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Beste Gelenaar
Met trots presenteer ik u het team en het programma waarmee we Geel nog aantrekkelijker willen maken. Met de voorzieningen van een
stad en de mentaliteit en gezelligheid van een dorp is Geel een stad waar het goed leven is.
U kent CD&V Geel als de partij die altijd met een langetermijnvisie Geel heeft vormgegeven tot wat het vandaag is.
Als ingenieur zie ik veel mogelijkheden om Geel nog aangenamer te maken op het vlak van infrastructuur en mobiliteit. Dat is voor mij DE
reden van mijn engagement. Binnen 6 jaar wil ik dat men zegt dat Geel nog mooier geworden is, dat het veiliger geworden is voor kinderen,
fietsers en voetgangers en dat Geel bereikbaarder geworden is voor iedereen, ook voor wagens.
Samen met mijn team wil ik Geel niet te sterk laten groeien. Geel moet de authentieke, leuke stad blijven die ze altijd was en is. Een stad
waar nog open ruimte is en groen. Een stad waar levenskwaliteit en duurzaamheid centraal staan.
Om dit te bereiken wil ik burgemeester worden van deze stad. Met onze visie, daadkracht en ervaring krijgen we dit zeker voor elkaar.
Samen met de geëngageerde en talentvolle kandidaten op onze lijst ben ik er zeker van dat we het verschil kunnen maken. Voor u en voor
Geel blijf ik mij 100 procent inzetten. Op 14 oktober rekenen wij op uw vertrouwen en uw stem.
Kandidaat burgemeester,
Ben Van Looveren

GRIET
SMAERS
2DE PLAATS

Beste kiezer
Van Geel de ‘aantrekkelijkste stad van de Kempen’ maken, is mijn drijfveer. Geel verdient een sterk, modern en warm bestuur
met oog voor de toekomstkansen van al haar burgers. Geel heeft de grootste activiteit qua economie, werkgelegenheid,
onderwijs en zorg in de Kempen. Deze enorme troeven moeten we koesteren en ombuigen in optimale kansen naar werkgelegenheid, bruisende handel en horeca, voldoende beleving met allerhande sportmogelijkheden en evenementen voor alle
Gelenaren.
Geel is als barmhartige stede ook gekend en beroemd om haar zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen. Het is de ambitie van
CD&V Geel om dit aanbod blijvend te vernieuwen en versterken in het belang van jong en oud.
Als jonge mama heb ik een boon voor kinderen. Geel moet dé stad worden die toonaangevend is voor haar kind- en
gezinsvriendelijkheid zowel in ruimte (speelpleinen), veiligheid (verkeer en openbare orde) als in beleving en aanbod (vrije tijd en
opvang), zorg en welzijn (Huis van het Kind).
Samen met Ben en ons sterk CD&V-team wil ik dit mee waarmaken.
Griet Smaers
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33 Jaar
Sint-Dimpna
Schepen van o.a. wonen,
openbare werken,
patrimonium, landbouw en
platteland

2

5

3
GRIET
VERHESEN

6
TINNE
VANGEEL

FONSY
BELLINCKX
60 Jaar
Sint-Amands
Zelfstandig AXA
bankagent/
verzekeringsmakelaar

31 Jaar
Ten Aard
Leerkracht
Aardrijkskunde en
gemeenteraadslid

49 Jaar
Larum
Landbouwer en
gemeenteraadslid

54 Jaar
Punt
Schepen van sport,
evenementen,
stadsanimatie, jeugd

7

41 Jaar
Punt
Voorzitter OCMW
en Schepen van o.a.
sociaal beleid, diensten hulpverlening,
residentiële zorg en
kamerlid

LUC
VAN LAER

NADINE
LAEREMANS

4

MARLON
PAREIJN

GRIET
SMAERS

37 Jaar
Sint-Amands
Bediende en
gemeenteraadslid

8

41 Jaar
Ten Aard
Schepen van o.a.
onderwijs, senioren,
diversiteit en
kinderopvang

De prioriteiten van ons programma in een notendop:

Voluit voor een betere leefbaarheid in het
centrum door het doortrekken van de Ring
Verbinden van de Ring naar de Retieseweg N118 is de sleutel voor een leefbaar centrum
en Sint-Dimpna
Verbeteren van de doorstroming op Antwerpseweg en de Ring moet het gebruik van de
ringweg vergemakkelijken en verbeteren
Stapsgewijs het centrum autoluwer maken zonder de bereikbaarheid van het centrum
en de leefbaarheid van de handel in het gedrang te brengen
Stapsgewijs mobiliteitsknooppunten invoeren met voorzieningen voor deelfietsen, 		
haltes openbaar vervoer en autodelen
Logische routes naar en uit het centrum, met duidelijke signalisatie

CD&V Geel maakt van Geel een fietsstad
Opstellen van een fietsbeleidsplan
Voet- en fietspaden moeten opgewaardeerd worden, zowel qua onderhoud als heraanleg.
Extra fietsbudget van minstens 500.000 euro per jaar voor:
Veilige en gezonde schoolomgevingen en schoolfietsroutes
Stapsgewijs invoeren van fietsstraten
Degelijke, veilige en overdekte fietsstallingen aan openbare gebouwen en plaatsen
Bijkomende ruimte voor fietsers creëren, zowel in het centrum als op de invalswegen
door onder andere nieuwe fietspaden te realiseren
Missing links tussen fietspaden en trage wegen oplossen

MATHIAS
VAN BRABAND
27 Jaar
Winkelomheide
Consultant

9

11
KRIS
VANGEEL

KAROLIEN
LEYSEN

CARINE
JACOBS
56 Jaar
Winkelomheide
Leerkracht haartooi

52 Jaar
Bel
Managing Director
BeNeLux & Export

26 Jaar
Sint-Dimpna
Opvoedster

13
KOEN
SLEECKX

14
KARLIEN
HUYSMANS

43 Jaar
Zammel
Technisch directeur
topsport Vlaamse
judofederatie

15

25 Jaar
Elsum
Leerkracht
chemie

60 Jaar
Oosterlo
Vertegenwoordiger

10

12

SETH
DE BOEL

ROSEMARIE
VANDENBERGH

29 Jaar
Larum
Leerkracht verpleegkunde / zelfstandige
thuisverpleegkundige

16

Voluit voor een warme, betrokken en inclusieve gemeenschap
Tragere groei in de deeldorpen om hun identiteit en authenticiteit te bewaren
Ondersteuning en materiële medewerking voor verenigingen, klantvriendelijk evenementenloket &
vrijwilligersloket
Een divers, toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol cultuuraanbod met
aandacht voor verschillende doel- en kansengroepen
Sport voor iedereen door te investeren in een breed, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
Blijven investeren in nieuwe sportinfrastructuur, waaronder een nieuwe sporthal aan Axion, een
kunstgrasveld, een moderne atletiekpiste,…
Inzetten op ruimte (speelpleinen en groen) en een ruim vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
Werken aan een klimaatbewuste stad met een schone, propere en groene woon- en leefomgeving
Toegankelijke natuur- en bosgebieden en het behouden van open ruimte

Geel als zorgstad nog meer positioneren
Kinderopvang uitbreiden en inclusieve kinderopvang verder ondersteunen
Bestrijden van kinderarmoede
Uitbouw van het Huis van het Kind met aanbod voor ouders en kinderen inzake gezondheid en welzijn,
preventie en opvoeding
Een sterke, vernieuwende en toegankelijke zorg door o.a. ervaringsdragers in te zetten
Een buurtzorgnetwerk in ieder deeldorp, gedragen door vrijwilligers en ondersteund door
het Sociaal Huis
Een zorgregisseur aanstellen, als uniek en centraal aanspreekpunt, voor al uw zorgvragen
Blijven investeren in de stabiele groei van het sociale woningaanbod

RONNY
PAUWELS
56 Jaar
Holven
Energieboekhouder

17

19
JEAN-PIERRE
GEBRUERS

LIEVE
ROMBOUTS

GREET
VANDEPERRE
62 Jaar
Winkelomheide
Gepensioneerd
maatschappelijk
werker Politie

60 Jaar
Holven
Gepensioneerd
arbeider

51 Jaar
Sint-Amands
Docent agro- en
biotechnologie

21
IVAN
MAES

22
CHRISNA
HERKUL

35 Jaar
Mosselgoren
Vertegenwoordiger

23

36 Jaar
Sint-Dimpna
Project- en
productmanager

51 Jaar
Stelen
Bediende in bouwbedrijf

18

20

RAF
TORMANS

GRIET
CEUSTERS

46 Jaar
Sint-Amands
Poetshulp

24

CD&V Geel zet de Gelenaren centraal
Klantvriendelijke dienstverlening: Vrije inloop voor een aantal diensten op het stadhuis, het Sociaal Huis en politie (vb. via snelloket)
Toekomstgerichte digitale communicatie met de burger
Invoeren van een participatief proces dat aan alle Gelenaren de kans geeft om mee te werken
aan een betere levenskwaliteit
Stadsontwikkelingsprojecten voor deeldorpen en centrum in samenspraak met alle betrokkenen:
Vergroening Havermarkt
Groen aan St. Dimpnaplein (oude tekenschool)
Nieuw centrum in Ten Aard
Nieuw dorpsplein in Winkelomheide

Ontdek veel meer in ons volledige partijprogramma
Een financieel gezonde stad
Integraal kansenbeleid. Omdat een barmhartig Geel niemand achterlaat
Een kernversterkend handelsbeleid met impulssubsidies voor startende handelaren
Een sterk economisch en tewerkstellingsaanbod
Een sterk land- en tuinbouwbeleid
Veiligheid én geborgenheid, met meer aandacht voor wijkagenten
Investeringen in een goed water- en rioleringsbeleid
Uitbouw van het Geelse Toerisme en behouden van waardevol erfgoed.

Het volledige verkiezingsprogramma van CD&V Geel vindt u via volgende link
www.cdenvgeel.be

PATRICK
VERREYDT
48 Jaar
Sint-Dimpna
Brandweerman

25

27
GEERT
HENDRICKX

MIA
PEETERS

HANNE
VAN DINGENEN
22 Jaar
Bel
Studente opleidingsen onderwijswetenschappen

50 Jaar
Sint-Amands
Technisch directeur
KOGEKA

80 Jaar
Sint-Amands
Gepensioneerd

29
WILLY
LENAERTS

30
MARCEL
VERACHTERT

56 Jaar
Sint-Dimpna
Projectmanager

31

28 Jaar
Elsum
IT Consultant

19 Jaar
Holven
Studente verpleegkunde

26

28

CAS
VANOMMESLAEGHE

CAROLIEN
VANLOMMEL

BRIGITTE
KEMPEN

67 Jaar
Elsum
Gepensioneerd
burgerlijk ingenieur

32

58 Jaar
Elsum
Bediende FOD
Financiën

33

LIJSTDUWER

PROVINCIE

PLAATS

1

PETER.
BELLENS.

SAMEN KNOKKEN
VOOR DE KEMPEN
PROVINCIE ANTWERPEN

PLAATS

PLAATS

KATHLEEN.
HELSEN.

NICOLE.
BOONEN.

MIEN.
VAN OLMEN.

> 53 jaar, Herselt
> Vlaams parlementslid en schepen
> Een gemeente heeft voor een goede
mobiliteit baat bij een sterke provincie.

> 52 jaar, Retie
> Verbindend directeur bij KOGEKA
en provincieraadslid
> Onze provincie heeft een boon
voor de fietsers.

> 45 jaar, Herentals
> Schepen en provincieraadslid
> Een provincie als regisseur voor een
duurzame en warme samenleving.

PLAATS

2

3

9

Onze kandidaat-gemeenteraadsleden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ben Van Looveren
Griet Smaers
Marlon Pareijn
Nadine Laeremans
Luc Van Laer
Griet Verhesen
Fonsy Bellinckx
Tinne Vangeel
Mathias Van Braband
Rosemarie Vandenbergh
Seth De Boel
Karolien Leysen
Kris Vangeel
Carine Jacobs
Koen Sleeckx
Karlien Huysmans
Ronny Pauwels

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Griet Ceusters
Raf Tormans
Lieve Rombouts
Jean-Pierre Gebruers
Greet Vandeperre
Ivan Maes
Chrisna Herkul
Patrick Verreydt
Carolien Vanlommel
Cas Vanommeslaeghe
Mia Peeters
Geert Hendrickx
Hanne Van Dingenen
Willy Lenaerts
Marcel Verachtert
Brigitte Kempen
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Hoe geldig stemmen?
In Geel stem je digitaal. Je kan dit strookje gebruiken als hulp.
1. Steek de witte chipkaart in de computer
2. Volg de instructies die de computer aangeeft
3. Kies de CD&V lijst en stip de namen aan van de kandidaten
voor de Gemeenteraad waarvoor je wil kiezen
4. Bevestig jouw stem
5. Herhaal dit voor de CD&V kandidaten voor de Provincieraadsverkiezingen. Ook op deze lijst kan je op meerdere
kandidaten stemmen.
6. Neem je kaart terug uit de computer
7. Plooi je stembiljet in twee

Verkiezingsdrukwerk - Verantwoordelijke uitgever: Roger Dams, Scheplakens 2, 2440 Geel

8. Geef je chipkaart aan een lid van het stembureau
9. Ga naar de stembus en scan je stembiljet met de QR-code
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10. Steek jouw dichtgevouwen stembiljet in de stembus

