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Geel Wintert !
WIJ vinden het belangrijk dat ook in de donkere wintermaanden ingezet
wordt op een warme samenleving en een gezellig marktgebeuren.
De Geelse markt wordt van begin
december tot zondag 7 januari 2018
speciaal voor alle Gelenaren omgetoverd
in een feeëriek wintertafereel.

Zoals het past zijn er leuke kermisattracties,
tal van kraampjes met kerst- en
winterartikelen en lekkere delicatessen.

Leef je uit op de schaatsbaan of verzorg je
innerlijke mens in de gezellige winterbar.

CD&V Geel staat al jaren garant voor
bruisende evenementen in Geel.

Fosterfietsen
helpen mensen

op weg naar een
nieuwe job

Betere accommodatie voor de
sporters op het PUNT

Fosterfietsen...
Wat is dat nu weer ?

Geel investeert in het realiseren van nieuwe kleedkamers en
douches aan de turnzaal van de school van Punt.

Werkzoekenden zonder eigen vervoer kunnen voor 2 euro
per dag bij het Sociaal Huis een elektrische fiets huren om
te gaan solliciteren of om een opleiding te volgen die moet
leiden naar een nieuwe job. De fosterfiets doet hiermee zijn
intrede.

Deze realisatie vervangt de huidige douches en maakt dat
de school voor de turnlessen over goede omkleedruimtes
kan beschikken. Ook kunnen de verschillende verenigingen
(KWB, voetbal, korfbalclub, Chiro, …) daarmee genieten van
een betere accommodatie. Bovendien bevat ze
bergingsmogelijkheden voor de verenigingen die gebruik
maken van deze locatie.
CD&V Geel wil zoveel mogelijk mensen in goede
omstandigheden laten sporten. Sporten is gezond !

Sommige bedrijventerreinen in de regio zijn namelijk moeilijk
bereikbaar met het openbaar vervoer. Dankzij de fosterfietsen
worden de kansen verhoogd om een job te vinden.
Als CD&V Geel vinden WIJ het belangrijk om zoveel mogelijk
mensen aan een geschikte job te helpen.

Vernieuwende kinderopvang op
Sint-Dimpna: "De Bengelbende" !
Op de stedelijke basisschool Sint-Dimpna wordt voor
het eerst een opvangaanbod uitgewerkt dat verder
gaat dan de traditionele opvang.
De kinderen kunnen spelen met de al beschikbare materialen op
de school. De kinderen van de Bengelbende kunnen op die
manier iets bijleren en proeven van allerlei leuke activiteiten die
door de begeleiders en vrijwilligers worden uitgewerkt.
Het multifunctioneel gebruik van scholen biedt daarbij vele
mogelijkheden.

Fietspaden op de Tessenderloseweg
en betere inrichting van het
kruispunt met Winkelom
Aan het realiseren van fietspaden aan de Tessenderloseweg
wordt al jarenlang hard gewerkt. De afgelopen maanden kon
onze schepen Ben Van Looveren de laatste belemmeringen
tussen de betrokken partijen wegwerken. Ook het kruispunt
Winkelom – Tessenderloseweg zal tegelijkertijd veiliger ingericht
worden.
Subsidietrajecten duren altijd erg lang, maar lonen voor de
stadskas. De investering van ongeveer 2,5 miljoen euro zal bijna
volledig betaald worden door het Vlaams Gewest (fietspaden) en
door VMM (riolering).

De Geelse CD&V, met op kop onze OCMW-voorzitster Griet
Smaers en schepen Griet Verhesen, wil in de toekomst verder
inzetten op bijkomende en vernieuwende kinderopvang.

Als CD&V Geel zijn WIJ vooral erg blij dat de fietspaden er volgend
jaar eindelijk zullen liggen!

Aangename en stimulerende kinderopvang is voor alle Geelse

Ben Van Looveren en Jens Van Akeleyen maken van veilige

gezinnen met kleine kinderen een grote meerwaarde.

fietsenpaden in Geel een prioriteit.

Zonnepanelen op stadsgebouwen en
straatverlichting op LED-lampen
Zelf elektriciteit produceren met zonnepanelen en minder energie
verbruiken door over te schakelen op LED-straatlampen zijn "groene"
investeringen die op aangeven van CD&V Geel volgend jaar van start gaan.
Zo zullen er in 2018 zonnepanelen komen op 7 Geelse stadsgebouwen.
Het betreft de scholen van Winkelomheide, Larum, Zammel, de
muziekschool, de kinderopvang Burgstraat en Kemeldijk en het OCMW
Dagcentrum.
Ook in het verlichtingsnet zijn investeringen aangekondigd. De stad
investeert vanaf 2018 elk jaar fors in het vervangen van de oude lampen
door nieuwe LED-verlichting. Deze is niet alleen energiezuiniger, het vraagt
ook minder onderhoud. CD&V Geel wil meer zorg dragen voor ons milieu
en klimaat.

Samen met alle geïnteresseerde
Gelenaren bouwen WIJ met CD&V Geel
stelselmatig aan een betere toekomst
voor Geel.
Met de WIJ-groepen, werkgroepen over
de verschillende maatschappelijke
thema's zoals welzijn en zorg, vrije tijd en
verenigingsleven,
mobiliteit
en
openbare ruimte, landbouw, onderwijs
en economie ..., zijn WIJ reeds dit

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie
aan!

voorjaar van start gegaan.
Een groep geëngageerde Gelenaren, die
ondertussen aangegroeid is tot een
honderdtal mensen, hebben plannen
gemaakt voor een betere toekomst
voor Geel.
Een
veertigtal
acties
werden
weerhouden en de prioriteiten worden
nog voor het einde van het jaar, in
overleg met alle deelnemers, bepaald.

Uw lokale contactpersoon:
Roger Dams of Marcel Verachtert
voorzitter@cdenvgeel.be
Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvgeel

Tijdens het voorjaar 2018 willen WIJ dit
programmavoorstel bespreken met alle
Gelenaren.
Iedereen die als geëngageerde burger
wil meedoen met onze #WIJ Geel
beweging is meer dan welkom. Een
mailtje naar voorzitter@cdenvgeel.be of
een bericht aan een van onze
mandatarissen volstaat om aan te
sluiten.

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

#WIJ Geel

