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Bevrijdingsfeesten in Geel (p. 3)Drie vragen aan fractievoorzitter Pieter Cowé (p. 2)

Mobiele camera  
bindt strijd aan  
tegen sluikstorten 
Sluikstorten zorgt voor heel wat ongenoegen  
bij de Geelse burger. Preventie- en bewust- 
wordingscampagnes hadden in het verleden  
niet het gewenste effect. De problematiek bleek 
hardnekkiger te zijn dan verwacht. Dat had  
onder andere te maken met de vaststelling dat  
het zeer moeilijk was om daders op heterdaad  
te betrappen of achteraf te identificeren.

56 overtredingen in 2 maanden tijd
Sinds enkele maanden beschikt de stad over een nieuw  
wapen in de strijd tegen sluikstorten: een mobiele camera die 
op plaatsen met veel overlast ingezet wordt. In de afgelopen 
twee maanden werden zo 56 overtredingen vastgesteld, die  

geleid hebben tot een bestuurlijk procedure. Het is de stad zelf 
die eventuele sancties uitschrijft in de vorm van GAS-boetes.

Tweede camera op komst
De methodiek blijkt zo succesvol in het betrappen van daders 
dat er binnenkort een tweede camera bijkomt. Daardoor 
kunnen nog meer plaatsen in de gaten gehouden worden,  
wat alleen maar kan leiden tot minder overlast en minder 
zwerfvuil. Het gebruik van (slimme) camera’s leidt tot een 
efficiëntere opsporing van daders en een betere handhaving. 

Koken met de burgemeester

Nadat burgemeester Vera Celis te horen kreeg dat ze diabetes heeft, gooide ze qua voeding het roer volledig om en ging ze heel bewust 
koken. Als diabetespatiënt is het belangrijk om gezond en evenwichtig te eten. En dat kan ook heel lekker zijn. Vera is ondertussen een 
meester in het bereiden van lekkere gerechtjes. Daarom organiseert ze binnenkort een kookmiddag voor kinderen en jongeren met 
diabetes. Samen met hen gaat ze leuke gerechten maken die hen motiveren bewust om te gaan met hun aandoening. Wil je er ook 
graag bij zijn? Stuur ons dan een mailtje met je naam en je leeftijd naar kokenmetdeburgemeester@gmail.com.
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Drie vragen aan Pieter Cowé

“Ik ben zeer dankbaar dat ik  
onze N-VA-fractie mag leiden”
Pieter, je bent nu een klein jaar N-VA-fractievoorzitter in de Geelse gemeenteraad. Hoe heb je het eerste jaar beleefd?
“Vooreerst ben ik de leden van mijn fractie nog steeds zeer dankbaar dat ze mij de kans hebben gegeven om onze ervaren, 
bekwame en gedreven fractie te mogen leiden. Als fractieleider wil ik ook garant staan voor een eerlijk en correct contact 
tussen de fracties, zowel met onze coalitiepartner CD&V als met de oppositiepartijen.”

Welke beslissingen die de Geelse gemeenteraad het laatste jaar genomen heeft, zou je graag onder de aandacht willen 
brengen?
“De eerste weken en maanden van de nieuwe bestuursperiode hebben we hard gewerkt aan een ambitieus project  
voor onze stad, waarbij we focussen op tal van domeinen. Denk maar aan sociaal beleid, vrije tijd, veiligheid, milieu-  
en ruimtegebruik tot het financiële verhaal.

Daarnaast zijn we tijdens deze eerste maanden ook gestart met een inspraakmoment voor de Geelse burgers. Met projecten 
als ‘Zeggetis’ en ‘Zeggetons’ en de opstart van de participatieraad gaan we verder op de weg die we onder de vorige  
bestuursploeg insloegen.”

Sinds maart werk je op het N-VA-partijsecretariaat als adviseur sociaal beleid binnen de Cel Lokaal Beleid. Wat houdt  
deze job exact in? 
De Cel Lokaal Beleid adviseert de lokale mandatarissen van de N-VA in alle Vlaamse steden en gemeenten. Gemeente-
raadsleden, schepenen, burgemeesters … Ze kunnen met al hun vragen bij ons terecht. Ikzelf ben het aanspreekpunt  
voor het hele brede domein van sociale zaken, onderwijs en cultuur. Hierbij kan ik terugvallen op de expertise en ervaring 
die ik de afgelopen jaren in de Geelse politiek opbouwde.

Wist je dat …
  burgemeester Vera Celis haar 60ste levensjaar stijlvol en nog 
even gedreven heeft ingezet?

  Geel dankzij het aanmoedigend beleid van de N-VA en schepen 
Tom Corstjens steeds meer investeringen aantrekt? Denk maar 
aan Volvo Van Houdt Kempen dat ervoor koos om aan de 
Molseweg in Geel een nieuwe vestiging te openen. Goed voor de 
tewerkstelling van dertien mensen.

  het vernieuwende beleidsplan ‘Ruimte’ van schepen Bart Julliams, dat Geel groener en leefbaarder 
moet maken, door de Vlaamse Regering beloond is met een subsidie van 60 000 euro?

  schepen van Cultuur Marleen Verboven inzet op het toegankelijker maken van CC De Werft voor rolstoel-
gebruikers? Geen niveauverschil meer ter hoogte van de eerste rijen. Het nieuwe seizoen kan starten!
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Allemaal beestjes
Zwerfkattenproject werkt, maar ...
Goed nieuws vanuit het Zwerfkattenproject! Het Zwerfkattenproject loont, maar jammer genoeg heeft onze stad ook dit jaar te 
kampen met tal van harteloos gedumpte dieren. Gelukkig kan de stad rekenen op de volgehouden inzet van enkele vrijwilligers die 
dag en nacht klaarstaan om dieren op te halen, te steriliseren en na genezing terug uit te zetten. Ook om een nieuwe, warme thuis te 
vinden voor katten en kittens die ter adoptie aangeboden worden, zetten de vrijwilligers zich hard in. Bedankt! Wilt u als vrijwilliger 
uw schouders zetten onder het Zwerfkattenproject? Stuur dan een e-mail naar info@geel.be of bel naar het onthaal van het stadhuis 
014 56 60 00.

Laat uw huisdier chippen
Sinds dit jaar heeft de stad Geel een nieuwe aanpak om dode huisdieren sneller te identificeren 
en de eigenaars op de hoogte te brengen. Heeft het dier geen chip, dan wordt er samen- 
gewerkt met Het Geels Hart voor Dieren om de eigenaar te vinden. 

Het is dus van groot belang om uw lieve viervoeter te laten chippen. Zo kan de dierenarts u 
altijd contacteren, mocht uw huisdier bijvoorbeeld weggelopen zijn. Koopt of adopteert u een 
ouder dier? Vergeet dan vooral niet om de gegevens van de chip aan te passen.

Uitsmijtertje
Tot slot nog een ludiek dierennieuwtje. Op de Vogelzang legden de mobiele camera’s tegen sluikstorten bijzondere beelden vast.  
De sluikstorters in kwestie bleken vogels te zijn die de vuilnisbakken leegmaakten op zoek naar eten.

Hele maand september Bevrijdingsfeesten 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg Geel het zwaar te verduren. Met een 1 000-tal burgers en soldaten die 
het leven lieten, was de ‘Slag om Geel’ de tweede belangrijkste slag in de bevrijding van België. Om de bevrijding 
te herdenken organiseerden enkele N-VA-mandatarissen in 2014 een heus herdenkingsweekend. Na het 
succes van 2014 met duizenden bezoekers, werden er plannen gesmeed om in 2019 ter gelegenheid van 
‘75 jaar bevrijding’ de hele maand september herdenkingsactiviteiten te organiseren. 

Krachten bundelen
Gaandeweg groeide het initiatief verder uit over verschillende verenigingen. Nieuwe partners 
werden betrokken, de krachten werden gebundeld. Samen werd een mooi maandprogramma 
uitgewerkt. Al deze activiteiten hebben als doel Geel onder te dompelen in de herinnering 
aan de donkere dagen in de Tweede Wereldoorlog. Verenigingen en organisaties zoals  
Cultuurnetwerk Kempen (CNEK), het 11 julicomité, de Molse Filmclub, Archief en  
Toerisme stad Geel, Sherwoord Rangers, Taptoe, Battle of the locks, provincie Antwerpen, 
het Belgisch leger, Kogeka, diverse reenactment-groepen, Brukelgame, Geels Geschied-
kundig Genootschap, Plane Hunters recovery team, Bomb 51 … hebben hun ervaring en 
expertise gebundeld om mensen bewust te maken van het verleden.  

Volle kalender
Misschien heeft u al een activiteit bijgewoond? Indien niet, een aantal activiteiten loopt  
de ganse maand door, zoals de stadwandeling en de tentoonstelling ‘Geel in de Tweede  
Wereldoorlog’, afgewisseld met unieke activiteiten zoals de ‘nationale colonne leger- 
voertuigen van defensie’ en het ‘War Heritage Institute’ (10 en 11 september), het  
reenactment-weekend (21 en 22 september), de herdenkingsplechtigheid (21 september) 
met nabestaanden van de soldaten en internationale genodigden.

Nooit meer oorlog
Vrijheid zoals we die vandaag kennen, is geen vanzelfsprekendheid. Jammer genoeg kent de 
wereld nog veel conflicten. De boodschap ‘nooit meer oorlog’ is nog bijzonder actueel.

Meer informatie? Surf naar  
www.geel.be/bevrijdingsfeesten

Meer informatie? Of wilt u zich aanmelden? Surf naar www.geel.be of neem een kijkje op de Facebookpagina Het Geels Hart voor Dieren.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


