
#SamenvoorGEEL

Bij de start van 2020 werd het meerjarenplan van Geel in zijn definitieve 
vorm gegoten. CD&V Geel wil samen met jullie werken aan een stad waar 
het goed is om te leven. Via het participatieproject “Zeggetis” konden 
ook jullie ideeën aanbrengen. Liefst 1649 werden er ingestuurd, waarvan 
er velen werden opgenomen in de meerjarenplanning. 

Een investeringsbudget van 90 miljoen euro voor deze legislatuur wijst 
erop dat we in Geel mooie dingen zullen realiseren. Enkele punten 
daarvan willen wij hierbij speciaal toelichten. CD&V Geel gaat samen 
met het stadsbestuur resoluut voor een beleid kort bij de mensen, dicht 
bij jou! 

VAN IDEEËN NAAR 
REALISATIES

- Verbinding fietsostrade
- Veilige schoolomgeving in Burgstraat  
   creëren
- Integratie van tuin Bengelbende met  
   speelplaats
- Groen belevingsplein

- Volwaardig dorpsplein
- Heraanleg Tessenderloseweg met 
   vrijliggende fietspaden
- Renovatie SBS Winkelomheide



Met de heraanleg van het 
Schuttershof zorgen we voor een 
nieuwe fietsstraat in Geel. Aan deze 
schoolomgeving zal het uitzicht 
sterk veranderen: een nieuwe, 
smalle rijweg waarop de fietser 
voorrang heeft en de auto te gast is. 
Daarnaast zorgen zeer brede 
voetpaden voor een autoluwe 
straat en een veilige, mooie 
schoolomgeving aan Sint Aloysius 
Geel. 

Dit voorjaar zijn ook de werken in 
Pas bezig, tussen Waterstraat en 
Dr.-Peetersstraat. Deze straat, waar 

De Bogaard, een plaats waar 
vele verenigingen komen en 
evenementen plaatsvinden, 
zal deze legislatuur sterk onder 
handen worden genomen. Er 
komt een geïntegreerde zone met 
een vernieuwde leerboerderij en 
kleuterzone. Dit zal samen met 
Kogeka worden gerealiseerd. 
In het tweede deel van deze 
legislatuur zal er een gloednieuw 
skatepark worden aangelegd. 
Een veelgestelde vraag door onze 
Geelse jeugd, waar we maar al te 
graag aan willen meewerken.

fietsers een deel over de drukke 
rijbaan moesten, was dringend aan 
vernieuwing toe. Tegelijk willen we 
deze voormalige gewestweg meer 
de aanblik van een gemeenteweg 
geven. 

Met deze twee projecten willen we 
duidelijk maken dat we de zwakke 
weggebruiker meer plaats willen 
geven, zonder de auto uit te sluiten. 

Naast deze twee herinrichtingen, 
zullen er nog investeringen 
gebeuren om bestaande fietspaden 
op te waarderen. Voorbeelden 

hiervan zijn Koning Albertstraat 
en Dr.- Van de Perrestraat, maar 
ook aan de verbindingen met de 
fietsostrade, die stilaan vorm begint 
te krijgen.

Tot slot gaan we meer inzetten 
op kwaliteitsvolle, openbare 
fietsenstallingen en zal het 
deelfietsenproject ‘Fiets Hup!’, 
waarvoor de stad Geel 500 000 
euro Vlaamse subsidies kreeg, 
van start gaan in Geel. Met dit 
stadsvernieuwingsproject willen we 
fietsverkeer verder aanmoedigen in 
ons centrum. 

WE INVESTEREN IN LEEFBAARHEID EN  
VEILIGE MOBILITEIT 

DE BOGAARD: EEN NIEUW UITZICHT

Ben Van Looveren, Marlon Pareijn en Kris Vangeel  
aan Schuttershof. Binnenkort zal deze straat er  

helemaal anders uitzien. 
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BOUW GEELSE WELZIJNSCAMPUS

GEEL ZET STERK IN OP 
SPORTINFRASTRUCTUUR

2020 IS EEN DIMPNAJAAR

We starten met de bouw van de Geelse Welzijns-
campus achter de huidige Dienst Gelijke Kansen aan 
de Diestseweg. De Vlaamse Regering verleende in 
november 2019 de goedkeuring voor het masterplan 
en subsidiëring van het nieuwbouwproject van CAW 
Kempen in samenwerking met het Sociaal Huis Geel. 
We bouwen een gezamenlijke welzijnscampus met extra 
crisis- en noodopvangplaatsen, een sociaal restaurant 
en ontmoetingsplek, kantoorruimtes voor CAW en het 
JAC en Dienst Gelijke Kansen. CD&V Geel is verheugd 
met dit project. Dit zorgt voor bijkomende crisisopvang, 
meer middelen voor jongerenwelzijn, gezinsconsultaties 
en een nieuwe mooie plek voor de werking van de Dienst 
Gelijke Kansen en ’t Origineel.

Sporten en bewegen om je fit te voelen als individu 
of in een sportclub is essentieel en de uitbouw 
van kwalitatieve, inclusieve en toegankelijke 
sportinfrastructuur is hiervoor noodzakelijk. Het Geelse 
stadsbestuur plant dan ook heel wat investeringen deze 
legislatuur voor zowel zaal- als buitensporters:

 Uitbreiding met nieuwbouw en renovatie van 
sporthal Axion;

 Verbouwing oude turnzaal tot turnhal en bouw 
nieuwe sporthal in de Technische Schoolstraat 
i.s.m. Kogeka;

 Recente aanleg terreinen FC PuLa;
 Masterplan De Leunen: heraanleg terreinen en 

sanitaire ruimte, aanleg tartanpiste voor atletiek;
 Kunstgrasveld aan Axion.

Dit jaar zal Geel haar eretitel als Barmhartige 
en Zorgzame Stede alle eer aandoen met de 
organisatie van de 5-jaarlijkse Dimpnadagen. Het 
hoogtepunt zal plaatsvinden met de twee grootste 
gemeenschapsvormende projecten: de Ommegang op 
10 mei en het totaalspektakel Gheelamania IV vanaf 15 
mei. 

Inschrijven voor de Ommegang kan op  
www.fanvandimpna.be
Alle info rond Gheelamania IV vind je op  
www.dimpnadagen.be

Griet Verhesen, Brigitte Kempen en Griet Smaers, onze drie leden 
van het Bijzonder Comité Sociale Dienst, op de plaats aan Diestseweg 

waar de Welzijnscampus zal worden gebouwd.
Verder zet CD&V Geel in op:
 Extra psychosociale bijstand voor de meest 

kwetsbare burgers;
 Versterken Sociale Dienst met een gezinsbegeleider 

om kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen naar 
schoolbegeleiding, maatschappelijke integratie en 
werk;

 Een brugfunctie naar jeugdwelzijn door het Huis 
van het Kind;

 Uitbreiden van de buitenschoolse kinderopvang 
Bengelbende;

 Minstens 150 bijkomende sociale woningen. 
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Karolien Leysen, Mathias Van Braband en Nadine Laeremans, 
onze leden van het Directiecomité AGB Sport, aan de site tussen Axion 

en Thomas More. Hier zal binnenkort een gloednieuwe sporthal met 
verschillende faciliteiten worden gebouwd.



 Blijf op de hoogte! Meer weten over onze initiatieven? 
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en volg ons op social media!

Dit blad is een uitgave van CD&V Geel. 

Heb je vragen of opmerkingen? 
Neem dan contact op via info@cdenvgeel.be. 

 Verantwoordelijke uitgever: 
Roger Dams, Scheplakens 2, 2440 Geel.

Volg ons: 
 @cdenvgeel       @cdenvgeel

 Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: 
www.cdenvgeel.be

Ten Aard

- Laatste fase vernieuwing terreinen KFC Beekhoek 
- Verder ontwerp ‘Hart Voor Ten Aard’
- Herinrichting kerkhof en aanleg trage weg

- Project Stationsomgeving
- Heraanleg Groenstraat + fietsostrade
- Fietspaden Dr.- Van de Perrestraat
- Nieuwbouw en renovatie school  
   Katersberg

- Verbinding fietsostrade
- Veilige schoolomgeving in Burgstraat  
   creëren
- Integratie van tuin Bengelbende met  
   speelplaats
- Groen belevingsplein

- Installatie verkeerslichten kruispunt 
  Malosewaver-Meerhoutseweg
- Herinrichting Molseweg met
   vrijliggende fietspaden + ventwegen
   opgestart door AWV

- Toelage handelskerncentrum
- Mobiel groen in kernwinkelgebied

- Volwaardig dorpsplein
- Heraanleg Tessenderloseweg met 
   vrijliggende fietspaden
- Renovatie SBS Winkelomheide

- Verdere uitbouw buurtzorgnetwerk

- Nieuwe fietsenstalling + nieuwe speelplaats    
   op de school i.s.m. Chiro

- Nieuwe invulling  
   Sint-Apolloniakerk
- Heraanleg fietspaden  
   aan brug Stelen

- Nieuw sanitair en afdak 
   aan school en chiro
- Opstart Antwerpseweg
  door AWV

- Afwerken bereikbaarheidsas 
  Drijhoek
- Rioleringswerken in 
  verschillende straten
- Heraanleg Elsumstraat
- Renovatie kapel 

- Rioleringswerken en heraanleg Velveken
- Onthardingsproject SBS Larum
- Nieuwe speelplaats SAIO i.s.m. Chiro Larum
- Fietsostrade Rauwelkoven
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Geel #dichtbijJOU


