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En verder ...

De verjonging van
CD&V Geel gaat
voor alle generaties

Bu(u)rten met een buurtgezel
Er wordt gewerkt aan de weg
Onze visie voor de toekomst
Ontdek de nieuwe website

GEEL

Bu(u)rten met
een buurtgezel
Voor CD&V Geel staan veilige, levendige en warme buurten voorop
waarbij mensen bezorgd zijn om
elkaar. Griet Smaers, OCMW-voorzitter, zet daarom hoog in op de
uitbouw van buurtzorgnetwerken.
Schepen van jeugd en sport Nadine Laeremans
en schepen van openbare werken Ben Van Looveren.

CD&V Geel kiest voor jeugden sportvriendelijk beleid
Elke twee jaar reikt een jury een label ‘kindvriendelijke stad’ uit aan
steden en gemeenten. Dit label
heeft als doel een stad te creëren
waar kinderen volwaardige burgers zijn, waar de stem van de kinderen en jongeren wordt gehoord
en waar effectief actie wordt ondernomen over alle beleidsdomeinen heen.
De Stad Geel zal in 2020 meedingen
naar dit label. Er wordt een portfolio ingediend dat zal voortvloeien uit
een intense samenwerking tussen de
Kindergemeenteraad, Jeugdraad,
kinderen en jongeren, ouders, diensten van de stad, het Sociaal Huis en
diverse partnerorganisaties.
Hun ideeën zullen opgenomen
worden in de voorbereiding en opmaak van het nieuwe meerjarenplan
om van Geel een kind- en jeugdvriendelijkere stad te maken.

Spel en open ruimte
De voorbije maanden werden er verschillende speelpleintjes ingericht
zoals het pleintje in de Pastorijtuin
in Larum (foto), het speelpleintje in
Mastbos Ten Aard en het speelparcours in het stadspark.

Schepen voor onderwijs Griet Verhesen zorgde
mee voor een overeenkomst tussen de stad en
de vrije basisschool De Toverboom in Bel voor
de uitvoering van een speel- en leerweide.

Ook werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de Stad en de Toverboom in Bel
voor de uitvoering van een speel- en
leerweide. Deze terreinen zullen na
de schooluren opengesteld worden
als ontmoetingsplaats. Een natuurlijke omheining en een deel van de
speelheuvel werden al afgewerkt.
In het voorjaar zullen studenten
Professionele Bachelor Bouw van
Thomas More een ontwerp maken
en de uitvoering van een speelelement en een buitenklasje realiseren.

Sportinfrastructuur
Geel heeft vele jeugdsportverenigingen. Ook zij hebben nood aan voldoende kwalitatieve infrastructuur
voor een optimale werking.
Zo zit de aanleg van de terreinen
van KFC Beekhoek momenteel in de
aanbestedingsfase. In september
2018 wordt er gestart met de aanleg
van nieuwe terreinen. Fase 1 is het
voorzien van een volledig uitgerust
voetbalveld, een miniemenveld en
twee duiveltjesvelden. Vervolgens
wordt fase 2 aangevat. Het B-veld
wordt heraangelegd en de huidige
parking wordt uitgebreid op de site
van de huidige duiveltjesvelden.
Kindergemeenteraad
De Kindergemeenteraad zorgde al voor opmerkelijke realisaties. Zo werd extra openbare
verlichting geplaatst in de
toegangsweg naar KFC Zammel, tourt de PlayMobiel voor
het derde jaar over heel het
Geels grondgebied en zijn er
nieuwe speeltoestellen in het
stadspark. In mei lanceren ze
een actie tegen GSM’en achter
het stuur.

Het Sociaal Huis Geel ondersteunt buurtzorgnetwerken met behulp van een buurtzorgcoördinator.
Buurtgezellen - vrijwilligers uit de
buurt - houden mensen gezelschap
die nood hebben aan een babbel,
houden een oogje in het zeil of voeren zelfs kleine karweien uit.
Het idee van de buurtgezel is ontstaan in Oosterlo en zal dit voorjaar
ook in Winkelomheide worden uitgerold. Zodra de buurtgezel in contact komt met mensen die meer zorg
of professionele aandacht nodig
hebben, wordt vanuit het buurtzorgnetwerk de coördinator van het
Sociaal Huis ingeschakeld. Er kan
ook zorg op maat worden ingezet.

OCMW Voorzitter Griet Smaers en buurtgezel Rosemarie Vandenbergh van het
Buurtzorgnetwerk Oosterlo en Roger Dams, buurtgezel van Winkelomheide.

Eén zaak is zeker: Bu(u)rten helpt!
Zit je met een concrete (zorg)vraag of wil je graag vrijwilliger
worden voor dit project? Neem dan contact op met de buurtantenne
in jouw buurt of met de (buurt)zorgcoördinator via 014/56 70 70 of
geelbuurt@geel.be. Die zal dan de contacten leggen naar de trekkers
van de buurtzorgnetwerken in de deeldorpen.

Kalender
Vernieuwde
website

Noteer deze data alvast in je agenda
en kijk op www.cdenvgeel.be voor
meer informatie.

Heb je onze vernieuwde website al
gezien? Voortaan kan
je nog meer actueel
nieuws lezen, nog
meer foto’s van onze
activiteiten bekijken,
nog meer informatie
over onze mensen
terugvinden. Neem
een kijkje op

BENOveren
Woensdag 25 april nodigt Jong CD&V
Geel u graag uit voor een spreekavond over BENOveren, beter en
duurzaam renoveren. Een zeer
actueel thema waar wij enkele experts aan het woord laten. Het Atrium is de plaats van afspraak, meer
details volgen via onze website en
Facebook.

www.cdenvgeel.be

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.

Brunch
Zondag 29 april organiseert CD&V
Geel een brunch voor alle leden &
sympathisanten.
Gezinsdag in Bobbejaanland
Zaterdag 26 mei is de gezinsdag van
CD&V in Bobbejaanland. Inschrijven
kan via onze website.

5 prioriteiten voor Geel

1
Een leefbaar en verkeersluw centrum door de verbinding
tussen de Retieseweg en de Ring te realiseren.

2
Een sterke, vernieuwende en toegankelijke zorg via ervaringsdragers, buurtzorgnetwerken en een zorgregisseur.

Betere communicatie bij
wegenwerken
Het stadsbestuur van Geel zet, onder impuls van onze
CD&V-schepen Ben Van Looveren, verder in op onder meer
rioleringen, fietspaden en infrastructuur. Hier werden
het afgelopen jaar heel wat stappen gezet om de communicatie naar buurtbewoners te verbeteren. Zo kunnen nieuwe projecten via de website www.aquafin.be
opgevolgd worden. Vanaf 19 maart 2018 zal ook op de
nieuwe stedelijke website heel wat informatie over de
werken te vinden zijn. Daarnaast zullen er per project
minstens 2 overlegmomenten worden voorzien met de
buurtbewoners.

Update van de geplande werken

3
Een actief en beter fietsbeleid via investeringen in betere
fietsinfrastructuur en een uitgekiend fietsbeleidsplan.

Verhoging bruggen Eindhout en Stelen
 Werken ten voordele van scheepvaarttransport.
 Impact op mobiliteit, door de Vlaamse Waterweg.
 www.vlaamsewaterweg.be/brug-eindhout
 www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen
Herinrichting Tessenderloseweg
 Riolering en fietspaden aanleggen.
 Voor het bouwverlof wordt zone vrijgemaakt. Werken
starten na het bouwverlof.
 Omleiding langs Hezemeerheide en Eindhoutsebaan
(Meerhout). Alternatieve routes voor fietsers.
 Infovergadering wordt voorzien.

4
Investeren in een warme gemeenschap via jeugd- en sportinfrastructuur en materiële medewerking voor verenigingen.

Herinrichting Pallo
 Vernieuwen elektriciteitsnet en riolering.
 Gestart eind januari, werken voorzien tot eind 2018.
Rioleringswerken Brukel
 Afkoppelen Laarloop en aanleg gescheiden riolering.
 Start voorzien voor het bouwverlof.
 Infovergadering wordt voorzien.

5
Een propere, veilige en aantrekkelijke stad via investeringen
in netheid, gemeenschapswachten en kernversterking.

Blijf op de hoogte!
Meer weten over onze initiatieven? Schrijf je dan in op onze
nieuwsbrief via www.cdenvgeel.be en volg ons op Facebook!

Rioleringswerken Stokt (Ring tot Koning Albertstraat)
 Aanleg gescheiden riolering.
 Start voorzien na de zomer.
 Infovergadering wordt voorzien.
De werken aan Herentalseweg worden verwacht te
eindigen begin 2019. De werken aan Zandhoefstraat,
Holven, Gasstraat eindigen zomer 2018.

