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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Gelenaar
Politiek werk achter de schermen
Het eerste jaar van een nieuwe bestuursperiode is altijd een 
jaar van keihard werken en weinig zichtbare resultaten. Dat 
was in 2019 niet anders. Achter de schermen, en misschien 
minder zichtbaar voor de Gelenaar, bruist het echter van 
politieke energie en worden er ambitieuze plannen gemaakt. 
Plannen die het uitzicht van onze stad grondig gaan veranderen 
en die ervoor gaan zorgen dat we ons in Geel nog meer thuis 
voelen dan ooit tevoren. 

Forse investeringen de komende jaren
Wie de lokale politiek volgt zal ongetwijfeld weten dat tijdens 
de gemeenteraad van december de meerjarenbegroting 
goedgekeurd is. Een begroting die bol staat van broodnodige 
investeringen in infrastructuur en gebouwen. De budgettaire 
ruimte die in de voorbije zes jaar geschapen is, door zuinig 
om te gaan met uw centen, zorgt er nu voor dat we een grote 
stap vooruit kunnen maken.

75 jaar bevrijding 
2019 is ondanks het vele werk achter de schermen helemaal 
niet onopgemerkt voorbijgegaan, want exact 75 jaar geleden 
was onze �ere stad het toneel van een bloedige strijd tussen 
de geallieerde troepen en de zich terugtrekkende Duitsers. 
Het zou van weinig respect getuigen moesten we dat als 
stadsbestuur niet op gepaste wijze herdacht hebben. Het was 
prachtig om te zien hoe de ganse maand september vele 

verenigingen zich onbaatzuchtig ingezet hebben om de 
helden en slachto�ers van toen te herdenken.

Criminaliteit en overlast daalden
Dankzij de blijvende investeringen in onze hulpdiensten 
kon de politiezone fantastische resultaten voorleggen, met 
een forse daling van quasi alle vormen van criminaliteit en 
overlast. Het cameranetwerk, dat dit jaar nog verder uitgebreid 
werd, zorgt als een warm dekentje voor een aangenaam 
gevoel van veiligheid.

Beste wensen
In naam van onze burgemeester en schepenen, maar ook van 
onze mandatarissen, bestuursleden, afdelingsleden en vele 
sympathisanten wil ik u tot slot een zalige eindejaarsperiode 
toewensen, maar vooral een veilig, gezond en vreugdevol 2020.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Gert Van Hoecke
Afdelingsvoorzitter

Vrijwel alle vormen 
van criminaliteit en 
overlast daalden 
fors in 2019.

14.30 uur
De Waai

Kom samen met ons toosten op het nieuwe jaar! Bij een natje 
en een droogje praten onze mandatarissen u graag bij over 
het gevoerde beleid en lichten onze burgemeester en  
schepenen hun visie en beleid voor de komende jaren toe. 

Inkom is gratis. U dient zich enkel in te schrijven door  
een mailtje te sturen naar geel@n-va.be en dit voor  
14 januari 2020. Meer informatie kan u terugvinden op 
www.n-va.be/geel of op onze Facebookpagina N-VA Geel.

Nieuwjaarsreceptie
N-VA Geel

Zondag 19 januari 2020



geel@n-va.be

13 miljoen euro extra investeringsbudget voor  
Geel dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra om te investeren in hun gemeente. 
Voor Geel betekent dat concreet 13 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaamse regeerakkoord. De Vlaamse overheid 
neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de 
gemeenten extra budgettaire ruimte. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomsten-
bron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren met 3,5 procent per jaar groeien.

Financiële ademruimte voor steden en gemeenten
De nieuwe Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, zodat ze de komende jaren kunnen blijven investeren. 
Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard euro extra 
middelen. “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, 
verduidelijkt schepen van Financiën en Begroting Tom Corstjens.

Tijd voor glühwein en gezelligheid: Geel Wintert
Dit jaar neemt de stad de organisatie van Geel Winter in eigen handen. Ze besliste om daarbij een meer duurzame piste te
bewandelen. De schaatsbaan maakt plaats voor een kunststofschaatsbaan. Zo’n kunststofbaan heeft als voordeel dat ze niet
temperatuurgevoelig is en schaatsers dus geen natte kledij riskeren. Extra voordeel is het lage energieverbruik.

Sfeervolle verlichting Markt en omliggende straten
Niet alleen de schaatsbaan zal in de 2019-editie anders zijn, ook de Markt en de omliggende straten zullen er dit jaar anders uitzien. 
“De stad kiest voor een open constructie waar je vanuit de horecazaken een mooi zicht krijgt over de schaatspiste. De schaatspiste en 
de omliggende straten zullen ook mooi verlicht worden”, aldus schepen Corstjens. Op het marktplein komen de traditionele kermis-
attracties, de houten chalets en natuurlijk de winterbar met heel wat optredens en thema-avonden.

Heel wat activiteiten
Tijdens Geel Wintert staan er heel wat nevenactiviteiten op het programma, zoals de tweedaagse kerstmarkt, Tractor Kerstrun, Santa 
Run en shoppingzondagen.

Vera Celis
Uw burgemeester

Bart Julliams
Schepen 

Marleen Verboven
Schepen 

Tom Corstjens
Schepen 

Wist je dat …
  burgemeester Vera Celis het cameranetwerk verder uitrolt over het Geelse grondgebied? Met de plaatsing van vaste camera’s in de 
buurt van de stationsomgeving en zes extra ANPR-camera’s verhoogt ze de veiligheid van alle Gelenaars.

  er onder impuls van schepen Bart Julliams 256 bomen aangeplant worden op openbare plaatsen in de stad? Grote bomen zorgen 
voor schaduw en verkoelen de omgeving, omdat ze water verdampen via de bladeren.

  schepen Marleen Verboven een bruikleen wist af te sluiten met Art Centre Hugo Voeten en zo het bronzen beeld ‘Duel’ naar Geel 
wist te brengen? Het kunstwerk pronkt op het grasplein tussen het stadhuis en cultuurcentrum De Werft.
  schepen Tom Corstjens verheugd is met de nieuwe invulling van De Halle? Pop-upwinterbar ’t Stadhuis van 
vzw Blijven Plakken geeft een frisse, jonge en dynamische invulling aan het historische pand en blijkt een schot 
in de roos te zijn!

  Jong N-VA Geel dit jaar al drie keer zwerfvuil opruimde? Met de actie willen ze niet alleen onze stad een stuk 
properder maken, maar ook de Gelenaar bewust maken van de problematiek.
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Jong N-VA Geel kiest nieuw bestuur
Op zaterdag 23 november werd het nieuwe bestuur van Jong N-VA Geel verkozen. Evelien Lievens  
gaf de scepter door aan Gilles Staquet als nieuwe voorzitter van de N-VA-jongeren in Geel.

Bedankt, Evelien!
De voorbije drie jaar nam Evelien haar taak ten volle op en dat leidde  
tot veel mooie initiatieven van Jong N-VA, zowel politiek als sociaal.  
We wensen Evelien dan ook van ganser harte te bedanken voor haar inzet. 
Evelien blijft wel nog de regiocoördinator voor alle Jong N-VA-afdelingen 
in de Zuiderkempen en bestuurslid van onze jongerenafdeling.

Geëngageerde, dynamische en jonge ploeg
De komende bestuursperiode zal Gilles worden bijgestaan door Joris  
Vanhove als ondervoorzitter en Jef Liekens als secretaris. Jolan Gysen werd 
verkozen als penningmeester. Het bestuur wordt vervolledigd door Pieter 
Cowé en Evelien Lievens. Een geëngageerde, dynamische en jonge ploeg die 
met veel energie aan de start staat.

Interesse?
Wil jij Jong N-VA Geel versterken of wil je gewoon eens naar een activiteit komen? Twijfel dan niet en stuur een berichtje naar onze 
Facebookpagina Jong N-VA Geel of mail naar geel@jongnva.be. Tot snel!

Geel viert 75 jaar bevrijding
September boordevol activiteiten 
In september 1944 begon voor zoveel landgenoten een 
emotionele achtbaan waarbij de gebeurtenissen, die 
gelukkig zouden leiden tot de bevrijding van ons land, 
elkaar in sneltempo opvolgden. In september werden 
we ondergedompeld in de herdenking van 75 jaar 
bevrijding van onze stad. Er werd een mooi programma 
gerealiseerd met tal van activiteiten, waaronder een 
tentoonstelling, herdenkingen, muziekconcerten, een 
re-enactment,… We brachten hulde aan onze bevrijders. 
Zonder hun moed en doorzettingsvermogen zagen 
vrijheden die vandaag voor ons vanzelfsprekend zijn er 
helemaal anders uit.

Vrijheid is een hoog goed 
Het verstikkende keurslijf dat de oorlogssituatie aan 
iedere inwoner had opgelegd, werd afgeworpen. Men 
moest niet langer opletten voor wat men zei, tegen wie 
men het zei en hoe men het zei. Mensen konden terug 
in alle vrijheid naar de radio luisteren. Engelse nieuws-
berichten en jazzmuziek waren geen taboe meer. Wie 
dat wou, kon opnieuw tot in de late uurtjes uitgaan. 
Het stond iedereen vrij om te lezen wat hij wilde. 
Mannen die tijdens de oorlog noodgedwongen in de 

steenkoolmijnen waren gaan werken, konden weer dromen van werk dat ze graag deden. Stilaan nam men de draad weer op. 
Laat ons daar vandaag bij stilstaan, wetende dat leven in vrede niet vanzelfsprekend is. 
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


