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WIJ gaan voor nog
meer levenskwaliteit
in het centrum en in
de deeldorpen

Ontdek in dit blad de speerpunten en
een aantal nieuwe mensen voor
CD&V Geel.

GEEL

Ben Van Looveren en Marlon Pareijn
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REALISATIE VAN DE VERBINDING TUSSEN DE RING
EN DE RETIESEWEG

Een leefbaar en verkeersluw stadscentrum
Op welke CD&V-realisaties zijn
jullie trots?
Ben Van Looveren: In het thema
mobiliteit is de Noord-Zuidverbinding met de ingebruikname
van de fly-over (2013) en van de
N19g tussen Geel en Kasterlee (2014)
met voorsprong het belangrijkst.
Uiteraard ligt de oorsprong van deze
projecten al veel vroeger. Er is jaren
voor geijverd door mensen van onze
partij.
Marlon Pareijn: Helaas is de
termijn voor het realiseren van dit
soort projecten lang maar het geeft
wel de langetermijnvisie van onze
partij weer. Bovendien is het project
van de fly-over gerealiseerd met
bijzondere aandacht voor de fietser,
die het complex via een apart circuit
veilig kan gebruiken.
Waarom was dit zo belangrijk?
Ben Van Looveren: De fly-over heeft
een mobiliteitsprobleem opgelost
en was een eerste realisatie voor
beter regionaal verkeer. De verbinding tussen Geel en Kasterlee ontlast Ten Aard enorm en dit creëerde

leefbaarheid. Dit laatste is een
thema waar we sterk op willen
inzetten. Ten Aard kan als het ware
terug ademen en ook voor de
automobilist is een aparte weg
vlotter en beter.

“Een verademing voor
het ganse centrum”
Marlon Pareijn: Datzelfde willen
wij realiseren voor Sint-Dimpna en
een ruimer deel van het centrum
met het doortrekken van de Ring.
De aanwezigheid van vrachtwagens
en doorgaand verkeer is voor ons
één van de grootste mobiliteitsproblemen in Geel. De realisatie zal
een verademing zijn voor de stad.
Het zal bijvoorbeeld ook straten als
Katersberg en Dr.-Van de Perrestraat
verder ontlasten.
Wat zijn jullie concrete ambities?
Marlon Pareijn: Ik wil echt
inzetten op een goed werkende Ring
en Antwerpseweg. Binnen de 6 jaar
moet er een definitief tracé op tafel

liggen voor de verbinding tussen
Ring en Retieseweg. Verder wil ik de
juiste stappen doorlopen om het
eerdere mobiliteitsplan goed uit te
voeren. De parkings moeten vlot
bereikbaar zijn om makkelijk en
logisch in en uit Geel te geraken
zonder zoekverkeer. Dit kan ook het
handelscentrum doen aanzwellen.
Een laatste heel belangrijk werkpunt
is snel werk maken van een
duidelijke
signalisatie,
zodat
niemand zijn weg nog moet zoeken.
Ben Van Looveren: Een optimale
regionale mobiliteit is de enige
manier om de mobiliteitsdruk in de
stadskern en de dorpen op te lossen
omdat het doorrijdend verkeer zal
verminderen. Geel groeit en
mobiliteit neemt toe. Het is aan ons
om te zorgen dat het leefbaar blijft.
Ik ga hier zelf hard over waken en
aan werken. Om deze ambities waar
te maken willen wij weer de
grootste partij worden om op die
manier dit project en mobiliteit in
het algemeen weer in handen te
krijgen.

Hoe moet Sint-Dimpna volgens
jullie evolueren?
Karolien
Leysen:
Het
SintDimpnaplein is geen aantrekkelijke
omgeving. Ik wil me inzetten om
hier de volgende jaren voor echte
verbetering te zorgen. De aanleg van
een grote ‘multifunctionele’ groene
zone op het huidige domein van de
tekenschool moet een goede start
zijn om de leefbaarheid te vergroten.
Raf Tormans: Verder word je
op
Sint-Dimpna
dagelijks
geconfronteerd met onveilige
situaties. Er liggen hier maar liefst
vijf scholen die samen goed zijn voor
ongeveer 2.300 leerlingen. Voor het

Sint-Dimpnaplein pleiten we op
korte termijn voor volwaardige en
veilig ingerichte fietspaden.

“De verkeersveiligheid
verhoogt,
luchtkwaliteit verbetert en de
leefbaarheid in onze
kern zal letterlijk ‘verademend’ zijn.”
Het Schuttershof zal de eerste Geelse fietsstraat worden en de Burgstraat is een toekomstige kandidaat.
Fietsstraten geven absolute voor-

rang aan de fietsers, maar zorgen er
tegelijk toch voor dat de bereikbaarheid voor ander verkeer blijft.
Fonsy Bellinckx: Op dit moment
zijn het Sint-Dimpnaplein, de
Logen, de Retieseweg en de Gasthuisstraat eigendom van het Vlaams
gewest. Als de ontsluiting van de
Ring een feit is kunnen dit gemeentewegen worden en hebben we zelf de
mogelijkheid om deze verkeersluw
in te richten met aandacht voor
zwakke weggebruikers. De effecten
zijn duidelijk: verkeersveiligheid
verhoogt, luchtkwaliteit verbetert
en de leefbaarheid in onze kern zal
letterlijk ‘verademend’ zijn.

Karolien Leysen, Raf Tormans en Fonsy Bellinckx
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EEN STERKE, VERNIEUWENDE
EN TOEGANKELIJKE ZORG VOOR
IEDEREEN

Inzetten op ervaringsdragers,
buurtzorgnetwerken en
een zorgregisseur
Wat zijn de belangrijkste
realisaties van deze legislatuur
wat zorg en welzijn betreft?
Griet Smaers: De kinderopvang
‘Bengelbende’ werd verder uitgebouwd met meer opvanguren,
een vrijetijdsaanbod en een nieuwe
locatie op Sint-Dimpna. Samen met
Meerhout en Laakdal realiseerden
we het ‘Huis van het Kind’. Binnenkort komt er ook een echt huis en
zal iedereen terecht kunnen in het
gebouw van Ecodroom voor onder
andere consultaties van Kind en
Gezin en opvoedingsondersteuning.
Brigitte Kempen: Via een behoeftenonderzoek bij Geelse senioren
geven we het ouderenbeleid
verder vorm. Een project dat
hieruit voortvloeide is dat van
de
buurtzorgnetwerken.
Vrijwilligers uit de buurt ondersteunen mensen met een kleine hulp
of boodschap. Het doel is om hen
langer in hun thuisomgeving te
kunnen laten leven.
Griet Smaers: Samen met de
gezondheidsraad werden mooie
acties opgezet. Voorbeelden zijn
de rookstopcampagne en de campagne voor meer veerkracht. Ik
ben ook echt trots op onze G-care
formule.
Waarom zijn deze belangrijk?
Griet Smaers: Investeren in kansen
van mensen behoort tot hét DNA

Ben Van Looveren en Marlon Pareijn

van CD&V. Als jonge moeder vind ik
gezondheid, opvoedingsondersteuning en een vernieuwend opvangbeleid cruciaal. Onze kinderen zullen
de toekomst verzekeren!
Brigitte Kempen: Ouderen zijn voor
CD&V
het
zilveren
kapitaal.
Investeren in hun persoonlijke zorgnoden, dit gekoppeld aan voldoende ondersteuningsaanbod, vormt
een belangrijke uitdaging voor een
aantrekkelijke en zorgzame stad als
Geel.
Griet Smaers: Het is zeer belangrijk om in te zetten op een sterk gezondheidsbeleid voor iedereen, ook
voor hen met minder kansen. Dat is
volgens ons het toonbeeld van een
gezond kansenbeleid. Een goede gezondheid is immers de basis om mee
te kunnen bouwen en werken in en
aan ons barmhartig en warmhartig
Geel.
Waarop willen jullie inzetten in de
toekomst?
Brigitte Kempen: Het verder uitbouwen van ‘Huis van het Kind’.
Daarnaast ook het uitrollen van
een buurtzorgnetwerk in elk Geels
deeldorp met een bijhorend ‘buurthuis’ ten dienste van het deeldorp.
Griet Smaers: Ik wil verder werk
maken van een zorgregisseur, die
fungeert als aanspreekpunt voor
Gelenaars met zorgvragen.

Brigitte Kempen en Griet Smaers

De mensen met een dringende hulpvraag worden nog te veel van het
kastje naar de muur gestuurd. Ze
moeten wegwijs gemaakt worden
naar de juiste opvang, instelling of
zorgverstrekker. Ook wil ik meer ervaringsdragers inzetten in een laagdrempelige, heel toegankelijke hulp
in bijvoorbeeld armoedebestrijding
of verslavingszorg.
Wat is voor jullie belangrijk in de
zorg?
Koen Sleeckx: Als coördinator van
de Vlaamse Beroepsvereniging voor
Zelfstandige
Verpleegkundigen
hecht ik veel belang aan de zorg voor
onze inwoners en zelfstandigen. Dit
alles met de parochie als hoeksteen
van onze steeds sneller evoluerende
maatschappij. In Zammel werd en
wordt er zeer hard gebouwd. Dit
zorgt voor een groei van het aantal
inwoners, alsook voor een steeds
grotere diversiteit. Belangrijk hierbij
is dat we zorg dragen voor onze
ouderen en mensen met een
zorgnood. Onze inwoners moeten
terecht kunnen in een kwaliteitsvol
ziekenhuis of zorgcentrum. Ook
thuis moet de patiënt op maat
kunnen worden verzorgd en dit
rekening
houdend
met
de
individuele doelen.

Karolien Leysen: Via G-care ondersteunen we mensen die het
moeilijker hebben in de beperking
van hun ziekenhuis- en gezondheidskosten. We trachten via een
begeleiding op vlak van gezondheid
hen beter te re-integreren. Ik pleit
voor de uitbreiding van G-Care zodat
ook kosten van huisarts, tandarts en
apotheker beperkt kunnen worden
voor mensen in armoede.
Karlien Huysmans: Voor wie ziek
of ouder wordt, willen wij samen
de beste middelen voorzien: betaalbaar én in je vertrouwde omgeving.
Want elke inwoner heeft recht op de
juiste zorg op zijn maat. Door efficiënte samenwerkingen aan te gaan,
kunnen we voor de Gelenaar een
voelbaar verschil maken.

Geert Hendrickx, Karolien Leysen
Karlien Huysmans, Griet Ceusters

Ben Van Looveren, Raf Tormans en Mathias Van Braband
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EEN ACTIEF EN BETER FIETSBELEID

Via investeringen in betere infrastructuur
en een uitgekiend fietsbeleidsplan
Wat heeft CD&V Geel, binnen
jullie bevoegdheden, voor de
fietser gerealiseerd?
Griet Verhesen: Bij de heraanleg
van wegen zorgen we steeds voor een
zo optimale invulling van de ruimte
voor de fietser en voetganger. Zo
krijgt
de
Tessenderloseweg
bijvoorbeeld
een
gescheiden
fietspad. We realiseerden overdekte
fietsenstallingen en het fietspunt
aan het station. Tijdens Palmenmarkt
zorgden we dan weer voor mobiele
fietsenstallingen, in samenwerking
met de provincie. We zijn ook volop
bezig om, samen met de scholen,
politie en stadsdiensten, van het
Route2School project een succes te
maken. Met al deze partijen willen
we een nieuwe digitale school
routekaart bekomen, waardoor
fietsers steeds de veiligste weg naar

school kunnen kiezen. Op dit
moment werken we ook mee aan de
voorbereidingen van de Fiets-OStrade tussen Balen en Herentals.
Waarom is dit zo belangrijk?
Griet Verhesen: Het aantal
Gelenaars stijgt gestaag. Onze stad
verdicht. De snelste manier om
van punt A naar punt B te geraken
is voor heel wat afstanden in Geel
al lang niet meer de auto, maar de
fiets. Daarnaast is fietsen gezond en
milieuvriendelijk. Wij koesteren
de leefbaarheid in Geel. Mobiliteit
met een prominente plaats voor de
zwakke weggebruiker is daar zeker
een belangrijk onderdeel van.
Waarop ga je inzetten in de
toekomst?
Griet Verhesen: We willen de kaart

van de fietser trekken met een veel
steviger jaarlijks budget om infrastructuur te verbeteren en conflicten
op te lossen. We willen sterk inzetten op de realisatie van bijkomende
fietspaden en overdekte fietsenstallingen. We willen zo snel mogelijk
evolueren naar een stad waar je
voelt dat je welkom bent op de fiets.
Ook blijven wij actief inzetten op het
promoten van de fiets bij alle
Gelenaars. Door samen te werken
met scholen, jeugdbewegingen en
sportverenigingen willen we kinderen en jongeren op de fiets krijgen,
want jong geleerd is oud gedaan.
In de volgende legislatuur wensen
we dat er een schepen voor
fietsbeleid komt zodat het belang
van dit thema in de verf wordt gezet.

Kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur voor Geel
Mathias Van Braband: Het zou een evidentie moeten zijn dat elke fietser zich
veilig kan verplaatsen in onze stad. Ik zie het dan ook als onze plicht om prioriteit te geven aan een
kwaliteitsvolle fietsomgeving. Wanneer de fietsende Gelenaar zich niet veilig voelt in het verkeer,
dan neemt hij gewoon weer de auto. Dit kunnen we vermijden door betere fietspaden en een
duidelijke signalisatie. Verder nog met fietsstraten waar het wenselijk is en zeker de verdere realisatie
en opwaardering van de talrijke trage wegen zoals hier in Winkelomheide. Kortom, we geven de
fietser meer ruimte. Niet enkel in het centrum is deze ruimte belangrijk, maar ook in en rond de
deeldorpen. Enkel op die manier krijgt de fietser zijn broodnodige en welverdiende plaats in het
verkeer.

Veilige schoolomgevingen voor iedereen
Raf Tormans: Als bezorgde ouder, wil je niets liever dan dat onze kinderen en hun vriendjes veilig
van en naar school kunnen. Ik vind het dan ook belangrijk dat we de verkeersveiligheid en
luchtkwaliteit rond alle Geelse schoolomgevingen maximaal proberen te verbeteren. Ik kijk uit
naar de resultaten van het Route2School project. Die resultaten moeten we gebruiken om samen
met de scholen en de buurten concrete verbeteringen te realiseren.

Griet Verhesen
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Nadine Laeremans

INVESTEREN IN EEN WARME GEMEENSCHAP

via jeugd- en sportinfrastructuur en
materiële medewerking voor verenigingen
Wat zijn de belangrijkste realisaties in deze legislatuur?
Nadine Laeremans: Bij de start van
deze legislatuur openden wij het
Sport- en Spelpark van SintDimpna. In het najaar starten de
werken op FC Beekhoek, vervolgens
komen de Leunen en FC Punt-Larum
aan de beurt. Voor de zaalsporten is
er de nieuwe sporthal De Doelen en
er komen nog twee nieuwe sporthallen: één in de Technische Schoolstraat en één aan de site Axion.
De materiële ondersteuning bleef
gratis en heel wat verenigingen
ondersteunden we met renteloze
leningen om hun (ver)bouwplannen
te realiseren. Wij stelden heel wat
gronden ter beschikking aan
verenigingen zoals de atletiekclub,
de kajakclub en de Sint-Aloysiusscouts. Met de oprichting van het
evenementenloket ondersteunen
wij zo goed mogelijk onze
verenigingen.
Het
gamma
activiteiten in het centrum is de
laatste jaren sterk uitgebreid. We
zochten naar een goede mix van
nieuwe activiteiten en het behouden

vanklassiekers zoals Geel Zomert, de
Dimpnadagen (met Gheelamania)
en de Eurofeesten.
Waarom is dit zo belangrijk?
Nadine Laeremans: Kwalitatief
goede en gevarieerde verenigingen
zijn voor ons prioritair. Het bloeiende en boeiende verenigingsleven
dat Geel kent in haar deeldorpen
en centrum, met daarbovenop de
initiatieven die door buurten
worden georganiseerd, dient maximaal te worden ondersteund. Zo
blijft Geel een gezellige stad met
enorm veel potentieel om een fijne
thuis te zijn voor alle Gelenaars.
Waarop wil je inzetten in de
toekomst ?
Nadine Laeremans: Als CD&V willen
we ons bloeiend verenigingsleven
over alle domeinen heen financiële
en infrastructurele ondersteuning
blijven geven. De materiële medewerking zullen we verder afstemmen op de noden van de gebruikers.
Ook willen we verder bouwen aan de
uitbreiding van kwalitatieve sport-

infrastructuur voor de clubs en
de recreant. Voor onze jongste
Gelenaars is spelen en ravotten heel
belangrijk. Daarom willen we, op
maat van elke buurt, zorgen voor
voldoende openbare ruimte. Het is
ook een doel om het label van
Kindvriendelijke Stad te behalen.
Wij geloven dat een Stad en een
buurt waar het aangenaam leven is
voor kinderen, ook leefbaar is voor
iedereen.
Seth De Boel: Het verenigingsleven,
dat draait op de eindeloze inzet van
vrijwilligers, is één van de
fundamenten die van Geel een
bruisende stad maken. Hierop
maximaal blijven inzetten is dus een
absolute must.
Carine Jacobs: Het betrekken van
inwoners,
ondersteunen
van
vrijwilligers en verenigingen vind ik
zeer belangrijk. We moeten
investeren in een veilige, warme
leefomgeving en een bloeiende
gemeenschap waarin jong en oud
zich goed voelt.

Seth De Boel, Carine Jacobs en Marcel Verachtert

DIMPNADAGEN 2020
Tradities zijn er om in ere te houden en
dus krijgen de vijfjaarlijkse Dimpnadagen
in 2020 een vervolg met onder andere de
voorstellingen van het totaalspektakel
GheelaMania en de Sint-Dimpna Ommegang.
Deze
grote
samenhorigheidsprojecten,
geïnspireerd door onze patroonheilige
Sint-Dimpna, worden ongetwijfeld één van de
hoogtepunten in onze stad. Noteer mei 2020
dus alvast met stip in je agenda!
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Luc Van Laer en Tinne Vangeel

Patrick Verreydt, Karlien Huysmans en Greet Vandeperre

EEN PROPERE, VEILIGE EN AANTREKKELIJKE STAD

via investeringen in netheid, duurzaamheid,
gemeenschapswachten en kernversterking
Waar hebben jullie op gebied
van veiligheid, netheid en duurzaamheid op ingezet?
Luc Van Laer: Wij moedigden
eigenaars van verwaarloosde
gebouwen aan om nieuwe
initiatieven te nemen in Geel.
Voor tien van onze stadsgebouwen
werkten wij een plan op maat uit
om energie te besparen. Oude
straatverlichting
gaan
we
vervangen door energie-zuinige
LED-verlichting.
Tinne Vangeel: In de politieraad hebben wij de inzet van de
eerste camera’s met nummeplaatherkenning bepleit. Die worden nu
stap voor stap uitgebreid. Met
de zitdagen van de wijkagent in
de deeldorpen en het dienstencentrum brachten wij agenten
ook tussen de mensen. In het
jeugdcentrum ‘De Bogaard’ en
het stadspark hebben wij door
herinrichting, snoeiwerk en meer

toezicht de site toegankelijker
gemaakt. Het stadscentrum hebben
we aantrekkelijker kunnen maken
door het aanstellen van de centrummanager. Samen met de handelaars
en de stadsdiensten regisseert hij
talrijke evenementen.
Luc Van Laer: We proberen zoveel
mogelijk initiatieven te nemen om
alles netjes te houden. Voorbeelden
hiervan zijn het zwerfvuilactieplan
‘Geen zwerfvuil in mijn muil’ en
de selectieve afvalinzameling op
evenementen.
Waarom vinden jullie dit zo
belangrijk?
Luc Van Laer: Sluikstorten is
een schandalig fenomeen dat we
moeten blijven aanpakken. De strijd
is moeilijk maar we moeten blijven
inzetten op een doorgedreven
controle en sensibilisering.
Tinne Vangeel: Een net en veilig
Geel bekom je niet alleen door in te
zetten op goede openbare stadsdiensten, vrijwilligers en verenigingen. Minstens even belangrijk is
door te werken aan een levendige,
aantrekkelijke en bewoonde stad.
Als we kijken naar de toekomst.
Waar willen jullie de focus leggen?
Luc Van Laer: Wij zetten verder in
op energiebesparende acties die een
hefboom betekenen in ons duurzaamheidsplan. In samenwerking
met politie, gemeenschapswachten,
stadsdiensten, verenigingen en vrijwilligers blijven wij gaan voor een
veilige en nette stad.
Tinne Vangeel: Wij willen een tand
bijsteken op vlak van onderhoud
van onze wegen, rioolputjes,
voetpaden (onder andere voor
rolstoelgebruikers en bejaarden),

fietspaden, parken en pleintjes.
Leegstand van winkels ombuigen
naar een aantrekkelijk, bereikbaar,
fietsvriendelijk handelscentrum en
nieuwe
handelaars
financieel
ondersteunen.
Greet Vandeperre: Na een loopbaan van 38 jaar bij de politie GeelLaakdal-Meerhout wil ik mij opnieuw
engageren voor onze lokale samenleving. Als moeder van vier kinderen
en zes kleinkinderen zijn duurzaamheid, verbondenheid en zorg mijn
belangrijkste
aandachtspunten.
Ik wil er mee voor zorgen dat we ons
nageslacht nog een aangename,
gezonde omgeving nalaten waar het
goed is om te leven voor iedereen.
Een plaats waar mensen zich veilig
en geborgen kunnen voelen en waar
het normaal is dat we voor elkaar
zorg opnemen. Ik ben er van overtuigd dat we daar ook plaatselijk aan
kunnen bijdragen.
Patrick Verreydt: Als brandweerman en ambulancier draag ik
veiligheid hoog in het vaandel.
Samen met onze partij wil ik werken
aan een veiligere stad. De verkeersonveilige punten wegwerken en het
algemene veiligheidsgevoel verbeteren zijn voor mij persoonlijk heel
belangrijk. Verder vind ik het
belangrijk dat we verder inzetten op
wijkagenten, die dicht bij de mensen
staan.
Karlien Huysmans: Ik vind het
belangrijk dat er groene ruimtes
gecreërd worden die openbaar
kunnen worden aangewend als
ontmoetingsplaats.
Een
mooi
voorbeeld hiervan is de tuin
van de pastorij in Larum die in
samenwerking
met
Larumse
verenigingen werd gerealiseerd.

Stad en
provincie

Roger Dams, Marlon Pareijn, Peter Bellens, Nicole Boonen,
Griet Smaers en Marcel Verachtert

EEN GESLAAGDE SAMENWERKING
Gedeputeerde Peter Bellens en provincieraadslid Nicole
Boonen blikken tevreden terug op een reeks realisaties
waarin stads- en provinciebestuur een perfecte tandem
vormden.
Wat zijn voor jullie belangrijke realisaties?
“Samen hebben we ingezet op een beleid dat dicht bij de
mensen staat,” verklaart Bellens. Het LEADER-project
ArmenTeKort brengt kansrijke en kansarme mensen bij
elkaar. G-Care, dat de huisartsen heel nauw met het
OCMW laat samenwerken, legt de link tussen betaalbare
en toegankelijke gezondheidszorg en de strijd tegen
armoede.
“1+1 is vaak 3,” vult Nicole Boonen aan. Denk maar aan
de manier waarop we samen een doorstart hebben gerealiseerd voor het bedreigde fietspunt. Dat resulteerde
zelfs in extra service buiten de stationsomgeving, bijkomende jobs in de sociale economie én een pop-upfietsenstalling die ingezet wordt tijdens Palmenmarkt en
toekomstige evenementen.
Wat kunnen we nog verwachten?
“Over enkele maanden begint de aanleg van de
Fiets-O-Strade. Verder gaan we met het nieuwe
dorpenbeleid inzetten op levendige en leefbare
deeldorpen. Dit willen we realiseren door een proces van
participatie en co-creatie tussen de lokale besturen en de
bevolking,” besluit Bellens.

Wist je dat…

i we momenteel deur-aan-deur gaan in alle deeldorpen om met jullie inbreng ons programma te
verfijnen
i we met de CD&V caravan leuke burgerbabbels
organiseren in de deeldorpen
i Rosemarie Vandenbergh de drijvende kracht is
achter het buurtzorgcentrum van Oosterlo
i er heel wat Geels talent op de planken van Geel
Zomert staat
i er sinds 2016 meer dan 1.000 extra kindplaatsen
zijn bijgekomen voor de speelfabriek en de sport- en
cultuurkampen
i je op de Leunen gratis in openlucht kan gaan
fitnessen
i we op 8 september onze verkiezingsmeeting gepland hebben met de voorstelling van alle kandidaten
i je binnenkort het volledige verkiezingsprogramma
van CD&V Geel op onze website kan vinden

Blijf op de hoogte!

Meer weten over onze initiatieven? Schrijf je dan in op
onze nieuwsbrief via www.cdenvgeel.be en volg ons
op Facebook en Instagram!
Dit blad is een uitgave van CD&V Geel. Heb je
vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via
info@cdenvgeel.be.
Verantwoordelijke uitgever:
Roger Dams, Scheplakens 2, 2440 Geel.

