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Voorwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt het bestuursakkoord van stad Geel voor de bestuursperiode 2019 – 2024. 

Dit bestuursakkoord is tot stand gekomen door de integratie van de verkiezingsprogramma’s van N-VA en 
CD&V Geel, aangevuld met voorstellen uit de stadsdiensten en de vele memoranda van Geelse organisaties 
die ons naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 bezorgd werden.  

In dit document komen zowat alle beleidsdomeinen aan bod en worden heel wat nieuwe en innovatieve 
ideeën verwerkt, we vermelden ook steeds een reeks concrete acties. Het kader waarin dit bestuurakkoord 
vormgegeven wordt, zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de stad Geel ondersteunt (zie 
bijlagen). 

De volgende 6 jaar willen wij als beleidspartijen investeren in levenskwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. 

Investeren betekent de inzet van mensen en middelen om te bouwen aan een stad voor de toekomst. 
Daarbij zal prioritair ingezet worden op het verhogen van de levenskwaliteit, de veiligheid en de 
duurzaamheid. In deze inleiding willen wij graag enkele bijzondere ambities toelichten. Deze vormen de 
belangrijkste speerpunten van ons toekomstig beleid. 

Geel wil naast een zorg-, onderwijs- en levendige stad de volgende jaren een kindvriendelijke stad worden. 
We willen de levenskwaliteit voor elke Gelenaar garanderen, dit wil zeggen kansen geven aan het jonge 
volkje om te leren en te groeien naar volwassenheid, maar evengoed inzetten op comfortabel ouder 
worden thuis als het kan, in gespecialiseerde zorgomgevingen als het noodzakelijk wordt. 

Levenskwaliteit heeft ook te maken met de mogelijkheid om gebruik te maken van de nodige en aangepaste 
infrastructuur. 

Geel wil nog meer een veilige stad worden. In eerste instantie door een verbetering van de 
verkeersveiligheid en een vlottere mobiliteit. Een sterk fietsbeleid en bijzondere aandacht voor de zwakke 
weggebruikers staan daarbij centraal. Verder blijven we inzetten op een veilige samenleving waar het goed 
is om te wonen en te leven.  

Lokale besturen, en dus ook de stad Geel, spelen een cruciale rol in de realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen of afgekort SDG’s (Sustainable Development Goals). Om deze reden gebruiken 
wij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als kader voor het maken van het bestuursakkoord voor de 
periode 2019 - 2024. We zullen als bestuur samen met onze administratie rekening houden met ieders 
verantwoordelijkheid en al onze acties in dit kader evalueren en bijsturen als dat nodig is. Geel wil zich, als 
barmhartige stede, op dit vlak profileren als voortrekker en inspirator. Het zit de Gelenaren sinds 
mensenheugenis in de genen om zorgzaam om te gaan met alles wat leeft en met grote bezorgdheid voor 
de toekomst van de volgende generaties. 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken in Geel, samen met alle Gelenaren, een maximale 
bijdrage zal leveren aan het behalen van onze ambitieuze doelstellingen om zo een mooie toekomst van 
onze planeet, onze stad en onze mensen te waarborgen. 

Vera Celis en Ben Van Looveren  
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1. Mobiliteit en fietsbeleid  

Geel is één van de sterkst groeiende steden in Vlaanderen en dat 
brengt heel wat uitdagingen met zich mee. 

Bovendien ligt Geel geografisch in het midden van de Kempen, 
tussen 2 belangrijke autostrades (E313 en E34) waardoor we heel 
wat verkeer te verwerken krijgen. Dit doorgaand verkeer willen wij, 
op een doordachte manier, bannen uit onze stads- en dorpskernen. 
Geel moet goed bereikbaar zijn, maar beperkt doorrijdbaar voor de 
auto. Daarom moet er ingezet worden op een duurzame, slimme en 
evenwichtige mobiliteit die maximaal wordt afgestemd op de 
ruimtelijke ordening. Daarom zal dit bestuur de mobiliteitsdienst 
van de stad verder uitbreiden om sterk te focussen op het 
waarmaken van onze ambities.  

We willen alerte burgers de kans geven om mee te werken aan een 
kwalitatieve openbare ruimte. Daarom zullen we nadenken over een 
digitaal platform waarbij burgers kunnen aangeven waar 
verkeersborden moeten aangepast worden, waar weginfrastructuur 
in slechte staat is, waar er zwerfvuil ligt… 

Het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, 
privévervoer) is hierbij belangrijk, waardoor er extra aandacht 
besteed wordt aan de zachtere vervoersvormen. Door een sterk 
beleid wordt Geel geleidelijk een fietsstad. De basisbereikbaarheid 
met de auto uit de deeldorpen en de buurgemeenten blijft wel 
gegarandeerd. 

Stappers 
Om de veiligheid en het comfort van de voetgangers te verzekeren 
is het absoluut van belang dat de voetpaden in de Geelse kernen 
verbeteren, zowel door onderhoud als door vernieuwing. De 
voetpaden moeten hiervoor op een systematische manier o.l.v. 
toegankelijkheidsexperts gescreend worden. De resultaten van deze 
screening worden verwerkt in de acties van het meerjarenplan. De 
voetpaden en oversteekplaatsen aan woonzorgcentra en scholen 
krijgen hierbij extra aandacht. 

Bij nieuwe verkavelingen of infrastructuurwerken wordt er steeds 
maximaal rekening gehouden met de voetganger. In de autoluwe 
winkel-wandelstraten zal dit gebeuren met extra aandacht voor 
vergroening. 

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. 

Trappers 
De fietser verdient meer plaats in het straatbeeld. Tijdens deze legislatuur wordt een duidelijke visie 
ontwikkeld over hoe fietsen in onze stad kan aangemoedigd worden en welke infrastructuur daarvoor nodig 
is.  
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Deze visie zal tot stand komen met participatie van burgers, organisaties en verkeersdeskundigen met als 
doel een echte fietscultuur te creëren. Zo worden we een fietsvriendelijke stad.  

Deze visie zal resulteren in een fietsnetwerk waarbij de fietser via snelle functionele, veilige en alternatieve 
routes (de zogenaamde trage wegen) zich snel vanuit de deeldorpen en bredere regio naar en binnen het 
centrum kan verplaatsen. 

Deze visie zal zich vertalen in concrete acties in het nieuwe meerjarenplan. We streven naar minstens 
500.000 euro per jaar om het fietsbeleid in praktijk om te zetten. Dit budget dient om o.a. bestaande 
infrastructuren te verbeteren, om nieuwe fietspaden te creëren, om verkeersconflicten op te lossen, om 
elektrische laadpunten te installeren, om (overdekte) fietsstallingen te voorzien, om ruimte te creëren voor 
de fietser en om missing links tussen fietspaden en trage wegen op te lossen.  

We streven er naar dat alle invalswegen van en naar het centrum en de deeldorpen worden uitgerust met 
veilige fietspaden, bij voorkeur vrij liggende fietspaden. Bij grote gelijkvloerse gekruiste wegen moet er 
nagedacht worden over fietstunnels, fietsbruggen, vierkant groen en andere veilige alternatieven. Ook in 
het centrum moet men nadenken over gescheiden fietspaden in sommige straten. Dit zal echter niet altijd 
mogelijk zijn. In het kerngebied van het stadscentrum worden stapsgewijs fietsstraten geïntroduceerd. Het 
doel is om meer fietsveiligheid te creëren en het gemotoriseerde verkeer in de Geelse kernen te 
ontmoedigen.  

Rond elke schoolomgeving wordt een actieplan opgesteld om een veiligere en gezondere schoolomgeving 
te creëren en het aandeel niet-gemotoriseerd verkeer naar school te vergroten. Deze opstart is reeds 
gemaakt via route2school en moet nu verder geconcretiseerd worden met de participatie van 
schoolbestuur, ouders, kinderen, leerkrachten, buurtbewoners, politie, fietsersbond en andere 
belanghebbenden. Met de route2school-kaart hebben we een prachtige tool aangemaakt met de nodige 
participatie. In deze bevragingen werden heel wat problemen in kaart gebracht. Het moet de ambitie zijn 
van dit bestuur om alle oranje, en rode punten weg te werken, zeker op de lokale wegen. 

Openbaar vervoer 
Het bussenplan in Geel moet herbekeken worden in samenspraak met de nieuwe vervoersregio die in 2020 
operationeel zou moeten zijn.  

Het doel is om de bushalte op de markt te laten verdwijnen en te vervangen door de nieuwe bushalte op 
de Werft die geïntegreerd zal worden in een vernieuwde Havermarkt met een groenere uitstraling. Dit zal 
mogelijk ten koste gaan van enkele parkeerplaatsen maar parkeren zal een belangrijke functie blijven van 
de Havermarkt.  

De 4 belangrijkste bushaltes in Geel worden dan Thomas More, AZ Sint-Dimpna, Werft en station. 
Bijkomend zal het bestuur bekijken met De Lijn (of andere vervoerspartners) of het mogelijk is om kleinere 
bussen te laten rondrijden in het stadcentrum.  

We werken verschillende mobiliteitsknooppunten “Mobipunten” uit aan strategische attractiepolen zodat 
vlot kan overgeschakeld worden van (deel)fiets, (deel)auto, (aangepast) openbaar vervoer of andere 
duurzame vervoersalternatieven. Op deze manier wordt de “basisbereikbaarheid” voor iedereen 
gegarandeerd en wordt er meer ingezet op duurzaam (niet privé) vervoer. 

Privé vervoer 
De opstart van de herziening van het mobiliteitsplan werd gerealiseerd in de vorige legislatuur. Deze wordt 
in het begin van de huidige legislatuur gefinaliseerd. Dit mobiliteitsplan moet op een stapsgewijze manier 
ingevoerd worden.  

Er wordt deze legislatuur hard ingezet om de verkeersdoorstroming op zowel de Antwerpseweg als op de 
Ring te verbeteren. Hierdoor wordt Geel toegankelijker en zal er minder sluipverkeer door de woonkernen 
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zijn. Dat zal steeds in samenspraak moeten gebeuren met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die 
beheerder is van deze wegen.  

Als stadsbestuur blijven we alert toezien op de correcte uitvoering door AWV van de geplande werken aan 
de ventwegen op de Antwerpseweg, het herinrichten van huidige rondpunt met verkeerslichten op de 
kruising van de Westelijke Ring en de Antwerpseweg (waarbij onze voorkeur gaan naar een ondergrondse 
kruising), de herinrichting van de Molseweg tussen Ring Geel en Ring Mol en het verkeersknooppunt op de 
Ring ter hoogte van Thomas More/KUL. 

Om het sluipverkeer te verminderen in straten die hier zeer gevoelig voor zijn, zal het bestuur in 
samenspraak met de bewoners, een visie opbouwen om dit tegen te gaan. 

Verder is het voor deze coalitie heel belangrijk dat er een verbinding komt van de Geelse Ring met de 
Retieseweg (N118). Dit om het Geelse centrum, meer bepaald de dorpskern van Sint-Dimpna, leefbaarder 
te maken. De opstart van dit dossier is tijdens de vorige legislatuur gebeurd. Het Geelse bestuur blijft 
maximaal wegen op dit dossier zodat er binnen deze legislatuur met maximale participatie een beslissing 
zal zijn over het definitieve tracé. We willen er zelfs voor pleiten dat er een tracé wordt vastgelegd om (op 
lange termijn) de Ring rond te maken. Op korte termijn wil het stadsbestuur in samenwerking met de 
hogere overheid bekijken hoe we het doorgaand (zwaar) verkeer op het Sint-Dimpnaplein en de 
Gasthuisstraat, via de N118, kunnen ontraden of zelfs kunnen verbieden.  

Verder zal het parkeerplan in Geel herbekeken worden, zowel qua zones als qua tarieven. Hierbij zal ingezet 
worden op nieuwe technologieën om het parkeren gebruiksvriendelijker te maken. Het contract met de 
huidige parkeerbeheerder zal deze legislatuur aflopen wat nieuwe opportuniteiten creëert. We willen Geel 
aantrekkelijk houden door een lage en duidelijke tarifering op de centrumparkings. De verschillende 
centrumparkings moeten vlot en logisch bereikt worden vanaf de Ring met een duidelijkere bewegwijzering 
en logische benamingen. Dit zal ook gerealiseerd moeten worden in samenspraak met AWV. Bovendien 
wordt het parkeerplan digitaal uitgewerkt waar alle modaliteiten (bushaltes, trein, autodeelplaatsen, 
fietsenstallingen) op aangeduid worden. Ook de vlotte manier om naar onze buurgemeenten en 
autosnelwegen ter rijden vanuit de centrumparkings moet duidelijk zijn. 

Deze coalitie wil “kiss and ride” zones installeren op strategische plaatsen zoals bv. in de buurt van de Markt. 
Verder wil dit bestuur blijven ijveren dat er een parkeeroplossing komt aan het ziekenhuis die zowel door 
de buurt, de school als door de bezoekers van het ziekenhuis kunnen gebruikt worden. Ook voor het 
complex project Stationsomgeving wordt een ruime parking voorzien zodat pendelaars niet gehinderd 
worden om in Geel de trein te nemen. Ook wordt de mogelijkheid van grotere randparkings verder 
onderzocht. Deze kunnen vooral hun nut bewijzen bij evenementen en een goed alternatief zijn voor 
werknemers uit het centrum.  

Concrete acties voor de komende zes jaar: 
 het uitbreiden van de mobiliteitsdienst 
 een digitaal platform ontwikkelen voor screening van het openbaar domein 
 screening van voetpaden met plan van aanpak voor de knelpunten 
 een duidelijke visie op fietsen in Geel met daarbij eveneens een plan van aanpak om onze 

infrastructuur hierop af te stemmen 
 een actieplan om veilige schoolomgevingen te realiseren 
 de ontwikkeling van een verkeerspark 
 begeleiding van scholen bij uitstappen met de fiets door verkeersvrijwilligers 
 uitbouwen van mobiliteitspunten met autodelen, deelfietsen… 
 het finaliseren van het mobiliteitsplan 
 een visie opbouwen om sluipverkeer tegen te gaan 
 herbekijken van het parkeerplan 
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 randparkings creëren 
 duidelijke bewegwijzering (binnen Ring) 
 het creëren van kiss and ride zones op strategische plaatsen 
 voorzien van een “kaart of technologie” om parkeervriendelijk parkeren voor verzorgende 

professionelen (huisartsen, verpleegkundigen, thuiszorg) toe te laten 
 We maken de oplaadpunten beter kenbaar bij iedereen. 

Acties in samenwerking met andere partners 
 het herbekijken van het bussenplan i.s.m. de vervoersregio 
 duidelijkere bewegwijzering langs de Ring 
 het vervolledigen van de studie ‘Regionale Ontsluiting Ring Geel’  
 het ontraden van of een verbod op doorgaand verkeer N118 (Retieseweg - Gasthuisstraat – 

Diestseweg – Pas en Fehrenbach) 
 ventwegen en aanpassingen op Antwerpseweg 
 aansluiting Geelse naar Molse Ring en ventweg(en) met vrij liggende fietspad 
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2. Veiligheid 

Het handhaven van veiligheid is één van de belangrijkste taken van 
een overheid en een fundamenteel recht van elke burger. De 
veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale 
verantwoordelijkheid van alle burgers. Het gaat om een collectieve 
verantwoordelijkheid voor de stad, door de stad en al haar 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.  

Veiligheid is meer dan een sterk en goed uitgebouwd 
veiligheidsapparaat. Veiligheid gaat ook over het geborgen voelen in 
een gemeenschap, een buurt, een dorp, een stad. Hierbij moet 
preventie en een sterke gemeenschapsopbouw, buurtzorg, 
burenbemiddeling, inzet op de goede relaties in een buurt en 
gemeenschap hoog op de agenda staan.  

De Gelenaars kennen hun straat, hun buurt, hun wijk als geen ander 
en kunnen zo, samen met de overheid, tot een veilige gemeenschap 
komen. Hierbij zijn sociale controle, inbedding en geborgenheid 
belangrijke randvoorwaarden voor de garantie van algemene 
veiligheid. Zij zijn ook een sterke buffer tegen allerlei vormen van 
overlast of hinder in een wijk.  

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 -gevoelens 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. De stad wil 
daarom een bijzonder beleidspakket tegen allerlei vormen van 
hinder en overlast waarmaken waarbij ook aandacht zal gaan naar  
de handhaving van deze maatregelen. 

Concrete acties voor de komende zes jaar 
 Streven naar een goede, klantvriendelijke dienstverlening 

door de veiligheidsdiensten, waarbij een optimale 
samenwerking tussen deze veiligheidsdiensten 
noodzakelijk is (politie, brandweer, civiele bescherming, gemeenschapswachten). Het gaat hierbij 
over inzet op burenbemiddeling, wijkwerking, buurtzorg en gemeenschapsopbouw door een 
gezamenlijke aanpak tussen veiligheidsdiensten, sociaal huis en gemeenschapswachten;  

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

 Gerichte controles op snelheid en rijden onder invloed. De capaciteit voor verhoogde handhaving 
moet versterkt worden;  
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 Intelligente uitbreiding van het cameranetwerk en het Traffic Control System en eventueel andere 
nieuwe technologieën om zowel een verhoogd toezicht op verkeersovertredingen als versneld en 
adequaat politioneel en gerechtelijk onderzoek te kunnen garanderen; 

 We promoten en versterken de Buurt Informatie Netwerken (BIN) en Winkel Informatie Netwerken 
(WIN). Daarbij kan de uitrol van buurtzorgnetwerken in de Geelse dorpen een versterkend effect 
geven aan de BIN en WIN-werking; 

 We kiezen voor een kordaat lik-op-stukbeleid tegen drugs en criminaliteit.  
 Bij de opmaak van het veiligheidsplan besteden we doorgedreven aandacht aan de strijd tegen 

fysieke en verbale agressie tegen personen, verslavingsproblematiek, verkeersveiligheid, diefstal 
en woninginbraken zowel naar controle, interventie als beleidsvoorbereiding  

 De politie moet aanwezig en aanspreekbaar zijn. Daarom voeren we een veiligheidsbeleid dat kort 
bij de burger staat en waar de politie aanwezig in het straatbeeld verschijnt. 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 dan ook erg belangrijk. 

 Versterken van de dienstverlening van de politie, met o.a. een adequate, snelle opvang en 
begeleiding van geweldslachtoffers. 

 We kiezen uitdrukkelijk voor een multidisciplinaire aanpak van huiselijk en familiaal geweld.  
 We blijven investeren in het LIVC (Lokaal Integrale VeiligheidsCel) met aandacht voor een ruimer 

sociaal veiligheidsbeleid. 
 We blijven investeren in een degelijke uitrusting en training van onze veiligheidsdiensten. 
 Een goed uitgebalanceerde GAS-reglementering, dat slim en fijnmazig worden aangewend voor 

diverse vormen van hinder en overlast. Gaande van sluitstorten 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 zetten we in op de sensibilisering en coaching van 
de organisatoren van fuiven zodat lawaai en eventuele andere overlast worden beperkt. 

 In samenwerking met IOK nemen we verdere preventieve maatregelen tegen sluikstorten en 
afvalhinder. 
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3. Onderwijsstad Geel 

Geel is een onderwijsstad met kwaliteitsvol onderwijs over alle 
niveaus. Alle netten, (vrij, stedelijk en gemeenschapsonderwijs) zijn 
aanwezig op het Geels grondgebied. Hier zijn we trots op en dit 
willen we behouden en verder uitbouwen. Het aanbieden van 
basisonderwijs willen we nabij elke (dorps)kern behouden. 

De stad moet in deze een actieve en coördinerende rol blijven 
opnemen, ook lokaal flankerend onderwijsbeleid aansturen en de 
regie voeren over gezamenlijke en school-overschrijdende 
projecten. Er is momenteel heel wat overleg dat door de stad wordt 
geïnitieerd en waar onderwijspartners rond de tafel zitten. Zo is er 
de net-overschrijdende vergadering basisonderwijs en secundair 
onderwijs, het overleg schoolondersteuning Geel waar Arktos de 
trekker is en waar de projecten rond naadloze flexibele trajecten en 
time-out besproken worden en de onderwijsraad. Voor het 
onderwijs waar de stad als inrichtende macht optreedt is er nog de 
directievergadering van het stedelijk onderwijs, de schoolraad en 
het directie overleg DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs).  

Het stadsbestuur wil deze regierol blijven opnemen en nog meer 
structureren. Het project SOM (Samen Onderwijs Maken) uit Leuven 
kan voor ons als leidraad dienen. Het bestuur wil via het lokaal 
flankerend onderwijsbeleid ook inzetten op gezamenlijke projecten 
met de secundaire scholen en/ of hoger onderwijs rond zorg en 
brede taalondersteuning, diversiteit en gelijke kansen, gezondheid, 
beweging en veiligheid. We optimaliseren de samenwerking tussen 
de CLB’s (Centrum voor LeerlingBegeleiding), elk kind verdient een 
degelijke studiebegeleiding ongeacht het net waarin de leerling 
schoolloopt. Er zijn nu al heel wat projecten waarin de basisscholen 
en dienst gelijke kansen samenwerken (bv. huiswerkbegeleiding). 
Hier is een grote nood aan en deze samenwerking moeten we verder 
ondersteunen. 

Scholen maken altijd deel uit van een wijk, de gemeenschap en de stad. Scholen moeten dan ook hun rol in 
die brede omgeving optimaal spelen en participeren in veilige en duurzame wijken. Het concept “brede 
school” wordt sterk aangemoedigd met samenwerking tussen de buurt, ouders, verenigingen en andere 
partners. Het multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur voor de lokale buurt en gemeenschap 
willen we aanmoedigen.  

Daarnaast willen we het gemeenschappelijk leerlingenvervoer evalueren en waar nodig bij sturen. 

Scholen die een capaciteitsprobleem hebben, maken gebruik van een CAR (Centraal aanmeldingsregister). 
Daarom zal dit bestuur het digitaal aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs en secundair onderwijs 
gezamenlijk uitwerken met zoveel mogelijk basisscholen en secundaire scholen. Idealiter willen we graag 
één systeem implementeren voor alle scholen die hieraan willen meewerken.  

Alle kinderen die in Geel naar school gaan, kunnen genieten van het cultuuraanbod in ons cultureel 
centrum, krijgen extra sportdagen georganiseerd door de sportdienst, krijgen zwemlessen van 
gebrevetteerde zweminstructeurs en kunnen kennismaken met de werking van de bibliotheek. Dit willen 
we ook deze legislatuur verderzetten.  
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Kinderen moeten binnen het leerplichtonderwijs ook verkeersopvoeding krijgen met inzicht en opleiding in 
veilig verkeer. Daarom wil dit bestuur het gezamenlijk fietsexamen voor alle leerlingen van het zesde 
leerjaar blijven promoten en verder verfijnen. De verkeers- en fietsdag met een specifiek aanbod voor de 
verschillende scholen blijft een belangrijk project. Ook dient de begeleiding van verkeersgerelateerde 
schoolactiviteiten permanent geëvalueerd te worden. Verder zal de stad op zoek gaan naar een locatie waar 
er een verkeerspark kan worden ontwikkeld waar elke school aan verkeerseducatieve lessen/projecten kan 
deelnemen. Kinderen kunnen hier in de praktijk op een veilige manier kennismaken met het verkeer. We 
trachten dit te realiseren samen met de gemeenten Laakdal en Meerhout.  

Na het beëindigen van secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen verder studeren of verkennen ze de 
arbeidsmarkt. Afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt blijft een belangrijke uitdaging, 
ongekwalificeerde uitstroom legt een hypotheek op de toekomst. Daarom wil de stad, in samenwerking 
met de scholen, inzetten op het organiseren van jobbeursen, stageprojecten ondersteunen, opleidingen in 
het kader van duaal leren stimuleren, samenwerken met Fablab en Cocoon (startup 2440) en ondersteuning 
bieden aan studenten die denken aan de oprichting van een eigen zaak (startups).  

Het RTC (Regionaal Technologisch Centrum) biedt sterke en praktische opleidingen aan, die op maat van 
bedrijven en KMO’s aangeboden worden. Samenwerking tussen RTC, leerplichtonderwijs en bedrijven biedt 
enorme mogelijkheden aan onze jongeren, hier willen we als bestuur maximaal op inzetten. 

Geel is de enige stad in de Kempen met zowel hoger als universitair onderwijs. Dit moet gekoesterd en 
maximaal benut worden. De stad wil daarom de goede contacten met Thomas More en KU Leuven verder 
uitdiepen. Het is een troef die zowel op vlak van onderwijs, studentenvoorzieningen als op vlak van 
innovatie en economische aantrekkingspool nog meer kan worden uitgespeeld. Wij blijven dus verder 
inzetten op de wetenschaps- en innovatiecampus in de buurt van Thomas More en KU Leuven. Deze 
innovatiecampus kan en moet een ontmoeting- en vestigingsplaats zijn voor innovatief talent, starters en 
groeiers die onderzoeksteun krijgen van het hoger onderwijs. Deze site kan en moet op termijn plaats 
kunnen geven aan vele nieuwe bedrijven, een startersincubator en meer dan 3000 jobs. 

In samenwerking met de stad en Thomas More/KU Leuven moet ingezet worden op veiligheid van 
studentenfuiven, op een voldoende en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor studenten met respect voor de 
buurt. Een studentenstad moet fijn en aangenaam zijn voor iedereen.  

Stedelijk onderwijs en Kunstonderwijs 
Het Geelse stadsbestuur is inrichtende macht van verschillende stedelijke basisscholen (SBS De Burgstraat, 
SBS Geel Zuid met de Steltloper en de Bollenboom, SBS Larum, SBS De Katersberg, SBS Winkelomheide), en 
de SAIO (School voor Aangepast en Individueel Onderwijs). Deze scholen hebben elk hun kwaliteiten en 
hun eigenheden en dit wil het stadsbestuur ook behouden. We willen in al onze scholen inzetten op een 
inclusief en sterk zorgbeleid. Het ondersteuningsnetwerk heeft hierin ook een belangrijke rol, hier zal verder 
in geïnvesteerd worden want elk kind moet maximale ontwikkelingskansen krijgen. Hierbij speelt SAIO als 
regionale trekker van het ondersteuningsnetwerk een belangrijke rol.  

Verder zal uiteraard de maximumfactuur in al deze scholen gerespecteerd worden.  

Het bestuur wil blijven inzetten op een goede, duurzame, multifunctionele infrastructuur voor al de Geelse 
stedelijke scholen. Zo wordt er de komende jaren o.a. een uitbreiding voorzien van de stedelijke basisschool 
Katersberg, een renovatie van de school van Zammel en moet er gezocht worden naar een nieuwe locatie 
voor SAIO.  

Voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans en voor de stedelijke academie voor beeldende 
(en audiovisuele) kunsten is het stadsbestuur inrichtende macht. Het deeltijds kunstonderwijs kent nog 
steeds een sterke groei. Als bestuur kijken we toe dat de academie alle aandacht en ondersteuning krijgt 
om het nieuwe Vlaamse niveaudecreet te implementeren. Deze onderwijsvorm wordt gevat door een 
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sterke evolutie van toenemende digitalisering, hier wil het stadsbestuur verder op inzetten. De stad heeft 
in het verleden steeds een voortrekkersrol gespeeld in het aanbieden van zeer kwaliteitsvol kunstonderwijs, 
we wensen dit verder te behouden. Dans, muziek en kunst maken bepalen mee de welvaart en het 
welbevinden van mensen, voor elke Gelenaar willen we hier verder op inzetten. Ook hier wordt werk 
gemaakt van de inclusiegedachte door o.a. het project muziek op maat waardoor personen met een 
handicap ook terecht kunnen in het muziekonderwijs. 

Concrete acties voor de komende zes jaar 
Net- en schooloverschrijdend 

 inzetten op gezamenlijke projecten met de secundaire scholen rond zorg, taalondersteuning, 
diversiteit, gelijke kansen, gezondheid, beweging en veiligheid.  

 Openstellen van schoolinfrastructuur voor verenigingen en voor de buurt. 
 Inzetten op een gezamenlijk digitaal aanmeldings- en inschrijvingssysteem voor basis- en secundair 

onderwijs 
 Huidig cultuuraanbod, sportaanbod verderzetten en permanent monitoren. 
 Schoolroutekaart ontwikkelen per school 
 Acties voor een veilige schoolomgeving 
 Huidige verkeersprojecten blijven promoten en verder ontwikkelen 
 Contacten met Thomas More en KU Leuven verder uitdiepen 
 Aantrekkelijk en veilig vrijetijdsaanbod voor studenten 

Stedelijk onderwijs en DKO 
 Sterk zorgbeleid complementeren 
 Nieuwbouw Katersberg 
 Renovatie school Zammel 
 Nieuwe locatie voor SAIO 
 Nieuwe Vlaamse niveaudecreet implementeren 
 Inzetten op verdere digitalisering 
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4. Kindvriendelijke stad  

Geel is een sterk groeiende stad waarbij het aantal jongeren ook 
enorm groeit. Geel is en wordt een “kindvriendelijke stad” met oog 
voor de noden van kinderen. Kinderen en jongeren moeten de tijd 
en ruimte krijgen om veilig en geborgen op te groeien. Zij moeten in 
hun eigen buurt kunnen ontspannen en naar school kunnen gaan. 
Dit zorgt bovendien voor een sociaal weefsel.  

Want een stad, een buurt waar het veilig en goed leven is voor 
kinderen, is veilig en leefbaar voor iedereen. In de vorige legislatuur 
zijn hiervoor de eerste stappen reeds gezet. Met het behalen van 
het label “kindvriendelijke stad” verbinden we ons ertoe de rechten 
van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle 
beleidsdoelen. 

Speelruimte 
Kinderen en jongeren hebben recht op kwaliteitsvolle speelruimte 
en groene ruimte in elke buurt. Dit kan georganiseerd worden in 
lokale speelterreinen, maar ook op speelplaatsen van scholen, 
bossen, pleinen… Er wordt een verdere algemene visie ontwikkeld 
rond speelruimte. De Bogaard is in dit opzicht natuurlijk de kers op 
de taart, waar elk kind of jongere zich moet kunnen uitleven. 
Daarom wil dit bestuur de Bogaard gefaseerd heraanleggen, te 
beginnen met een kleuterzone en publieke toegankelijke toiletten. We voorzien ook een uitbreiding van 
het skatepark. Daarna wordt de overige beschikbare ruimte verder ontwikkeld. Ook het Engels kamp willen 
we verder ontwikkelen waaronder een speelruimte en een locatie voor jeugdwerking. Ook dit zal gefaseerd 
gebeuren.  

Voor- en naschoolse kinderopvang 
Ook de voor- en naschoolse kinderopvang verdient de nodige aandacht. Hierbij willen we het “Geels model 
buitenschoolse kinderopvang”, dat in piloot is gestart op de school van Sint-Dimpna (Laar), uitrollen naar 
andere basisscholen.  

Dit model voorziet opvang op de locatie van de school, met ruimte voor geborgenheid en een huiselijke 
opvang maar ook voor een aanbod sport, spel, cultuur en vrijwilligerswerking. 

In het kader van de brede schoolwerking wil Geel drijvende kracht zijn voor een gepast en prikkelend 
“opvang”-aanbod voor en na school voor de 12-14-jarigen. 

Jeugdverenigingen en vakantiewerking 

De uitgebreide steun voor onze talrijke jeugdverenigingen in Geel moeten we absoluut bestendigen. Het 
gaat dan over subsidies, kampvervoerregeling, ondersteuning voor (nieuwe) lokalen, renteloze lening, 
opleidingen van fuifcoachen, fuiven laten doorgaan in eigen buurt…  

De kwaliteitsvolle vakantiewerkingen blijven we verder uitbouwen maar het moet wel kwaliteitsvol blijven. 
We moeten er absoluut voor zorgen dat deze laagdrempelig en toegankelijk blijft voor alle Geelse kinderen.  
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Participatie en kwetsbare jongeren 
We willen dat kinderen en jongeren kunnen blijven participeren en wegen op het Geelse beleid. Een sterke 
open jeugdraad en kindergemeenteraad vormen hier de belangrijkste inspraakmogelijkheden. Verder 
willen we ook nadenken hoe we niet-georganiseerde jeugd kunnen betrekken bij het Geelse beleid. We 
proberen hen ook te laten participeren bij de jeugdraad. Ook blijven we inzetten op een 
samenwerkingsverband met het jeugdhuis.  

Kwetsbare jongeren moeten in een meer geborgen omgeving ontmoetingsruimte hebben om met extra 
omkadering en zorgaandacht zich te kunnen ontplooien. Deze omkadering en zorgaandacht moet op een 
professionele deskundige manier gebeuren.  

Concrete acties voor de komende zes jaar: 
 Er worden de nodige acties ondernomen om het label kindvriendelijke stad te behalen en te 

behouden. 
 Ondersteuning van een verdere uitbouw van de kinderopvang van 0-3 jaar door derde initiatieven 

via een actieve lokale regisseursrol. Hierbij wordt in het bijzonder naar de uitbouw van bijkomende 
IKG (Inkomens Gerelateerd)-plaatsen gezocht. Het stadsbestuur zal via haar regierol mee zoeken 
naar nieuwe locaties binnen grotere ontwikkelingsprojecten en nieuwe verkavelingen. 

 Het Huis van het Kind wordt een actieve partner in de uitbouw van een kindvriendelijke 
stad, ondersteuning van het opvangbeleid, strijd tegen kinderarmoede, werkt een beleid 
uit rond opvoedingsondersteuning en gezondheidspreventie en zal een laagdrempelig 
aanspreekpunt zijn voor alle welzijnsvragen van gezinnen met kinderen. 

 Er gaat bijzondere aandacht uit vanuit het Huis van het Kind, Dienst gelijke kansen en jeugddienst 
naar jongerenwelzijn, i.s.m. daarin gespecialiseerde partners als Arktos, de Waaiburg…  

 Blijvende inzet en vernieuwing van jeugdraad en kindergemeenteraad 
 Speelruimte voor jongeren verder uitbouwen in elke buurt 
 Bogaard en Engels kamp gefaseerd heraanleggen. 
 Ontmoetingsruimte voor kwetsbare jongeren met hulpvragen met professionele omkadering 
 Hulp voor jeugdverenigingen blijven bestendigen 
 Verder uitbouwen van de speelfabriek 
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5. Ambitieuze aanpak van de strijd tegen armoede 

We willen van de strijd tegen armoede 
de komende jaren een echte 
beleidsprioriteit maken. Binnen het 
nieuw op te maken meerjarenplan 
moet hiervoor een concreet actieplan 
met een set van maatregelen 
uitgewerkt worden. 

Deze strijd tegen armoede vergt een 
benadering vanuit een integraal 
kansenbeleid. Het mag niet gaan over 
kansarmoede op zich en hoe met 
enkele maatregelen hulp kan worden 
geboden aan kansarmen. Integendeel 
we moeten uitgaan van een sterk 
kansenbeleid om op die manier 
iedereen mee te hebben zonder teveel 
vanuit een bijzondere 
doelgroepaanpak te werken. Dit gaat 
van cultuur en onderwijs over 
participatie en werk en ondernemen 
tot digitalisering en zorg en 
gezondheid. 

Een integraal kansenbeleid vereist de 
inzet van ons allemaal: overheden, 
burgers, gezinnen, onderwijs, 
organisaties en verenigingen. Het 
bieden van voldoende kansen hangt 
samen met het nemen van 
verantwoordelijkheid en het grijpen 
van kansen. Voor ons zijn dit twee 
zijden van één 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-culturele, 
armoedeverenigingen en serviceclubs) 
zijn hierbij een zeer belangrijk 
fundament. Het Geelse bestuur wil dit 
werk waarderen. 

Een sterke gemeenschap, 
opbouwwerk en buurtzorg zijn 
noodzakelijke ingrediënten voor die 
inclusieve kansensamenleving. Bij de 
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uitwerking van de acties is een brede participatie gewenst ook en onder meer vanuit mensen uit de 
kansengroepen zelf. 

Concrete acties voor de komende zes jaar: 
 We zetten bijzonder in op projecten ter bestrijding van kinderarmoede: denk aan het uitbouwen van 

een volwaardig peuter-speelpunt, nog meer begeleide kinderen in huiswerkbegeleiding, moeder-kind 
taalgroepen voor het versterken van de Nederlandse taal, projecten ten behoeve van gezonde voeding, 
beweging en opvoedingsondersteuning. 

 In samenwerking met het Huis van het Kind en de Geelse onderwijsververstrekkers wordt werk 
gemaakt van projecten die inzetten op de optimale toekomstkansen van kinderen; binnen het lokaal 
flankerend onderwijsbeleid wordt “integrale kansen” ook één van de prioriteiten. 

 De inkomens gerelateerde kinderopvangplaatsen in Geel worden uitgebreid en de werking van de 
inclusieve opvang (ook voor kinderen met een beperking) wordt verder ondersteund. 

 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. 

 Er moet blijvend gewaakt worden over een garantie tot gelijke participatie in advies en beleid en in 
deelname aan vrijetijdsbeleving 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 vrijetijdsbeleving in Geel. 

 Het sociale effectenrapport opgemaakt i.s.m. dienst gelijke kansen kan, naast en mede andere 
relevante input en participatie, een goede toets zijn voor de uitbouw van het verdere kansenbeleid. 

 We zouden graag willen komen tot één globale (caritatieve) dienst- en hulpverlening aan behoeftigen 
(liefst op één locatie) waarin bestaande initiatieven van voedselbedeling, kleding verkoop MIN (Mensen 
in Nood) , met ondersteuning van alle armoedeverenigingen en de Dienst Gelijke Kansen (DKG) allemaal 
een plaats krijgen. Zo kan de inzet van al die vrijwilligers van diverse organisaties geoptimaliseerd 
worden, wordt het aanbod zichtbaarder en kan er beter ondersteunding gegeven worden.  

 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 
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.  
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6. Samenleven in diversiteit  

Geel telt meer dan 170 verschillende nationaliteiten. Samenleven in 
diversiteit moet ook in Geel waargemaakt worden. Het is belangrijk 
dat iedereen zich thuis voelt in onze stad, welke nationaliteit, religie, 
leeftijd of geslacht deze Gelenaar heeft. Ook nieuwkomers moeten 
zich in Geel veilig en geborgen kunnen voelen. Het goede onderlinge 
samenleven vergt continue aandacht en opbouw van iedereen, 
zowel de nieuwkomer als de omgeving. Inburgering en kennis van 
de Nederlandse taal zijn een voorwaarde voor dat goede 
samenleven in diversiteit. 

Diverse samenleving 
Diversiteit moet in al zijn vormen kunnen waargemaakt worden. 
Diversiteit heeft niet alleen te maken met een mogelijke allochtone 
afkomst, maar ook met omgaan met verschillen in leeftijd, geslacht 
achtergrond, capaciteit, religie of levensovertuiging.  

Het stadsbestuur engageert zich verder in een nieuwbouw voor een 
Lokaal OpvangInitiatief niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 
gekoppeld aan doorgangswoningen. De goede integratie van deze 
jongeren is prioritair. 

Het stadsbestuur neemt zelf een voorbeeldrol op voor een goede 
integratie van mensen met een beperking en mensen met een 
diverse afkomst in haar diensten. Zowel naar tewerkstelling als 
vrijetijdsbesteding moet integratie van deze groepen 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 de werking van het 
Sociaal Huis. 

’t OriGinEEL (een ruimte en werking voor verenigingen van mensen 
met buitenlandse afkomst) wordt verder ondersteund en zal 
daartoe ook de nodige infrastructuur krijgen. 

Lokaal mondiaal beleid 
Noord-Zuid 
In Geel zijn er heel wat vrijwilligers actief met projecten in landen 
waar mensen het moeilijk hebben. Via de derdewereldraad zullen 
projecten die een versterking zijn van de Noord-Zuidwerking 
worden ondersteund.  

De middelen voor ontwikkelingssamenwerking worden ingezet om 
de zelfredzaamheid van de bewoners in deze landen te verbeteren. 
Medewerking aan de realisatie van duurzame ontwikkelingsdoelen 
is niet alleen een opdracht voor de derdewereldraad maar voor heel 
de stedelijke organisatie.  

We vinden het van belang om te werken aan wereldburgerschap van 
de Gelenaars en in het bijzonder onze jongeren. 
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Internationale samenwerking 
De beleidsdomeinen “Noord-Zuid”, diversiteit en derdewereld moeten in de toekomst nauwere aansluiting 
vinden met het domein “internationale samenwerking” met het oog op het behalen van duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. Middelen, personen en visie moeten zo goed en zo breed mogelijk hierin 
gezamenlijk worden ingezet.  

We willen de huidige vormen van internationale samenwerking evalueren.  Daarnaast zetten we Geel op 
de kaart via internationale activiteiten van Geelse bedrijven of personen en door samenwerking met 
Europese partners en/of projecten, al dan niet gesubsidieerd. Internationale bezoeken om ons beleid te 
toetsen zijn mogelijk. 

Fairtrade 
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 economie, lokale en faire productie, streek- 
en hoeveproductie en toerisme. Het stadsbestuur zal het label fairtrade gemeente blijvend uitdragen maar 
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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7. Een zorgende stad 

Geel kent een eeuwenoude traditie 
van zorg in al haar facetten. In 1600 
kende Geel al een vorm van 
vermaatschappelijking van de zorg, 
namelijk de gezinsverpleging. Vele 
ontwikkelingen en uitdagingen 
vereisen om te vernieuwen en om 
trendsetter te blijven met als doel nog 
meer Gelenaars met de best mogelijke 
zorg, verantwoord, zeer toegankelijk 
en kwaliteitsvol, te helpen. 

Geel telt heel wat zorginstellingen, 
zowel residentieel als niet-residentieel. 
Zorg is in Geel niet alleen belangrijk 
voor de burgers, ook voor de 
tewerkstelling en het potentieel van 
Geel als stad met een regionale 
centrumfunctie. We willen inzetten op 
een sterk beleid in samenwerking met 
al die zorgpartners en instellingen om 
zo hierin de rol van Geel als “zorgstad” 
in de regio te versterken.  

De vorige jaren werd ingezet op een 
eigen lokaal gezondheidsbeleid. Dit 
willen we de komende Jaren 
doortrekken en uitdiepen. Gezondheid 
en zorg is naast armoede en werk een 
andere belangrijke prioriteit in het 
sociale beleid van de stad. “Een stad 
gekend om haar zorg” en “Zorgen voor elkaar” worden opnieuw waargemaakt.  

Buurtzorgnetwerken 
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. Het tegengaan van isolement en 
vereenzaming moet een prioriteit zijn in de uitrol van deze buurtzorgnetwerken. 

Huisartsen  
Huisartsen vervullen een belangrijke rol in de gezondheids- en zorgplanning van de Geelse burgers. We 
wensen in goede samenwerking met de huisartsen te komen tot meer vestigingen van huisartsen in Geel 
(zeker in het licht van toekomstige pensioneringen) en tot de uitbouw van multidisciplinaire praktijken. De 
idee van multidisciplinaire praktijken (praktijken waar huisartsen met mogelijke andere 
gezondheidsberoepers samen werken) is een mooie basis om binnen een brede eerstelijnswerking op voort 
te bouwen. 
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AZ Sint-Dimpna 
Het Sint-Dimpna ziekenhuis Geel wordt verder in een Kempens ziekenhuisnetwerk gepositioneerd 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. We wensen dat het ziekenhuis i.s.m. haar deelgenoten constructief samen werkt in functie van 
een integrale visie. Een optimale mobiliteitsafhandeling en het parkeren op de zorgsite (met Sociaal Huis) 
zal uitgevoerd worden, rekening houdende met de noden van de omgeving, toekomstige nieuwe kansen 
rond zorg (denk aan samenwerking met de eerste lijn) en de beschikbare middelen. 

Het OPZ 
In samenwerking met het OPZ, overige residentiële zorg en de ambulante geestelijke gezondheidszorg 
wordt werk gemaakt 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. 

We blijven ijveren voor het behoud van het model van de gezinsverpleging.  

Concrete acties voor de komende zes jaar: 
 Trekken en ondersteunen van een actieve eerstelijnsraad en eerstelijnsgezondheidswerking; 
 De samenwerking tussen de woonzorgcentra om nichezorg te kunnen uitbouwen, zoals een flexibel 

aanbod dag- en nachtopvang, een buurtgerichte werking; 
 Samenwerking in de thuiszorg om zo ook nachtzorg in de thuiszorg mogelijk te maken; uitrol en 

ondersteuning van een breed aanbod nachtzorg; 
 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); 

 Een buurtzorgnetwerk in ieder dorp (gekoppeld aan gemeenschapsgebouw) uitbouwen. 
 Tegengaan van vereenzaming en isolement op een centrale plaats. 
 We stimuleren de vrijwilligerswerking van de minder mobielencentrale (MMC) en de 

gezelschapsdienst omdat deze diensten essentieel zijn in een breed palet van zorg om langer thuis 
wonen mogelijk te maken en isolement tegen te gaan. Er worden nieuwe campagnes opgezet om 
hier vrijwilligers voor te werven. 

 Onder de regie en toezicht van het Sociaal Huis wordt een zorgregisseur ingezet die in 
samenwerking met álle zorginstellingen op het Geelse grondgebied de regie mee zal verzorgen van 
individuele zorgvragen. De Gelenaar zal niet meer alle voorzieningen apart moeten gaan bevragen. 
De zorgregisseur zal de burger doorverwijzen naar de meest gepaste zorgaanbieder en 
ondersteuning bieden bij de keuze en de doorverwijzing. 

 Geel wordt verder als dementievriendelijke gemeente uitgebouwd. 
 Ervaringsdragers in zorg worden als belangrijke schakel in de totale zorgketen (bijvoorbeeld en niet 

in het minst in verslavingszorg) ingezet. We maken werk van een vrijwilligerspool in verschillende 
zorgdisciplines, die vanuit het sociaal huis mee wordt gecoördineerd. De coördinatie legt ook de 
link naar eerstelijns- en de gespecialiseerde zorg. Meer mensen kunnen op toegankelijkere wijze 
worden ondersteund.  

 Een vernieuwd en ondersteunend mantelzorgbeleid wordt vorm gegeven in samenwerking met 
het LDC Luysterbos. We ondersteunen een verruimde mantelzorgpremie. 

 Binnen de werking van het lokaal dienstencentrum wordt bekeken hoe alleenstaanden of nieuwe 
bezoekers makkelijk wegwijs worden gemaakt in het volledige aanbod. Dit kan via een 
onthaalvrijwilliger.  
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 De komende jaren wordt, binnen een duidelijk af te spreken financieel kader, verder nagagaan wat 
de beste toekomst is van de residentiële diensten van het sociaal huis in het licht van 
kostenefficiëntie, samenwerkende partners in de eerstelijnszorg, andere residentiële instellingen 
in de regio, samenwerking in functie van meer mogelijkheden naar niche-opvang, 
kwaliteitsgarantie, buurtgerichte zorg.  
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8. Seniorenbeleid 

Net zoals Geel een stad op maat van 
kinderen wil zijn, willen we eveneens 
sterk inzetten op de doelgroep van 
senioren. Geel zal de komende jaren 
nog meer senioren onder haar 
bevolking krijgen. Geel is dankzij haar 
centrumfunctie, en het ruim aanbod 
aan appartementen en voorzieningen, 
heel aantrekkelijk voor senioren uit 
een ruimere regio. 

Zowel het vrije tijdsaanbod, de 
beleving en toegankelijkheid van de 
stad, haar openbaar domein als het 
zorgaanbod zijn essentiële domeinen 
om uit te bouwen in het kader van een 
sterk beleid voor de doelgroep 
senioren. De eigen inbreng van onze 
Geelse senioren is hierin belangrijk. 
Het seniorenbehoeftenonderzoek dat 
in 2017-2018 voor de 2de maal werd 
uitgevoerd, zal samen met het 
memorandum van de Geelse senioren 
van eind 2018 mee de basis en 
ruggengraat vormen voor het 
toekomstige seniorenbeleid.  

We zullen toezien op en meewerken 
aan een betaalbare, nabije, 
kwaliteitsvolle en “waardenvolle” zorg 
(zowel residentieel als niet-
residentieel) voor ouderen. 

Concrete acties voor de volgende zes jaar 
 Binnen het aanbod vrijetijd is blijvend aandacht voor een aanbod voor senioren.  
 De dienstverlening van het dienstencentrum Luysterbos wordt verder uitgebouwd met een 

verruimde doelgroepwerking, een decentrale werking en antennes gericht op buurtzorg en 
ondersteuning van de mantelzorg. 

 We zullen waken over een goede afstemming in het aanbod tussen verschillende toekomstige 
dienstencentra die zich hier vestigen. 

 Er wordt een visie uitgewerkt voor de bejaardenwoningen van het sociaal huis aan Laar.  
 We zetten in om de individuele mobiliteit van de Geelse senioren te ondersteunen via de 

mindermobielecentrale, de rolmobiel en bekijken de haalbaarheid van een Geels model van 
vervoer vanuit de deeldorpen. 
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9. Vrije Tijd  

Geel sport en beweegt  
Investeren in een breed toegankelijk, laagdrempelig sport- en 
beweegaanbod is voor ons belangrijk. Iedereen aan het sporten en 
bewegen krijgen om je fit in je vel te voelen, als individu of in de 
sportclub, is essentieel. Sport bevordert de gezondheid van jong en 
oud. Elke dag een half uurtje bewegen levert een aanzienlijke 
gezondheidswinst op en bovendien brengt sporten en bewegen 
mensen samen.  

Zowel de stad als onze sportverenigingen zetten zich hiervoor in. Om 
te kunnen sporten heb je in de eerste plaats goede 
sportinfrastructuur nodig. Op vlak van sportinfrastructuur is Geel 
bezig met een inhaalbeweging maar door de demografische evolutie 
en de succesvolle promotie van een gezondere levensstijl is dit 
onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. De sportclubs 
groeien, vooral ook in hun jeugdwerking, en er zijn ook steeds meer 
nieuwe sporten en nieuwe clubs. Er is ook een steeds grotere vraag 
vanuit de individuele sporter. Mensen wonen ook compacter 
waardoor de openbare ruimte meer gebruikt wordt voor 
ontspanning. Die ruimte moet daar dan wel op voorzien zijn.  

De verdere uitbouw van kwalitatieve sportinfrastructuur is 
noodzakelijk.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 We willen een efficiënte uitbating en optimaal gebruik van 

de bestaande sportinfrastructuur door verder in te zetten 
op een goede samenwerking met de scholen om hun 
sportinfrastructuur multifunctioneel en naschools te 
gebruiken.  

 We bekijken de mogelijkheden om i.s.m. het onderwijs te 
investeren in renovatie of nieuwbouw van hun sporthallen. Concrete acties zijn al voorzien zoals 
de bouw van een nieuwe sporthal op de site van de Technische-Schoolstraat voor de zaalsporten 
en de renovatie van een goed uitgeruste turnzaal op dezelfde site.  

 We investeren in de uitbreiding en renovatie van de stedelijke sporthal Axion in nauw overleg met 
de clubs en de studenten. Axion moet ook een plaats worden waar de individuele sporters terecht 
kunnen.  

 Voor de buitensporten werken we verder aan de projecten in de deeldorpen en denken we na over 
centraal gelegen sportclusters alsook het masterplan de Leunen inclusief een centraal gelegen 
kunstgrasveld, de aanleg van een tartanpiste en de uitbreiding van verschillende disciplines voor 
atletiek zodat bovenlokale wedstrijden kunnen plaatsvinden. 

 We onderzoeken de mogelijkheden voor het uitbreiden van bestaande en bijkomende 
recreatiegebieden om kansen te bieden aan nieuwe sporten en streven hierbij naar 
multifunctionele sportclusters van clubs en sporttakken en ontwikkelen een lange termijn visie 
voor het zwembad.  

 We voorzien sport en beweeg faciliteiten in de open ruimte zodat families en verschillende 
generaties in de buurt elkaar kunnen ontmoeten.  

 De stad ondersteunt de sportraad als adviesraad en de aangesloten sportverenigingen.  
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 We voorzien een gevarieerd sportaanbod voor jong en oud en zetten verder in op sport op school, 
sport na school, de uitbreiding van de sportkampen, stimuleren sportparticipatie bij alle 
doelgroepen. En blijven het G-sportaanbod ondersteunen en hebben aandacht voor seniorensport.  

 De stad erkent in de sport een ambassadeursfunctie en instrument van city marketing. 

Vrijwilligers aan zet  
Vrijwilligers zijn een zeer belangrijke schakel in tal van beleidsdomeinen van de stad en noodzakelijk voor 
de werking van de vele Geelse verenigingen, stedelijke initiatieven en andere organisaties die Geel maken 
tot wat ze is namelijk barmhartig en bruisend..  

Vrijwilligerswerk moet als volwaardig deel van een organisatie gezien worden met inspraak en 
empowerment als basis. Dat betekent dat de professionelen het nodige doen om hun vrijwilligers als 
volwaardige medewerkers van hun organisatie te betrekken. Dat vraagt het nodige overleg en opvolging. 
Vrijwilligerswerk is pas motiverend wanneer ook de vrijwilliger optimaal zijn/haar talenten en ervaring kan 
inzetten. Vrijwilligers hebben daarbij geen nood aan “betutteling” maar aan een motiverende waardering 
van de hele organisatie.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 We zullen regelmatig onze oprechte waardering en dank betuigen aan de vele vrijwilligers die van 

Geel een barmhartige en bruisende stad maken.  
 We zullen inzetten op een uniek vrijwilligersloket waar mensen terecht kunnen om vrijwilliger in 

Geel te worden/te blijven en met al hun vragen rond vrijwilligerswerk. De werving en inzet van 
vrijwilligers, maar ook de ondersteuning voor verenigingen, zal hierdoor meer gestroomlijnd 
worden. Het loket levert ook advies en ondersteuning inzake vrijwilligersregelgeving en is een 
plaats waar iedereen terecht kan voor een toeleiding naar een gepast vrijwilligerswerk.  

 Ervaringsdragers en vrijwilligers, die als buddy anderen willen ondersteunen en mee op weg 
helpen, worden via een verder uit te bouwen vrijwilligerswerking ondersteund. We hechten veel 
belang aan een buddywerking volgens de principes en ambitie van ArmenTekort. 

Verenigingsleven en evenementen 
In Geel gonst het van de activiteiten die door onze verenigingen, buurten en vrijwilligers georganiseerd 
worden en dat willen we ten volle blijven ondersteunen. 

Concrete acties voor de komende zes jaar 
 Een voldoende en ruim aanbod aan materiële medewerking te blijven aanbieden en eventueel 

uitbreiden afgestemd op de behoeften en noden van de verenigingen/gebruikers. Dit met inspraak 
van de adviesraden en de gebruikers.  

 Het evenementenloket als klantvriendelijk aanspreekpunt voor de organisatoren moet verder 
digitaal uitgebouwd worden met eenvoudige, duidelijke klant- en gebruiksvriendelijke 
toepassingen.  

 Het ondersteunen van verenigingen in hun zoektocht naar betaalbare en kwalitatieve 
infrastructuur en verder inzetten op het Geelse systeem van renteloze leningen aan verenigingen 
voor het bouwen of verbouwen van eigen infrastructuur en indien mogelijk clusteringen en 
synergiën zoeken.  

 We willen nagaan of we prikkelarme of prikkelvrije momenten bij de stedelijke evenementen 
kunnen organiseren. Het (tijdelijk) verminderen van auditieve en visuele prikkels verhoogt de 
toegankelijkheid van elementen voor bv. personen met autisme. 

 We willen nagaan hoe we evenementen nog specifiek toegankelijker kunnen maken voor gezinnen 
met kinderen met een beperking. 
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 Hierbij willen we in het bijzonder de European Disability Card (EDC) i.s.m. de Geelse 
vrijetijdsdiensten uitrollen om zo de toegankelijkheid van mensen met een handicap bij 
stadsdiensten, evenementen en verenigingen waar mogelijk nog te verhogen 

 Een digitale agenda maken waar alle verenigingen hun activiteiten kunnen noteren om 
overlappingen te voorkomen We hebben de ambitie om Geel blijvend te doen bruisen.  

 Door middel van grote en kleine initiatieven willen we van Geel die fantastisch en gezellige stad 
maken met enorm veel potentieel om een fijne thuis te zijn voor alle Gelenaars, om mensen en 
buurten samen te brengen zowel in het centrum als in de deeldorpen.  

 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.  

Geel, toeristische parel vol stadsanimatie  
Geen bruisende stad zonder toerisme. De troeven die Geel in huis heeft willen we verzilveren. We willen 
toeristen aantrekken die Geel associëren met een dynamische en belevenisvolle stad. Een historische stad 
met een rijk erfgoed en een stad die ruimte creëert voor winkelen, horeca en evenementen.  

Als stad zullen we uiteraard zelf zaken initiëren, maar we blijven verder in samenspraak met de Geelse 
handelaars, horeca, stadsdiensten, verenigingen of occasionele organisatoren initiatieven opzetten om 
beleving in het centrum te brengen.  

Geel bulkt van het talent dat we alle kansen willen geven. Hiervoor zetten we verder in op de grote 
familievriendelijke evenementen en sportmanifestaties die een bijzondere uitstraling geven aan Geel en dit 
over de verschillende sectoren heen. Onze aandacht blijft gaan naar gemeenschapsvormende projecten en 
initiatieven waar lokale talenten podiumkansen krijgen zoals de Kerstmusical, Geel Zomert, de Eurofeesten 
en andere initiatieven .  

We willen onze prachtige (historische) stad op de kaart zetten als dé toeristische trekpleister van de 
Kempen. Door onze troeven (monumenten, molens, wandel-, fiets en waterrecreatie…) nog sterker uit te 
spelen en ons aanbod verder uit te breiden willen wij een ruim publiek de weg naar onze Barmhartige Stede 
tonen.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 Door in te zetten op nieuwe vormen van communicatie en visuele aantrekkelijkheid willen wij 

inspelen op de moderne toeristische beleving en de toegankelijkheid bevorderen.  
 Daarnaast willen wij Geel door middel van citymarketing en stadspromotie tot het kloppende hart 

van de Kempen maken met aandacht voor het historische, het gemeenschapsvormende en het 
educatieve karakter van ons toeristisch aanbod, maar zonder het recreatieve aspect en de 
vrijetijdsbeleving uit het oog te verliezen.  

 Door te investeren in reële ontmoeting en beleving en met behulp van nieuwe technologieën willen 
we kunnen inspelen op de moderne recreant en iedereen de klok rond informeren. 

 We voorzien een gediversifieerd aanbod dat toegespitst is op jongeren, ouderen, gezinnen en 
mensen met een beperking in ons toeristisch aanbod.  

 Jeugdbewegingen die op kamp komen genereren heel wat economische return, daarom zetten we 
in op “Op Kamp in de Kempen” en ook bekijken we de mogelijkheden naar de introductie van een 
jeugdherberg.  

 We bouwen de samenwerking verder uit met B&B’s, hotels en lokale ondernemers en promoten 
onze mobilhomeparking. 

 Geel als barmhartige Stede zet haar erfgoed in de kijker. De focus ligt daarbij op de erfgoedsite van 
en rond het Gasthuismuseum, het archief en de geschiedenis van de gezinsverpleging  

 Het borgen van de rijke geschiedenis door de organisatie van de Dimpnadagen en een 
internationale campagne om dit unieke erfgoed te promoten.  
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 Ook nieuwe historische initiatieven dienen gesteund te worden. Geel in beide wereldoorlogen als 
toeristische insteek met een (semi-) permanent karakter, verdient zijn plaats in het toeristisch 
aanbod.  

 Daarnaast opwaarderen we de trage wegen waar mogelijk als aanvulling op de bestaande wandel- 
en fietsknooppuntennetwerken, ruiternetwerken, stadswandelingen en wandelingen in de 
deeldorpen.  

Cultuur 
Cultuurcentrum de Werft is aan renovatie toe en zit aan zijn maximale bezetting. Daarom kan de bouw van 
een nieuw cultureel centrum nodig zijn. We bestuderen deze piste ten opzichte van een grondige renovatie 
met uitbreiding.  

De Bib blijft een volwaardig lokaal kennis- en informatiecentrum We zetten verder in op digitalisering. Het 
is een kwaliteitsvolle plek waar je anoniem en zonder drempels kan binnenstappen, een ontmoetingsplaats 
bij uitstek.  

Cultureel Erfgoed is alles wat wij van de vorige generaties hebben gekregen en waarvan we denken dat het 
de moeite loont om door te geven aan de volgende generaties . Geel koestert zijn cultureel erfgoed evenals 
Ons Archief, een kenniscentrum waar de burger naar toe kan voor inzage en informatie. 

Concrete acties voor de komende zes jaar 
 De culturele samenwerking verbeteren met OPZ, het Kunsthuis, ’t rift en Yellow art 
 Aanwenden van andere locaties voor cultuur ( multifunctionele zalen, scholen, kerken…) 
 Cultuurkampen blijven stimuleren 
 Ontwikkelen van de foyer cc de Werft als exporuimte 
 Aandacht voor kindertheater en musical, mogelijkheden om de Geelse jeugd theaterkansen aan te 

bieden 
 Ereburgerschap indien zich dat voordoet 
 Verder ontwikkelen en inzetten op digitalisering 
 Samenwerken met lokale ondernemers/aanbieders van kunst- en cultuurprojecten 
 Partnerschappen, zoals met de harmonies verder uitbreiden naar alle disciplines 
 Verbindingen leggen tussen professionele- en amateurkunsten 
 Deeldorpen meer betrekken bij culturele activiteiten 
 Zwerfbibs in alle deeldorpen evenals in verschillende instellingen 
 Unescodossier over de gezinsverpleging als werelderfgoed blijvend promoten 
 Ons erfgoed en cultuur bestendigen in de intergemeentelijke samenwerking “CultuurNetwerk 

Kempen”  
 Ruimte voorzien als depot voor Ons Archief 
 Investeren in onze Gasthuismuseum-site  
 Organiseren van de viering van de 75jarige bevrijding van Geel (de Slag van Geel) en het 

bestendigen van het (im)materieel erfgoed rond deze slag.  
 Vieren van 11 juli als een Vlaamse feestdag voor alle Gelenaren 
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10. Economie & werk 

Aandacht voor onze lokale ondernemer is nog 
nooit van zo’n belang geweest. Wij willen 
allemaal een bruisend Geel met een binnenstad 
waar beleving en beweging is. Dit kan enkel 
door ondersteuning te geven en middelen vrij te 
maken aan onze Geelse ondernemers. 

Enkel door samen te werken en door samen 
visies te delen zullen we tot een mooi resultaat 
komen.  

Horeca, detailhandel, vrije beroepers, 
landbouw, KMO en industrie, ieder zal aandacht 
krijgen, ieder heeft recht op correcte informatie 
en steun, ieder heeft zijn plaats binnen ons 
departement economie.  

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. 
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 winkelstraat 
te doen overleven. Inzetten op markten en 
evenementen zijn een onderdeel van een goed 
centrumbeleid.  
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Concrete acties voor de komende 6 jaar: 
 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. 
 We versteken City Management en City branding. Laat de buitenwereld zien dat Geel niet dood is, 

maar energie en dynamisme uitstraalt.  
 We willen een levende stad en dat straal je uit door een groene stad te zijn. We maken gebruik van 

verplaatsbaar groen om Geel een groenere uitstraling te geven.  
 We blijven handelaars-, horeca- en bedrijvenverenigingen ondersteunen via onze centrummanager 

en het bedrijvenloket. We spelen in op de vragen en noden en werken verbeteringstrajecten uit. 
De administratieve last moet, zowel voor het opstarten van een nieuwe zaak als voor bestaande 
ondernemers, verder worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Ons bedrijvenloket staat ten 
dienste van elke ondernemer en zal een dynamisch loket zijn. 

 We werken een sterke samenwerking uit met zelfstandigenorganisaties.  
 We hebben aandacht voor creatieve ondernemers die vernieuwende pop-up concepten 

introduceren. Zij vinden niet altijd hun weg in de bestaande regelgeving. Ter ondersteuning en 
begeleiding van deze creatieve initiatieven zal onze centrummanager eveneens als Pop-Up 
manager fungeren. Markten, foren, pop-ups, ambulante handel en evenementen moeten de 
toegankelijkheid en zichtbaarheid van de bestaande handelszaken in die omgeving vrijwaren.  

 We werken aan een gelijk speelveld tussen de tijdelijke zaken en kramen en de gevestigde 
handelszaken. 

 Handelaars zullen samen met de diensten voor sport, onderwijs, cultuur, toerisme, vrijetijd… 
samenzitten en ideeën uitwisselen om een sterk afwisselende activiteitenkalender uit te werken. 
Enkel op deze manier wordt het een echt bewegend Geel.  

 Bedrijven, handels- en horecazaken mogen zo min mogelijk hinder ondervinden van openbare 
werken of private realisaties. Bij de start van deze werken zal er een overleg zijn met de omliggende 
handelaars of vertegenwoordiging van de winkelstraten. 

 We promoten en ondersteunen een buurtwinkel in de deeldorpen. 
 We gaan het gesprek aan met alle actoren die deel uitmaken van onze economie: 

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 van 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.  
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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 ons daarom hoog op de agenda. 

Concrete acties voor de komende 6 jaar: 
 Ontwikkeling van de nieuwe industrieterreinen Liessel en De Hese; 
 We herwaarderen bestaande bedrijventerreinen en zullen leegstaande bedrijfsgebouwen en sites 

opnieuw invullen met een bedrijfsactiviteit.  
 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 
Activering ten behoeve van maatschappelijke integratie blijft noodzakelijk. Een traject op maat en een 
goede begeleiding zijn hierbij belangrijk.  

We zetten verder in op het aanbieden van tijdelijke werkervaring, een verruiming van de inzet van 
leerwerknemers via de privé, diversifiëring van de leerwerknemers-trajecten om zo op meer competenties 
in te zetten, wijkwerken, arbeidsmarktgerichte opleidingen, arbeidsmatige activiteiten of 
gemeenschapsdienst, een activerende vrijwilligerswerking met als uiteindelijke doel zoveel mogelijk de 
weg te vinden in het normale economische circuit. 

De Nederlandse taal is nodig voor een geslaagde integratie. Het is niet altijd noodzakelijk om de taal te leren 
alvorens een werktraject te starten. Het leren van de taal kan soms – afhankelijk van de competenties van 
de betrokkene – makkelijker op en naast de werkvloer gebeuren. Taal is immers een middel om te 
integreren, niet een doel op zich.  

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 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. 

Concrete acties voor de komende 6 jaar 
 Het ondersteunen van het sociale economie aanbod op ons grondgebied  
 Waar mogelijk inzetten 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. 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; 
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 Medewerkers van de stad ontzorgen door de inzet van sociale economie; 
 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 en andere trajecten als opstap 

naar volwaardig werk) om zo nog meer mensen via het OCMW te kunnen activeren; 
 Uitbouwen van wijkwerken 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. 

 Via haar participatie in Ten Diensten, werkt het stadsbestuur actief mee aan de uitbouw van en 
een efficiënte inzet en dienstverlening van een grotere groep sociale economie, nl. Groep Talent.  

 We ambiëren verder een goede samenwerking met de partnergemeenten Laakdal en Meerhout in 
functie van een goed en activerend tewerkstellingsbeleid maar ook met Westerlo, Hulshout en 
Herselt als partners in het wijkwerken en het Forum lokaal tewerkstellingsbeleid. 
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11. 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.  

We ambiëren het behoud en de uitbreiding van het 
attractieve en landelijke karakter van Geel met een 
gezond evenwicht tussen bos, natuur, landbouw en 
open ruimte. Het Beleidsplan Ruimte Geel dient de 
basis te zijn van ons toekomstig klimaat-, leefmilieu- 
en waterbeleid. Slimmer, efficiënter ruimtegebruik 
zal leiden tot meer toegankelijke ruimte voor natuur, 
bos en water. 

We wensen proactief in te zetten op een nette en 
onderhouden omgeving. Hiertoe wordt ingezet op 
voldoende personeel met degelijke arbeidsmiddelen 
om dit vlot en efficiënt te kunnen realiseren. 

Aandachtspunten zijn zwerfvuil en groenonderhoud. 
Maar ook een nette aanblik van straten, stoepen en 
pleinen horen standaard te zijn. 

We vragen iedereen om de “ogen” van onze stad te zijn, zowel het eigen personeel als elke burger. Hoe 
sneller we meldingen ontvangen, hoe sneller we kunnen inzetten op het herstel. We onderzoeken de beste 
methode zodat iedereen dit eenvoudig kan melden, maar eveneens kan opvolgen of dit misschien al gemeld 
werd en wanneer het opgelost zal zijn.  

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. Een rationeel en duurzaam 
energiegebruik moet worden aangemoedigd en uitgevoerd!  

Geel streeft ernaar om zijn bijdrage te leveren aan de Europese klimaatdoelstellingen van 2030. 

Stad Geel moet op verschillende manieren meewerken: aan de reductie van broeikasgassen; meer 
hernieuwbare energie en een optimale energie-efficiëntie. Het clusteren en verweven van functies, het 
wegwerken van de ruimtelijke verrommeling, een sterke uitbreiding van het bosareaal en een blauw-
groene dooradering van onze bebouwde gebieden dragen bij tot vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen.  
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Voorbeeldfunctie, ondersteunende rol en bewustmaking  
Vooreerst willen wij dat de stad Geel als organisatie 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 vergroenen 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.  

Vanuit haar ondersteunende rol zet de stad Geel als organisatie 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.  

 De aanleg van een nieuw containerpark in samenwerking met IOK. 

Tot slot zet de stad Geel in op een bewustwording en informatieverstrekking bij haar burgers door:  

 Het energiezuinig bouwen en leven promoten;  
 Bewustmakingsacties in verband met de klimaatdoelstellingen.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar: 
 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…);  
 Tegengaan van de teruglopende bijenpopulatie door het voorzien van bijen vriendelijke planten en 

borders in het openbaar domein.  

Groener Geel  
Stad, burgers, instellingen en ondernemers werken gezamenlijk aan de vergroening van ons publieke 
domein, zowel in het centrum als in de deeldorpen.  

Als stad Geel streven we ernaar om wijken, buurten en pleinen klimaatbestendig in te richten. Deze 
inrichting betekent dat er meer groen komt, meer water komt en minder verharding om oververhitting 
tegen te gaan, voor de aanvulling van de drinkwatervoorraden en voor stroomafwaarts minder 
overstromingen. 

We stimuleren onze inwoners en ondernemers om hun plantsoen, tuinen, daken en geveltuintjes groener 
te maken. We denken daarbij ook aan het actief promoten op straatniveau van tegeltuinen en plantvakken 
of het verwilderen van bepaalde tuin of groenzones. 

We geven zelf het goede voorbeeld via laan- en straatbomen, verbindingen en schermgroen met 
streekeigen planten en door verder aan volkstuintjes, fruitbomen- en plukbloemenweides te werken en 
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bijenvriendelijke planten en borders in het openbaar domein te voorzien. Ook ons bermbeheer wordt 
hierop gericht. 

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 Met private en publiek partners maken we (bedrijven)terreinen ecologischer en we realiseren 

samen met scholen het vergroenen van speelplaatsen.  
 We schenken ook aandacht aan braakliggende terreinen, die we bij voorkeur niet ongebruikt laten 

liggen en gaan het gesprek aan met eigenaars. In overleg met de buurt (via participatie) vullen we 
het stuk grond in: bijenweides, amfibieënpoel, stadstuinen, speeltuin... 

 Bij het (her)ontwerpen van onze stedelijke ruimte en gebouwen (vb. kernwinkelgebied, de 
stationsomgeving, Hart voor Ten Aard, Dorpsplein Winkelomheide…) scheppen we meteen ruimte 
voor de natuur die er thuishoort. Ook begraafplaatsen zorgen voor groen in de stad , zo werken we 
verder aan de idee van een natuurbegraafplaats.  

 We zetten in op de uitbreiding en de aaneenschakeling van al deze groenzones en realiseren zo de 
aanleg van aangename groene linten doorheen en een groene gordel rond het centrum.  

 Het groenvolume neemt toe, naarmate de woondichtheid stijgt. In zones waar verdicht wordt 
(verkavelingen, projecten) komt in ruil extra kwalitatieve groene ademruimte (natuur, park, 
speelruimte) bij om onze leefomgeving optimaal te houden naar de toekomst.  

 De beschikbare open ruimte voor o.a. sport, recreatie en natuurbeleving dient geografisch 
gespreid, in relatie tot de woondichtheid en verbonden op een kwaliteitsvolle wijze d.m.v. groene 
trage wegen of fietscorridors. Deze corridors dienen duurzaam en veilig ingericht, rekening 
houdend met het gebruik door diverse gebruikersgroepen. 

 Aan de hand van een stedelijk bomenbeleidsplan brengen we alle bomen op het openbaar domein 
in kaart. Zo kunnen we beter opvolgen welke soorten waar moeten komen en hoe deze het best 
onderhouden en beschermd kunnen worden. Bij de boomkeuze dient rekening gehouden met de 
gewijzigde klimatologische omstandigheden (cfr. klimaatbomen) en in het bijzonder met het hitte-
eilandeffect van het centrum en de woonkernen. 

 We zetten in op het behoud en het versterken van de biodiversiteit o.a. in functie van de 
bijenproblematiek, en beheren onze groenzones via het principe van het Harmonisch Park- en 
Groenbeheer.  

 Bij projecten met nieuwe bomen dient het ondergronds en bovengronds groeivolume voorop te 
staan. Op die manier kunnen bomen uitgroeien tot mooie, volwassen exemplaren bedoeld voor 
onze toekomst. Door deze werkwijze is een minimum aan onderhoud vereist. 

 Het bomenbeleidsplan is meteen ook een kader om vergunningen te beoordelen als het gaat over 
het vellen of planten van bomen op openbaar domein. We verscherpen onze ambities en planten 
voor elke boom die moet verdwijnen geen twee maar drie bomen in de plaats. We geven extra 
aandacht in ons vergunningenbeleid aan groenaanplant en bomen. 

 We organiseren participatietrajecten waarbij buurtbewoners zelf kunnen aangeven waar in hun 
omgeving op de openbare ruimte extra bomen kunnen bijkomen.  

 Met een actieplan voor hoogstammige bomen plant Geel jaarlijks 100 bomen aan.  
 We gaan actief op zoek naar nieuwe instrumenten en bijkomende ruimte om de compensatie van 

groen op eigen grondgebied te laten plaatsvinden en/of daarbij de Gelenaars ook te betrekken. 

Natuurlijk Geel 
Onze stad heeft nog meer natuur, groen en water nodig. Niet alleen om Geel aangenamer te maken, 
ontmoeting, sociale cohesie en gezondheid te bevorderen, maar ook om de stad klimaat-robuust te maken, 
de luchtkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te waarborgen. 

Om de uitdagingen aan te gaan, bevestigen we onze samenwerking met organisaties en verenigingen zoals 
de Bosgroepen, Natuurpunt, de Regionale Landschappen en de provincie Antwerpen, maar ook anderen. 
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Functionele ecologische netwerken die de versnipperde, maar waardevolle natuurgebieden in Geel zullen 
verbinden vormen de basis van het toekomstige milieu en natuurbeleid. Een kwaliteitsvolle blauw-groene 
infrastructuur zal zo naast ruimte voor fauna & flora ook ecosysteemdiensten leveren aan onze inwoners 
zoals recreatiemogelijkheden, propere lucht, schoon water, enz. 

Een doordacht beleidskader zal hier de werking van stad Geel, Natuurpunt, bosgroepen, Regionaal 
Landschap, land- en tuinbouw stroomlijnen, naar een gemeenschappelijke toekomstvisie, waarbij we 
gezamenlijk resultaatgericht en kwantificeerbaar werken.  

Bijdragen aan landschap en natuur zijn meetbaar en dit kan in duidelijke afsprakennota’s worden 
opgenomen. Ook de MiNa raad zal haar rol hier ten volle in spelen. 

De basis start met een ruimtelijke visie om grote ecologisch waardevolle buitengebieden te creëren en deze 
als één netwerk te verbinden. Een belangrijk streefdoel is hierbij de versnippering wegwerken vanuit een 
ruimtelijke context waardoor de natuurgebieden en landschappen geen eilandjes worden of blijven, maar 
effectief geconnecteerde natuurgebieden en landschappen vormen.  

Hierbij wordt ten volle gestreefd naar een evenwicht tussen behoud van biodiversiteit, een toekomstgericht 
uitbreiden van bos en natuur en de toegankelijkheid, recreatie en economisch gebruik waarborgen voor de 
Gelenaars. 

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 We stimuleren natuurlijke elementen, zoals bomenrijen, poelen en hagen, akkerrandbeheer in 

agrarische gebieden en faciliteren en ondersteunen overleg tussen eigenaars, ondernemers en 
natuurverenigingen. 

 We versterken het bosareaal en vormen dit op termijn om naar inheemse gevarieerde loofbossen 
met oog voor biodiversiteit doelstellingen en stiltebeleving. Hierbij is een complementaire en 
integrale aanpak nodig over de verschillende beleidsdomeinen heen met de integratie van 
leefmilieu, mobiliteit, vrije tijd en een sterke vertegenwoordiging van het ruimtelijke beleid in de 
keuzes die zullen worden gemaakt. 

 De verdere uitrol van het Trage Wegen plan en de linken met de groenzones in de dorpen en ons 
centrum met de wandelpaden en buurtwegen in en rond bos- en natuurgebieden krijgt hierbij ook 
alle aandacht. 

 We zetten een geïntegreerde werking op met de actoren die aan milieu- en natuurhandhaving 
doen (natuurinspectie, milieuambtenaar, politie, boswachters, veldwachters, GAS-ambtenaren). 
Op die manier wordt de burger niet meer van het kastje naar de muur gestuurd als hij een inbreuk 
op de natuur- en milieuwetgeving meldt. 

 Sluikstorten en zwerfvuil achterlaten getuigt van een gebrek aan respect. De strijd tegen zwerfvuil 
en sluikstorten blijft een prioriteit en we zetten alle wettelijke middelen in om de daders te vatten. 
We volgen een driesporenbeleid van preventie en bewustmaking, opruimen en handhaven. Met 
de politiediensten, de gemeenschapswachten, IOK en onze inwoners voeren we de strijd verder op 
tegen zwerfvuil en sluikstorten. Dit met adequate opvolging, boetes, mobiele camera’s en sterke 
sensibilisering. 

 We blijven groepen, buurtcomités en verenigingen die mee zwerfvuil opruimen ondersteunen. 
Bewoners moedigen we aan om hun buurt netjes te houden en organisatoren van evenementen 
om na hun evenement op te kuisen. Vanuit de stad organiseren we samen de onze inwoners acties 
om zwerfvuil op te ruimen.  

 We blijven de lokale kringloop- en deeleconomie stimuleren en ondersteunen en gaan voor 
zichtbare, voldoende en goed gespreide afvalbakken en vangnetten. 
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Een duurzame samenleving 
De stad streeft ernaar een voortrekkers- en voorbeeldrol te spelen als het gaat over duurzaamheid. Een 
duurzame samenleving betekent voor velen een grondige gedragswijziging. Een lokaal bestuur is het best 
geplaatst beleidsniveau om dergelijke gedragswijzigingen te stimuleren. Daarbij mag een 
duurzaamheidsbeleid zich niet enkel beperken tot enkel de reductie van de CO2-uitstoot.  

We nemen eveneens duidelijke toekomstkeuzes op het vlak van energiebeleid, circulair aankoopbeleid, 
mobiliteitsgedrag, groenbeleid.  

We ijveren als stad naar een omslag van een lineair naar een circulair materialenbeleid. Producten delen, 
herstellen, hergebruiken, herbestemmen en recycleren leidt tot een lagere consumptie en minder 
grondstoffenverbruik. 

We willen de Gelenaar sensibiliseren en aanzetten om op een duurzame(re) manier te leven: respect voor 
de natuur, correct afval recycleren, overlast verminderen, grondstoffen efficiënt gebruiken en vooral 
minder energie verbruiken, waarbij we als stad zelf het voorbeeld willen geven door te werken aan de 
reductie van broeikasgassen, meer hernieuwbare energie en een optimale energie-efficiëntie. 

Een kerndoelstelling is uiteraard wel het reduceren van CO2-uitstoot op een realistische en kostenefficiënte 
manier. In navolging van het klimaatplan 2020 moet een nieuw ambitieus maar realistisch klimaatplan voor 
onze stad opgesteld worden met oog voor de objectieve vermindering van de uitstoot.  

Zo dient de hoofdstrategie ‘de meest groene kWh is de niet-gebruikte kWh’ te zijn. Dit willen als stedelijke 
organisatie bereiken door te investeren in duurzame energiebesparende maatregelen en renovaties binnen 
het stedelijk patrimonium.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 

 We zetten verder in op het in de vorige bestuursperiode gestarte ESCO verhaal. Er dient meer dan 
gewone aandacht te zijn om te onderzoeken of het opwekken van eigen duurzame energie een 
haalbare kaart is. Verschillende alternatieven, van (mini)stadswindmolens tot zonnepanelen en 
WKK’s, dienen zich immers aan om te onderzoeken. 

 We hervormen de samenstelling van ons stedelijk wagenpark en nemen het initiatief om onze 
mobiliteitsvragen te delen met andere organisaties. We bekijken als stad het omvormen van het 
wagenpark naar duurzame alternatieven zoals elektriciteit, waterstof en CNG, maar onderzoeken 
eveneens auto- en fietsdeelsystemen. 

 Als vergunningverlenende overheid zien we nieuwe verkavelingen of ontwikkelingen als een 
uitgelezen kans om allerlei duurzame maatregelen mee te nemen naar de toekomst. We denken 
hier aan de plaats en manier van (duurzaam)bouwen, de aanleg van groenruimte, de coöperatieve 
winning van hernieuwbare energie en de aanleg van infiltratiebekkens.  

 Ook de mobiliteitsvragen, gaande van deelsystemen tot de aanleg van Trage wegen en fiets-o-
strades worden hierbij meegenomen.  

 Zowel vanuit de stad zelf als vanuit nieuwe ontwikkelingen dient er gewerkt te worden aan 
laadpunten voor elektrische vervoermiddelen en dit zowel in woonwijken als op strategische 
functionele en recreatieve ankerpunten (station, Werft, Thomas More/KUL, parochiecentra, 
winkelgebieden...)  

 Warmtenetten en geothermie zijn bij deze ontwikkelingen, waar passend, een belangrijk 
instrument om de energietransitie mogelijk te maken. Deze kunnen immers de restwarmte van 
ondernemingen, groene warmte uit lokale duurzame biomassa en geothermie transporteren naar 
verbruikers in de buurt. 
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 We willen in Geel mee helpen om een duurzame en innovatieve economie te ontwikkelen waarin 
het gebruik van grondstoffen en energie zoveel mogelijk beperkt worden. 

 We voeren een duidelijk beleid met betrekking tot groendaken en verticaal groen. Bij elke 
stadsontwikkeling zullen de aspecten waterbuffering en infiltratie moeten worden meegenomen 
in de opmaak van de plannen. 

 Het Geelse waterbeleid past in het verhaal van de klimaatadaptatie. Ruimte voor water, 
verminderen van de verhardingsgraad, verhogen van de bufferwerking van de open ruimte, 
hemelwaterplannen, structureel onderhoud en ‘vernatuurlijking’ van onze waterlopen en 
buffergebieden dienen als basis tegen de natte winters met verhoogd overstromingsrisico en de 
droge, warme zomers met een sterke vraag naar meer (gezuiverd) water. 

 We geven hierbij ook het goede voorbeeld en garanderen de doorlaatbaarheid en buffering van 
water bij aanleg van het openbaar domein. Een geïntegreerde aanpak van de problematiek lijkt ons 
de beste manier waarbij wordt gekeken naar overkoepelende projecten zoals het aanleggen van 
natuurlijk ingerichte overstromingsgebieden en buffers met opwaardering van de ecologische 
kwaliteit op maat van het gebied en dit steeds in overleg met alle actoren en burgers.  

 In bestekken en vergunningen nemen we duurzaamheidscriteria op voor de uitvoering en leggen 
we maatregelen op die stof, modder en foutieve bemaling moeten tegengaan. Deze maatregelen 
worden nauwgezet gehandhaafd.  

 We onderzoeken alle manieren om oppervlakte- en grondwater nuttig te gebruiken. Door een 
betere benutting zorgen we voor extra watervoorziening voor parken, vijvers of fonteinen in de 
stad zonder kostbaar drinkwater te verspillen. 

 We ontharden structureel niet-functionele verharde ruimtes op straten en pleinen en zetten in op 
vergroening in functie van infiltratie en verkoeling. We laten hemelwater maximaal infiltreren om 
de grondwaterstand te herstellen. We nemen generieke maatregelen zoals het ontkoppelen van 
regenwater, tuinstraten, wadi’s, groendaken,… 

 We werken sensibiliserend en motiverend naar onze burgers toe inzake de beperking van 
verharding en het voorzien van voldoende groen. 

 Om onze verantwoordelijkheid rond het overdadig gebruik van plastiek aan te pakken proberen 
we via allerhande activiteiten Geel plastiekarm te maken. We willen hier als stad sensibiliseren 
door o.a. een plastiekvrije week te organiseren en door festivals en evenementen in onze stad te 
laten werken met bio-afbreekbare en biodegradeerbare of herbruikbare bekers. We moedigen 
handelszaken en bedrijven aan om plastiek te bannen.  

 We hebben bijzonder aandacht voor sensibilisering rond voedselverspilling en hergebruiken 
voedselafval maximaal als grondstof. Telkens brengen we voedselproducenten en consumenten 
dichter bij elkaar. We stimuleren de korte keten in de landbouw: een duurzaam afzetsysteem met 
een rechtstreekse/zo kort mogelijke relatie tussen de producent en de consument. We willen ook 
meer aandacht voor lokale producten. 

 We zetten in op een beperkt aantal concrete en gerichte acties rond ecologie naar scholen en 
jongeren en dit in samenwerking met partners zoals IOK .  

 Er wordt een straffe communicatiecampagne opgezet die moet leiden tot echte 
gedragsverandering en meer ecologisch denken en doen bij de Gelenaars. 
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12. De groei van Geel beheersen  

Geel is een van de snelst groeiende steden in Vlaanderen. Dit brengt belangrijke uitdagingen met zich me. 
Daarom willen wij de snelle groei van onze stad 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. 
We wensen de ‘dorpse’ mentaliteit van onze stad te behouden. 

Een innovatief maar menselijk Ruimtelijk Beleid  
We rollen het Beleidsplan Ruimte Geel en de principes die we in de vorige bestuursperiode vastlegden de 
komende jaren uit. We verwijzen dan ook graag naar het Beleidsplan en de volgende vier 
hoofddoelstellingen ervan: 

1. Bescherming van de open ruimte: strikt beschermen van de waardevolle open ruimten in 
functie van een kwalitatieve woon- en leefomgeving en het behoud en de ontwikkeling van de 
noodzakelijke ecosysteemdiensten (ook binnen het stedelijk gebied). 

2. Inzetten op kernversterking en zuinig ruimtegebruik: opvangen van de groei van de stad 
binnen een compact kader, waarbij ingezet wordt op kernversterkende projecten, slimme 
functiecombinaties, vernieuwende woonprojecten en een zuinig ruimtegebruik. 

3. Respectvol omgaan met de identiteit: meenemen van de specifieke identiteitskenmerken 
(ruimtelijke en niet-ruimtelijke) en van de landschappelijke eigenheid van de ruimte (bebouwd 
en onbebouwd) bij de ontwikkeling en beoordeling van nieuwe projecten. 

4. Realiseren van een modal shift: bevorderen van alternatieve en zachte vormen van mobiliteit 
door sterk in te zetten op de versterking van het netwerk van trage wegen, door nieuwe 
ontwikkelingen nabij goed ontsloten punten te stimuleren en door in te zetten op nabijheid in 
wonen en werken. 

Ruimte voor en met de bewoners 
Omdat er voor een trendbreuk in het ruimtegebruik meer nodig is dan alleen veranderingen op papier, 
blijven we er bewust voor kiezen om nieuwe beleidskeuzes via een zeer open proces vorm te geven samen 
met onze bewoners, onze ondernemers en met de marktpartijen.  

Naar ingrijpende nieuwe planinitiatieven zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen of beleidskaders zullen we 
dit blijven doen.  

Niet in de laatste plaats omdat we door het open planproces mensen steeds meer bewust kunnen maken 
van de gevolgen van de eigen keuzes in de ruimte. 

Geel blijft ook inzetten op de samenwerking met de Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 
(GECORO) en investeert in een eigen kwaliteitskamer waar experten advies geven over ruimtelijke 
projecten. 

Ruimte om te wonen  
De herkenbaarheid en identiteit van de woonomgeving verhoogt de betrokkenheid van de inwoners, van 
thuiskomen in de buurt. Dit zorgt voor een groter veiligheids- en buurtgevoel en voedt de sociale cohesie 
in een buurt. Onze buurten moeten groener worden, zodat mensen meer adem- en speelruimte krijgen en 
we bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. 
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Concrete acties voor de volgende 6 jaar: 
 Geel wil de identiteit van buurten en wijken behouden, versterken en netwerken helpen 

uitbouwen. Daarom wordt ingezet op de beeldkwaliteit van de gebouwen en een aantrekkelijke 
publieke ruimte, met buurtgroen, een verzorgd openbaar domein dat stimuleert tot spelen en 
bewegen met daarbij een leefbare mobiliteit. Ook de aanwezigheid van voortuinen, buurtwinkels 
en voorzieningen heeft een belangrijke impact op de beleving. 

 Daarnaast stimuleren we diverse vormen van (samen)wonen in onze stad. We willen hierbij ook 
blijven inzetten op een sterk gevarieerd woningaanbod.  

 Onze stad groeit en dat vraagt een beleid dat waakt over de open ruimte. Zoals in de principes van 
het Beleidsplan ruimte Geel groeien we in onze kernstad en zien we een eerder beheerste groei in 
onze deeldorpen.  

 Hoogbouw is bij dit alles geen doel op zich maar kan wel waar het de beste oplossing is voor 
woonkwaliteit en de slimme verdichting van de stad. We volgen daarbij ook het principe dat dit 
gepaard moet gaan met meer open ruimte en een duidelijk afsprakenkader. 

Ruimte om te vernieuwen. 
De toekomst wacht niet. We zetten de komende jaren in op een aantal stadsvernieuwingsprojecten.  

De verhoging van de leefkwaliteit, functieverwevingen, het aanbrengen van groene ruimtes en de 
verbetering van mobiliteit staan hierbij steeds centraal, samen met mogelijke verdichting. 

We denken dan o.a. aan onze stationsomgeving, het kernwinkelgebied, het dorpskern van Winkelomheide, 
het project van de bloemmolens van Ten Aard. 

Vaststaat dat we deze projecten via een op maat uitgewerkt participatietraject aanpakken in overleg met 
alle betrokkenen. 

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 Geel wil niet alleen op wijkniveau vernieuwing, ook op perceel niveau willen we graag gaan voor 

innovatieve functieverwevingen, betere samenwerkingen tussen eigenaars van panden en 
gronden en kwaliteitsvolle projecten.  

 We blijven dan ook streven naar projecten die toekomstgericht zijn en een garantie geven op een 
voorbeeldrol die we als kleine stad kunnen spelen. Dit kan gaan van nieuwe woonvormen, 
integratie van architectonisch groen tot allerlei deelsystemen.  

 We werken ook aan een duidelijke visie om op consistente wijze onze publieke ruimtes met kunst, 
creaties of installaties te vullen die aan deze ruimtes of landschappen een onderscheidende 
belevingswaarde en eigen identiteit geven. Zo bijvoorbeeld in het kader van onze plannen met het 
kernwinkelgebied, zetten we in op mogelijkheden van kwalitatieve street art. 

 Ook uit de principes van ons Beleidsplan Ruimte zetten we verder stappen om te bepalen op welke 
manier de stad nieuwe ontwikkelingsprojecten kan laten bijdragen aan meerwaarde voor de 
volledige stad. Zowel eigen realisatie van allerlei gemeenschapsvoorzieningen op publiek domein 
als een financiële bijdrage is hiervoor een optie. 

Ruimte om te ondernemen 
Economische functies horen ook thuis in het stadsweefsel. Door functies dicht bij elkaar te brengen, 
versterken we allianties tussen onderwijs en wie onderneemt, werkt of daarmee wil starten. We blijven dan 
ook ten volle inzetten op de Innovatiecampus Geel waar kennis, ondernemen en zelfs ontspanning samen 
gaan. 

We behouden, activeren en creëren ruimte voor wie wil ondernemen, we ondersteunen ondernemers bij 
het vinden van een geschikte locatie en verzekeren een divers en voldoende groot aanbod van gronden en 
gebouwen zodat bedrijven die willen evolueren in de streek kunnen blijven. We denken hier aan 
reconversie van gronden en panden, functieverweving, samenwerking en nieuwe locaties. 

Zo kunnen mensen ook dicht bij hun werk wonen, verminderen we pendeltijd en files, en werken we een 
goede work-life balance in de hand. 
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Ondernemen is echter niet enkel eigen aan onze economie. Via planontwikkeling wordt, waar aangewezen, 
ook ondersteuning verleend aan het creëren van ontwikkelingsperspectieven voor nieuwe sporttakken of 
initiatieven door verenigingen die al dan niet bijzondere infrastructuurvereisten hebben. 

Open ruimte om te leven 
Het Beleidsplan Ruimte Geel is duidelijk in haar keuzes. De open ruimte dient in Geel gevrijwaard te worden. 
Daartoe wordt er verder gewerkt aan het beleidskader open ruimte en de uitrol van de principes van het 
beleidsplan zelf.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 De open ruimte behouden zien we op diverse manieren. Los van het landschappelijk karakter willen 

we inzetten op natuur en recreatief groen, maar ook op een via recreatie en sport behouden van 
een open landschap.  

 Het open/groene karakter van Geel wordt op basis van visie- en planontwikkeling  
 doorgetrokken tot in het stadscentrum waardoor de aanwezigheid van groen in het stadscentrum 

een belevingswaarde voor bezoekers en bewoners word. 
 Datzelfde groene karakter wordt zo veel mogelijk verbonden zowel binnen als buiten de kernstad 

tot volwaardige groen-blauwe gordels die belangrijke natuurwaarden beschermen en 
mogelijkheden beiden voor recreatie, toerisme en economisch gebruik.  

 We zien het uitbreiden van bestaande recreatiegebieden en het creëren van bijkomende sites als 
een belangrijke te onderzoeken piste. In de gebiedsgerichte planontwikkeling worden 
nieuwe/aangepaste faciliteiten voor natuur gebonden buitensporten mee opgenomen en 
systematisch tot realisatie gebracht in functie van de haalbaarheid gebracht. Zo zetten we volop in 
op de verdere ontwikkeling van het gebied rond en met de Axion-site en de verdere uitrol van de 
Leunen-sport-site. 

 Hierbij dient daarbij maximaal aandacht te gaan naar ontsluiting via zachte mobiliteit. 

Ruimte beschermen. 
We zetten in op het behoud van de identiteit van Geel. Hierbij is het patrimonium al dan niet beschermd 
maar mogelijks markant op beeldbepalend van belang. We zetten het in kaart brengen van het DNA van 
wijken en stadsgedeelten verder, zodat dit een rol kan spelen in het vergunningenbeleid. Zo garanderen we 
ook beter het behoud van ons waardevol patrimonium.  

Geel is een positief ingestelde stad, maar zal de komende jaren ook inzetten op handhaving naar ruimtelijke 
of stedenbouwkundige anomalieën.  
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13. Land- en tuinbouw 

Land- en tuinbouw zijn vervlochten met het platteland. De 
voedselproductie heeft nood aan een aanzienlijke ruimte die als 
tegenprestatie door boeren en tuinders als een mooi en verpozend 
landschap onderhouden en verzorgd wordt. 

Het Europese en Vlaamse beleid bezorgen onze land- en 
tuinbouwers heel wat uitdagingen. We willen de land- en 
tuinbouwers bij al deze uitdagingen bijstaan. Land- en tuinbouw 
moeten immers duurzaam zijn: dus economisch rendabel, sociaal 
verantwoord én in evenwicht met het milieu. Een leefbare 
landbouw gaat samen met een leefbaar platteland. Het 
zwaartepunt van het landbouwbeleid ligt vooral op het Europese 
en Vlaamse beleidsniveau. Kwaliteit, innovatie, verjonging en 
samenwerking zijn de krachtlijnen in het Vlaamse beleid. Veel 
sleutels daarvan zijn in handen van de gemeente.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 Een goed en regelmatig contact met de lokale land- en 

tuinbouwers, via de sectorwerkgroep landbouw, is 
noodzakelijk. Het stadsbestuur betrekt de landbouwers 
onmiddellijk bij dossiers die een weerslag kunnen hebben 
op hun bedrijf, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke 
ordening of milieumaatregelen. Het bestuur kent een 
kleine werkingsbijdrage toe om de werkgroep jaarlijks de 
landbouw in een positief daglicht te brengen.  

 Landbouw vraagt ruimte. We besteden bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) 
aandacht aan de noden van de land- en tuinbouwers. 

 Er wordt beleidsmatig toegekeken dat het ruimtegebruik van landbouwgronden door en voor 
landbouw gebeurd. 

 In het kader van het vergunningenbeleid zorgen we voor vlotte afhandeling van kap-, bouw- en 
milieuvergunningen, vlotte behandeling van aanvraagdossiers voor ophogen van percelen. 
Landbouwbedrijven dienen zich te kunnen aanpassen aan de toekomst door groei of verbreding 
van activiteiten;  

 We leggen erfbeplanting op bij bouwaanvragen en moedigen dit aan bij bestaande bedrijven. Dit 
kan in nauwe samenspraak met de landschapsarchitect van de provincie Antwerpen, tewerkgesteld 
op Hooibeekhoeve. 

 Landbouwbedrijven die hun activiteiten innovatief verbreden met thuisverkoop, hoevetoerisme en 
school- of zorgboerderijen, kunnen van ons extra steun krijgen in de vorm van beperkte 
bewegwijzering, promotie bij de dienst toerisme en logistieke hulp.  

 We voeren promotie voor beroepslandbouw indien zich mogelijkheden daartoe aandienen. 
 Door evenementen gelinkt met de land- en tuinbouw te ondersteunen (veeprijskampen, 

opendeurdagen…) draagt de stad Geel onrechtstreeks bij tot een leefbare land- en tuinbouw. 
 Land- en tuinbouwbedrijven zijn onderhevig aan een resem wettelijke verplichtingen. Als lokale 

bestuur kunnen we hen bijstaan via informatie en ondersteuning door een aanspreekpunt inzake 
landbouw bij het bedrijvenloket zodat naast handelaars ook landbouwers hier via een vast 
contactpersoon snel terecht kunnen.  
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 Belangrijke aandachtspunten zijn de vergrijzing in de landbouw, starters in de sector, vestiging van 
nieuwe bedrijven, impact op de natuur… 

 Samen met lokale economie wordt ingezet op korte keten economie en wordt bekeken of een deel 
van de zaterdagmarkt een “boerenmarkt” kan worden waar lokale landbouwers hun producten 
verkopen. 

 Samenwerking met het sociaal economie bedrijven om te komen tot kring-of sociale kruidenier. 
Misvormde groenten zijn immers ook groenten en kunnen perfect in de voedingskringloop 
gebracht worden.  
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14. Dierenwelzijn 

Begrip hebben voor de kwetsbaarheid van dieren verhoogt ongetwijfeld 
het begrip voor onze medemens. Daarom dat het welzijn en 
welbevinden van dieren de verantwoordelijkheid is van ieder van ons 
en staat dierenwelzijn ook deze legislatuur duidelijk op de agenda. 

Dierenwelzijn, en dierenzorg, het voorzien van eten, drinken en indien 
nodig een beschutte slaapplaats, en medische verzorging, zijn daarbij 
belangrijke elementen. Op het vlak van dierenwelzijn willen wij de 
ingeslagen weg vervolgen. Het zwerfkattenproject is een sterk Geels 
verhaal dat wordt voortgezet.  

Het opmaken en uitvoeren van een stedelijk charter voor 
dierenwelzijn is aan de orde. 

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 een uitdoofbeleid met betrekking tot klassiek vuurwerk 

en promoten van geluidsarme alternatieven; 
 het afwegen en garanderen van het dierenwelzijn bij 

het gebruik van dieren op kermissen, optochten, 
exposities en shows; 

 dierenwelzijn en verantwoordelijkheid bij aanschaf van 
gezelschapsdieren onder de aandacht brengen in het 
basisonderwijs.  

 stimuleren van de integratie van huisdieren in de 
zorgsector; 

 de installatie van hondenweiden in buurten; 
 zoeken naar partners om regionaal een 

dierenambulance te organiseren gesteund op vrijwilligerswerk voor zieke, gewonde of 
achtergelaten dieren en daarbij ook een dierenasiel overwegen; 

 controles op kinderboerderijen; 
 controles op onverdoofd slachten. 
 sensibiliseringscampangnes organiseren om het bewustzijn rond dierenwelzijn te 

bevorderen.  
 een structurele oplossing zoeken voor verloren gelopen, gedumpte en in beslag genomen 

dieren in samenwerking met dierenasielen of vrijwilligers.  
 promotie maken voor de adoptie van dieren uit dierenasielen en een diskreet meldpunt 

georganiseerd worden voor dierenoverlast en dierenverwaarlozing.  
 strenger wijzen op de verplichte registratie van honden en katten op ons grondgebied en 

bij uitbreiding in onze politiezone: chip je dier ! 
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15. Wonen 

Het bestuur streeft naar een lokaal 
woonbeleid dat oog heeft voor de 
lokale woonbehoeften en de lokale 
omstandigheden. Dit moet wonen 
betaalbaar maken, ook in Geel.  

Eind 2007 kende de stad Geel een 
sociaal woonaanbod van 4,97%, met 
name 4,73% aan sociale huurwoningen 
en 0,24% aan sociale koopwoningen. 
De voorbije jaren is het aanbod aan 
sociale huurwoningen toegenomen tot 
een aandeel van 5,44%. Ondanks de 
grote renovatieprojecten van Geelse 
Huisvesting is er toch een netto-
aangroei verwezenlijkt de voorbije 10 
jaar. Het aandeel sociale 
koopwoningen is nagenoeg constant 
gebleven. 

We wensen blijvend in te zetten op een 
bijkomend sociaal huuraanbod en zo te 
streven naar een sociaal huuraanbod 
van 6% (het Vlaamse gemiddelde). De 
stad wenst niet zelf rechtstreeks te 
investeren in sociale woningen, maar  
we wensen de mogelijke sociale 
ontwikkelingen wel aan te moedigen 
en maximaal te ondersteunen.  

Het woonbeleid is sterk verweven met 
het omgevingsbeleid. Via de 
omgevingsvergunningen wordt ingezet 
op een voldoende woonkwaliteit 
teneinde het Geels woonpatrimonium 
op voldoende hoog kwalitatief niveau 
te houden en via deze weg de regie in 
handen te houden van zowel het aantal 
woonentiteiten als het soort van 
woonpatrimonium.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 Meer verscheidenheid in het woningbestand moet het antwoord bieden op de specifieke 

woonbehoeften van starters, éénpersoonsgezinnen en senioren. We zoeken en promoten 
innovatieve woontypologieën (starters-, kangoeroewoningen…) en manieren om levenslang 
wonen betaalbaar, kwaliteitsvol en voor ouderen fysiek passend mogelijk te maken. 

 We zorgen voor een goede mix tussen betaalbaar wonen door aanbod te creëren en vergunningen 
uit te reiken, maar wensen een gecontroleerde groei van onze stad. 
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 We creëren een visie sociaal woonbeleid om de sociale huisvestingmaatschappijen een kader aan 
te reiken waarbinnen ze kunnen werken. We wensen hiermee de sociale 
huisvestingsmaatschappijen handvaten aan te reiken waar maximaal rekening mee gehouden kan 
worden bij de uitwerking van nieuwe projecten.  

 In private projecten vanaf een bepaalde omvang, wordt conform het ruimtelijk beleidsplan 
gestreefd naar een minimale norm van 10% sociale woningen. 

 Het is belangrijk dat het aanbod noodwoningen voor crisissituaties uitbreidt; de coalitiepartners 
ondersteunen de werking van een doelgericht herhuisvestingsbeleid vanuit de sociale diensten.  

 Er moet verder werk gemaakt worden van de strijd tegen kwetsbaar wonen. De opbouwwerking 
(wijkwerking) moet haar focus verbreden en zich ook ondersteunend inzetten voor kwetsbare 
huurders buiten de sociale woonwijken. Buurtzorg kan hierin ook een versterkende aanpak 
vormen.  
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16. Openbare werken 

Kwalitatief openbaar domein 
We wensen een kwalitatief openbaar domein waar iedereen zich 
goed voelt. We leggen hierbij de nadruk op de zachte weggebruiker.  

We wensen een eenduidige inrichting van de weginrichting, 
afhankelijk van de categorisering van de weg en de locatie (wijk, 
verbindingsweg…) en dit zal uitgewerkt worden in het 
mobiliteitsplan.  

We zullen aansluitend op de beslissing van een mobiliteitsplan een 
algeheel infrastructuurplan opmaken zodat dit mobiliteitsplan ook 
effectief kan uitgevoerd worden.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
In afwachting van de prioriteiten bepaald in het mobiliteitsplan, 
denken dat volgende straten nood hebben aan een 
herinrichting/opknapbeurt/upgrade, uiteraard binnen de 
budgettaire mogelijkheden: 

 Diestseweg tussen Markt en Gasthuisstraat voorzien van 
fietspaden 

 Billemonstraat, ruimte creëren voor zwakke weggebruiker 
 Pastoor van Neylenstraat, herinrichting n.a.v. dringende 

rioleringswerken omwille van de staat van de riolering 
 Havermarkt: groenere inrichting met een beperkt verlies 

aan parkeerplaatsen. 
 Straat Elsum (verbetering verkeersveiligheid) 
 Drijhoek, Eikenstraat (verlengde Baantveld) verder naar 

Ring afwerken en voorzien van fietspaden om de 
bereikbaarheidsas te realiseren. 

 Stationsstraat, gedeelte tussen Heidebloem en Markt, dient 
ruimte voor zwakke weggebruikers te krijgen. 

 Koning Albertstraat, gedeelte Hulsterveld – brug en lichten 
Stelen – brug dient te worden voorzien van degelijke 
fietspaden conform de rest van Koning Albertstraat. 

Bij inrichtingswerken wordt toegankelijkheid voor kinderen en 
ouderen nagestreefd, want dan is het kwalitatief voor iedereen. 

De deeldorpen worden niet vergeten indien het over het onderhoud 
van of investeringen in het openbaar domein gaat. 

We voorzien de nodige budgetten om de kwaliteit van de 
infrastructuur te verbeteren. Er wordt voornamelijk in de budgetten 
voor voet- en fietspaden extra inspanningen geleverd om het 
openbaar domein op peil te brengen of minstens op het bestaande 
peil te houden.  

Riolering en water 
We beseffen dat we erg een belangrijke actor zijn om in te zetten op 
het klimaat. Het is nu reeds duidelijk dat buien korter en intenser 
worden en hierop dienen we te anticiperen. 
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We maken hiervoor een hemelwaterplan op. Zo kunnen we zicht krijgen op de risico’s en de acties die 
genomen kunnen worden. Binnen ruimtelijk beleid, openbare werken en patrimonium wordt ingezet op de 
realisatie van groen en infiltratie. Er worden enkel de noodzakelijke oppervlakten verhard.  

De rioleringsgraad van Geel wordt verder verhoogd. Geel komt minstens zijn verplichting na om de gelden 
ontvangen uit de gemeentelijke saneringsbijdragen verder te investeren in het uitbreiden van het 
rioleringsnet en tracht binnen de budgettaire mogelijkheden een inhaalbeweging te maken. 

Bij het aanbrengen van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat, worden burgers bijgestaan door het 
aanbieden van een afkoppelingsdeskundige en eventueel de keuring. Dit verhoogt het draagvlak, laat het 
project makkelijker verlopen en leidt tot effectieve afkoppeling van het regenwater en aansluiting op de 
riool.  
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17. Lokaal participatiebeleid 

Definitie 
Eerst en vooral is het belangrijk om het begrip participatie goed de 
definiëren: “Participatie is het deelnemen van inwoners en 
organisaties aan de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van 
het stedelijk beleid. Het gaat hierbij niet alleen over initiatieven die 
Geel neemt om inwoners bij het beleid te betrekken, maar ook over 
het ruimte geven aan en ondersteunen van initiatieven van 
burgers.”  

Bestaande participatie initiatieven 
De betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek wordt reeds op 
verschillende manieren georganiseerd. Er zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen zelf waarbij er gekozen wordt voor het 
programma 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- en informatiemomenten 
georganiseerd door het stadsbestuur. Burgers kunnen hun 
bezorgdheden, meldingen en klachten overbrengen aan het bestuur 
waar jaarlijks een rapportering van gebeurt door de 
klachtenambtenaar. Het betrekken van de inwoners van Geel bij het 
beleid gebeurt dus al op een constante manier. Al deze vormen van 
participatie wil dit stadsbestuur behouden met indien nodig 
eventuele aanpassingen.  

Te ontwikkelen vormen van participatie 
Burgerparticipatie is participatie bij een proces waarbij het initiatief 
vertrekt vanuit de lokale overheid. Hierbij gaan de verschillende 
stakeholders in een open houding met elkaar en via een vooraf 
besproken aanpak samen vorm en inhoud geven aan (delen van) 
plannen of beleid. Het proces is gericht op het benutten van elkaars 
deskundigheid en het verhogen van draagvlak voor te nemen 
beslissingen. Het is belangrijk dat bij projecten met een (potentiële) 
grote maatschappelijke impact de burger van bij aanvang betrokken 
wordt in dit proces (bv. stationsomgeving, plan Bogaard, Hart voor 
Ten Aard, dorpsplein Winkelomheide…).  

Dit gebeurt telkens in 5 verschillende fasen: 

1) Voorbereidende fase: er wordt een omschrijving van het project opgesteld door het bestuur en de 
administratie. Daarna is er een toetsing of het project in aanmerking komt voor 
samenspraak/inspraak. In deze fase moet duidelijk omschreven zijn wat er van de participatie 
verwacht wordt en hoe sterk de beïnvloeding moet zijn.  

2) Stakeholdersanalyse: het in kaart brengen van alle belanghebbenden, het belang van deze 
belanghebbenden en van de impact die elke belanghebbende kan hebben op de aanvaarbaarheid 
van het project. 
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3) Interactieve fase: concrete interactie (fysiek, digitaal of een combinatie van beide) van alle 
stakeholders waarbij het eindresultaat vorm en inhoud krijgt.  

4) Uitvoerende fase: het eindresultaat van participatie wordt de definitieve beslissing en wordt, 
naargelang het resultaat positief of negatief is, al dan niet uitgevoerd.  

5) Evaluatiefase: hierbij wordt nagegaan welke ervaringen de stakeholders hebben met de 
samenspraak/inspraak zodat dit valkuilen en successen in kaart brengt voor toekomstige trajecten.  

Deze methode moet verankerd worden in de hele organisatie en moet nog verder ontwikkelen. Het is de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en administratie dat dit steeds correct wordt toegepast. Het 
stadsbestuur verbindt zich in principe aan de resultaten maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan 
beargumenteerd afwijken.  

Overheidsparticipatie is participatie bij een proces waarbij het initiatief vertrekt vanuit externen/burgers. 
Het bestuur bekijkt dan in welke mate dit initiatief aansluit bij de eigen beleidsvoering. Er wordt getracht 
om het Sint-Dimpna en Gerebernus memorandum uit te voeren en waar nodig bij te sturen. Dit gebeurt 
telkens in 5 verschillende fasen: 

1) Voorbereideinde fase: de burgers/externen bereiden een voorstel voor a.d.h.v. een formulier dat 
wordt ter beschikking gesteld op het digitale platform. Op dit platform wordt de nodige info 
gegeven zodat kan geoordeeld worden of dit initiatief al dan niet in aanmerking komt voor het 
opstarten van een participatieproces. Een brede samengestelde participatieraad zal de voorstellen 
beoordelen en initiatieven waarvan deze raad oordeelt dat ze de moeite zijn om verder uit te 
werken, worden voor advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na een 
gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen kan het traject worden verdergezet. 

De participatieraad bestaat uit de schepen van participatie, betrokken ambtenaren, een 
vertegenwoordiger van elk deeldorp en een vertegenwoordiging vanuit de meerderheidspartijen 
en oppositiepartijen van de gemeenteraad.  

2) Stakeholdersanalyse: vanuit de participatieraad wordt een participatieprojectgroep opgesteld 
aangevuld met verschillende stakeholders. In deze fase worden alle belanghebbenden in kaart 
gebracht, het belang van deze belanghebbenden onderzocht en de impact die elke 
belanghebbende kan hebben op de aanvaarbaarheid van het project bekeken. Al deze stakeholders 
kunnen deel uit van de participatieprojectgroep. Ook hier kunnen deskundigen aan de 
projectgroep toegevoegd worden. 

3) Interactieve fase: concrete interactie (fysiek, digitaal of combinatie) van alle stakeholders in de 
participatieprojectgroep waarbij het eindresultaat vorm en inhoud krijgt. De resultaten van deze 
participatieprojectgroep worden telkens teruggekoppeld naar de participatieraad die uiteindelijk 
het voorstel voorbereiden voor het college van burgemeester en schepenen.  

4) Uitvoerende fase: Het eindresultaat van deze participatie wordt de definitieve beslissing en wordt, 
naargelang het resultaat positief of negatief is, al dan niet uitgevoerd.  

5) Evaluatiefase: hierbij wordt nagegaan welke ervaringen de stakeholders hebben met de 
samenspraak/inspraak zodat dit valkuilen en successen in kaart brengt voor toekomstige trajecten.  

Deze methode moet verankerd worden in de hele organisatie en moet nog verder ontwikkelen. Het is de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en administratie dat dit steeds correct wordt toegepast. Verder moet 
er bij deze vorm van participatie bekeken worden of er burgerbudgetten kunnen vastgelegd worden zodat 
de burgers zelf, via deze overheidsparticipatie, een project kunnen verwezenlijken.  
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Begeleiding in het proces 
De begeleiding en stakeholdersanalyse van een participatief project kan gebeuren door een externe 
organisatie, maar ook door eigen administratie. Het is de bedoeling dat verschillende ambtenaren worden 
bijgeschoold zodat de meeste projecten op eigen kracht kunnen begeleid worden. Indien het project 
complex (geworden) is, kan men steeds een externe professionele organisatie inschakelen. Ook voor 
complexe overheidsparticipatieprojecten kunnen middelen ter beschikking gesteld worden om externe 
begeleiding mogelijk te maken. 

Digitaal platform 
Alle participatieve projecten worden verzameld op een digitaal platform zodat de Geelse burger een 
overzicht heeft. Via dit platform wordt hij dus geïnformeerd maar kan hij ook deelnemen aan bepaalde 
projecten. Dit is van toepassing voor zowel burgerparticipatieprojecten als voor 
overheidsparticipatieprojecten. 
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18. Organisatie en dienstverlening 

Integratie OCMW en stad 
In het kader van een volwaardige integratie van OCMW binnen de Geelse 
stedelijke organisatie, moet gewaakt worden over een permanente 
vertegenwoordiging van het lokaal sociaal beleid binnen het MAT. Lokaal 
sociaal beleid verdient verder een volwaardige gemeenteraadscommissie om 
dieper in te gaan op gedachtewisselingen en beleidsvoorbereidend werk voor 
de gemeenteraad van dossiers i.k.v. “lokaal sociaal beleid”. 

Organisatorisch moeten de financiële diensten (van stad en OCMW) nog 
fysiek worden samen gebracht om zo beter samen te kunnen werken.  

De logistieke diensten van stad en OCMW moeten op elkaar worden 
afgestemd en geïntegreerd worden voor een goede werking. Zo kan er meer 
tijd vrij gemaakt worden voor een efficiënte en personeelsondersteunende 
aansturing door logistieke en facilitaire diensten. 

Toekomstgericht sociaal huis met een breed welzijnsonthaal 
Het Sociaal Huis neemt een voortrekkersrol in de uitbouw van een breed en 
integraal welzijnsonthaal. Samen met het CAW, CGG, de mutualiteiten en 
andere welzijnspartners moet een onthaal/portaal uitgebouwd worden waar 
iedere Gelenaar met zijn hulpvraag terecht kan.  

Deze integrale benadering moet steeds tot doel hebben de klantvriendelijkheid te verhogen en een 
welzijnsbeleid op maat te kunnen uitbouwen, weg van verkokering en versnipperde inzet van krachten en 
aanbod. We passen dit niet alleen toe in het nieuwe project CAW-DGK achter de Diestseweg, maar ook in 
de andere welzijnsdiensten van het sociaal huis. In onze hulp- en dienstverlening staan versterking en 
empowerment centraal. 

Concrete acties voor de komende zes jaar 
 Het Huis van het Kind moet aan alle ouders en kinderen een antwoord bieden op vragen rond 

gezondheid en welzijn, preventie en opvoeding.  
 In de hulpverlening van het Sociaal Huis wordt verder werk gemaakt van een gepast psychosociaal 

aanbod 
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Organisatie van de dienst openbare werken en werkplaats 
De dienst openbare werken wordt verder professioneel uitgebouwd teneinde te kunnen voldoen aan de 
hogere vereisten gesteld door de omgeving. Denk hierbij aan: 

 De GIS (Geografisch Informatie Systeem) tool wordt verder uitgebreid door de riolering en het 
openbaar domein in kaart te brengen om de werking van de diensten hierdoor te 
professionaliseren in onderhoud en opvolging. 

 Voldoende mankracht om een realisatiegraad van 100% te kunnen bereiken.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 Om een professionele dienstverlening te kunnen aanbieden, moeten we ook onze eigen 

medewerkers een professionele infrastructuur ter beschikking stellen. Daarom wensen we deze 
legislatuur te investeren in een moderne en duurzame werkplaats die mogelijk zelfvoorzienend 
wordt door eigen energieopwekking. 

 Er wordt een oefening gemaakt om te kijken naar een efficiënte personeelsinzet.  
 We streven naar een flexibele organisatie waarbij we vlot onze dienstverlening kunnen doen door 

met kwalitatief eigen personeel te werken maar waarbij we durven uitbesteden, dat wat door de 
privésector efficiënter voor de stad kan gebeuren.  

 Er wordt ingezet op een modern machinepark en moderne arbeidsmiddelen om de efficiëntie van 
de werking en het personeel te verhogen. 

 De dienst openbare werken en werkplaats werkt in de eerste plaats proactief en zo min mogelijk 
reactief. 
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19. Patrimonium 

We wensen kwaliteitsvolle gebouwen waarbij duurzaamheid centraal staat. 
Comfort voor de gebruiker is essentieel en voor specifieke gebouwen moet 
een mooie uitstraling kunnen om als stad het voorbeeld te geven naar 
kwalitatieve huisvesting. We wensen in dit kader deze legislatuur de 
stedelijke werkplaats te vernieuwen, daar deze accommodatie niet meer 
voldoet naar duurzaamheid, comfort en kwaliteit voor onze medewerkers.  

Er komt een toekomstplan naar centralisatie van diensten en gebouwen om 
de verspreiding te minderen en kostenefficiënt te kunnen werken. Het 
stadhuis en het Sociaal Huis zijn hierin de belangrijkste gebouwen waarin 
dienstverlening maximaal gebundeld wordt. We wensen voor het stadhuis 
een uitbreiding en renovatie te plannen om tegemoet te komen aan de krapte 
(en zelfs extern huren van kantoren te vermijden). Het stadhuis kan zo ook 
een voorbeeld zijn van verdichting en zuinig ruimte- en energiegebruik. 

Er wordt verder gestreefd naar maximalisatie van gebruik van het 
patrimonium door te zoeken naar mogelijkheden voor dubbel gebruik of 
verhuur aan verenigingen, derden… We zullen deze wens proactief 
aanpakken door hier gericht beleid aan te koppelen en deze wens naar dubbel 
gebruik niet enkel te bekijken op het moment dat zich wijzigingen of vragen 
voordoen.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 Er wordt ingezet op strategische grondaankopen (verbindingen 

openbare functies, toekomstprojecten, trage wegen …).  
 Er wordt bestudeerd of het onderbrengen van het patrimonium van 

de stad in een autonoom gemeentebedrijf (AGB) of andere vorm 
interessant kan zijn voor de budgetten van de stad. Tevens wordt 
meegenomen of strategische lange termijn aankopen met dit bedrijf 
interessant kunnen zijn. 

 Er wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het kerkenplan en de 
budgetten worden voorzien om aanpassingen te financieren om de 
invulling van de plannen waar te maken. 

 De dienst patrimonium werkt verder aan het maximaal inzetten op 
proactief onderhoud in plaats van een reactief onderhoud.  

 De Gasthuishoeve wordt in erfpacht genomen en mee opgenomen in 
het historisch patrimonium van de stad met een nuttige functie-
invulling. 

 De kapel van Elsum wordt gerestaureerd deze legislatuur. 
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20. ICT – radicaal digitaal.  

 Als Vlaanderen een indrukwekkende 
sprong voorwaarts wil maken waar 
digitale informatiestromen, 
interactieve netwerken en gekoppelde 
databanken centraal staan, zal Geel 
niet achter blijven. We gaan deze 
legislatuur in Geel op zoek naar een 
manier om de communicatie met de 
burgers, ondernemingen en 
verenigingen zo digitaal en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen.  

 De verandering begint natuurlijk 
binnen de stadsdiensten zelf. De 
technische middelen zijn ondertussen 
al voor een groot deel geïnstalleerd 
doch de cultuuromslag naar digitaal 
werken is nog veel te weinig zichtbaar. 
Bewustmaken, aanleren en coaching is 
hier dus de boodschap. Daarom 
werken we in een eerste fase aan de 
zelfredzaamheid van de ambtenaren.  

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 Onze IT dienst zal de 

personeelsdienst bijstaan in 
hun inspanningen om onze 
eigen mensen wegwijs te 
maken in de digitale wereld. 
Constante bijscholing en e-
learning zijn immers dermate 
belangrijk dat niemand hier 
door de mazen van het net 
mag glippen.  

 We beschikken momenteel 
over een uitstekende IT-
dienst. Op technisch gebied 
staan ze ver voor op de 
gemiddelde gemeente. Door 
een gezonde visie en een 
goede aanpak is de IT dienst 
erin geslaagd om een infrastructuur uit te bouwen waar we nu de vruchten van kunnen plukken. 
Een niet te verwaarlozen asset voor het huidig bestuur. Het is dan ook van primordiaal belang dat 
men deze asset mee betrekt in een zo breed mogelijk gamma van projecten. Hoe pro-actiever IT 
betrokken wordt in projecten des te hoger de kans om de juiste prioriteit te krijgen en aldus tot 
een goed resultaat te komen.  

 Geel beschikt over enkele eigen glasvezelkabels dat we de voorbije jaren in gebruik hebben 
genomen. Destijds was dit een grote maar noodzakelijke investering. We hebben toen ineens 
voldoende vezelparen voorzien omdat de graafwerken het leeuwendeel van dat budget innamen 
en enkele extra vezels een te verwaarlozen kost waren. Deze extra vezels creëren nu een 
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opportuniteit. We gaan deze legislatuur, indien we het wettelijk mogen, op zoek naar een huurder 
voor de niet gebruikte fibers.  

 Voorts onderzoeken we ook of het wenselijk is om een schaalvergroting te doen bij de IT-dienst. 
Dit wil zeggen: op zoek gaan naar partners waar we services voor kunnen leveren of ruilen. Een 
niet exhaustieve lijst van mogelijke kandidaten is Eepos, Brandweer en Politie.  

 Cyberveiligheid is niet enkel een buzz-word. Het is een begrip waar elke IT dienst actief aan moet 
blijven werken. Om onze mensen in staat te stellen dit op een efficiënte en effectieve manier te 
doen hoort hier een luik externe vorming bij alsook de nodige retentiemaatregelen voor het 
personeel. Kwaliteitsvolle cursussen hebben zelden een klein prijskaartje. Het vormingsbudget zal 
dus sterk dienen opgetrokken te worden. 
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21. Personeelsbeleid  

Geel is een belangrijke werkgever. Het bestuur ijvert om een 
modern en transparant personeelsbeleid te voeren. Dat is nodig, 
want de uitdagingen zijn bijzonder groot. 

De digitalisering, gemoderniseerde dienstverlening en de 
veranderende verwachtingen van medewerkers en burgers 
eisen dat er zwaar moet ingezet worden op ons 
personeelsbeleid. De stad ontwikkelt daarom een visie op de 
administratie van morgen, met innovatie, digitalisering en 
flexibiliteit als rode draad. 

Innoveren en onze werkwijzen verbeteren is nodig, maar 
uiteraard steeds in constructief overleg met de vakbonden, een 
zinvolle invulling van het sociaal overleg. We willen werknemers 
meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven en de focus leggen 
op resultaten. 

Er is de voorbije jaren al een zware inspanning geleverd door 
onze werknemers. We zullen verder inzetten om een nieuw en 
modern beleid uit te werken. We hervormen ook het 
verloningskader door de verderzetting van een 
herwaarderingsoefening van de verloningen en dit afgestemd op 
het takenpakket.  

Maximale klantgerichtheid staat voorop. De technologische 
vooruitgang biedt enorm veel kansen om onze dienstverlening 
te verbeteren en digitaal te verbreden. Dat komt de Gelenaar ten 
goede. Op de werkvloer brengt dit eveneens een constante 
evolutie met zich mee.  

Door de werkprocessen te analyseren en te digitaliseren stappen 
we voorgoed af van oude clichés over administraties en geven we werknemers de meest moderne 
hulpmiddelen in handen. 

Concrete acties voor de volgende 6 jaar 
 We vinden het zeer belangrijk dat alle werknemers van de stedelijke diensten zich goed voelen op 

het werk. We zetten in op werkbaar werk, op het aanpakken en vooral het voorkomen van pesten 
en ongepast gedrag op het werk.  

 De stad aanvaardt geen enkele vorm van discriminatie op de werkvloer. 
 Als stad geven we het voorbeeld door een beweegplan en acties rond gezonde voeding voor het 

eigen personeel uit te rollen.  
 We zetten in op een divers personeelsbeleid in de stad zodat het personeelsbestand een betere 

afspiegeling wordt van de diversiteit in onze stad en waarbij al onze medewerkers zich ontplooien 
en hun competenties ten volle kunnen benutten.. Naast diplomavoorwaarden worden elders 
verworven competenties en ervaring volkomen naar waarde geschat in het aanwervings- en 
bevorderingsbeleid  

 Via opleidingen versterken we de klantvriendelijkheid en klantgerichtheid van onze diensten.  
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 Opdrachtenmanagement en flexibilisering zorgen ervoor dat medewerkers zo efficiënt mogelijk 
worden ingezet voor de stad. De interne en externe selectieprocedures worden vereenvoudigd om 
mobiliteit aan te moedigen en de juiste mensen op de juiste plaatsen te krijgen.  

 We leggen een verdere doorgedreven focus op de juiste vorm van tewerkstelling voor elke taak 
binnen de stad: regulier, tijdelijk, jobstudent, sociale tewerkstelling, interim en uitbesteding om 
piekmomenten op te vangen.  

 Digitale technologie zal onze stadsadministratie stadspersoneel mee is met nieuwe technologieën. 
We investeren in organisatie, opleiding en werking.   
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22. 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. Er wordt daarom onderzocht of een 
aanpassing van de dienstverlening op het stadhuis, het Sociaal Huis en het Veiligheidshuis mogelijk is. 

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. Het bestuur gaat vooruit op die ingeslagen weg maar heeft wel oor naar 
mensen die nog niet helemaal mee zijn in het digitale tijdperk. 

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 ondersteunende dienstverlening als het moet. 
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23. Financiën 

Het is van essentieel belang dat onze stad een correct financieel beleid voert. 
Een beleid dat sterk zal blijven inzetten op controle van onze uitgaven, maar 
anderzijds dienen wij ook ruimte te geven aan de groei van onze organisatie. 
Kwaliteitsvol invullen van vacatures en het activeren van investeringen zijn een 
noodzaak. 

Strategische keuzes voor de diverse beleidsterreinen worden omgezet in een 
concreet beleid. Een belangrijk onderdeel van elk beleid is de financiële 
continuïteit, het vermogen om zowel op korte als op lange termijn zonder grote 
risico’s aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.  

Het financieel beleid van een stad is gericht op het realiseren van de 
doelstellingen van het strategisch beleid (de koers), door financiële faciliteiten 
op een zodanige wijze in te zetten en te beheren, dat aanwezige risico’s op 
verantwoorde wijze worden gedekt.  

Financieel beleid bestaat uit drie componenten:  

 het beheren van de financiële ruimte (op korte en lange termijn);  
 het borgen van de (financiële) continuïteit (op lange termijn);  
 het managen van risico’s. 

Wij willen 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 E313) 
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 exploitatieuitgaven 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-win in 
personeel en exploitatie gecreëerd worden.  

Het principe “de vervuiler betaalt”, blijft 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). 

Concrete acties voor de komende zes jaar 
 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. We hebben 
de ambitie in Geel om jaarlijks 10 miljoen euro te kunnen investeren; 

 blijvende inzet op kostenefficiëntie van de dienstverlening en de arbeidsorganisatie;  
 het evalueren van retributies en belastingen; 
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 het evalueren en negotiëren van lopende contracten; 
 de verkrotting en leegstand inventariseren en opvolgen; 
 Onze cijfers transparant en begrijpelijk aan de burger tonen; 
 Een ondernemingsvriendelijk fiscaal beleid voeren; 
 het verbeteren van de investeringsstrategie van de stad door advies te geven over strategische 

planning, prioritering en verbetering van investeringsprogramma's en projecten; 
 het uitwerken van projecten en investeringsprogramma's, gekoppeld aan diverse en moderne 

financieringsmodellen 
 sterk inzetten op subsidieaanvragen  
 aanpakken van ondernemersonvriendelijke lokale belastingen. Investeren moet aangemoedigd 

worden. Zo moet bijvoorbeeld de extra last bij ontbrekende parkeerplaatsen bij nieuwe 
investeringen herbekeken worden in functie van een flexibel investeringsbeleid; 

 de financieel directeur 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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Bijlagen 

Bijlage 1 – De context: global goals – local focus 
De wereld is een “dorp” geworden en de stad Geel is één van de vele huisjes in dat grote dorp.  

De uitdagingen om deze moderne wereld leefbaar te houden zijn groot. Dat merken we alle dagen meer en 
meer. Geel heeft zich in 2016 geëngageerd om zich voor het behalen van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen maximaal in te zetten. Daartoe ondertekende het College van Burgemeester 
en Schepenen de engagementsverklaring duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (CBS 14/11/2016) samen 
met nog 75 andere gemeenten in Vlaanderen (zie bijlage 1 en 2).  

Geel wil zich, als barmhartige stede, met aandacht voor alle facetten van mens en natuur, profileren als 
voortrekker en gangmaker. Het zit de Gelenaren in de genen om zorgzaam om te gaan met alles wat leeft 
met grote bezorgdheid voor de toekomst van de volgende generaties. 

Geel een voortrekkersrol 
Lokale besturen spelen een cruciale rol in de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of 
afgekort SDGs (Sustainable Development Goals).  

De SDGs hebben lokale overheden dus nodig, maar andersom hebben ze lokale overheden ook heel wat te 
bieden. De SDGs zijn immers een ideale kapstok om lokale doelstellingen en acties aan op te hangen en te 
verbinden met globale uitdagingen.  

Om deze reden gebruiken wij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als kader voor het maken van het 
beleidsplan voor de periode 2019 -2024.  

We zullen als bestuur samen met onze administratie onze acties in dit kader evalueren en bijsturen.  

Wij zijn ervan overtuigd dat door deze manier van werken Geel, samen met alle Gelenaren, een maximale 
bijdrage zal leveren in het behalen van deze doelstellingen om zo de toekomst van onze planeet, onze stad 
en onze mensen te waarborgen. 

Van duurzame ontwikkelingsdoelen naar beleidsdomeinen 
Onderstaande tabel geeft een beeld van de verwevenheid van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
met de verschillende beleidsdomeinen van onze stad. 

Deze opsomming geeft ook dadelijk een beeld van de vele aspecten waar het bestuur en onze administratie 
mee te maken heeft. Een stad als Geel besturen is een complex gebeuren. Niet alle zaken worden in dit 
document toegelicht.  

Het bestuur wil in dit beleidsplan de grootste uitdagingen en prioriteiten naar voor schuiven en daarvoor 
concrete acties aangeven voor het beleid van de volgende 6 jaar. 

(bron VVSG – SDGs) 
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Bijlage 2 – engagementsverklaring duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

Engagementsverklaring duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (CBS 14/11/2016) 

We onderschrijven dat wij, als lokale bestuurders, de verantwoordelijkheid dragen om 

duurzam ontwikkeling op ons grondgebied te verwezenlijken. Deze verantwoordelijkheid 

delen we wereldwijd: overal hebben we dezelfde plicht, al kan de lokale context voor actie 

wezenlijk verschillen. Duurzame ontwikkeling omvat overal ter wereld economische, 

ecologische en sociale aspecten. 

 

We verwelkomen, als politieke vertegenwoordigers van lokale besturen wereldwijd, de 17 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Global Goals for Sustainable Development). Na een 

wereldwijd participatief consultatieproces engageerden 193 landen zich op 27 september 

2015 in de schoot van de Verenigde Naties om deze internationale agenda te 

verwezenlijken. De huidige mondiale uitdagingen vragen steeds meer om lokale acties 

binnen een globale wereld. We zijn er ons van bewust dat deze duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen één geheel vormen en een ondeelbaar antwoord bieden op de 

mondiale uitdagingen.  

 

We reflecteren daarom over de rol die lokale besturen wereldwijd (kunnen) spelen bij de 

verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en benadrukken dat een sterk 

uitgewerkt lokaal mondiaal beleid (dat internationale rechtvaardigheid nastreeft via verschillende 

actieterreinen) daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. 

 

We beseffen dat onze wereld momenteel nog verre van perfect is en dat ongelijkheid aan de 

grondslag ligt van armoede en onrecht. Bovendien wordt de wereld almaar kleiner. Mondiale 

uitdagingen zijn onderling afhankelijk, laten zich steeds meer voelen in plaatselijke 

gemeenschappen en daarom moeten we de systemen veranderen. 

We ijveren voor solidariteit en verbondenheid tussen volkeren als basishouding. Voor ons 

betekent duurzame ontwikkeling dat iedereen dezelfde rechten en opportuniteiten moet krijgen, 

nu, maar ook in de toekomst. Tegelijk willen we de draagkracht van de aarde niet onomkeerbaar 

in gevaar brengen.  
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We onderschrijven het belang van deze doelen als de inclusieve en universele agenda 

voor duurzame en integrale ontwikkelingsprocessen tot en met 2030. Om deze 

mondiale doelen te realiseren, ontplooien we lokale acties.  

 

We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen wereldwijd een cruciale en gelijkaardige 

rol spelen in plaatselijke processen van duurzame ontwikkeling. Als het 

overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, hebben we de democratische 

legitimiteit om hier een lokaal beleid voor te ontwikkelen. Deze nabijheid van bestuur 

plaatst de lokale overheden in de ideale positie om adequaat en efficiënt in te spelen 

op wat de bevolking op ons grondgebied nodig heeft. We promoten in deze context de 

internationale erkenning van onze territoriale rol in deze universele agenda tot 2030.  

 

We zijn blij dat de specifieke rol van steden en gemeenten in duurzame ontwikkeling 

erkend wordt in de formulering van het elfde doel (SDG 11: inclusieve, veilige, 

weerbare en duurzame steden en lokale gemeenschappen). Dit duurzame doel is op 

het lijf geschreven van de steden en gemeenten wereldwijd.  

 

We erkennen dat we als lokale overheden wereldwijd bondgenootschappen moeten 

aangaan. We zijn ervan overtuigd dat een effectieve duurzame ontwikkeling enkel door 

samenwerking mogelijk is. In eerste instantie betekent dit onderlinge samenwerking, 

binnen intergemeentelijke verbanden en lerende netwerken regionaal, nationaal én 

internationaal. Dit omvat ook op intra-gemeentelijk vlak een sector-overschrijdende 

visie die een transversale, integrale én multidisciplinaire aanpak vergt. Via 

internationale samenwerking zien we veel potentieel in het uitwisselen van kennis en 

ervaringen tussen collega-ambtenaren en politici.  

 

We erkennen verder dat alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zonder 

uitzondering raken aan (deel)aspecten van onze lokale bevoegdheden, gaande van 

armoedebestrijding, via welzijn en gendergelijkheid voor jong en oud, over lokale 

economie, onderwijs, en consumptie tot energie en klimaatbeleid. Als lokale overheden 

hebben we vele van deze thema's al opgenomen. We beseffen evenzeer dat we 

gedurende de komende vijftien jaar verdere stappen kunnen zetten om hier een extra 

inspanning voor te leveren.  

 

We roepen op tot een lokale vertaling van deze globale doelstellingen, aangepast aan 

eenieders lokale context. Deze duurzame doelen zijn zo fundamenteel dat het 

perspectief van de lokale overheden niet kan en mag ontbreken. De lokale focus vanuit 

gemeentelijk perspectief is ons inziens onontbeerlijk voor het bereiken van deze 

universele agenda in 2030.  
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We onderzoeken het potentieel van deze doelen als een belangrijke kapstok om een 

coherent gemeentelijk beleid voor duurzame ontwikkeling uit te tekenen. Door 

lokale beleidscoherentie te voeren, zijn we een voorbeeld voor onze burgers die we 

individueel en collectief sensibiliseren en aanzetten tot actie. We engageren ons tot 

het opnemen en vertalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ons 

gemeentelijk beleid en beperken ons niet enkel tot intentieverklaringen, maar willen 

dit ook effectief meten, opvolgen en bijsturen waar nodig.  

 

We hanteren ook een specifieke regierol naar de andere actoren op ons 

grondgebied. In eerste instantie richten we ons op het maatschappelijk middenveld 

en de private sector. We zijn ervan overtuigd dat participatie van de burgers (al dan 

niet georganiseerd) aan het gemeentelijke beleid een belangrijke voorwaarde vormt 

voor goed lokaal bestuur. Gemeenten kunnen zowel het maatschappelijke 

middenveld als de private sector helpen meer duurzaam bewust te worden. We zijn 

ervan overtuigd dat lokale overheden voortrekkers kunnen zijn om een multi-

stakeholder aanpak voor duurzame ontwikkeling toe te passen.  

 

We verzoeken de centrale overheden specifiek om ons als lokale besturen actief te 

betrekken bij de plannen en verwezenlijkingen in het kader van deze universele 

ontwikkelingsagenda op nationaal en regionaal vlak, zowel rechtstreeks als via de 

nationale organisaties van lokale besturen. De duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen mogen niet enkel benaderd worden vanuit een 

nationaal of regionaal perspectief. Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat we dit – 

als lokale overheid - niet alleen kunnen bereiken en dat dit enkel lukt via een goed 

en evenwichtig samenspel tussen de verschillende overheidsniveaus. Het 

subsidiariteitsbeginsel hanteren we als een fundamenteel principe.  

 

We vragen dat de centrale overheidsinstanties de middelen, die gepaard gaan met 

onze bevoegdheden, garanderen of blijven garanderen zodat de lokale besturen hun 

cruciale bijdrage tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen realiseren. 

Dit vragen we niet enkel voor onze lokale bevoegdheden maar is evenzeer van 

toepassing op het laatst geformuleerde doel voor duurzame internationale 

partnerschappen tussen lokale besturen wereldwijd.  
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Bijlage 3 – duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

 

 

 

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
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