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geel
N-VA Geel trekt resoluut de kaart
van lokale handelaars
De stad Geel ontving onlangs een reeks vestigingsaanvragen voor kledingwinkels op de nieuwe locatie Yellow Park op de Antwerpseweg. Dit brengt de
discussie over een evenwicht tussen mobiliteit-parkeren-leegstand en een bloeiend en aantrekkelijk handelscentrum weer op gang.

Sluit u aan bij de N-VA!

V.U.: Bart Vanherck, Velodroomstraat 62, 2440 Geel

Als u lid wordt van N-VA Geel dan
heeft u de kans om open en direct
dialoog met de partij te gaan.
U bent meteen ook mee een aanspreekpunt én actief promotor van
de N-VA, zowel in uw familie en
vriendenkring als bij collega’s en
buren. Uw lidkaart wordt meteen
ook een stemkaart bij congressen
en bij de rechtstreekse verkiezing
van de N-VA-voorzitter.
Uw steun betekent veel voor ons.
U werkt mee aan de kracht van
verandering. Als N-VA-lid ontvangt
u ook gratis het Nieuw-Vlaams
Magazine, het ledenblad met dossiers, interviews en een kijk achter
de schermen van politiek Vlaanderen. En uiteraard wordt u ook op
de hoogte gehouden van arrondissementele of afdelingsactiviteiten
van de Nieuw-Vlaamse Alliantie.

De N-VA is bezorgd over de leegstand in het handelscentrum van
Geel, want als het aanbod niet divers genoeg is, zal de klant elders
gaan shoppen. Grote publiektrekkende winkels zouden zich daarom beter in de stadskern vestigen
en bijvoorbeeld handelsruimtes
clusteren. Een klant die naar Geelcentrum komt, springt immers
vaak ook in de winkel ernaast
binnen. Maar dan moeten we ook
investeren in voldoende parkeerplaatsen, lokale acties en goede
fietsvoorzieningen.

De stad investeert in een opwaarderen van
het centrum en geeft extra ondersteuning aan
handelaars die de kern versterken.

N-VA neemt maatregelen

“We weigeren inderdaad vergunningen”, zegt Pieter Verhesen, schepen van
Lokale Economie. “Als we dit niet doen, bloedt ons centrum dood. We willen ketens
aanmoedigen om zich in de stadskern te komen vestigen, maar we investeren ook
10 000 euro in evenementen en animatie. Bovendien legt de stad voor elke euro die
via de nieuwe promotaks binnenkomt, een euro bij. Op termijn zou daardoor bijna
70 000 euro naar de lokale handelaars vloeien.”

Hoeveel kost dit?

•E
 en hoofdlid (eerste lid van het
gezin) betaalt 12,5 euro
• Ben je jonger dan 30? Dan betaal
je 5 euro
• Bijleden (tweede, derde, … lid van
het gezin) betalen 2,5 euro

Een deel van dat bedrag gaat naar een centrummanager, die in mei of juni aan de
slag gaat en het aanspreekpunt voor de handelaars wordt. Er komt ook een studie
naar de winkelnoden in Geel. Samen met zelfstandigenorganisatie Unizo start de
stad daarenboven een project op rond commerciële inspiratie, met individuele begeleiding voor de winkeliers. Om de lege handelspanden te vullen, onderzoeken
we de komst van acht ‘pop-up stores’ (tijdelijke winkels) en trekken we de leegstandtaks op met 500 euro.

Wenst u lid te worden, contacteer onze
ledenverantwoordelijke Bart Schoeters
via bart.Schoeters@n-va.be.

Aangezien stad Geel het centrum wil opwaarderen en ondersteunen heeft de
N-VA-fractie duidelijk haar steun uitgesproken voor de lokale handelaars en
kernversterkende impulsen.

www.n-va.be/geel

Nieuwe verkeerslichten
Sint-Dimpnaplein
Op 3 februari gingen, zoals gepland, de werken van start
voor de plaatsing van nieuwe verkeerslichten op het SintDimpnaplein. Deze verkeerslichten moeten de files op
de Rijn aanzienlijk verkorten. Voetgangers zullen op de
Logen ook veiliger kunnen oversteken.
Vlak na de verkeerslichten aan het kruispunt op het SintDimpnaplein wordt een tweede verkeerslicht geplaatst. En
ook aan de oversteekplaats voor voetgangers op de Logen
staat een extra verkeerslicht.

Jong N-VA Geel kiest nieuw bestuur
Op 5 december verkozen de leden van Jong N-VA Geel een nieuw afdelingsbestuur. Pieter Cowé, gemeenteraadslid en
student geschiedenis, volgt zichzelf op als voorzitter en Evelien Lievens, studente rechten, blijft ondervoorzitter. Maar in
het nieuwe bestuur zien we ook heel wat nieuwe gezichten.
De eerste reacties van zowel automobilisten, fietsers en
voetgangers als bewoners wijzen uit dat deze ingreep het
verkeer vlotter maakt en de veiligheid van de zwakke
weggebruiker verhoogt. We mogen echter niet uit het oog
verliezen dat er zeer veel verkeer passeert lang het SintDimpnaplein en dat waarschijnlijk geen enkele ingreep het
afdoende antwoord kan brengen.

Gemeenteraadslid
Staf Kauwenberghs:
“We kunnen lessen
trekken uit de fouten
in het Ecodroom-dossier”
De bouw van de Ecodroom gaat over de tongen van veel
inwoners. N-VA-gemeenteraadslid Staf Kauwenberghs,
die ruime ervaring heeft in top- en crisismanagement,
maakte daarom een studie over het project.
Waarom deze studie, Staf?
In contacten met Gelenaars voelde en hoorde ik te vaak
dat er heel wat vragen én onduidelijkheden waren rond dit
project. Ook bij mezelf. Ik ben dan antwoorden gaan zoeken, maar kreeg nergens een duidelijk, eenduidig overzicht.
Vandaar deze studie. Bedoeling is om de stad te helpen in
de toekomst projecten efficiënter uit te voeren.
Deed het vorige stadsbestuur voldoende voorstudie over
het project?
In het beschikbaar gestelde dossier is er amper sprake van
een uitvoerige interne discussie over de voorstellen van de
privépartner. Alles wijst naar een te sterk gecentraliseerd
beslissingsproces met weinig of geen input van of feedback
naar de rest van de organisatie.
Zo vond ik in het dossier weinig of geen inbreng terug van
het aangestelde  studiebureau. Door het gebrek aan financiële
opvolging krijgt de stad als eigenaar van de grond bovendien
slechts een vierde van de werkelijke grondwaarde.

geel@n-va.be

Zo is Miel Aerts, student rechten, de nieuwe secretaris en werd Stijn Mast, student lucht- en ruimtevaarttechnieken, tot
penningmeester verkozen. Joris Vanhove, student economie, en Jef Liekens, laatstejaarsstudent secundair onderwijs,
vervolledigen het team. Evelien en Joris zetelen namens onze lokale afdeling ook in de afdelingsraad van Jong N-VA Nationaal.
Na de oprichting van de lokale jongerenpartij in 2011 stond een sterke bestuursgroep bijna drie jaar aan het roer van de Geelse
afdeling. Het nieuwe bestuur wil de uittredende bestuursleden hartelijk danken voor hun inzet.
“Dit nieuwe bestuur wil de belangrijke punten voor de Geelse jeugd blijven aankaarten”, zegt voorzitter Pieter Cowé. “We
hebben daarbij bijzondere aandacht voor alle scholieren en studenten die in het onderwijscentrum dat onze stad onmiskenbaar
is, actief zijn. Met ludieke acties en fijne activiteiten proberen we zoveel mogelijk jongeren te bereiken, naar hen te luisteren en
hen te betrekken bij het beleid. Want dat de jeugd de toekomst is, weet Jong N-VA Geel als geen ander.”

Lid
van de
N-VA
worden?

Wil je meer informatie of wens je lid te worden? Neem contact op met Jong N-VA Geel:
evelien.lievens@jongnva.be - pieter.cowe@jongnva.be
Je wordt al lid voor 5 euro (2,5 euro als tweede of derde lid van het gezin)

Wie is wie bij Jong N-VA?

Is de Ecodroom verlieslatend?
De opvolging van het parkeerbeleid en de uitbating van
de ondergrondse parking kosten de stad binnen het huidig
contract ongeveer 250 000 euro per jaar. De opbrengsten
van het betalend parkeren dekken maar een fractie van
de kosten.
We zouden dus moeten onderzoeken hoe we het parkeerbeleid van de stad kunnen aanpassen om, binnen het
huidige contract, deze kost tot een minimum te beperken.
Ook andere kostenbesparende maatregelen voor de
uitbating van de ondergrondse parking moet de stad
overwegen. Eventueel kan een verkoop ook soelaas bieden.
Wat is je eindconclusie?

EVELIEN LIEVENS
Ondervoorzitter
Jong N-VA Geel bestuurslid N-VA Geel
• 21 jaar.
• Woont in Geel-Larum
• Student rechten aan
de Universiteit Hasselt
• Vrije tijd: gezellig iets
drinken met
vrienden, sporten
• Interesses: politiek,
justitie, economie, jeugd,
sport en dierenwelzijn

Mijn studie is de aanzet naar een absoluut noodzakelijke
algemene evaluatie, met alle betrokken partijen en afdelingen. De fouten uit het verleden zouden zo bij andere
projecten vermeden kunnen worden.
De inspanningen die hierbij geleverd worden, betalen zich
terug in toekomstige rendabelere projecten. Het geeft de
stadsdiensten ook een sterkere onderhandelingspositie met
mogelijke toekomstige partners..

Contact:
evelien.lievens@jongnva.be

www.n-va.be/geel

JEF LIEKENS
Bestuurslid Jong
N-VA Geel

MIEL AERTS
Secretaris Jong N-VA
Geel

STIJN MAST
Penningmeester Jong
N-VA Geel

JORIS VANHOVE

PIETER COWÉ

Bestuurslid Jong N-VA
Geel

• 17 jaar.
• Woont in Kievermont.
• Student op het
SDC-college in Geel
• Vrije tijd: al 13 jaar
lid van de SintAloysiusscouts
• Interesses: muziek,
muziek en nog eens
muziek. Ik draai ook
op fuiven. En natuurlijk
volg ik de politiek op
de voet.

• 19 jaar.
• Woont in Geel
• Student rechten
• Vrije tijd:
Voetbal
• Interesses:
reizen, de straatkunst
van Banksy

• 19 jaar.
• Woont in Geel
• Student luchtvaart- en
ruimtevaarttechnologie
in Delft (Nederland)
• Vrije tijd: de wereld
ontdekken, regelmatig
fitnessen, zwemmen
en lopen, uitgaan met
de vrienden en met
mijn vriendin
• Interesses: reizen,
politiek, actualiteit,
astronomie, fysica,
ruimtevaart en de
financiële wereld
(specifiek de beurs)

• 19 jaar.
• Woont in Holven-Geel
• Student
handelswetenschapen
in Brussel
• Vrije tijd:
scoutsleider, fitness
• Interesses:
jeugdbeweging,
sport, muziek,
politiek,
economie en
actualiteit

Voorzitter Jong N-VA
Geel - gemeenteraadslid
fractieleider politieraad bestuurslid N-VA Geel

Contact:
jef.liekens@jongnva.be

Contact:
miel.aerts@jongnva.be

Contact:
stijn.mast@jongnva.be

Contact:
joris.vanhove@jongnva.be

• 22 jaar.
• Woont in Geel-Holven
• Student geschiedenis
aan de KU Leuven
• Vrije tijd: troubadour
(oud-leider) van KSA
Berkven Geel, Geels
deejay, stamgast van
Café De Castaar,
slagwerker en
occasioneel wielrenner
en snookerspeler
• Interesses: politiek,
geschiedenis, toerisme,
cultuur, sport en jeugd
Contact:

pieter.cowe@jongnva.be
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Neen,
datuusteken
we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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