Ben Van Looveren volgt
Leen Beke op

BUURTBABBELS ...
IN UW BUURT
WIJ gaan voor een betrokken samenleving, waarbij actief
deelgenomen wordt aan het politieke gebeuren.
Daarom hopen WIJ op UW aanwezigheid bij de volgende
buurtbabbels in
Holven

15 maart – 20u00 in zaal Holvenhoeve

St-Dimpna

19 april

Punt

17 mei
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Ben Van Looveren vervangt Leen Beke als
schepen bevoegd voor openbare werken,
landbouw, stadsvernieuwing, woonbeleid,
patrimonium en burgerlijke stand.
Leen blijft zetelen als gemeenteraadslid.
Met zijn 10 jaar ervaring als
gemeenteraadslid en zijn bagage uit
technische jobs als burgerlijk ingenieur, is hij
de geknipte man om met succes Leen op te
volgen.
Ben heeft zijn wekelijkse zitdag op het
stadhuis op maandag van 9u tot 10u (zonder
afspraak) en u kan ook steeds een afspraak
maken (0475 69 51 06).

in

GEEL

www.cdenvgeel.be

U zal dan de gelegenheid hebben om uit eerste
hand, van onze gemeenteraadsleden en
schepenen, informatie te krijgen over de actuele
dossiers in onze stad.
Voor CD&V Geel is de buurtbabbel vooral een
gelegenheid om te luisteren naar uw wensen,
opmerkingen en vragen.

In de betrokken parochies zal u telkens enkele
weken voor de buurtbabbel een uitnodiging in
uw brievenbus vinden.

Inschrijven is niet nodig. De deur staat open
voor jong en oud.

Trendwatcher Nathalie Bekx spreekt op openbestuur
Soms wordt er gezegd dat we "niet leven in
een tijdperk van verandering" maar in "een
verandering van tijdperk". Zo snel en zo
indringend verandert de wereld rondom
ons.
Tijd om daar bij stil te staan en te luisteren naar
wat "toekomstkijkster" Nathalie Bekx
daarover te vertellen heeft. Zij kijkt samen met
de mensen van haar bedrijf Trendhuis naar alle
veranderende zaken rondom ons en probeert
daaruit nieuwe trends te ontdekken. Daarmee
kunnen WIJ dan rekening houden bij het
maken van de toekomstplannen van onze
partij voor de periode 2018 - 2024.
Tegelijk starten we deze avond met de WIJgroepen, werkgroepen met alle betrokken
Gelenaren die mee het beleid in Geel willen
vormgeven.

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

Uw lokale contactpersonen:
Roger Dams en Marcel Verachtert
(voorzitter@cdenvgeel.be)
www.cdenvgeel.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvgeel

U bent van harte welkom op 20 maart, om
20u00, in het WIJnhuis te Geel. Inschrijven is
aanbevolen (beperkt aantal plaatsen)

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

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: WIJblad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Dit alles in een gezellige en constructieve sfeer
en bij “pot en pint”. Start telkens om 20u00.
Meer informatie over de locaties vindt u op onze
website www.cdenvgeel.be.

CD&V Geel gelooft in een betrokken
samenleving.
Een samenleving waar iedereen zijn
plaats vindt en krijgt. Met plaats voor
zij die kansen zien en risico’s durven
nemen, maar ook voor zij die achter
blijven.
Dat is ons WIJ-verhaal.
En dat verhaal willen we samen met alle
geïnteresseerden schrijven. Samen
formuleren we antwoorden op de
uitdagingen die in deze veranderende
wereld op ons afkomen.

WIJ met CD&V bouwen aan
een nieuw verhaal, ons WIJ-verhaal,
een vernieuwend maatschappelijk
project voor Geel, samen met alle
Gelenaren.

DOE MEE MET DE
WIJ-GROEPEN
Het Nieuwe WIJ voor alle Gelenaren

IN GEEL ONZE HELDEN
IN GEEL

Op 20 maart, om 20u00 in het
WIJnhuis, Stationstraat 56, starten
WIJ met verschillende werkgroepen
rond de volgende thema’s.

5. De Nieuwe Buurten (wonen, mobiliteit,
stadsvernieuwing)

1. Het Nieuwe Zorgen (gezondheid en
welzijn)

Wij nodigen alle Gelenaren uit
om samen met ons het Nieuwe
WIJ verhaal in Geel te schrijven.

2. Het Nieuwe Samenleven (evenementen,
cultuur en vrije tijd)

Griet Smaers
OCMW-voorzitter en
Schepen van Sociaal
Beleid

Een Huis van het Kind voor
Geel – Laakdal – Meerhout

Grootschalig seniorenbehoeftenonderzoek

In september 2016 behaalde een
samenwerkingsverband
van
de
sociale huizen van Geel, Laakdal en
Meerhout met de consultatiebureaus
van Kind & Gezin een erkenning voor
een eigen Huis van het Kind.

Vanuit stad en sociaal huis Geel
werken wij samen met de Vrije
Universiteit Brussel aan een nieuw
seniorenbehoeftenonderzoek.

Binnenkort zullen alle Geelse gezinnen
met al hun vragen over hun kleine en
minder kleine kinderen (gaande van
preventie en gezondheid over
opvoedingsondersteuning
tot
problemen met kwetsbare jongeren)
terecht kunnen bij het Huis van het
Kind.

Omdat ieder kind en ieder
gezin voor ons telt, zal CD&V
Geel de komende maanden
verder hard werken aan een
Federaal Parlementslid kind- en gezinsvriendelijk
beleid.

4. De Nieuwe Rentmeesters (ruimte, energie,
landbouw en voeding)

Contacteer een van onze voorzitters
(voorzitter@cdenvgeel.be) of één van onze
mandatarissen.
De WIJ-groepen starten ter gelegenheid van
het openbestuur samen met trendwatcher
Nathalie Bekx (zie verder in dit blad).

De resultaten van dit onderzoek zullen
gebruikt
worden
voor
de
ondersteuning van het Geelse
seniorenbeleid.
Schepen
voor
seniorenbeleid Griet Verhesen en
OCMW-voorzitter
Griet
Smaers
hebben de vrijwilligers op de
verschillende infomomenten alvast
bedankt
voor
hun
belangrijk
engagement.

60 vrijwilligers zullen de
komende weken in Geel op
bezoek gaan bij 60 plussers met
een grootschalige enquête.

Werken aan de Tessenderloseweg

CD&V zit met Ben Van Looveren als schepen van openbare werken
heel kort op de timing om te zorgen dat de fietsers hier zo snel
mogelijk de plaats krijgen die ze verdienen.
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3. De Nieuwe Ambitie (onderwijs, werk en
handel)

6. Het Nieuwe WIJ ( burgerparticipatie en
maatschappelijke betrokkenheid)

Geel opent deuren en harten voor Europa
Van 17 tot 21 augustus 2017 vinden de
vijfjaarlijkse Eurofeesten plaats in
Geel. Enkele honderden deelnemers
uit een tiental verschillende Europese
landen zullen dan bij Geelse
gastgezinnen verblijven en deelnemen
aan een uitgebreid programma.
De bedoeling van de Eurofeesten is om alle
Gelenaars onder te dompelen in andere
culturen en om de Geelse sfeer en mentaliteit
op haar beurt kenbaar te maken aan Europa.
Een gelauwerd concept want in 2012 ontving
de stad hiervoor de Prijs van het Europees
Burgerschap die jaarlijks door het Europees
Parlement wordt uitgereikt.

Dit jaar staan onder andere een
Spel zonder Grenzen, een
congres, een Europese markt en
tal van muzikale optredens op
het programma.

Onze schepen Nadine Laeremans ontvangt de

Sporthal DE DOELEN
Een hoogtepunt van het voorbije jaar is
toch wel de ingebruikname van de
gloednieuwe Sporthal de Doelen.
Vanaf half augustus 2016 hebben we met
AGB Sport deze nieuwe sporthal in beheer en
kunnen verschillende Geelse clubs een
kwalitatief zaalaanbod brengen aan hun
leden.
Momenteel lopen er nog heel wat dossiers
om zuurstof te geven aan sportend Geel.
Het RUP FC Beekhoek werd goedgekeurd. Er
werd een ontwerper aangesteld en we kijken
uit naar de uitbreiding van de terreinen aan
FC Beekhoek.
In 2017 gaat ook de bouw van start van een
nieuwe sanitaire cel in Vogelzang 81 op het
Punt.
Voor FC-Punt-Larum en FC Alberta zit de
opmaak van het RUP in zijn eindfase. Er
werden middelen voorzien om ook FC-PuntLarum te herhuisvesten aan de site van
Axion. Ook voorziet het RUP de aanleg van
bijkomende
buitenvelden
voor
multifunctioneel gebruik en een uitbreiding
van de Sporthal Axion.
Op de Sportsite De Leunen loopt het
masterplan dat voorziet in extra terreinen en
werd er recht van opstal gegeven aan de
Geelse Atletiekclub.
Sport, maar ook spelen en ravotten is
belangrijk voor onze jongste Gelenaars !

Open ruimtes en speelruimtes
voorzien is belangrijk voor de
leefbaarheid van onze Stad.

prijs van het Europees Burgerschap voor GEEL
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