
De WIJ-groepen zijn gestart. Daarmee 
wordt er gewerkt aan de toekomstplannen 
voor Geel vanuit het standpunt van CD&V 
Geel. Alle geïnteresseerden kunnen zich 
nog altijd aansluiten. Des te meer volk, des 
te meer vreugd…
Om aan te sluiten kan je best contact 
opnemen met het voorzittersduo Marcel 
Verachtert of  Roger Dams. Of je kan 
rechtstreeks een van onze schepenen, 
raadsleden of  bestuursleden aanspreken.

De WIJ-groep ivm Zorg en Welzijn wordt 
getrokken door Griet Smaers en Tinne 
Vangeel.

De WIJ-groep ivm onderwijs, handel en 
economie door Griet Verhesen en Greet 
Vandeperre.

De WIJ groep ivm sport, ontspanning, jeugd 
en cultuur door Nadine Laeremans en Carine 
Jacobs.
 
De WIJ-groep ivm openbare werken, 
mobiliteit, wonen, stadskern vernieuwing 
door Ben Van Looveren en Marlon Pareyn.

De WIJ-groep ivm burgerparticipatie door  
Griet Verhesen en Roger Dams.

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

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

Uw lokale contactpersoon:
Marcel Verachtert of Roger Dams
(voorzitter@cdenvgeel.be)
www.cdenvgeel.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvgeel

in GEEL
www.cdenvgeel.be
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Kinderen verdienen extra 
aandacht als het op 
verkeersveiligheid aankomt. 
Zij vormen de meest kwetsbare 
groep op de openbare weg. 

Het thema verkeersveiligheid staat 
regelmatig op de agenda van de 
gemeenteraad.

De verkeerssituatie in de buurt van 
scholen is niet altijd even optimaal voor 
onze jonge weggebruikers. 

Vaak zijn het de ouders zelf, die 
bijvoorbeeld door het verkeerd 
parkeren van hun wagen, voor onveilige 
situaties zorgen. 

Daar wil ook de kindergemeenteraad 
iets aan doen!  Tijdens de actie ‘Geel op 
de fiets’ kregen alle Geelse basisscholen 
een grote campagnebanner. De 
Kindergemeenteraad zal in de 
toekomst extra acties opzetten om het 
probleem aan te kaarten. 

Koning Fiets

WIJ werken aan een nog betere  
toekomst voor de stad Geel

WIJ nodigen je uit om mee te 
doen met onze WIJ-groepen en 
buurtbabbels

WIJ doen mee !

CD&V-GEEL WERKT MET WIJ-GROEPEN 
AAN DE TOEKOMST  



Ben en Griet zijn de kopfiguren  
om samen met de huidige 
schepenen en mandatarissen, 
maar ook met heel wat nieuwe 
mensen, met CD&V Geel de 
volgende gemeenteraads- 
verkiezingen sterk te scoren.  

Ben Van Looveren en Griet 
Smaers vormen een sterk 
duo voor de verkiezingen 
van 2018 

WIJ blijven investeren 
in onze Geelse 
verenigingen 

Op 7 mei opende de Geelse Atletiekclub 
plechtig hun nieuw clubhuis op de site van 
De Leunen. 
De Stad gaf de grond in recht van opstal en 
kende een renteloze lening toe om de club 
hun infrastructuur werken te 
ondersteunen. 
En ook de Sint-Aloysiusscouts hebben 
een nieuwe thuis. Op 16 april openden zij 
plechtig hun nieuwe lokalen op de site van 
De Doelen. Ook hier gaf de Stad de grond 
in recht van opstal. 

CD&V Geel gaat naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
met Ben Van Looveren als lijsttrekker en 
Griet Smaers op nummer twee. Met dit  
sterk duo zet CD&V Geel tegelijk in op 
verjonging en op ervaring. 

Ben Van Looveren is 32 jaar en is sinds 
vorig jaar eerste schepen in Geel.  Hij  is 
ingenieur van opleiding. Hij zetelt sinds 
2006 in de gemeenteraad en is sinds 
november vorig jaar schepen van o.a. 
openbare werken, woonbeleid, mobiliteit, 
landbouw en  burgerlijke stand.

Ben heeft op die korte tijd laten blijken over 
alle capaciteiten te beschikken om de 
eerste plaats in te nemen voor CD&V-lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Griet Smaers is 39 jaar en is naast schepen 
van sociale zaken en OCMW-voorzitter ook 
federaal parlementslid en ondervoorzitter 
van CD&V nationaal. 

CD&V Geel wil met deze beslissing 
duidelijk aangeven dat zij over sterke 
figuren beschikt om Geel lokaal te 
besturen en bovenlokaal te verdedigen in 
het belang van de Geelse burger. 

Ben Van Looveren wil en zal zich voor 100% 
smijten voor de Geelse politiek terwijl Griet 
Smaers tevens de belangenverdedigster 
zal zijn op hogere politieke echelons. Dit  
met het oog op de Vlaamse en Federale 
parlementsverkiezingen van 2019. 

CD&V Geel is recent gestart met WIJ-
groepen, verschillende werkgroepen, om  
de lijnen uit te zetten van het 
verkiezingsprogramma, en wil daarmee 
een zo groot mogelijke betrokkenheid 
creëren bij de Gelenaren bij het Geelse 
politieke gebeuren.

CD&V Geel wil het gebruik van de fiets 
aanmoedigen. De maatschappelijke baten 
van fietsen zijn immers enorm: het is gezond, 
milieuvriendelijk en sociaal. 

Fietsen is gezond. Een kwartier fietsen per 
dag vermindert de overlijdenskans van 20- 
tot 60-jarigen met 10%. Fietsen is 
milieuvriendelijk, en draagt bij tot het 
behalen van onze klimaatdoelstellingen. 
Fietsen is sociaal. Het stimuleert de lokale 
economie, is betaalbaar en laat toe 
makkelijk contact te leggen met fiets- en 
wandelgenoten. 

Om deze redenen wil CD&V Geel de fietser de 
plaats geven waarop hij recht heeft. 
Als partij pleiten we voor een ambitieuze 
verbetering van de fietsinfrastructuur. 
Een fiets-rotonde zoals op de foto hierboven  
is  één van de vele inspirerende voorbeelden. 

 Vandaag neemt  ongeveer 1 op 5 de fiets naar 
school. Dat is heel wat, maar kan nog beter. 
Veilige ruimte voor de fiets moet het risico op 
een ongeval gevoelig verkleinen. De vicieuze 
cirkel waarin te veel (snel rijdende) auto’s in 
schoolomgevingen heel wat ouders, 
kinderen en jongeren ontmoedigen om de 
tweewieler te nemen op weg van en naar de 

school, moet doorbroken worden. 

De (verkeers-)leefbaarheid van onze 
schoolbuurten moet omhoog. Dat is zeker 
het geval voor St-Dimpnaplein. CD&V Geel 
wil heel  het doortrekken van de Ring zo snel 
mogelijk realiseren om het vrachtvervoer en 
doorgaand verkeer uit St-Dimpna te weren 
en om zo het St-Dimpnaplein en de 

Gasthuisstraat fietsveilig in te richten. 

Ook op andere plaatsen kan werk worden 
gemaakt van een meer fietsvriendelijke 
infrastructuur.  CD&V Geel engageert zich om 
verkeerveiligheid en goede infrastructuur 
meer dan ooit centraal te stellen in haar 
mobiliteitsbeleid. 
Niet alleen wat het woon-schoolverkeer 
betreft, maar ook voor woon-werkverkeer, 
als recreatie of als aanvulling op het 
openbaar vervoer is de fiets een bijzonder 
waardevolle keuze.

Onze schepen van onderwijs Griet Verhesen 

en Ben Van Looveren van patrimonium 

School Winkelomheide
De bouwwerken voor de uitbreiding van 
school van Winkelomheide waarbij ook de 
kleuterschool geïntegreerd wordt in de 
school lopen vlot. Tegelijk wordt de 
pastorij mee geïntegreerd in het 
schoolgebouw. De klassen zullen ruim en 
modern zijn. Ook naar energiezuinigheid 
werd gewerkt! Onze schepen van 
onderwijs Griet Verhesen en Ben Van 
Looveren, bevoegd voor patrimonium, 
verheugen zich op het einde van de werken 
ergens tijdens de zomervakantie. 

 DE BLIJDE INTREDE VAN ...
          KONING FIETS!           

Kiezen voor de fiets is 
kiezen voor beweging, het 
klimaat, veiligheid en de 

mogelijkheid om vlot 
contact te leggen. 




