Voluit voor
GEEL
Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Verkiezingsprogramma van CD&V Geel
8 september 2018
Kandidaten- en programmavoorstelling in PC Elsum

verkiezingsprogramma CD&V Geel -

Voluit voor GEEL – gemeenteraadsverkiezingen 2018

1

Inhoud

Voorwoord......................................................................................................................................................................... 4
1.

Voluit voor betere mobiliteit en het doortrekken van de Ring ........................................................ 5
Stappers .........................................................................................................................................................................................5
Trappers ........................................................................................................................................................................................6
Openbaar vervoer ......................................................................................................................................................................6
Privé vervoer (autoverkeer) .................................................................................................................................................6

2.

CD&V Geel maakt van Geel een fietsstad .................................................................................................. 9
Opstellen van een fietsbeleidsplan.....................................................................................................................................9
Extra budget voor fietsbeleid ...............................................................................................................................................9
Schepen van fietsbeleid........................................................................................................................................................ 11

3.

Bloeiende handel, horeca, economie en landbouw ........................................................................... 12
Kernversterkend handelsbeleid ....................................................................................................................................... 12
Economie en tewerkstelling ............................................................................................................................................... 13
Sociale economie en lokaal activeringsbeleid ............................................................................................................ 13
Landbouw .................................................................................................................................................................................. 14
Ondersteuning van handelaars, ondernemers en landbouwers ........................................................................ 14

4.

Integraal kansenbeleid. Omdat een barmhartig Geel niemand achterlaat .............................. 15

5.

CD&V wil Geel als zorgstad nog meer positioneren .......................................................................... 17
Een breed welzijns- en gezondheidsaanbod ............................................................................................................... 17
Zorgen voor elkaar ................................................................................................................................................................. 17
Een voltijds zorgregisseur .................................................................................................................................................. 18
Geel als zorgstad versterken .............................................................................................................................................. 18

6.

CD&V Geel maakt werk van een schone en aangename woon- en leefomgeving ................... 19
Klimaatbewuste en duurzame stad................................................................................................................................. 19
Toegankelijke natuur en bos, behoud van open ruimte......................................................................................... 20
Netheid ........................................................................................................................................................................................ 20
Goede waterkwaliteit en waterhuishouding............................................................................................................... 21
Een goede en kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening ................................................................................................. 21

7.

CD&V Geel kiest voor veiligheid én geborgenheid ............................................................................. 24
Versterken van de algemene veiligheid op het Geelse grondgebied ................................................................ 24
Aanpakken van allerlei vormen van overlast en hinder ........................................................................................ 25

verkiezingsprogramma CD&V Geel -

Voluit voor GEEL – gemeenteraadsverkiezingen 2018

2

Geborgenheid in de wijk mee waarmaken .................................................................................................................. 25
8.

CD&V Geel gaat voluit voor een warme gemeenschap ..................................................................... 26
Sterke verenigingen en vrijwilligerswerk .................................................................................................................... 26
Sport voor iedereen ............................................................................................................................................................... 27
Onze Jeugd, onze toekomst ................................................................................................................................................. 27
Aandacht voor toerisme, erfgoed en dierenwelzijn ................................................................................................. 28
Warm en divers, in solidariteit met het zuiden ......................................................................................................... 28

9.

CD&V Geel zet de Gelenaren centraal ..................................................................................................... 30
Klantvriendelijk onthaal ...................................................................................................................................................... 30
Communicatie .......................................................................................................................................................................... 30
Burgerparticipatie aan de orde van de dag ................................................................................................................. 30

10.

Kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang dichtbij ........................................................................... 33
Onderwijs in ieder dorp met voldoende kinderopvang. ........................................................................................ 33
Eigen stedelijk Kunstonderwijs voor veel creatief talent ...................................................................................... 34
Ondersteunen en faciliteren van het sterke secundair onderwijs ..................................................................... 34
Geel, een Kempense studentenstad en basis voor innovatie en startups ....................................................... 34

11.

Duurzame stadsfinanciën tegelijk met een gezond investeringsklimaat.................................. 35

verkiezingsprogramma CD&V Geel -

Voluit voor GEEL – gemeenteraadsverkiezingen 2018

3

Voorwoord
CD&V Geel is fier om haar verkiezingsprogramma aan u voor te stellen en hoopt dat dit door
velen zal worden gelezen.
Deze tekst is het resultaat van een heel proces dat al begin 2017 startte. Op basis van een evaluatie van
het beleid van het huidige Geelse stadsbestuur, het vorige verkiezingsprogramma (2012) en een
vooruitblik op de toekomst, is CD&V Geel tot dit nieuw programma gekomen. Vele WIJ-groepen werkten
rond diverse thema’s voor de toekomst van Geel.
CD&V Geel dankt dan ook de vele leden en sympathisanten die via de WIJ-groepen aan dit
programma hebben meegewerkt. Zij zullen zeker hun bijdrage herkennen. CD&V Geel is daarom blij
dat dit programma al door een brede basis van Gelenaren gedragen wordt.
Ons programma straalt ambitie en daadkracht uit want CD&V Geel wil samen met alle Gelenaren
“de Weg vooruit gaan - Voluit voor Geel !”
Wanneer u de inhoudstabel van dit document doorloopt, ziet u dat we 11 thema’s behandelen en dat er
telkens nog verschillende onderdelen zijn. Dit kan u helpen om dadelijk naar de onderwerpen te gaan
die u het meest interesseren.
Graag stelt CD&V Geel in deze inleiding al kort haar 5 speerpunten voor:
1. Verbeteren van de leefbaarheid van het centrum (door o.a. het doortrekken van de Ring);
2. Van Geel een fietsstad maken (door o.a. extra investeringen in fietspaden);
3. Van Geel nog meer een zorgstad maken (door o.a. inzet van ervaringsdeskundigen en een
zorgregisseur);
4. Werken aan een warme en inclusieve samenleving (via ondersteuning van verenigingsleven,
vrijetijdsbeleving, evenementen, en een integraal kansenbeleid);
5. Werken aan een veilige en propere stad (door o.a. meer wijkwerking en milieubewustzijn).
De andere thema’s zijn niet minder belangrijk, maar op deze 5 zal extra hard ingezet worden. Onze
toekomstige gemeenteraadsleden, gesteund door de hele partij, zullen de komende jaren het beste van
zichzelf geven om deze ambities te verwezenlijken .
U weet uit de realisaties uit het verleden dat CD&V Geel een partij is die “voluit” gaat voor een
betere levenskwaliteit voor alle Gelenaren én die tegelijk aandacht heeft voor geborgenheid.
“Geel - Je komt er en je blijft er”; daar gaan WIJ alle dagen VOLUIT voor.
WIJ hopen dat we met dit programma, samen met de bijzonder sterke kandidaten die dit willen
realiseren, op 14 oktober uw vertrouwen krijgen.
Alvast dank daarvoor.
Veel leesgenot !

Namens het bestuur en de kandidaten van CD&V Geel

PS: meer informatie over onze kandidaten vindt u op onze website www.geel.cdenv.be .
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1. Voluit voor betere mobiliteit en het doortrekken van de Ring
Een groeiende stad met verdichting van het centrum brengt uitdagingen voor de mobiliteit met zich
mee. CD&V wenst maximaal in te zetten op een duurzame, slimme en evenwichtige mobiliteit met het
“STOP-principe”, “basisbereikbaarheid” en “multi-mobiliteit” als leidraad in de praktijk.
We stomen Geel verder klaar voor 2020 waarin de vervoersregio’s ingedeeld zullen worden.
Levenskwaliteit staat hierbij voorop om meer mensen te laten bewegen, de luchtverontreiniging en
lawaaihinder terug te dringen en meer ontmoetingskansen te creëren.
Er wordt maximaal afgestemd op de ruimtelijk ordening: Geel (en de rest van Vlaanderen) hebben
expliciet gekozen om het centrum te gaan verdichten en groene ruimte te sparen. Om de leefbaarheid
van het centrum te garanderen en verbeteren zal er ingezet worden op het stapsgewijs autoluwer
maken, zonder de bereikbaarheid vanuit de deeldorpen en buurgemeenten in het gedrang te brengen.
Stapsgewijs worden mobiliteitsknooppunten uitgewerkt met voorzieningen voor deelfietsen, haltes
openbaar vervoer en autodelen (eerst aan station, Werft, Thomas More en vervolgens naar andere
strategische polen).

Stappers
De voetpaden onderwerpen we aan een leeftijdsvriendelijke toets en deze moeten opgewaardeerd
worden, zowel qua onderhoud als heraanleg.
Onder leiding van toegankelijkheidsexperts organiseren we een screening van de openbare ruimte met
de hulp van een testpanel van verschillende gebruikers (ouderen, kinderen, mobielen, mindermobielen…).
Aandachtspunten zijn voetpaden:
●
●
●
●

Aan woonzorgcentra;
Aan scholen;
Zowel in het centrum als in de deeldorpen;
Trage wegen als alternatieve veilige route.

Ook de stedelijke ontwikkelingen zoals Astor en de Stationsomgeving zullen gericht zijn naar een
aangename en kwaliteitsvolle wandelomgeving. De winkelstraten moeten nog meer evolueren naar
winkel-wandelstraten.
We laten het centrum evolueren naar een toegankelijke plek van onthaasting waar de mensen graag
buitenkomen en er trager geleefd wordt (“slow living”). Als we onze infrastructuur afstemmen op veilig
gebruik voor zowel 8 als 80-jarigen dan is het automatisch aantrekkelijk voor iedereen.
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Trappers
Het fietsbeleid wordt helemaal uitgewerkt in een apart hoofdstuk.

Openbaar vervoer
We willen, zoals in het mobiliteitsplan staat, geen bussen op de markt maar wel een belangrijke bushalte
op de Werft. Zo wordt de Markt helemaal verkeersvrij en ontstaan er 4 belangrijke haltes in Geel waar
de meeste bussen moeten passeren: Thomas More, AZ Sint-Dimpna ziekenhuis, Werft en station.
Uiteraard moet dit gerealiseerd worden in samenspraak met De Lijn.
Deze bushalte aan de Havermarkt /Werft willen we aan de noordzijde van dit plein voorzien en de rest
van het plein dient een groenere uitstraling te krijgen. In eerste instantie enkel ten koste van mogelijk
enkele parkeerplaatsen. Pas indien er andere mogelijkheden zijn om te parkeren (bijkomende
ondergrondse parking die loopt vanaf de Ecodroom richting de kerk van Sint-Amands?) kan de
Havermarkt en Werft echt evolueren tot een groene en autoluwe belevingsruimte.
We werken verschillende mobiliteitsknooppunten “Mobipunten” uit aan strategische attractiepolen
zodat vlot kan overgeschakeld worden van (deel)fiets, (deel)auto en/of openbaar (aangepast) vervoer.
Op deze manier wordt de “basisbereikbaarheid” voor iedereen gegarandeerd en wordt er meer ingezet
op duurzaam vervoer.

Privé vervoer (autoverkeer)
CD&V Geel heeft een goed uitgewerkt mobiliteitsplan klaar met een duidelijke visie naar de toekomst.
Dit plan omvat realistische oplossingen voor een vlotte verkeersdoorstroming met een verlengde Ring,
minder doorgaand verkeer in het centrum en betere verbindingen van het centrum met de deeldorpen.
De verkeersdoorstroming moet verbeteren zowel op de Antwerpseweg als op de Ring om zo Geel
toegankelijker te maken en minder sluipverkeer te creëren. CD&V Geel zal de druk hoog houden bij het
Vlaams Gewest en het nodige doen op lokaal vlak om de ventwegen op de Antwerpseweg te realiseren
en het rondpunt met verkeerslichten op de Ring her in te richten. Hier moet een ondergrondse kruising
komen voor het doorgaand verkeer richting Turnhout dan wel Lommel. Het verkeerknooppunt op de
Ring ter hoogte van Thomas More/KUL moet ook aangepakt worden om fietsverkeer veiliger (bv via
tunnel) te kunnen afwikkelen en het doorgaand verkeer op de Ring beter en sneller te laten
doorstromen.
De Molseweg (deel tussen Molse en Geelse Ring) moet ook veiliger worden ingericht met vrij liggende
fietspaden. De bereikbaarheid van Bel moet gegarandeerd blijven niet alleen langs de Molseweg maar
ook via de Zuiderring Mol. De aansluiting vanuit Bel moet zodanig georganiseerd worden zodat het
centrum van Bel zo veel mogelijk door auto’s vermeden wordt.
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Verbinden van de Ring naar de Retieseweg N118 - sleutel voor een leefbaar centrum
●

Deze verbinding biedt een enorme opportuniteit om al het doorgaand verkeer, en meer in
bijzonder het zwaar wegverkeer, uit de dorpskern van Sint-Dimpna te bannen. Nu loopt de
gewestweg N118 over Logen, Sint-Dimpnaplein, Gasthuisstraat en Diestseweg. Het hoeft geen
betoog dat deze straten veel leefbaarder worden als het doorgaand verkeer gebannen is.

●

Indien deze wegen gemeentewegen worden kunnen we daar inzetten op verkeersluwheid en op
veiligheid voor voetgangers en fietsers. Niet in het minst omdat hierlangs dagelijks duizenden
studenten passeren naar de scholen Sint-Aloysiusinstituut en Sint-Dimpnacollege, basisschool
Sint Dimpna, Burgstraat, SAIO en Zeppelin. Het blijft een oud-zeer, maar deze verbinding willen
we kost wat kost realiseren.

●

Deze verbinding zal ook gevolgen hebben op de leefbaarheid van rest van het centrum:
Fehrenbachstraat en Pas. Het project gaat dus verder dan Sint-Dimpna alleen, maar is een
verademing voor het ganse centrum!

●

CD&V Geel is voorstander om de verbindingsweg met de Retieseweg te realiseren zo dicht
mogelijk bij de bestaande kern. Dit is naar ruimtelijke ordening toe het meest logisch. Overal is
de ring de afbakening van het kerngebied. Bijkomend wordt het tracé van de Ring dan het
kortst, hetgeen ook gewenst is naar mobiliteit (een goed werkende Ring) en naar ecologie
(omrijden is verspilling en vervuilt). Het exacte tracé moet in overleg met de Provincie en alle
betrokkenen bepaald worden. Participatie is hierin cruciaal. Het PRUP moet zo snel mogelijk
kunnen landen waarna de Vlaamse investeringsbudgetten moeten voorzien worden.

Geel Centrum - goed bereikbaar maar niet doorrijdbaar.
Het circulatieplan en parkeerbeleid moet via een logisch stappenplan en visie gebeuren en mag geen ad
hoc-beleid zijn. Om onnodig parkeerplaats-zoek-verkeer en overlast van laden en lossen in de
winkelstraten terug te dringen, onderzoeken we de mogelijkheid van een stadsdistributiesysteem met
de verschillende belanghebbenden (stakeholders).
Circulatieplan
CD&V Geel wil werken met een lussensysteem. Dit lussensysteem vermijdt doorgaand gemotoriseerd
verkeer via de centrumpleinen Markt en Kleine Werft, terwijl de centrumparkings bereikbaar blijven
vanuit alle richtingen. Bovendien zorgen deze lussen voor een ontsluiting van verschillende delen van
onze stad. Deze lussen zouden zodanig eenvoudig moeten zijn zodat er minder “parkeer-zoekverkeer” is.
Parkeerbeleid
Wanneer je met de auto Geel binnen rijdt, moet je vlot en logisch geleid worden naar de dichtstbijzijnde
parking. Dit moet via een betere bewegwijzering vanop de Ring met logische benamingen van parkings.
Ook wanneer je uit Geel wil geraken moet dit door meer en logischere bewegwijzering, naar onze
buurgemeenten en autosnelweg, aangeduid worden.
CD&V Geel zet in op voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en uitbreiding waar
mogelijk met “kiss and ride” zones.
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Er wordt een nieuw globaal (digitaal) parkeerplan uitgewerkt waarbij ook de openbaar vervoerhaltes
worden op aangeduid.
In het kader van het complex project Stationsomgeving wordt een ruime parking voorzien zodat
pendelaars niet gehinderd worden om in Geel de trein te nemen. Uiteraard gaat dit gepaard met
voldoende fietsenstallingen en het behoud van het Fietspunt. Multimodaliteit kan maar bekomen
worden als het nemen van openbaar vervoer ook aantrekkelijk en comfortabel is. Het station moet in
die zin een mooi maar duurzaam multimodaal knooppunt worden met voldoende auto- en
fietsparkeergelegenheid.
Ook wordt de mogelijkheid van grotere randparkings verder onderzocht welke vooral bij evenementen
nuttig zijn en/of door werknemers in het centrum kunnen benut worden.
Het stimuleren van het gebruik van deelauto’s kan zorgen voor het terugdringen van inname publieke
ruimte en gebrek aan parkeerruimte.
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2. CD&V Geel maakt van Geel een fietsstad
De fiets is aan een opmerkelijke opmars bezig. De drukte van het verkeer neemt alsmaar toe. De tijd
nodig voor een verplaatsing met de auto stijgt, elektrische fietsen geraken meer en meer ingeburgerd, de
bewustwording van ecologie maakt de fiets populair.
CD&V Geel wil actief inzetten op het realiseren van de noodzakelijke infrastructuur zodat fietsers zich
veilig in het verkeer kunnen begeven en wil inzetten op het promoten van het gebruik van de fiets tot
het bekomen van een echte fietscultuur.
In het bijzonder wil CD&V Geel werk maken van volgende acties.

Opstellen van een fietsbeleidsplan
Dit plan bevat de toekomstvisie over hoe de fietser zich doorheen de stad dient te bewegen, hoe de
infrastructuur er moet uitzien en de acties die CD&V Geel zal nemen om de infrastructuur op een
stapsgewijze manier te verbeteren. Het bevat tevens de acties die CD&V Geel zal nemen om de Geelse
bewoners zoveel mogelijk op de fiets te krijgen om tot een echte fietscultuur te komen. CD&V Geel wil
hiervoor nauw samenwerken met organisaties zoals Fietsersbond en lokale handelaren om tot een
gedragen visie te komen. Ook samenwerken met partners zoals scholen, Thomas More, NMBS en
ziekenhuis zijn cruciaal.

Extra budget voor fietsbeleid
De stad investeert minstens 500.000 euro per jaar de volgende 5 jaar om een fietsbeleid in praktijk om
te zetten. Bestaande infrastructuren verbeteren (bv. Kruispunten in de Dr. Van De Perrestraat),
fietspaden creëren (bv. Diestseweg tussen Markt en Gasthuisstraat), conflicten oplossen (bv. plots op de
weg komen van fietsers Baantveld aan de bibliotheek en aan de Logen op St-Dimpnaplein), ruimte voor
fietser creëren (bv. Rozendaal, De Billemontstraat, Elsum), fietspaden en fietssuggestiestroken degelijk
onderhouden, missing links tussen fietspaden en trage wegen oplossen (bv. Groenstraat tussen
Kapelstraat en Rauwelkoven). Ook in de deeldorpen willen we dat de fietser zich veiliger door het
verkeer kan begeven en moeten daar dus bijkomende investeringen gebeuren om de veiligheid en het
comfort van de fietser te verhogen (denk o.m. aan een veiliger kruispunt Meerhoutseweg-Malosewaver).

Vrij liggende fietspaden op alle belangrijke invalswegen
Alle invalswegen van en naar het centrum en de deeldorpen moeten uitgerust zijn met vrij liggende en
veilige fietspaden. Er is dus nog werk aan de winkel, denk aan de Molseweg, knooppunt Pas, …
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Fietsstallingen voorzien
We willen meer degelijke, veilige en overdekte fietsstallingen voorzien. Bovendien willen we tegen 2022
aan alle openbare gemeentelijke gebouwen een degelijke overdekte fietsenparking, zo kort mogelijk bij
de ingang van het gebouw.

Fietsstraten
Stapsgewijs worden in het centrum fietsstraten geïntroduceerd. CD&V Geel erkent het voordeel van
fietsstraten (absolute voorrang voor fietsers maar ook toegankelijk en bereikbaar voor gemotoriseerd
verkeer). Een goed fietsplan is tegelijk een goed autoplan! We willen een eerste fietsstraat realiseren in
Schuttershof.

Elektrische laadpunten
Nu het elektrisch fietsverkeer een enorme groei kent en er nog potentieel is, wil CD&V Geel werk maken
van laadpunten op alle strategische functionele en recreatieve ankerpunten, zoals bijvoorbeeld het
fietspunt aan het station, Werft, Thomas More/KUL, de jachthaven van Ten Aard.

Signalisatie Plan
Er komt een signalisatieplan om door middel van bewegwijzering veilige fietsroutes tussen kernen en
belangrijke knooppunten te promoten.

Veilige en gezonde schoolomgeving en schoolfietsroutes
Voor elke schoolomgeving wordt een actieplan opgesteld om de veiligheid te verhogen en het fietsen
naar school te vergroten. Het route2school project wordt uitgerold en de hierin aangegeven win-win’s
voor een veilig schoolgaand fietsverkeer worden gerealiseerd.

Trage wegenbeleid
Er wordt verder gewerkt aan het trage wegenproject. Nuttige bestaande trage wegen worden behouden
en eventueel hersteld. Deze worden door de stadsdiensten goed onderhouden om een comfortabel
gebruik te verzekeren. Het trage wegennetwerk moet daarnaast toeristisch uitgebouwd worden als
aanvulling op de bestaande wandel- en fietsknooppuntennetwerken, ruiternetwerken.

10
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worden.
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3. Bloeiende handel, horeca, economie en landbouw maken
van Geel een aantrekkelijke stad
CD&V Geel is trots op de Geelse ondernemers: handel, horeca, grote en kleine (landbouw-)bedrijven.
Zij geven kleur en identiteit aan onze stad. Zij zorgen mee voor leefbaarheid, beleving en een fijne buurt
waar het goed is om te wonen en te werken.

Kernversterkend handelsbeleid
De echte middenstanders die zelf geïnvesteerd hebben in hun eigen onroerend goed en winkel/café
vormen een ongekende kracht voor ons handelscentrum. Zij zullen niet zomaar verhuizen of enkel
energie in een webshop steken. Daarom moeten we hen koesteren en ondersteunen.
De sleutel voor een sterk lokaal handelsbeleid ligt dan ook bij een kernversterkend beleid. Dit principe is
voor CD&V Geel heilig en bewaakt ze al jaren. Detailhandel moet in het centrum. Buiten de Ring kan meer
ingezet worden op een aanvullend assortiment, groothandel en grotere koopwaren (denk onder meer aan
de autoverdelers).
Een ondersteunend mobiliteits- en parkeerbeleid is van groot belang om het centrum aantrekkelijk te
maken ten opzichte van de periferie.
Nabijheid (denk aan de buurtwinkel), duurzaamheid, lokale productie en ambacht zijn belangrijk om in
een dorp en stadscentrum meerwaarde te creëren. Het principe van beleving is van levensbelang om de
huidige en toekomstige winkelstraat te doen overleven. Inzetten op markten en evenementen zijn voor
CD&V een onderdeel van een goed centrumbeleid.
CD&V Geel zet daarom in op volgende acties:
●

●

●
●
●
●
●

Verdere ondersteuning en uitbouw van VZW Geel Centrum en het Geelse centrummanagement
voor een gedegen handelspromotie, meer beleving (ook ‘s avonds), evenementen en leefbaarheid
in het centrum;
Meer stedenbouwkundige mogelijkheden om panden te kunnen koppelen om zo meer
winkeloppervlakte te creëren. Flexibele omschakeling van functies voorzien in het centrum (van
wonen naar handel en omgekeerd);
Soepelere uitbreidingsmogelijkheden door het herbekijken van de retributie en
stedenbouwkundige normen voor ontbrekende parkeerplaatsen;
Promoten en ondersteunen van de buurtwinkel voor levendige dorpen en buurten. De
buurtwinkel kan een rol spelen in de uitbouw van buurtzorgnetwerken;
Inzetten op een starterstoelage om zo tussen te komen in de hoge startkosten in het
kernwinkelgebied;
Het voeren van een streekproductenbeleid zowel in lokale economie als in het Geelse toeristische
aanbod;
Ondersteunend en duidelijk parkeerbeleid en parkeersignalisatie.

12
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Economie en tewerkstelling
Geel is een grote economische en tewerkstellingscluster in de Kempen. Dit is niet alleen belangrijk voor
vele jobs en welvaart maar ook voor vele bezoekers en klanten voor de Geelse horeca en handel. We
moeten dan ook waken over voldoende ruimte en ondersteuning van KMO’s en industrie. Een goed
vestigingsbeleid zet in op verstandig en voldoende ruimtegebruik voor KMO’s en industrie alsook de
verweving van onderwijs en kennisinstellingen met handel en economie.
In Geel hebben we op dat vlak alle troeven in handen (gaande van vele basisscholen tot zelfs universitair
onderwijs). Waar onderwijs en KMO’s elkaar ontmoeten, ontstaat ruimte en opportuniteit voor een
innovatiepool. De realisatie van het Innovatiepark staat voor CD&V hoog op de agenda.
CD&V Geel zet daarom in op:
●
●
●
●
●
●
●

Ontwikkeling van de nieuwe industrieterreinen Liessel en De Hese;
Ontwikkeling van het innovatie- en wetenschapspark in samenwerking met IOK, KUL en Thomas
More (dit kan op termijn zorgen voor meer dan 3.000 hoogwaardige jobs);
Inbreiding en verstandige opvulling van bestaande bedrijventerreinen; tegengaan van leegstand
van industrie- en KMO-gebouwen;
Inzetten op een duurzaam bedrijventerreinmanagement (duurzaam gezamenlijk beheer,
collectieve duurzame energievoorziening);
Een ondersteunend vestigingsbeleid en vergunningsbeleid met 1 aanspreekpunt voor KMO’s
binnen de stedelijke werking;
Inzetten op zoveel mogelijk digitalisering van vergunningsprocedures en aanvragen van
ondernemers;
Verdieping van de samenwerking tussen Geels onderwijs en arbeidsmarkt om nog meer talent op
de juiste plaats te krijgen.

Sociale economie en lokaal activeringsbeleid
Omdat niet iedereen in de reguliere economie aan de slag kan en om ieder talent te benutten, heeft ook
de sociale economie haar plaats en taak in Geel. Door nog meer samenwerking tussen sociale en reguliere
economie kan mooie doorstroming in jobs gecreëerd worden, maar kan ook gewerkt worden aan de
arbeidskrapte en meerwaarde in aanvullende sectoren.
Voor de cliënten van het Sociaal Huis en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt
toeleiding naar een gepaste job verder als prioriteit waargemaakt.
In het bijzonder wordt ingezet op:
●

●

●
●

Het ondersteunen van het sociale economie aanbod op ons grondgebied en waar mogelijk op een
aanvullend tewerkstellingsaanbod, bijvoorbeeld in het kader van de Geelse buitenschoolse
kinderopvang en het sociaal restaurant met een sociale kruidenier;
Versterking en ondersteuning van Kempense samenwerkingsverbanden tussen sociale
economiebedrijven om zo meer slagkracht te kunnen genereren (denk aan het project van de
Groep Talent). De stad werkt mee aan het bestuur en de visie van Groep Talent en ondersteunt
waar mogelijk;
Ruimte geven aan sociale economie via onze lastenboeken;
Medewerkers van de stad ontzorgen door de inzet van sociale economie;
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●
●
●
●

●

Een duidelijke bevoegdheid sociale economie in het schepencollege;
Arbeidszorg mogelijk maken voor inwoners die heel ver van de arbeidsmarkt staan;
Mee helpen zorgen voor werk voor langdurig werkzoekenden in samenwerking met VDAB en
gespecialiseerde trajectbegeleiding;
Verhogen van het aantal tijdelijke werkervaringstrajecten (artikel 60 trajecten OCMW en andere
trajecten als opstap naar volwaardig werk) om zo nog meer mensen via het OCMW te kunnen
activeren;
Uitbouwen van wijkwerking en een vrijwilligerswerking (met inzet op taken met een
meerwaarde voor de samenleving), gericht op activering, om zo nog laagdrempeliger trajecten te
kunnen aanbieden (voor zij die nog niet klaar zijn voor de tijdelijke werkervaringstrajecten). Op
die manier vullen we een laatste leemte in het totale aanbod van werk en activeringstrajecten
binnen het Sociaal Huis. Omdat werk nu eenmaal de belangrijkste motor is voor een
maatschappelijke integratie.

Landbouw
Landbouwers zijn niet alleen erg belangrijk voor de teelt van gewassen en het houden van vee voor onze
voedselvoorziening, ook zijn zij van belang voor een fraai uitzicht van onze open ruimte. Landbouwers
onderhouden hun percelen en grachten, eventuele houtkanten, … Dat levert een belangrijke meerwaarde
aan levenskwaliteit voor alle Gelenaren. Ook daarvoor verdienen zij respect.
Met een groot arsenaal landbouwgrond en landelijke deeldorpen, voert Geel binnen haar stedelijke
werking ook een sterk landbouwbeleid. Zowel de ondersteuning van het land- en tuinbouwbeleid, een
verstandig landelijk ruimtelijkbeleid en inzet op streekproducten, hoevetoerisme en korte keten
productie vormen speerpunten in het beleid van CD&V Geel.
Via de bevoegdheden van de stad wordt ingezet op:
●
●
●

●

Ondersteuning van de interactie met de sector door het verderzetten van de Landbouwraad en
het behoud van een budget om jaarlijks de sector in de positieve aandacht te brengen;
Een gedegen vergunningenbeleid waardoor landbouwbedrijven zich kunnen aanpassen aan de
toekomst door groei of verbreding van activiteiten;
Het investeren in kennis en kunde, een aanspreekpunt inzake landbouw bij het KMO-loket zodat
naast handelaars ook landbouwers hier via een vast contactpersoon snel terecht kunnen. Dit
heeft zijn belang bij bijvoorbeeld de schade-aangiftes bij landbouwrampen;
Het stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen land- en tuinbouw en de lokale
handelaars in het kader van een korte keten en streekproductenbeleid.

Ondersteuning van handelaars, ondernemers en landbouwers
Participatie van de doelgroepen handelaars, ondernemers en landbouwers is cruciaal voor een degelijk
en gedragen beleid. De komende jaren wil CD&V inzetten op een vernieuwend en nog meer betrokkenen
doelgroepen- en dorpenparticipatie.
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4. Integraal kansenbeleid. Omdat een barmhartig Geel niemand
achterlaat
De Geelse armoedecijfers liggen op vergelijkbaar niveau als dit van vergelijkbare steden (ca. 12%).
CD&V Geel aanvaardt dit niet. Integendeel, we moeten dag in dag uit een volgehouden strijd tegen
armoede blijven voeren op diverse fronten om de armoede in onze stad drastisch te verminderen!
CD&V zet mensen en hun kansen centraal. Een integraal kansenbeleid vereist de inzet van ons allemaal:
overheden, burgers en gezinnen, onderwijs, organisaties en verenigingen. Het bieden van voldoende
kansen hangt samen met het nemen van verantwoordelijkheid en het grijpen van kansen. Voor CD&V
Geel vormen dit 2 zijden van 1 medaille. De strijd tegen armoede kan alleen maar daadkrachtig worden
gevoerd als iedereen in de samenleving zijn/haar steentje bijdraagt.
Zowel vrijwilligerswerk als het werk van verenigingen (socio-cultureel, armoedevereniging, serviceclubs)
zijn hierbij een zeer belangrijk fundament. CD&V Geel wil dit werk waarderen.
Een sterke gemeenschap, opbouwwerk, buurtzorg zijn noodzakelijke ingrediënten voor die inclusieve
kansensamenleving. Het lokaal bestuur moet dit volop ondersteunen.
De overheid zelf moet over al haar beleidsdomeinen heen een inclusief beleid voeren dat erop gericht is
iedereen mee te hebben. Dit gaat van cultuur en onderwijs over participatie en werk en ondernemen tot
digitalisering en zorg en gezondheid.
In het bijzonder wil CD&V in het kader van een inclusie en kansenbeleid inzetten op volgende acties:
●

●
●
●

●

Het Huis van het Kind, binnenkort in de Ecodroom aan de Werft, moet aan alle ouders en kinderen
een antwoord bieden op vragen rond gezondheid en welzijn, preventie, opvoeding. We zetten
hierbij bijzonder in op projecten ter bestrijding van kinderarmoede: denk aan het uitbouwen van
een volwaardig peuter-speelpunt, nog meer begeleide kinderen in huiswerkbegeleiding, moederkind taalgroepen en versterken van de Nederlandse taal.
De inkomen gerelateerde kinderopvangplaatsen in Geel worden uitgebreid en de werking van de
inclusieve kinderopvang (ook voor kinderen met een beperking) wordt verder ondersteund.
Samen met de onderwijsverstrekkers wordt werk gemaakt van projecten die inzetten op de
toekomstkansen van kinderen, in het bijzonder taal, gezondheid en beweging.
Binnen het Sociaal Huis wordt een breed en integraal welzijnsonthaal uitgebouwd. Samen met
het CAW, CGG en andere welzijnspartners moet een onthaal/portaal uitgebouwd worden waar
iedere Gelenaar met zijn hulpvraag terecht kan. Niemand mag nog van het kastje naar de muur
worden gestuurd.
De hervormde aanvullende steunnormen van het Geelse Sociaal Huis, met focus op 3 basisnoden:
huisvesting, gezondheid en onderwijs (mét bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen),
moet verder uitgebouwd worden met een cliëntvriendelijke werking en hulpverlening.
In deze hulpverlening staan versterking en empowering centraal.

●

In de hulpverlening van het Sociaal Huis wordt verder werk gemaakt van een gepast
psychosociaal aanbod.

●

Het Sociaal Huis zet met de betrokkenen en de partners in op een sterk activerings- en
toeleiding beleid naar werk (zie ook vorig hoofdstuk).
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●

●
●

●
●

CD&V Geel wil blijven investeren in een goede mix van sociale woningaanbod (sociale koopkavels,
sociale koopwoningen en huurwoningen) uitbreiden en dit bij voorkeur in geïntegreerde
woonprojecten (geen sociale gettowijken). CD&V Geel streeft hierbij naar het Vlaams gemiddelde
van 6% (ten opzichte van 5,44% vandaag) wat betreft het sociaal verhuuraanbod op haar
woningmarkt. CD&V Geel ijvert voor een kader waarmee de stad Geel zelf ook een groei in het
aanbod van sociale koopwoningen kan stimuleren.
Het is belangrijk dat in Geel breidt het aanbod noodwoningen voor crisissituaties uitbreidt.
Het project G-Care (verlaging van ziekenhuiskost voor mensen in armoede met brugfunctie
tussen het Sociaal Huis en de verschillende gezondheidsactoren) wordt de komende jaren
uitgebreid naar huisartsen, tandartsen en andere gezondheidsberoepen. Gezondheid mag in geen
geval leiden tot (meer) problemen of armoede. Hierbij is een uitbreiding van het aantal artsen en
de ondersteuning en samenwerking met gezondheidsberoepen cruciaal.
Ervaringsdragers en vrijwilligers, die als buddy anderen willen ondersteunen en mee op weg
helpen, worden via een verder uit te bouwen vrijwilligerswerking ondersteund.
Tot slot blijft CD&V Geel verder waken over een garantie tot gelijke participatie in advies en
beleid, en in deelname aan vrije tijdsbeleving vanuit armoede (o.a. vrijetijdspas). De
armoedeverenigingen en de dienst gelijke kansen van het Sociaal Huis zijn hierin belangrijke
partners. Iedereen verdient een warm thuis met actieve vrije tijdsbeleving in Geel.
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5. CD&V wil Geel als zorgstad nog meer positioneren
We gaan voor een sterke, vernieuwende en toegankelijke zorg, natuurlijk met een hart voor alle
Gelenaren.
Geel kent een eeuwenoude traditie van zorg, vernieuwing in de zorg, zorgende stad in al haar facetten. In
1600 kende Geel al een vorm van vermaatschappelijking van de zorg (gezinsverpleging) die van Geel nog
steeds een voorloper op vlak van maatschappelijke zorg heeft gemaakt. Vele ontwikkelingen en
uitdagingen nopen om de vernieuwing door te zetten en om trendsetter te blijven en te worden in deze
vermaatschappelijking van de zorg, met doel om nog meer Gelenaars met de best mogelijke zorg,
verantwoord, zeer toegankelijk en kwaliteitsvol, te helpen.

Een breed welzijns- en gezondheidsaanbod
De vorming van de eerstelijnszones en de samenwerking in de Kempense regio biedt opportuniteiten om
zowel verder in te zetten op ondersteuning van een breed welzijn– en gezondheidsonthaal, samenwerking
om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken en nog meer nabije zorg te kunnen bieden, nieuwe
vormen van flexibele zorg aan te bieden en een aanspreekpunt te zijn voor een professioneel
ziekenhuisnetwerk ten dienste van de Kempense en Geelse patiënt.
Inbreng van onze Geelse senioren is belangrijk voor een waardig (ouderen)zorgbeleid. Het
seniorenbehoeftenonderzoek moet daarom verder zijn uitvoering kennen en participatie van senioren
aan het zorgbeleid is cruciaal.
Uitgangspunten voor CD&V Geel blijven hierbij dat de zorg:
●
●
●
●

Nabij moet zijn;
Betaalbaar moet zijn, met bijzondere inspanning voor armen;
Kwaliteitsvol moet zijn;
Menselijk, op maat en “waardenvol” moet zijn.

Zorgen voor elkaar
Zorgen voor elkaar wordt in brede zin opnieuw waargemaakt. In het bijzonder wil CD&V werk maken van
volgende acties:
●
●
●
●

●

Trekken en ondersteunen van een actieve eerstelijnsraad en eerstelijnsgezondheidswerking;
Samenwerking tussen de woonzorgcentra om nichezorg te kunnen uitbouwen in Geel: zoals een
flexibel aanbod dag- en nachtopvang, een buurtgerichte werking;
Samenwerking in de thuiszorg om zo ook nachtzorg in de thuiszorg mogelijk te maken;
Inzetten op blijvende vernieuwing en een decentraal aanbod van het lokaal dienstencentrum
Luysterbos gekoppeld aan een sterk seniorenbeleid (zowel op vlak van vrije tijdswerking als op vlak
van zorg);
Ervaringsdragers in zorg als belangrijke schakel in totale zorgketen (vb. en niet in het minst in
verslavingszorg) inzetten.
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We maken werk van een vrijwilligerspool in verschillende zorgdisciplines (o.m. verslavingszorg),
die vanuit het sociaal huis mee wordt gecoördineerd. De coördinatie legt ook de link naar 1ste lijnsen de gespecialiseerde zorg. Meer mensen kunnen op toegankelijkere wijze worden ondersteund.
●

Een buurtzorgnetwerk in ieder dorp (gekoppeld aan gemeenschapsgebouw) uitbouwen.
In ieder Geels deeldorp wordt een buurtzorgnetwerk opgebouwd van onderuit, op basis van
vrijwilligers en dienstverlening in het dorp. Deze worden gecoördineerd met ondersteuning van het
sociaal huis. Dienstverlening wordt op maat van de behoeften in dat deeldorp uitgewerkt (kan gaan
van samen eten, over boodschappen verzorgen of vervoer voor elkaar voorzien, tot de linken met
thuis en professionele zorg). In ieder deeldorp wordt een gemeenschapshuis of dorpslocatie mee
ingezet ten behoeve van zowel gemeenschapsopbouwende als zorgverstrekkende activiteiten;

●

We stimuleren de vrijwilligerswerking van de minder mobielencentrale (MMC).

Een voltijds zorgregisseur
CD&V Geel wil inzetten op een zorgregisseur die in samenwerking met álle zorginstellingen op het Geelse
grondgebied de regie mee zal verzorgen van individuele zorgvragen van Gelenaars.
Gelenaars zullen zich tot één aanspreekpunt kunnen wenden voor al hun zorgvragen (vb. vragen naar kort
verblijf, dringende opvang na een ziekenhuisbezoek, aangepast wonen, …) waarbij de zorgregisseur de
burger zal doorverwijzen naar de meest gepaste zorgaanbieder en hem bij deze keuze en doorverwijzing
ondersteunen en mee helpen. De Gelenaar zal niet meer alle voorzieningen apart moeten gaan bevragen.

Geel als zorgstad versterken
●
●

●

●
●

Samenwerking met huisartsen om meer huisartsen naar Geel te krijgen, multidisciplinaire
praktijken mee uitbouwen waarin ook de brug naar welzijnswerkers kan gemaakt worden.
Het Sint-Dimpna ziekenhuis Geel in een Kempens ziekenhuisnetwerk positioneren als een sterk en
kwaliteitsvol ziekenhuis, met goede basiszorg en acute zorg voor de Geelse burger. Tegelijk dienen
er, in overleg met de partnerziekenhuizen, sterke specialisaties in enkele medische domeinen
uitgebouwd te worden.
In samenwerking met het OPZ en de ambulante geestelijke gezondheidszorg werk maken van het
wegwerken van de wachtlijsten, snellere en betaalbare toegang tot professionele geestelijke
gezondheidszorg. Het OPZ en het Sint-Dimpna ziekenhuis Geel kunnen in een betere samenwerking
meer doen om een sterk professioneel netwerk te vormen in de geestelijke gezondheidszorg.
CD&V Geel blijft ijveren voor het behoud van het model van de gezinsverpleging.
Geel als dementievriendelijke gemeente verder uitbouwen.
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6. CD&V Geel maakt werk van een schone en aangename
woon- en leefomgeving
Klimaatbewuste en duurzame stad
De klimaatopwarming is een gedeelde zorg voor heel de wereld. Lokale besturen hebben een cruciale rol
om steden klimaatneutraal te maken. Steden kunnen en moeten de motor zijn van een duurzamere
wereld.
Samen met de andere Kempense gemeenten en de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
Kempen heeft de stad Geel zich geëngageerd een voortrekkersrol waar te nemen voor een Duurzame
Kempen. Stad Geel heeft mee het burgemeestersconvenant voor klimaatvriendelijke en duurzame
steden ondertekend.
Daar een belangrijk deel van de investeringen en ontwikkelingsprojecten bij het initiatief van
gemeenten ligt, kan een stad zowel qua promotie en actie het voortouw nemen. Dat is wat CD&V Geel
wil doen. Een rationeel en duurzaam energiegebruik moet worden aangemoedigd en uitgevoerd!
CD&V Geel streeft ernaar om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen. Stad Geel moet op 3
niveaus meewerken: aan de reductie van broeikasgassen, meer hernieuwbare energie en een optimale
energie-efficiëntie.

Voorbeeldfunctie van Geel
Vooreerst wil CD&V Geel dat de stad Geel een voorbeeldfunctie heeft en zet daarom in op:
●

●
●
●
●
●

Het terugdringen van het stedelijk energieverbruik door te investeren in energiebesparende
maatregelen en renovaties binnen het stedelijk patrimonium. Een centralisatie van stedelijke
diensten kan ook van belang zijn zowel voor kostenefficiëntie als voor een rationeel
energiegebruik;
Bij renovaties en nieuwbouw kiezen voor duurzame energie investeringen;
Blijven ver-groenen van de werking van de stadsdiensten;
Binnen het wagenpark van de stad Geel evolueren naar ‘propere’ wagens;
De mede- uitrol van geothermie in de Kempen en de uitbouw van warmtenetten bij grote
nieuwe ontwikkelingsprojecten;
Het gebruik van herbruikbare bekers op stedelijke evenementen.

Ondersteunende functie
Vanuit haar ondersteunende taak zet de stad Geel in op:
● De ondersteuning van groepsaankopen voor energie en energiebesparende middelen door haar
burgers;
● Mede organisatie samen met de handelaars voor een duurzaam alternatief voor plastieken
boodschappentassen.
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Bewustwording en informatieverstrekking
Tot slot zet de stad Geel in op een bewustwording en informatieverstrekking bij haar burgers door:
● Het energiezuinig bouwen en leven promoten;
● Ludieke bewustmakingsacties.

Toegankelijke natuur en bos, behoud van open ruimte
Door het bewaren en toegankelijk houden van de bestaande bos- en natuurgebieden werken we mee
aan voldoende groene ruimte voor Geel en de Gelenaar. Inzetten op natuur en bos moet voor CD&V Geel
ook gepaard gaan met meer mogelijkheden voor de Gelenaar om in het groen te kunnen wandelen en
zich te ontspannen.
Bovendien vormen groen en open ruimte een belangrijke voorwaarde voor een gezonde luchtkwaliteit.
CD&V Geel wil werk maken van volgende acties.
●
●
●
●
●

In samenwerking met natuurverenigingen en andere beheerders van open en groene ruimte,
inzetten op bewaring van en het toegankelijk maken van natuur, bos en groen;
Toegankelijk maken van bestaande wandelpaden en buurtwegen binnen een uitgekiend trage
wegenplan;
Meer inzetten op groene ruimten in het centrum en een groener uitzicht van het openbaar
domein;
Promotie maken voor en ondersteuning geven aan toeristische en natuurorganisaties (zoals het
Merodegebied, de Bosgroep, het Grote Netewoud, …);
Het tegen gaan van de teruglopende bijenpopulatie door het voorzien van bijen vriendelijke
planten en borders in het openbaar domein.

Netheid
Netheid is de basis voor een aangename en aantrekkelijke stad. Afval en vervuiling moeten zoveel
mogelijk voorkomen worden. Daarnaast moet de stad samen met IOK inzetten op een sterke en
kwaliteitsvol afval- en sorteerbeleid.
CD&V Geel zet in op volgende acties:
●
●
●
●
●
●

Een efficiënte afval ophaling via IOK, zoveel mogelijk via het DIFTAR systeem en het principe “de
vervuiler betaalt”;
Start in samenwerking met IOK van de bouw en exploitatie van een nieuw, doordacht en goed
ingericht recyclagepark/containerpark aan Winkelom met weegbrug.
Er moeten concrete stappen gezet worden om in de Geelse scholen, openbare gebouwen, de
fuifzaal en de evenementen alle wegwerpplastiek te vervangen door duurzame alternatieven;
Onderzoeken of het hakselen van houtafval aan huis terug kan worden ingevoerd via IOK of een
private partner;
Sensibilisering tegen sluikstorten in samenwerking met onderwijs, IOK,
netheidsverantwoordelijken en betrokken partners;
Gerichte acties met gebruik van camera’s tegen sluikstorten.
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Goede waterkwaliteit en waterhuishouding
Het blijven inzetten op de waterkwaliteit op ons grondgebied blijft cruciaal voor een gezonde natuur.
CD&V Geel zal werken rond volgende acties:
●

Aanleggen van waterzuiveringsinstallaties in het buitengebied;

●

Herinrichten van een aantal straten;

●

Stimuleren van een gescheiden afvalwatersysteem;

●

Garanderen van voldoende doorlaatbaarheid en buffering van water bij aanleg van openbaar
domein en parkings om het goede voorbeeld te geven en hier ook in grotere projecten rekening
mee houden;

●

Regelmatig onderhouden van grachten.

Verhogen van de rioleringsgraad
Door continu stijgende bebouwing en verharding en meer extreme weersomstandigheden dreigt meer
overstromingsgevaar. Hierop tijdig inzetten zal noodzakelijk zijn. Ook naar burgers toe is een
motiverend beleid inzake beperking van verharding en het voorzien van voldoende groen een noodzaak.
CD&V Geel wenst daarom verder in te zetten op het verhogen van de rioleringsgraad door bijkomende
weg- en rioleringsprojecten te realiseren. Doel is om propere waterlopen te bekomen, maar ook de
waterhuishouding in orde te houden.
Het uitvoeren van rioleringswerken veroorzaakt hinder en kosten voor de aangelanden. Bij
rioleringswerken willen we ondersteuning bieden aan de burgers-aangelanden door een
afkoppelingsdeskundige langs te sturen die een dossier opmaakt over wat nodig is om wettelijk in orde
te zijn. Zo heeft de burger een overzicht van wat hij moet doen en laat de stad hen niet in de kou staan.
CD&V Geel gaat ervoor dat burgers de verplichte keuring één keer gratis kunnen doen wanneer deze
kosten veroorzaakt worden door werken die de stad initieert.

Een goede en kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening
Geel heeft als eerste stad in Vlaanderen een Beleidsplan Ruimte gerealiseerd waar CD&V Geel mee
trekker van was. Er komen heel wat uitdagingen aan in de toekomst om dorpen en de stadskern
leefbaar, kwalitatief en aantrekkelijk te houden. CD&V Geel staat voor een beleid op maat van Geel
(kleine groeiende stadskern met nog veel landelijke dorpen) waar iedere Gelenaar zich thuis moet
voelen. Iedere Gelenaar zou ruimte en een stek moet kunnen vinden naar zijn wensen. Voor een deel
zal dit een kleine woning in een stedelijke omgeving zijn, voor een ander deel zal dit een wat grotere
woning met tuin zijn. Deze verschillende woontypes moeten in Geel blijvend kunnen aangeboden
worden. Voor CD&V Geel gelden volgende principes:

21

verkiezingsprogramma CD&V Geel -

Voluit voor GEEL – gemeenteraadsverkiezingen 2018

De groei van Geel beheersen
Geel is een van de snelst groeiende steden in Vlaanderen. Dergelijke groei is zeker geen ambitie van
CD&V. Sommigen dromen ervan dat Geel de stad Turnhout voorbijsteekt en centrumstad moet worden
van de Kempen. CD&V Geel is ervan overtuigd dat een centrumstad ook heel wat nadelen met zich
meebrengt en wil daarom de groei eerder wat beheersen.
Dit kan door op een gerichte manier de groei van het woonaanbod te leiden en vast te leggen hoeveel
bijkomende wooneenheden de komende legislatuur kunnen vergund worden. Uiteraard moet de
organische groei van Geel mogelijk blijven om erover te waken dat de Geelse jongeren zeker kansen
hebben om in Geel te blijven wonen en ouderen naar een kleinere woonst kunnen verhuizen. Te snel
groeien kan onze Geelse mentaliteit en identiteit fnuiken.

Verdichting van de stadskern
De groei van Geel moet vooral opgevangen worden binnen de stadskern. Hier moet ingezet worden op
verdichting om zo ook groene ruimtes in het stadshart te kunnen garanderen.

Tragere groei in de dorpen
De identiteit van de deeldorpen moet bewaard blijven. Vooral hier moet de bevolkingsgroei beperkt
worden door het aantal appartementen te beperken en door een gericht vergunningenbeleid (een
maximumaantal nieuwe woonentiteiten per jaar) te voeren.

Beperkt hoger bouwen
CD&V Geel gaat voor een stapsgewijze verdichting door in bepaalde zones stilaan hoger te bouwen door
bijvoorbeeld een verdieping extra toe te laten. Hoogbouw moet op enkele strategische plaatsen kunnen
zoals aan het rondpunt IOK en andere markeringspunten langs de Ring, de stationsbuurt. We moeten
zeker zorgen dat de evolutie geleidelijk is voor de Geelse bevolking. Dit moet gebeuren volgens een
duidelijk plan.

Inzetten op groene ruimte is cruciaal voor de levenskwaliteit
Groen in een dorp, wijk of stad doet letterlijk ademen. In Geel is nog heel wat groen aanwezig. Die willen
we maximaal behouden. In zones waar verdicht wordt of hoger bouwen toegelaten wordt moet in ruil
extra ademruimte en leefbaarheid gecreëerd worden door groene ruimte.
Bij de aanleg van wijken en woonprojecten dient er door de ontwikkelaars geïnvesteerd te worden in
een groene ontmoetingsplaats en/of speelterrein.
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Geen verdere lintbebouwing
Waar lintbebouwing bestaat wensen we dat de open ruimte niet verder aangetast wordt.
Volumevergroting van de woningen is daar niet aan de orde en verdere lintbebouwing wordt niet
toegestaan. Gronden waar op heden bouwrechten zijn, wensen we wel niet in te perken om de rechten
van grondeigenaars te vrijwaren.

Verschillende woonvormen voor verschillende Gelenaars
CD&V Geel wil zich blijven inzetten op het woningaanbod dat wordt gevraagd door de Gelenaars. Dit
betekent het klassieke aanbod van woning met tuin, maar ook het toelaten van een aanbod aan
groepswoningbouw en nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen, cohousingprojecten.

Gecoördineerde aanpak van stadsvernieuwingsprojecten
CD&V Geel wil verder gaan op de ingeslagen weg om sommige stadsdelen aan te pakken en op te
waarderen (denk aan de stationsomgeving, de bloemmolens van Ten Aard). Deze moeten steeds
gecoördineerd aangepakt worden met alle betrokken partners met een op maat uitgewerkt
participatietraject. Verdichting kan hier, maar steeds in combinatie met de verhoging van de
leefkwaliteit, het aanbrengen van groene ruimtes en de verbetering van mobiliteit.
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7. CD&V Geel kiest voor veiligheid én geborgenheid
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens. De veiligheid van de samenleving hangt samen met
de sociale verantwoordelijkheid van de burgers. Veiligheidsproblemen moeten worden aangepakt met
een doortastend veiligheidsbeleid dat wijst op de verantwoordelijkheid van elke mens in zijn
gemeenschap en dat een evenwicht tussen rechten en plichten beklemtoont.
CD&V Geel streeft een doortastend, integraal en efficiënt veiligheidsbeleid na. Naast een veilige stad wil
CD&V Geel ook inzetten op een stad waar iedere Gelenaar zich “geborgen” voelt. Men moet zich veilig,
geborgen en thuis voelen in Geel. Een veilige wijk is nog niet altijd een wijk waar men zich thuis en
geborgen voelt. Thema’s als het tegengaan van eenzaamheid en het zich niet thuis voelen in de stad
moeten daarom hoog op de agenda staan. Sociale controle, inbedding en geborgenheid zijn belangrijke
randvoorwaarden voor de garantie van algemene veiligheid in een stad. Zij zijn ook een sterke buffer
tegen allerlei vormen van overlast of hinder in een wijk.
CD&V Geel wil in het bijzonder inzetten op 3 domeinen.

Versterken van de algemene veiligheid op het Geelse grondgebied
●

Stimuleren van een goede, klantvriendelijke dienstverlening door de veiligheidsdiensten,
waarbij een optimale samenwerking tussen deze veiligheidsdiensten noodzakelijk is (politie,
brandweer, civiele bescherming, gemeenschapswachten);

●

Bij de opmaak van het veiligheidsplan doorgedreven aandacht geven aan de strijd tegen geweld
tegen personen, woninginbraken, diefstallen in handelszaken, bedrijven en fietsdiefstallen.
Zowel naar controle, interventie als beleidsvoorbereiding moet hier versterkte aandacht voor
zijn.

●

Verhoogde informatie-uitwisseling tussen veiligheidsdiensten onderling maar ook tussen en
met andere stedelijke diensten (bv Sociaal Huis, onderwijs) en stakeholders in belang van een
fijnmazige opvolging en voorkoming van geweldsdelicten;

●

Verhogen van de verkeersveiligheid door extra aandacht te schenken aan het beschermen van
de zwakke weggebruiker en door gerichte controles op snelheid en rijden onder invloed. De
capaciteit voor verhoogde handhaving moet versterkt worden;

●

Intelligente uitbreiding van het cameranetwerk en het Traffic Control System om zowel een
verhoogd toezicht op verkeersovertredingen als versneld en adequaat politioneel en
gerechtelijk onderzoek te kunnen garanderen;

●

Promoten en uitbreiden van Buurtinformatienetwerken (BIN) en Winkelinformatienetwerken
(WIN). Daarbij kan de uitrol van buurtzorgnetwerken in de Geelse dorpen een versterkend
effect geven aan de BIN en WIN-werking;

●

Blijvend investeren in een degelijke uitrusting en training van onze brandweer.
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Aanpakken van allerlei vormen van overlast en hinder
Hinder en overlast in al zijn vormen moet ingeperkt worden om kleine en grote frustraties van buren en
bewoners te voorkomen. Indien hinder- en overlastbronnen goed en adequaat worden aangepakt en
opgevolgd, kunnen mogelijks grotere onveiligheidssituaties en/of onveiligheidsgevoelens worden
vermeden.
Zo is sluikstorten erg hinderlijk voor inwoners en belastend voor het milieu. Lawaai en milieuoverlast
kunnen op hun beurt een grote negatieve impact hebben op een buurt en omgeving. CD&V Geel wil
daarom een bijzonder beleidspakket tegen allerlei vormen van hinder en overlast waarmaken:
●

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) moeten slim en fijnmazig worden aangewend
voor diverse vormen van hinder en overlast. Gaande van sluitstort over lawaaihinder en
verstoring van de openbare orde; de GAS-boetes moeten adequaat zijn conform de zwaarte van
de hinder/overlast;

●

In samenwerking met jeugd- en vrijetijdsdienst inzetten op sensibilisering en coaching van de
organisatoren van fuiven zodat lawaai en eventuele andere overlast worden beperkt;

●

In samenwerking met IOK verdere preventieve maatregelen tegen sluitstort en afvalhinder
nemen.

Geborgenheid in de wijk mee waarmaken
CD&V Geel gelooft dat de buurt de plaats is waar iedereen zich thuis en veilig moet kunnen voelen. Dit is
een gedeelde verantwoordelijkheid van bewoners, overheid en veiligheidsdiensten.
●

Bewoners kunnen acties ondernemen om elkaar te ontmoeten, elkaars noden te leren kennen en
er te zijn voor elkaar als het nodig is;

●

De stad Geel moet buurtzorgnetwerken mee ondersteunen, ontmoetingsplaatsen in de buurt
creëren en lokale samenwerkingsprojecten stimuleren;

●

De veiligheidsdiensten, politie en gemeenschapswachten moeten toezicht houden en contacten
leggen om de veiligheid van de bewoners mee te realiseren. Investeren in wijkagenten,
gemeenschapswachten en buurtbemiddelaars is voor CD&V Geel dan ook erg belangrijk.
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8. CD&V Geel gaat voluit voor een warme gemeenschap
Geel is een fantastische en gezellige stad met enorm veel potentieel om een fijne thuis te zijn voor alle
Gelenaars zowel in het centrum als in de deeldorpen. Een stad waar iedereen zich thuis voelt: voor
CD&V Geel zijn het geen loze woorden.
Daarbij willen we de identiteit van Geel bewaken. Het warme gemoedelijke karakter van onze Gelenaren
en de typische gastvrijheid die Geel eigen is moeten we bewaren met bijzondere aandacht voor de
nieuwe inwoners.
De Geelse verenigingen spelen hierin een grote rol. Uiteraard heeft CD&V Geel ook ruime aandacht voor
alle buurtinitiatieven die worden georganiseerd door de inzet van vele vrijwilligers. Wij gaan voor een
betrokken samenleving, inclusieve samenleving, met iedereen inbegrepen.

Sterke verenigingen en vrijwilligerswerk
CD&V wil zich blijvend inzetten voor de verenigingen en vrijwilligers door:
●

●
●
●
●

Een voldoende en ruim aanbod aan materiële medewerking blijven aanbieden afgestemd op de
behoeften en noden van de verenigingen/gebruikers. Dit met inspraak van de adviesraden en de
gebruikers;
De verdere uitbouw van het evenementenloket als het uniek aanspreekpunt ter ondersteuning
van de organisatoren;
Een uniek vrijwilligersloket voor advies en ondersteuning inzake vrijwilligersregelgeving en
waar iedereen terecht kan voor een toeleiding naar een gepast vrijwilligerswerk;
Ondersteunen van verenigingen in hun zoektocht naar betaalbare en kwalitatieve
infrastructuur;
Verder inzetten op het Geelse systeem van renteloze leningen aan verenigingen voor het
bouwen of verbouwen van eigen infrastructuur.

Uitgebreid Cultuuraanbod
Garantie van een divers, toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol cultuuraanbod dat, binnen het kader
van de culturele sector ook aandacht besteedt aan de verschillende doelgroepen en kansengroepen.
●
●
●

●

CC De Werft blijft sterk inzetten op samenwerking met de verenigingen en amateurkunsten
onder meer via partnerschappen en het ter beschikking stellen van expositieruimte;
CD&V wil een visie ontwikkelen in verband met het vergroten van de zaalcapaciteit van CC De
Werft;
CD&V wil eveneens verder inzetten op familievriendelijke evenementen. Hierbij willen we
lokale talenten kansen geven om op te treden voor een breder publiek op bijvoorbeeld Geel
Zomert, de kerstmarkt, de kerstmusical en de Dimpnadagen;
De bibliotheek blijft de plaats om levenslang te leren, zet verder in op digitalisering en is een
kwaliteitsvolle plek in de publieke ruimte waar je anoniem en zonder drempels kan
binnenstappen. Een kwalitatieve ontmoetingsplaats bij uitstek.
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Sport voor iedereen
Investeren in een breed toegankelijk, laagdrempelig sport- en beweegaanbod is voor CD&V Geel een
belangrijke kerntaak. Iedereen aan het sporten en bewegen krijgen om je fit in je vel te voelen is
essentieel. Sport bevordert de gezondheid van jong en oud en brengt bovendien mensen samen.
Zowel de stad als onze sportverenigingen zetten zich hiervoor in. Om te kunnen sporten heb je in de
eerste plaats een goede sportinfrastructuur nodig. De verdere uitbouw van kwalitatieve
sportinfrastructuur voor clubs die een kwalitatief aanbod aanbieden aan de jeugd, de scholen en de
recreant zijn dan voor ons belangrijk.
CD&V Geel heeft de laatste jaren enorme inspanningen gedaan om de sportinfrastructuur en het
sportaanbod in Geel uit te breiden en wil hierop verder inzetten door o.a.:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Voor de zaalsporten verder inzetten op een goede samenwerking met de scholen om hun
sportinfrastructuur multifunctioneel en naschools te gebruiken. Concrete acties zijn o.a.
samenwerking in de bouw van een nieuwe sporthal, de renovatie en het inrichten van een
turntempel (met vaste constructies voor turnverenigingen);
De bouw van de nieuwe sporthal Axion en de renovatie van de huidige sporthal in nauw overleg
met de clubs en de studenten;
Voor de buitensporten de afwerking van FC-Beekhoek, FC Pu-la en het masterplan de Leunen.
De aanleg van een kwalitatieve tartanpiste en uitbreiding disciplines atletiek aan de Leunen.
Voorzien van een centraal gelegen multifunctioneel kunstgrasveld en kansen bieden aan nieuwe
sporten (zoals o.m. hockey);
Multisportinfrastructuur voorzien voor de individuele sporters en laagdrempelig bewegen voor
elke leeftijd, ook in de deeldorpen en op de groene verbindingen;
We voorzien een gevarieerd sportaanbod voor jong en oud door o.a. het uitbreiden van de
sportkampen;
We zetten verder in op sport op school, sport na school, het sportelen;
We blijven het G-sportaanbod ondersteunen.

Onze Jeugd, onze toekomst
Geel vergrijst niet alleen maar vergroent ook. Kinderen en jongeren moeten de tijd en ruimte krijgen om
veilig en geborgen op te groeien. Voor kinderen is het eveneens belangrijk dat zij naar school, naar de
sportclub, naar de jeugdbeweging kunnen gaan in hun eigen buurt. Dat is niet enkel veiliger (en minder
belastend voor het verkeer) maar versterkt op zijn beurt ook het sociaal weefsel en de ontmoetingen
tussen de ouders.
CD&V Geel zet in het bijzonder in op volgende acties:
●
●

●

Het behalen van het label Kindvriendelijke Stad. Want een Stad, een buurt waar het veilig en
goed leven is voor kinderen is veilig en leefbaar voor iedereen;
Blijvende inzet en vernieuwing voor een sterke open jeugdraad en kindergemeenteraad als
belangrijke spil voor de inspraakmogelijkheden die jongeren en kinderen in het lokaal beleid
hebben;
Voldoende speelruimte en groene ruimte op maat van elke buurt;
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●
●

●
●
●

De Bogaard wordt heraangelegd en de jeugdzone van het Engels Kamp wordt verder ontwikkeld
als speelruimte en een locatie voor jeugdwerking;
Jongeren met bijzondere hulpvragen of welzijnsaandacht moeten in een meer geborgen
omgeving ontmoetingsruimte hebben om met extra omkadering en zorgaandacht zich te kunnen
ontplooien;
De vakantiewerking van de speelfabriek moet breed, laag toegankelijk en gevarieerd blijven;
Uitbreiding van de alcoholactie van de jeugdraad naar de sport- en cultuurverenigingen;
Blijvend kansen geven aan onze jeugdverenigingen om te fuiven in eigen buurt met regelmatige
opleidingen tot fuifcoach.

Aandacht voor toerisme, erfgoed en dierenwelzijn
Toerisme
CD&V Geel wil toeristen aantrekken die Geel associëren met een dynamische en belevenisvolle stad. Een
stad met een rijkelijk erfgoed en tegelijk ruimte voor winkelen, horeca en evenementen. Daarom blijven
we verder in samenspraak met de Geelse handelaars initiatieven opzetten om beleving in het centrum te
brengen. Om het samenhorigheidsgevoel te vergroten en lokale talenten kansen te geven, willen we
verder inzetten op de grote familievriendelijke evenementen zoals de kerstmarkt en ‘Geel Zomert’.
Voor de toeristen investeren we in bijkomende mobilhomeparkings in Ten Aard en in Bel.

Erfgoed
Het Geels erfgoed is belangrijk voor de eigen Geelse identiteit, want het zorgt er mee voor dat de
inwoners fier zijn op hun stad. Daarbij ligt de focus op de erfgoedsite van en rond het Gasthuismuseum,
het archief en de geschiedenis van de gezinsverpleging en op het borgen van deze rijke geschiedenis
door het gemeenschapsvormende project de organisatie van de Dimpnadagen.
Kerken en kapellen behoren tot het waardevol Geels patrimonium. Bij wijzigende elementen of
omstandigheden kan het huidige kerkenplan worden aangepast. In ieder geval moeten volgens CD&V
Geel kerken altijd ingezet worden ten dienste van het dorps- of gemeenschapsleven. De kapel van Elsum
moet voor 2024 gerenoveerd worden liefst samen met de herinrichting van.

Dierenwelzijn
CD&V Geel hecht belang aan dierenwelzijn en zet hieromtrent in op een sensibiliserend beleid.

Warm en divers, in solidariteit met het zuiden
Het valt niet meteen op maar Geel telt meer dan 170 verschillende nationaliteiten. De wereld is een dorp
en dat moet ook waargemaakt worden in Geel. CD&V Geel vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis
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voelt in onze stad, welke nationaliteit, religie, leeftijd, geslacht deze Gelenaar heeft. Ook nieuwkomers
moeten zich in Geel veilig en geborgen kunnen voelen.
Diversiteit moet in al zijn vormen kunnen waargemaakt worden. CD&V Geel wil dat het stadsbestuur zelf
een voorbeeldrol opneemt voor een goede integratie van mensen met een beperking en mensen met een
allochtone afkomst in haar diensten. Zowel naar tewerkstelling als vrijetijdsbesteding moet integratie
van kansengroepen hoog op de agenda staan. Diversiteit en integratie dienen verder worden opgenomen
als actiepunt in het volledige beleid van de stad, niet in het minst via het flankerend onderwijsbeleid en
het Sociaal Huis.
’t OriGinEEL, ruimte en werking voor verenigingen van mensen met buitenlandse afkomst, moeten
blijvend ondersteund worden en moeten daarvoor ook de nodige infrastructuur en ondersteuning krijgen.
In Geel zijn er heel wat vrijwilligers actief met projecten in het Zuiden of andere landen waar mensen het
moeilijk hebben. CD&V draagt de werking van die vrijwilligers en vooral van de Derde Wereldraad hoog
in het vaandel. Via deze adviesraad zullen projecten die een versterking zijn van de Noord-Zuidwerking
worden ondersteund en versterkt. Duurzame ontwikkelingsdoelen zoals toegang tot onderwijs, drinkbaar
water zijn belangrijk voor CD&V Geel. Dit mag niet enkel een opdracht zijn voor de Derde Wereldraad. De
raad is zeker de motor hierin maar het stadsbestuur moet ook deze ontwikkelingsdoelen vertalen naar
concrete doelstellingen en werkpunten.
Het label Zuidergekte is ondertussen ingeburgerd in Geel. CD&V Geel wil ook in de toekomst dat Geel om
de 5 jaar het thema van wereldburgerschap met al haar diensten en verenigingen in de kijker zet.
Geel is een fairtrade gemeente. Duurzaam aankopen in het zuiden gaat hand in hand met een versterking
en ondersteuning van producten van dichtbij, de korte keten, lokale en faire productie, streek- en
hoeveproductie en toerisme. CD&V wil het label fairtrade gemeente blijven behouden en ook nieuwe
evoluties in het landschap van duurzaam produceren en consumeren opvolgen en ondersteunen. Lokale
initiatieven moeten partnerschappen kunnen aangaan met bijvoorbeeld de Geelse Oxfam Wereldwinkel.
Tegelijk moet voldoende aandacht gaan naar onze eigen lokale producenten, handelaars, landbouwers en
ambachten. Ook dat is duurzaam en fair.
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9. CD&V Geel zet de Gelenaren centraal
Klantvriendelijk onthaal
Een klantvriendelijke dienstverlening is essentieel. Het Geelse stadsbestuur werkt ten dienste van de
burgers, bedrijven en instellingen en moet hen dan ook klantvriendelijk en professioneel behandelen.
Het onthaal in het stadhuis en Sociaal Huis moet ruimere mogelijkheden bieden aan ondersteuning van
burgers die niet in de mogelijkheid zijn om een afspraak te maken. CD&V Geel wenst voor een aantal
diensten vrije inloop op het stadhuis, het Sociaal Huis en het Veiligheidshuis te voorzien (bv. via
snelloket).
Het werken op afspraak biedt ontegensprekelijk grote winsten in het goed voorbereiden en beter
afhandelen van de vraag van de burger. Diensten zijn beter voorbereid en kunnen met kennis van zaken
efficiënt de vraag behandelen. CD&V Geel gaat vooruit op die ingeslagen weg maar heeft wel oor naar
mensen die nog niet mee zijn in het digitale tijdperk.
Het kan niet dat slachtoffers van misdrijven niet onmiddellijk terecht kunnen bij de veiligheidsdiensten.
Het is niet efficiënt om een interventieploeg te sturen wanneer de aangever zelf hiervoor wil langs
komen op de veiligheidsdiensten.

Communicatie
De stad moet inzetten op meer en toekomstgerichte digitale communicatie. Zoveel mogelijk vragen en
vergunningen moeten digitaal kunnen afgehandeld worden. Meldingen die burgers bij stadsdiensten
doen moeten door de burger ook digitaal opgevolgd kunnen worden. Chatten met een medewerker van
het stadhuis kan zeker een meerwaarde zijn in de stedelijke dienstverlening.
Bij een doorgedreven digitale communicatie, hoort ook een communicatie op maat, naar de behoefte van
de burger, bedrijf of instelling. Klantvriendelijkheid en een duidelijke eenduidige boodschap moet
voorop staan.
Digitaal wanneer het kan, menselijk contact en ondersteunend onthaal als het moet.

Burgerparticipatie aan de orde van de dag
CD&V Geel kiest principieel voor de opbouw van beleidsbeslissingen van onderuit (bottom-up).
De betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek wordt op verschillende manieren georganiseerd. Er
zijn de gemeenteraadsverkiezingen zelf waarbij er gekozen wordt voor een plan van aanpak van een
bepaalde partij en tegelijk kunnen voorkeurstemmen gegeven worden aan kandidaten binnen die partij.
Er zijn de adviesraden die de kans geven aan doelgroepen (jeugd, sport, cultuur, gezondheid, enz.) om
mee het beleid te bepalen. Voor alle projecten (heraanleg straten, stationsomgeving…) worden overleg-
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en informatiemomenten georganiseerd door het stadsbestuur. Het betrekken van de inwoners van Geel
bij het beleid gebeurt dus al op een constante manier.
CD&V Geel vindt participatie van de burgers in al zijn verschillende vormen essentieel. Dit vereist een
goed samenspel tussen alle betrokkenen.
Burgerinitiatieven zijn de voorbije jaren sterk in aantal toegenomen. Meer mensen voelen zich geroepen
deel te nemen aan het beleid of minstens hun stem te laten horen voor bepaalde projecten.
Enkele decennia geleden werd de afstand tussen de burger en de politiek overbrugd door de ordening
van de verzuilde samenleving. De invloed van zuilen in onze partij is verleden tijd. Dat betekent dat de
kloof tussen de burger en de politiek enkel kan overbrugd worden als de politiek in eerste instantie heel
toegankelijk is. Dit zowel wat betreft persoonlijk contact, wat meestal geen probleem is, alsook door een
transparante besluitvorming. De politiek moet zich (nog) kwetsbaarder durven opstellen en werkelijk
geloven dat het meewerken van de burger een meerwaarde betekent voor het welbevinden in de stad.
Daarom wil CD&V Geel ook voluit gaan voor meer participatie van de burger:
●

●

CD&V Geel stelt zich als doel om de betrokkenheid van burgers bij het politieke en
maatschappelijke gebeuren te vergroten. In die zin is het vanzelfsprekend dat CD&V Geel
initiatieven van burgers verwelkomt, omarmt en begeleidt;
Positief omgaan met burgerparticipatie veronderstelt een aangepaste mindset van de
bestuurders en nieuwe (of aangepaste) methodieken om de betrokkenheid van burgers in
goede banen te leiden.

Betrokkenheid via burgerinitiatieven
CD&V Geel wil zo goed mogelijk omgaan met het verschil tussen de inbreng van een representatieve
organisatie (bijvoorbeeld een adviesraad) en die van een meer informele organisatie zoals een
buurtcomité. Het is logisch dat verschillende vormen van inspraak en participatie uiteindelijk ook een
andere impact hebben.
De mate van representativiteit voor de samenleving, de duurzaamheid van het engagement, de
verantwoordelijkheid inzake de positieve of negatieve aspecten voor het beleid, het al dan niet bestaan
van een consensus tussen de verschillende participerende partners en de kwaliteit van de advisering
dienen in rekening gebracht te worden.
In dat opzicht is er een onderscheid tussen buurt- of dorpsprojecten, stadsontwikkelingsprojecten, of
specifieke doelgroep projecten (vb. voor fietsers, sporters, enz.). Daarvoor moet dan telkens een
aangepast participatietraject voorgesteld worden zodat een optimale betrokkenheid mogelijk is.
Belangrijk voor CD&V Geel is dat de betrokkenheid van burgers gestimuleerd wordt die zich organiseren
vanuit een bekommernis om het samenleven, het ontspannen en het ontmoeten met elkaar aangenamer
en volhoudbaar te maken. Niet vanuit het ik of het zij, maar vanuit het wíj ontstaan de goede dingen.
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Wisselwerking bestuur versus burgerinitiatieven
Om burgerinitiatieven op een respectvolle manier te benaderen is een gedeelde verantwoordelijkheid
en een transparante wisselwerking met het bestuur een voorwaarde.
Een eerste voorwaarde voor een goede wisselwerking is dat de bevolking altijd voldoende en tijdig
geïnformeerd moet worden over op til staande projecten.
Verder moet er een grondige consultatie gebeuren van de burgerinitiatieven die zich op tijdelijke,
projectmatige of situationele wijze organiseren en dit voorafgaand aan een procedure of een beslissing.
Participatie moet per geval/dossier op de best mogelijke wijze en op een transparante manier
georganiseerd worden. Wanneer de bestaande adviesraden niet de meest representatieve vorm zijn
voor een bepaald dossier, dan zou door het lokaal bestuur ook gebruik gemaakt kunnen worden van
bijzondere participatie-trajecten.
●

●

●

Het voorbije jaar werd in Geel, partij-overschrijdend, nagedacht over een nieuwe manier om
met burgerinitiatieven om te gaan. Het voorstel is om een Participatieraad op te richten, met
vertegenwoordigers uit de deeldorpen, de adviesraden en de gemeenteraad met als doel een
coherente aanpak van burgerinitiatieven mogelijk te maken. Samen met de indieners, de
betrokkenen, experten en leden van de participatieraad wordt dan in functie van het
algemeen belang door een participatieprojectgroep voor dat initiatief gezocht naar het best
mogelijke beleidsvoorstel.
Dit voorstel van participatiemodel dat neergeschreven is in het “Dimpna en Gerebernus
memorandum”, dat leden van CD&V Geel samen met andere geïnteresseerde partijen
hebben ontwikkeld, wordt als werkdocument beschouwd om een gepaste
participatiemethodiek te ontwikkelen en geleidelijk te implementeren.
Om een goede gang van zaken in verband met de wisselwerking tussen bestuur en
burgerinitiatieven te waarborgen, wordt er een bevoegdheid voor burgerparticipatie aan
een van de schepenen toegewezen.

Besluitvorming in nieuwe tijden
Omgaan met burgerinitiatieven veronderstelt ongetwijfeld nog een grotere openbaarheid van bestuur
waarmaken. CD&V Geel is van mening dat iedere stem of belang de moeite waard is om gehoord te
worden en dat de betrokkenheid bij de politiek door middel van burgerinitiatieven en
participatieprojecten moet aangemoedigd en ondersteund worden.
Uiteindelijk zijn het wel de verkozen politieke bestuurders die, rekening houdende met diverse
belangen en de beleidsvoorstellen die geformuleerd worden vanuit participatie-trajecten, de
beleidsbeslissingen moeten nemen.
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10. Kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang dichtbij
Geel is een onderwijsstad met kwaliteitsvol onderwijs van basis tot hoger onderwijs. In elk dorp is er
een basisschool en daar is CD&V Geel trots op. Dit moet ook in de toekomst zo blijven. Alle netten, vrij,
stedelijk en gemeenschapsonderwijs zijn actief op het Geelse grondgebied. De stad kan en moet in deze
een actieve coördinerende rol blijven opnemen om zo het uitgebreide aanbod mee te coördineren, lokaal
flankerend onderwijsbeleid te sturen en de regie te voeren over gezamenlijk en school overschrijdend
beleid.
Kinderen zijn onze toekomst. Onderwijs is één van de belangrijkste hefbomen om kinderen op te
voeden tot kritische open en bewuste burgers die hun talenten optimaal gebruiken. Scholen vormen
deel van een bredere wijk, gemeenschap, stad. Scholen moeten dan ook hun rol in die brede omgeving
optimaal spelen en mede actor zijn in veilige en duurzame wijken.
CD&V Geel wil dat Geel een sterke onderwijsstad blijft, hierin nog meer excelleert en tegelijk ook
investeert in kinderopvang, brede schoolwerking en opvoedingsondersteuning via het Huis van het
Kind. CD&V Geel gaat daarom voluit voor volgende actielijnen.

Onderwijs in ieder dorp met voldoende kinderopvang.
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●

●

Nabijheid garanderen, voor elke kleuter en lager onderwijsleerlingen, van voor- en naschoolse
opvang;
Het respecteren van de maximumfactuur in de gemeentelijke scholen;
Blijvende coördinatie en waakzaamheid over een divers aanbod van schoolnetten;
Aanmoedigen en mee waarmaken van het concept “brede school” met samenwerking tussen
school, de buurt, ouders, verenigingen en andere partners. De school is een deel van en partner
van de buurt en de samenleving;
Voldoende voor- en naschoolse kinderopvang met de uitrol van het “Geels model buitenschoolse
kinderopvang” dat in piloot is gestart op de school van Sint-Dimpna (Laar), naar andere
basisscholen. Dit model voorziet opvang op de locatie van de school, met ruimte voor
geborgenheid en huiselijke opvang maar ook voor een aanbod sport, spel, cultuur en
vrijwilligerswerking binnen de opvang;
Blijvende ondersteuning van projecten cultuur, sport, zwembad en bib: alle kinderen die in Geel
naar school gaan, kunnen genieten van cultuuraanbod in ons cultureel centrum, krijgen extra
sportdagen georganiseerd door de sportdienst, krijgen zwemles van gebrevetteerde
zweminstructeurs en kunnen kennis maken met de werking van de bibliotheek;
Voorzien van een goede infrastructuur voor de stedelijke scholen, met de komende jaren een
uitbreiding van de nieuwbouw van de stedelijke basisschool Katersberg, renovatie van de school
van Zammel en het SAIO;
Verdere investering door de stad in de stedelijke school voor individueel aangepast onderwijs
SAIO;
Behoud van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer met evaluatie en bijsturing indien nodig;
Kinderen moeten zich veilig van en naar school kunnen verplaatsen. Daarom moet voor iedere
school een schoolroutekaart beschikbaar en actueel zijn (veilige en trage wegenverbinding van
en naar Iedere school);
Kinderen moeten binnen het onderwijs ook verkeerseducatie krijgen en inzicht en opleiding in
veilig verkeer. CD&V Geel maakt werk van het verder verfijnen van het gezamenlijk fietsexamen
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voor alle leerlingen van het zesde leerjaar, het uitwerken van de verkeers- en fietsdag met een
specifiek aanbod voor de scholen. Ook dient de begeleiding van verkeer gerelateerde
schoolactiviteiten door de politie geëvalueerd te worden.

Eigen stedelijk Kunstonderwijs voor veel creatief talent
Het Geelse stadsbestuur is inrichtende macht van zowel de stedelijke academie voor muziek, woord en
dans als voor de stedelijke academie voor beeldende (en audiovisuele) kunsten. Ook dit onderwijs staat
door de toenemende digitalisering aan sterke evoluties bloot. De stad heeft in het verleden hier steeds
een voortrekkersrol in gespeeld om het aanbod van het kunstonderwijs kwaliteitsvol te houden. CD&V
Geel vindt dit heel belangrijk en wil dat de inspanningen uit het verleden worden verdergezet.
CD&V Geel wil blijvend investeren in een sterk en kwaliteitsvol kunstenaanbod omdat dit ook inzet op
de creatieve talenten. Dans en muziek maken deel uit van onze warme en gezellige stad.

Ondersteunen en faciliteren van het sterke secundair onderwijs
CD&V Geel wil via het lokaal flankerend onderwijsbeleid inzetten op gezamenlijke projecten met de
secundaire scholen rond zorg en taalondersteuning, diversiteit en gelijke kansen, gezondheid en
beweging, veiligheid.
Afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt blijft een belangrijke uitdaging waarbij de stad in
samenwerking met de scholen inzet op een jobbeurs, stageprojecten, opleidingen in het kader van duaal
leren, samenwerking met een Fablab en ondersteuning naar de oprichting van een eigen zaak (startups).
In het kader van de brede schoolwerking wil CD&V Geel drijvende kracht zijn voor een gepast en
prikkelend “opvang” -aanbod voor en na school voor de 12-14-jarigen, en dit in samenwerking met het
Sint Aloysiuscollege en Sint-Jozef instituut.

Geel, een Kempense studentenstad en basis voor innovatie en startups
Geel is de enige stad in de Kempen met zowel hoger als universitair onderwijs. Dit moet gekoesterd
worden. Het is een troef die zowel op vlak van onderwijs, studentenvoorzieningen als op vlak van
innovatie en economische aantrekkingspool nog meer moet worden uitgespeeld.
In samenwerking met de stad en Thomas More/KUL moet ingezet worden op veiligheid van
studentenfuiven, een voldoende en aantrekkelijk vrije tijdsaanbod voor studenten met beperking van
overlast en hinder voor de buurt. Een studentenstad moet fijn en aangenaam zijn voor iedereen.
CD&V Geel steunt de uitbreiding van de sportsite aan de Axion.
De innovatiecampus aan Thomas More/KUL kan en moet een ontmoeting- en vestigingsplaats zijn voor
innovatief talent, starters en groeiers met onderzoek steun van de hogescholen. Deze site kan en moet op
termijn plaats kunnen geven aan vele nieuwe bedrijven, een startersincubator en meer dan 3000 jobs.
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11. Duurzame stadsfinanciën tegelijk met een gezond
investeringsklimaat
Lokale besturen zijn goed voor één derde van de publieke investeringen in ons land. Hun
investeringsmodus is dus mee bepalend voor onze economische groei en de welvaart en het welzijn van
onze burgers. Voldoende ruimte voor een goed investeringsklimaat is dus essentieel.
CD&V wil de Geelse burgers en bedrijven niet zwaarder belasten. De aanvullende personenbelastingen,
opcentiemen op de onroerende voorheffing en bedrijfsbelastingen in Geel liggen net onder het
gemiddelde niveau in Vlaanderen.
Dankzij de vele grote bedrijven (denk aan de as langs het Albertkanaal en E 313) en vele KMO’s kunnen
we in Geel, als stad met 40.000 inwoners, relatief meer investeren dan andere gemeenten van deze grootte
(maar meestal met minder bedrijfsvestigingen). Daarom moeten we ook een open en gunstig
vestigingsbeleid voor ondernemingen blijven voeren (zowel voor groot als klein). Zij maken een warm
en bruisend Geel mogelijk.
De personeels- en exploitatie uitgaven van het stadsbestuur moeten verder onder controle worden
gehouden, om zo nog meer investeringsmogelijkheden te creëren. Door de integratie van stad en OCMW
moeten verder win-wins in personeel en exploitatie gecreëerd worden.
Het principe “de vervuiler betaalt”, blijft voor CD&V Geel een belangrijk uitgangsprincipe om lokale
belastingen en retributies verder te “vergroenen”. Daartoe behoort ook een evenwichtige verhouding
behouden te worden tussen individuele bijdragen van de burger/ondernemer en de algemene middelen
in specifieke “klant”-gedreven dienstverlening (denk aan het afvalbeleid).
In het bijzonder wil CD&V Geel binnen het stedelijke financiële beleid inzetten op volgende punten.
●

●
●

●
●

Binnen hetzelfde fiscale kader, meer financiële ruimte maken voor investeringen in onze voet- en
fietspaden, wegen en andere infrastructuur waar een maatschappelijke nood voor is. Jaarlijks
willen we in Geel in totaal toch zeker 10 miljoen euro kunnen investeren;
Blijvende inzet op kostenefficiëntie van de dienstverlening en de arbeidsorganisatie;
Aanpakken van ondernemersonvriendelijke lokale belastingen. Investeren moet aangemoedigd
worden. Zo moet de extra last bij ontbrekende parkeerplaatsen bij nieuwe investeringen
herbekeken worden in functie van een flexibel investeringsbeleid;
De financieel beheerder moet ruimte krijgen om blijvend aan een actief schuldbeheer te kunnen
doen. Zo kunnen rentelasten maximaal beperkt worden;
Samenwerkingen met omliggende gemeenten intensiveren om zo een goede schaalgrootte te
halen voor gezamenlijke projecten (denk onder andere aan de projecten rond werk en activering,
kinderarmoede, gezondheid, erfgoed, …).
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