-gemeenteraadslid.

Financiën en begroting

Op financieel vlak leverde mijn voorganger Christoph Molderez al heel wat
werk af. De meeste retributies zijn reeds opgesteld, aangepast en goedgekeurd in de gemeenteraad. Christoph stelde ook het herstelplan voor Geel op.
Aangezien dit een goed herstelplan is, zullen we dit traject volgen gedurende
de rest van deze legislatuur.
Mijn betrachting is om elk jaar de begroting in evenwicht te houden. Liefst
met een kleine reserve, zodat we eventuele tegenslagen kunnen opvangen,
maar ook middelen ter beschikking hebben wanneer er zich opportuniteiten
voordoen.

Lokale economie en mobiliteit

In samenwerking met de dienst Stadsverfraaiing zal ik een plan opstellen
voor de verfraaiing van de Havermarkt en Kleine Werft. Dit is op dit moment
voor velen een smet op het blazoen van een stad als Geel.
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49 jaar
Getrouwd met Francine Claes,
vader van Nils
Woont in Zammel
Zelfstandig ondernemer (Printing Supplies,
V&L Delibrands, DND-Logistics)
Vrije Tijd: Sport in het algemeen, rallysport
specifiek
Interesses: mobiliteit, stadsverfraaiing,
algemeen beleid, veiligheid, sport en
verenigingsleven, lokale economie
Pieter is te bereiken op pieter.verhesen@geel.be

Ik zal initiatief nemen binnen het bestuur en een werkgroep oprichten rond
mobiliteit, waarin we overleg plegen met onder meer de Fietsersbond, Seniorenbond en de schoolgroepen (Kogeka).
In samenwerking met de dienst Stadsverfraaiing zullen wij een plan uitwerken rond de circulatieproblematiek.
Ook wil ik verder inzetten op de opwaardering van trage wegen en postpaadjes en de fiets-o-strades, om alternatieven te
bieden aan de Geelse fietsers en zo het fietsgebruik te stimuleren.

“De combinatie van mijn beide mandaten zie ik als een opportuniteit die Geel
te goede kan komen.”

Vera Celis laat stem van Geel
horen in Vlaams Parlement
Vera Celis legde op 25 juli de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger.
Zij begint hiermee aan haar tweede termijn. Onze Geelse burgemeester
was eerste opvolger op de Antwerpse N-VA-lijst en behaalde maar liefst
11 405 voorkeurstemmen.
De combinatie van Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester zorgt
ervoor dat de Gelenaar een directe link heeft met ‘Brussel’. Dat is zeer belangrijk is voor cruciale dossiers die iedere inwoner aanbelangen, zoals onderwijs
en sociale thema’s.
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55 jaar
Gescheiden, moeder van Toon, Saartje en
Alexander, fiere oma van Alhia
Woont in Geel (centrum)
Burgemeester en Vlaams Parlementslid
Vrije Tijd: een grote passie voor muziek en
in het bijzonder voor piano
Interesses: muziek en kunst
Vera is te bereiken op vera.celis@geel.be

geel@n-va.be

De voorbije vijf jaar liet ik al duidelijk mijn stem horen over de onderwijshervorming, want als voormalig leerkracht in het secundair onderwijs ken ik de
knelpunten en uitdagingen daar als mijn broekzak. Ook nu wil ik nog een
cruciale rol blijven spelen in dat dossier.
Daarnaast breng ik zeker typische Kempense dossiers op tafel, zoals de mobiliteit, de uitbouw van Hogeschool Thomas More of investeringen in bedrijven.
Ik denk dat ik daar een positieve invloed kan laten gelden. De lijnen met de
Vlaamse ministers van mijn partij zijn heel kort.

Geel zet mobilehomegebruikers op de kaart

Eerste volkstuintjes geopend

Geel heeft twee locaties voor langdurig mobilhomeparkeren geopend. Mobilhometoerisme is een sterk
groeiende markt die Geel niet mag missen, meent
Benny Eyckmans, fractieleider van N-VA Geel.
Samen met gemeenteraadslid Patrick Engelen (zelf een
fervent mobilehome-gebruiker) en Marleen Verboven,
schepen van Cultuur en Toerisme, zette Benny zijn
schouders onder dit project. Daardoor zijn de eerste
mobilehome-parkings in Geel nu een feit. Dit ligt
volledig in lijn met het bestuursakkoord. Daarin werd
bepaald dat Geel aantrekkelijker moest worden voor
verschillende soorten van toeristen.
De eerste parking ligt pal in het centrum, aan
de Havermarkt. De tweede vindt u aan de
zwembadparking, die bereikbaar is via De Pas. Beide
locaties konden zeer low-budget aangelegd worden.
De eerste gebruikers Jacques en Jo zijn alvast zeer
enthousiast. Zij noemen het een verrijking voor Geel:
“De plaats in het centrum nodigt uit tot een bezoekje
aan de lokale horeca en handel. De parking op de Pas
ligt vlakbij de Bogaard, waar heel de zomer de gratis
Geel Zomert-concerten plaatsvinden.”
Schepen Pieter Verhesen (N-VA) is overtuigd van de
positieve financiële impact. Mobilehome-toeristen
nemen doorgaans wat meer tijd om plaatsen te
verkennen, inkopen te doen of eens lekker te
gaan eten. Een Duitse studie toont aan dat een
mobilhomeplaats gemiddeld 25 000 euro per jaar in
de lokale economie pompt. Deze markt mogen we
overduidelijk niet missen.

“Alle mobilhometoeristen zijn meer dan ooit
welkom in Geel”
Marleen Verboven - schepen van Cultuur en Toerisme

“De volkstuintjes bevorderen de sociale
contacten tussen jong en oud.”
Eind juni werden de eerste Geelse volkstuintjes
onder grote belangstelling geopend. Het dossier
lag al vele jaren onder het stof maar schepen van
Ruimtelijke Ordening en Milieu, Bart Julliams,
maakte er een punt van om samen met de nieuwe
bestuursploeg deze volkstuintjes zo snel mogelijk te
realiseren.
Doordat Geel de voorbije decennia werd volgebouwd
met appartementen, ontstond er meer en meer vraag
naar betaalbare ruimte voor het kweken van eigen
groenten en fruit en voor stadstuinieren. IOK stelde
een terrein ter beschikking dat door de stad werd
afgebakend. Lobelia ging hiermee aan de slag en
zorgde voor de nodige huisjes.
Het resultaat mag er zijn. De 32 perceeltjes van ca.
130 m² stonden al snel volop in bloei. De aardappelen,
boontjes, kolen, broccoli en tomaten vormen een
smakelijk kleurenpalet. De eerste groenten werden
trouwens al geoogst.
N-VA Geel is zeer trots op deze volkstuintjes. Door te
investeren in biotuinieren vlakbij het stadscentrum
bevorderen we de sociale contacten met jong en
oud, die op deze manier ook het ‘buitengevoel’
kunnen ervaren. Een mooi realisatie van de Geelse
coalitieploeg en haar ambtenaren.
De N-VA vindt overigens dat soortgelijke initiatieven
zoals daktuinieren, hangende tuinen, groendaken en
stadsimkers ook kansen zouden moeten krijgen. We
moeten daarbij uiteraard wel rekening houden met
het draagvlak hiervoor in de stadskas.

www.n-va.be/geel

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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