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SAMEN VOOR GEEL

CD&V Geel wil een sterke toekomst voor Geel realiseren via tien doelstellingen.  
Dit programma werd gebaseerd op het beleid van de voorbije jaren,  

de verslagen van tal van adviesraden, de memoranda van verschillende maatschappelijke 
organisaties en de input die we kregen van de burger zelf via onze Ronde Tafels. 

We zijn er ons van bewust dat dit programma niet 
allesomvattend is, maar wel een aantal handvaten aanreikt
om met een nieuwe, verruimde blik onze stad te besturen. 



Een positieve ervaring en een sterke toekomst 

Geel, je komt er, je blijft er. Het is meer dan een slogan. 

Uit bevragingen en overlegmomenten blijkt de Gelenaar zeer positief te reageren op de verwezen-
lijkingen van de voorbije zes jaar. Grote investeringsprojecten zoals het stadsvernieuwingsproject 
Gheelodroom, de heraanleg van de markt, het nieuwe stedelijke zwembad, de bouw van een 
nieuwe school in Larum, het nieuwe OCMW-complex en de Noord-Zuidverbinding worden gezien 
als broodnodige bestedingen. 

Maar ook een verbeterde dienstverlening door stad en OCMW, de  ‘Pak-uit-met-je-dorp’-evene-
menten in elke parochie, het vernieuwde Gasthuismuseum, de steun aan jeugdbewegingen, de 
invoering van het Geels halfuurtje, de nieuwe kringloopwinkel, evenementen zoals Gheelamania, 
de Dimpnadagen, het BK wielrennen, de Eurofeesten of ‘Geel Zomert’: het zijn allemaal initiatieven 
die positief ervaren worden. 

De afgelopen beleidsperiode werd Geel bestuurd door een bekwame Christendemocratische 
ploeg, die werd aangevoerd door een populaire en ervaren burgemeester. Dit beleid vormt de 
fundamenten waarop de nieuwe beleidsploeg kan verder bouwen. CD&V Geel garandeert met een 
kandidatenlijst van getalenteerde nieuwkomers en ervaren rotten een mix van kwaliteit, ervaring 
en vernieuwing. Kortom, mensen afkomstig uit alle lagen van de maatschappij, geworteld in het 
Geelse verenigingsleven en uit alle Geelse dorpen die weten wat er reilt en zeilt onder de Geelse 
bevolking. Deze ploeg zal, indien ze  uw vertrouwen en steun mag (blijven) genieten, tien aan-
dachtspunten centraal stellen in het beleid voor de komende zes jaar.

Lijsttrekker Leen Beke en haar medekandidaten gaan vol vertrouwen de 
verkiezingen tegemoet en kijken vooruit naar de samenwerking die ze willen 
aangaan met de Gelenaars, allemaal ‘Samen voor Geel’!
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Tien programmapunten voor een gedragen beleid

CD&V Geel wil een sterke toekomst voor Geel realiseren via deze tien doelstellingen. Dit pro-
gramma werd gebaseerd op het beleid van de voorbije jaren, de verslagen van tal van advies-
raden, de memoranda van verschillende maatschappelijke organisaties en de input die we 
kregen van de burger zelf.

 BETAALBAAR EN AANGENAAM WONEN IN GEEL

 AANDACHT VOOR MILIEU EN DUURZAAMHEID

 GEZONDE GELENAAR

 ECONOMIE EN ONDERNEMEN

 VLOTTE BEREIKBAARHEID

 DE SAMENLEVING VERSTERKEN

 FINANCIËN

 VEILIGHEID

 INSPRAAK, COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING

 ONDERWIJS
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Betaalbaar en aangenaam wonen in Geel
Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen is één van de basisvoorwaarden om een thuis te creëren voor 
gezinnen en families en is daarom één van de hoekstenen van een lokale gemeenschap.

  
Voor elk wat wils
Het is noodzakelijk dat iedereen zijn zin kan vinden in het woonaanbod. CD&V Geel ijvert voor vol-
doende ruimte om te wonen en moedigt een afwisseling tussen verschillende woonvormen aan. 
We vinden het belangrijk dat buurten een echte weerspiegeling zijn van de maatschappij, waar 
verschillende generaties en mensen met een verschillende achtergrond kunnen samenwonen.

CD&V Geel wil nieuwe woonvormen stimuleren door mensen te informeren en eventuele partners 
samen te brengen. CD&V Geel wil ook in de toekomst voldoende ruimte voor eengezinswoningen 
met tuin in nieuwe verkavelingen. Bovendien willen we bijzondere aandacht besteden aan de 
leefbaarheid van nieuwe buurten. Dit kan door veel groen, voldoende parkeerplaatsen en pub-
lieke ontmoetingsruimten te voorzien. Bij het ontwerp van de plannen dient hier de prioritaire 
aandacht naartoe te gaan. Verder ambieert CD&V Geel een grondige controle op de uitvoering 
stedenbouwkundige vergunningen.

Voorts wil CD&V Geel het begrip ‘Levenslang wonen’ verbreden tot een ‘Levenslang wonen in de 
eigen gemeenschap’. Het geïntegreerd blijven in de eigen gemeenschap blijft de beste garantie 
tegen een sociaal isolement voor zieken en ouderen. 

Voorzien in sociale huisvesting
CD&V Geel wil via een sociaal woonbeleid voorzien in een verantwoord aanbod aan sociale huur- 
en koopwoningen en sociale kavels. CD&V Geel wil het bestaande lokaal toewijzingsreglement 
voor doelgroepen, zoals ouderen, uitbreiden. Wij denken dat ook mentaal en fysisch gehandicap-
ten bijzondere aandacht verdienen, net zoals starters in een moeilijke positie. Die toewijzing moet 
duidelijker en overzichtelijker worden. Daarom ijveren we voor één centrale wachtlijst, in sa-
menspraak met de hogere overheid. Er dient ook een systeem uitgewerkt te worden om eigenaars 
meer te stimuleren om te verhuren via het sociaal verhuurkantoor.

Communicatie omtrent dienstverlening optimaliseren
Ten slotte wil CD&V Geel de communicatie rond het reeds bestaande krachtige beleid inzake 
wonen nog verbeteren. De sociale dienst zal een loketfunctie rond wonen vervullen. Daarvoor zal 
de sociale dienst haar diensten meer promoten en eventueel mensen doorverwijzen voor meer 
informatie. 

Concreet gaat het dan over de leegstandsinventaris om verkrotting en leegstand tegen te gaan, 
informatie rond goedkope renovatie- en energieleningen, en aandacht voor duurzaam (ver)bou-
wen. De activeringshe!ng voor onbebouwde bouwpercelen zal na een eerste evaluatieperiode 
ook bijgestuurd moeten worden, gezien de kinderziektes waarop we stuiten bij het in de praktijk 
brengen. Bovendien zal ook de rol van de Huisvestingsambtenaar meer in de verf gezet worden. 
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Aandacht voor milieu en duurzaamheid
Duurzaamheid is een gekend begrip, maar in de praktijk houden weinig mensen er in hun dagelijks 
handelen rekening mee. Toch vindt bijna iedereen natuur- en milieuhinder zeer storend. Het lokale 
bestuur moet hierop inspelen met een duurzaam lokaal natuur- en milieubeleid. 

Dit zal gebeuren via het opstellen van een milieubeleidsplan, waarvan de acties die in dit plan worden 
opgenomen geïntegreerd zullen worden in het strategisch plan van de stad.

Groene ruimte
CD&V Geel wil inzetten op het bewaren en toegankelijk houden van de bestaande bos- en natu-
urgebieden. Hierbij willen we overleggen met natuurverenigingen en andere gebruikers van de 
open ruimte. Er zal verder gewerkt worden aan  het toegankelijk maken van wandelpaden en 
buurtwegen.  Daarnaast moet er ook aandacht voor groen in het centrum zijn. 

CD&V Geel wil de groene NZ-dooradering doorheen het centrum van Geel verder afwerken. Deze 
gaat van de groene long rond de begraafplaats van Holven  over de zeggeloop, het stadspark, de 
Markt en het zwembad tot aan het park aan de Bogaard. 

Sluikstorten aanpakken
Het streng en grondig aanpakken van sluikstorten is voor CD&V Geel een absolute prioriteit. Dit is 
erg hinderlijk voor inwoners en vooral bijzonder belastend voor het milieu. 

Het aanpakken van sluikstorten door middel van strenge boetes in het kader van de Gemeenteli-
jke Administratieve Sancties (GAS) lijkt ons aangewezen (zie ook: 8. Veiligheid). 



Een milieuvriendelijk lokaal energiebeleid
CD&V Geel wil een milieuvriendelijk energiegebruik aanmoedigen. Met het oog hierop moet het 
lokale bestuur haar verantwoordelijkheid opnemen en een voorbeeldrol vervullen. Daarom moet 
ze het eigen verbruik terugdringen en de werking van haar diensten blijven ‘ver-groenen’. Via nieu-
we methodes (ESCO-PPS) wil CD&V Geel het volledige energieverbruik in het patrimonium van de 
stad onder de loep nemen en sterk terugdringen door hierin te investeren.  

Daarnaast moet de stad energiezuinig en duurzaam bouwen en leven promoten door te sensi-
biliseren en  informatie te verstrekken. CD&V Geel wil ook groepsaankopen voor energie en ener-
giebesparende middelen vanuit de stad blijven stimuleren.

 

Een e!ciënt afvalbeleid
Een e!ciënte afvalophaling en een goed sorteringsbeleid blijven belangrijke uitdagingen. Voor 
CD&V Geel blijft een betaling per hoeveelheid en soort afval aangewezen. Dit is het rechtvaardigst 
en moedigt tegelijk een lagere productie van afval aan. Voorts wil CD&V Geel de afhandeling op 
het containerpark optimaliseren en in de komende legislatuur de planning van de bouw van een 
nieuw containerpark starten. Daarnaast wil CD&V Geel de Geelse evenementen ook een positieve 
uitstraling op het vlak van afvalverwerking geven. Een eerste inspirerend voorbeeld hiervan was 
het Belgisch Kampioenschap Wielrennen afgelopen juni. CD&V Geel wil onderzoeken of het ver-
hakselen aan huis terug kan ingevoerd worden. Deze laagdrempelige en betaalbare dienstverlen-
ing willen we dan liefst via een samenwerking met IOK of een private partner realiseren.

Schoon water voor een gezonde natuur
CD&V Geel zal volgende legislatuur verder werk maken van een verbetering van de waterkwaliteit 
op haar grondgebied.  In het buitengebied zullen Individuele waterzuiveringsinstallaties aange-
legd worden en een aantal straten zullen naast nieuwe riolering ook heringericht worden (Velve-
ken, Heidebloemstraat, Heistraat, Molderbeemdendijk, Europawijk, Tessenderloseweg, Baant-
veld…).
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Gezonde Gelenaar
CD&V Geel  wil in de volgende legislatuur een stedelijk gezondheidsplan baseren op vier pijlers:  preven-
tie, de huisarts  als de centrale !guur in de eerstelijnszorg, dienstverlening (thuisverpleging, apothekers, 
kinesisten , tandartsen, gezinszorgdiensten, woon- en zorgcentra , gehandicaptenzorg ,mantelzorgers , 
enz.) en het ziekenhuis 

Preventie 
CD&V Geel wil de gezondheid van onze burgers bevorderen en sociale ongelijkheden tussen bev-
olkingsgroepen wegwerken. Wij willen tegemoet komen aan alle mensen die bezorgd zijn om hun 
gezondheid: ouders met jonge kinderen, senioren, mensen in armoede, al wie kampt met een ver-
slaving of depressie, enz. Preventie zit, veel meer dan vroeger, ingebakken in onze gedachtegang. 
Een gezonde burger wordt minder ziek en voelt zich beter in zijn vel. Bovendien heeft hij/zij lagere 
gezondheidsuitgaven en biedt een actieve meerwaarde aan de samenleving.

De partner voor de lokale besturen in het nastreven van de gezondheidsdoelstellingen is het 
Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) waar openbare besturen, gezondheids- en welzijnswerkers en 
andere relevante partners elkaar vinden. 

Preventie van rook-, alcohol- en drugsverslavingen blijven aandachtspunten voor CD&V Geel. 
Daarnaast wil CD&V Geel via sensibiliseringscampagnes de aandacht (blijven) vestigen op overge-
wicht, het voorkomen van borst- en baarmoederhalskanker, valpreventie bij ouderen en geesteli-
jke gezondheid.

De huisarts als gesprekspartner
De huisarts zal in het lokale overleg een voorname gesprekspartner zijn. Het uitgangspunt is 
om gemakkelijk toegankelijke voorzieningen op buurtniveau op te zetten. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen in een wijkgezondheidscentrum, dat een meerwaarde zou kunnen bieden omdat ze een 
gemakkelijke samenwerking tussen de medische specialisten binnen de verschillende gebieden 
op het lokale niveau aanbiedt. Voorts is er ruimte voorzien in de nieuwe veiligheidssite voor de 
dokters van wacht (zie 8. Veiligheid).

Een uitgebreide dienstverlening
Om de groeiende vergrijzing op te vangen zal het huidige aanbod van residentiële zorg, een 
plaats waar ouderen tijdelijk of permanent kunnen verblijven, niet volstaan. Daarnaast geven se-
nioren zelf aan dat ze zo lang als ze kunnen, hun oude dag in hun thuisomgeving willen doorbren-
gen. Daarom is dé absolute prioriteit voor CD&V Geel het investeren in een ondersteunend beleid 
voor mantelzorg. Mantelzorg laat toe dat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven, vult de professionele zorg aan en houdt de zorg betaalbaar.

In de eerste plaats betekent dit investeren in opvangvormen voor ouderen die zorg nodig hebben, 
de zogenaamde  time-out voorzieningen. Een zeer concreet voorbeeld is de Collectief Autonome 
Dag Opvang (CADO): door enkele zorgbehoevende ouderen tijdelijk op te vangen, geven we man-
telzorgers even de tijd en ruimte om op adem te komen van hun niet te onderschatten opdracht. 
Maar er moet ook ondersteuning zijn in de vorm van huiselijke elektronica, bv. het personenalarm-
systeem, dat bejaarden via een zendertje in verbinding stelt met een alarmcentrale wanneer er 
iets misgaat. Daarnaast moeten hun woningen aangepast worden op maat van de senioren. Tot 
slot willen we de gemeentelijke mantelzorgpremie behouden. Die kan administratief eenvoudig 
gekregen worden door burgers met inwonende senioren.
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CD&V Geel wil dat mensen met een handicap volwaardig onderdeel van de Geelse samen-
leving zijn. Het lokaal bestuur moet blijvend aandacht hebben voor een mensen met een 
beperking op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, vrijetijdsparticipatie en dagopvang. 
Mobiliteit is daarvoor een cruciale voorwaarde. Daarom moet de werking van de Mindermo-
bielencentrale blijvend ondersteund worden. Daarnaast is de opstart van een regionale dienst 
aangepast vervoer dringend noodzakelijk. Bovendien moeten minder mobiele en oudere 
mensen, als zij dit willen, geholpen worden om de moderne communicatietechnieken onder 
de knie te krijgen.

CD&V Geel wil een toegankelijkere stad. In de eerste plaats fysiek, zoals toegankelijke gebou-
wen en evenementen, maar ook psychisch, door een klantvriendelijke dienstverlening waar-
door mensen met een handicap zich welkom te voelen. CD&V Geel stimuleert handelszaken 
om noodzakelijke aanpassingen op het vlak van toegankelijkheid door te voeren.

Bestaande initiatieven op het vlak bovenlokale samenwerking in de social pro"tsector, zoals 
nu al gebeurt met Welzijnszorg Kempen, moeten gestimuleerd worden. Zo worden mensen 
correct en tijdig doorverwezen en kunnen wachtlijsten worden weggewerkt. Daarnaast moet 
het Geelse Welzijnsoverleg versterkt worden met de gezondheidswerkers die actief zijn op het 
Geelse grondgebied.

Tot slot wil CD&V Geel aandacht blijven besteden aan de gezinsverpleging, het uithangbord 
bij uitstek voor de Geelse gezondheidszorg. Gezinsverpleging is een eeuwenoude, maar toch 
heel innovatieve zorgvorm. De essentie van Geelse gezinsverpleging is dat het gaat om zorg 
in de gemeenschap, door de gemeenschap met ondersteuning van een professionele equipe.  
De Gelenaar komt op die manier in contact met andersbegaafde mensen, hetgeen taboedoor-
brekend en verrijkend werkt. Dit zorgmodel, dat een beroep doet op pleeggezinnen, staat 
vandaag  onder zware druk. CD&V Geel gelooft in de kracht van dit systeem en wil het veran-
keren door het te blijven ondersteunen en nog verder uit te bouwen.

Een toegankelijk ziekenhuis
CD&V Geel  wil  in de komende legislatuur opnieuw voorzien in een toegankelijk ziekenhuis 
met aangepaste dienstverlening dat kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid blijft cen-
traal stellen. Om de leefbaarheid van het ziekenhuis ook op middellange termijn te garand-
eren wil CD&V Geel vanuit het lokale bestuur meewerken aan een goed uitgebouwd regionaal 
ziekenhuis. Een schaalvergroting komt niet enkel de patiënt ten goede, maar is levensnoodza-
kelijk voor de goedkeuring van projecten van hogerhand. 

Het vooruitzicht van een openbaar regionaal ziekenhuis is een belangrijk signaal naar de bev-
olking. CD&V Geel wil haar verantwoordelijkheid blijven opnemen in het ziekenhuisbeleid. Via 
verschillende overlegvormen zal de plaatselijke bevolking actief kunnen meedenken over en 
zeggenschap hebben in het ziekenhuisbeleid. Daarnaast wil CD&V Geel de goede samenwerk-
ing met een goed universitair moedercentrum als kenniscentrum voortzetten, maar ook met 
andere ziekenhuizen samenwerkingsverbanden op touw zetten.

Kortom, voor CD&V Geel blijft gezondheid van fundamenteel belang en 
daarom willen we ook in de komende legislatuur onze verantwoordelijkheid 
blijven opnemen en vanuit het beleid meedenken over een goede gezond-
heidszorg.
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Economie en ondernemen
 
Lokale economie
Een bloeiende lokale middenstand zorgt voor leefbare en aangename woonkernen. CD&V Geel 
wil een kernversterkend beleid blijven voeren. Dit wil zeggen dat de detailhandel zoveel mogelijk 
geconcentreerd wordt in het centrum en zo verweven wordt met de Geelse binnenstad. Dit beleid 
is gericht op het samengaan van winkelen en wandelen in het Geelse stadscentrum en op het 
voorkomen van verdere verspreiding en lintbebouwing. Door de sterke aanwezigheid van winkels 
en Horeca is het centrum van de stad een soort van openlucht shopping center, waar het aange-
naam vertoeven is. CD&V Geel wil de lokale middenstand ook blijven ondersteunen via de Geel-
centrum vzw. Dit overlegorgaan, bestaande uit de lokale handelaars, de stad Geel en het Geels 
Horecaplatform, organiseert jaarlijks een brede waaier aan activiteiten. Met een actief lokalisatie-
beleid wil CD&V Geel leegstand opvolgen en zo nodig tegengaan. De retributie voor ontbrekende 
parkeerplaatsen voor handelszaken zal herzien worden.

CD&V Geel wil de Geelse streekproducten actief promoten. Een buurtwinkel kan hiervoor het 
ideale uitstalraam vormen. Buurtwinkels werden al in de kijker gezet via de ‘Met belgerinkel naar 
de winkel’-actie, maar CD&V Geel wil graag verder gaan. Daarom stellen wij voor om vanuit het 
lokale bestuur een kwaliteitslabel toe te kennen aan kleinschalige, lokale handelaars die zich onder-
scheiden door het aanbieden van verse, Geelse en Kempense streekproducten.

Tot slot is het absoluut noodzakelijk dat er werk gemaakt wordt van een goed uitgebouwde di-
enst lokale economie.  Deze loketdienst moet de economische uitdagingen van Geel aanpakken en 
functioneren als een uniek aanspreekpunt voor ondernemer.

KMO en industrie
Geel  heeft een aantal sterke troeven als het aankomt op het aantrekken van bedrijven en werkgele-
genheid. Zo liggen we naast de E313, Albertkanaal en Kempisch Kanaal en kunnen we binnenkort 
beschikken over een vlotte Noord-Zuidverbinding. Daarom moeten de tewerkstellingscoördinator 
en het KMO-loket (binnen de nog uit te bouwen dienst lokale economie) informatie verstrekken 
over het vestigingsbeleid en ondernemerschap stimuleren, door bv. een startersbegeleiding. CD&V 
Geel wil een coherent economisch beleid voeren, zowel ruimtelijk als "scaal. Daarnaast is er nood 
aan de actualisering van het economisch beleidsplan, als onderdeel van het strategisch plan van de 
stad Geel. 

De afstand tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet verkleind worden. Het onderwijs kan 
een belangrijke rol spelen door aan te sluiten op behoeften die bestaan op de arbeidsmarkt en het 
wegwerken van knelpunten. Daarom vindt CD&V Geel het noodzakelijk dat scholen een plaats ver-
werven in business-netwerken om zo pilootprojecten op te starten en studierichtingen af te stem-
men op de vraag op de arbeidsmarkt. De aanwezigheid van geschoold talent maakt het aantrek-
kelijker voor bedrijven om zich in Geel te vestigen. Volgens ons is samenwerking tussen industrie 
en kenniscentra (zoals VITO en KHK) een meerwaarde omdat het zorgt voor innovatie en nieuwe 
bedrijven aantrekt.

CD&V Geel wil dat de stad een positieve rol speelt op het vlak van bedrijventerreinmanagement 
en Parkmanagement in het bijzonder. Dit betekent bedrijventerreinen op een duurzame manier 
inrichten. Het lokale bestuur zal hier een ondersteunende rol  spelen en de nodige partners samen-
brengen.
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Tewerkstelling
Arbeid is een hefboom voor een echte integratie in de maatschappij, “om erbij te horen”. Een go-
ede tewerkstellingsgraad garandeert daarom de levenskwaliteit van de burgers en de stad. Volgens 
CD&V Geel moet het lokale bestuur het goede voorbeeld geven op het vlak van tewerkstelling via 
een degelijk intern personeelsbeleidsplan. Er is ook een substantiële rol weggelegd voor de tewerk-
stellingscoördinator. Deze heeft een belangrijke rol te spelen als aanspreekpunt en als ervarings-
deskundige op het terrein.

Sociale tewerkstelling blijft een sterk aandachtspunt voor CD&V Geel. Zo huisvest Geel de groot-
ste kringwinkel van Vlaanderen in de oude sigarenfabriek in de Fabriekstraat. CD&V Geel wil PWA-
tewerkstelling, dat toelaat om langdurig werklozen activiteiten uit te laten oefenen die meestal niet 
uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit, behouden voor speci"eke taken en doelgroepen.   
Voorts coördineren het OCMW en de VDAB samen de verdere tewerkstelling na het beëindigen van 
de tewerkstelling onder art 60. Deze vorm van tewerkstelling dient om personen met een lee#oon 
te re-integreren in het normale arbeidscircuit. Daarvoor is een integraal begeleidingstraject nodig, 
met aandacht voor welzijnsproblemen (bv. binnen het gezin), randvoorwaarden (bv. kinderopvang) 
en begeleiding tijdens het werk. Daarnaast moeten alternatieven als vrijwilligerswerk en het volgen 
van opleidingen voldoende in de kijker gezet worden.

Land- en tuinbouw
Land- en tuinbouw zijn vervlochten met het platteland. De voedselproductie heeft nood aan een 
aanzienlijke ruimte die als tegenprestatie door boeren en tuinders als een mooi en verpozend land-
schap onderhouden en verzorgd wordt. 

Het Europese en Vlaamse beleid bezorgen onze land- en tuinbouwers heel wat uitdagingen.  CD&V 
Geel wil de land- en tuinbouwers bij al deze uitdagingen bijstaan. Land- en tuinbouw moeten 
immers duurzaam zijn: dus economisch rendabel, sociaal verantwoord én in evenwicht met het 
milieu. Een leefbare landbouw gaat samen met een leefbaar platteland. Het zwaartepunt van het 
landbouwbeleid ligt vooral op het Europese en Vlaamse beleidsniveau. Kwaliteit, innovatie, ver-
jonging en samenwerking zijn de krachtlijnen in het Vlaamse beleid. Veel sleutels daarvan zijn in 
handen van de gemeente. Een goed en regelmatig contact met de lokale land- en tuinbouwers, via 
de werkgroep, is noodzakelijk. Het stadsbestuur betrekt de landbouwers onmiddellijk bij dossiers 
die een weerslag kunnen hebben op hun bedrijf, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke ordening 
of milieumaatregelen. 

Landbouw vraagt ruimte. De stad besteedt bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP’s) aandacht aan de noden van de land- en tuinbouwers. Land- en tuinbouwbedrijven zijn on-
derhevig aan een resem wettelijke verplichtingen. Het lokale bestuur kan hen bijstaan via infor-
matie en ondersteuning. Landbouwbedrijven die hun activiteiten innovatief verbreden met thuis-
verkoop, hoevetoerisme en school- of zorgboerderijen, kunnen van de stad extra steun krijgen in 
de vorm van bewegwijzering, promotie bij de dienst toerisme en logistieke hulp. Door promotie te 
voeren voor hoeve- en streekproducten kan het lokale bestuur de Geelse streekproducten in de 
kijker zetten.  Door evenementen gelinkt met de land- en tuinbouw te ondersteunen (Prominant, 
Veeprijskampen, Agridagen,…) draagt de stad Geel onrechtstreeks bij tot een leefbare land- en 
tuinbouw.

EC
O

N
O

M
IE

<iAnnotate iPad User>
Highlight
degelijk intern personeelsbeleidsplan.
tewerk-stellingscoördinator
Sociale tewerkstelling
kringwinkel
PWA-
tewerkstelling,
speci"eke taken en doelgroepen.
eci"eke taken en doelgroepen.   Voorts coördineren het OCMW en de VDAB samen de verdere tewerkstelling na het beëindigen vande tewerkstelling onder art 60

<iAnnotate iPad User>
Highlight
integraal begeleidingstraject

<iAnnotate iPad User>
Highlight
vrijwilligerswerk

<iAnnotate iPad User>
Highlight
opleidingen





B
ER

EI
K

B
A

A
R

H
EI

D

Vlotte bereikbaarheid
De uitbouw van een evenwichtig mobiliteitsbeleid op lange termijn is een zeer belangrijke uitdag-
ing voor de toekomst van elke gemeente in het dichtbevolkte Vlaanderen. CD&V Geel stelt een am-
bitieus, maar realistisch mobiliteitsplan met een hoge aandacht voor verkeersveiligheid voor. 
 

 
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Om een vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum te verzekeren zal geïnvesteerd worden in de 
ontwikkeling van onder andere de bereikbaarheidsas om zo vanuit de Ring rechtstreeks toegang 
te verkrijgen naar het centrum van Geel.  CD&V Geel zal er bij de hogere overheden blijven op aan-
dringen om de capaciteit van de gewestwegen (oa Ring) te verhogen en de verkeersleefbaarheid 
te verbeteren.  Vooral de doortrekking van de Retieseweg naar de Ring is cruciaal om Sint-Dimpna 
en Holven te ontlasten van het doorgaand verkeer.  CD&V Geel wil met een masterplan voor Sint-
Dimpna de leefbaarheid in deze parochie verhogen.  Met de doortrekking van de JB Stessensstraat 
zal er alvast een betere ontsluiting van het ziekenhuis komen en met de realisatie van een par-
keergebouw op de ziekenhuissite zal ook de parkeerdruk sterk afnemen. Hierdoor zal ook ruimte 
vrijkomen voor de ontwikkeling van groene rustplaatsen rondom de Sint-Dimpnakerk.

CD&V Geel wenst maximaal in te zetten op het STOP-principe. Dit betekent in de eerste plaats aan-
dacht voor Stappers, daarna Trappers, Openbaar vervoer en dan Privaat vervoer. Om dit mogelijk te 
maken, dringen een aantal maatregelen zich op. Op het vlak van openbaar vervoer moet er geïn-
vesteerd worden in het comfort van de halteplaatsen en de directe omgeving, zoals de (her-)aanleg 
van voet- en "etspaden bij straatherinrichtingen. Daarnaast wil CD&V Geel investeren in bereik-
baarheidsprojecten voor mindervaliden en senioren, met bijhorend aangepast vervoer (zie ook 3. 
Zorg). Daarnaast moet het gebruik van ‘Trage Wegen’ (zoals voet- en buurtwegen, holle wegen, 
jaagpaden, herbestemde spoorwegbeddingen, etc.) gestimuleerd worden. Tot slot wil CD&V Geel 
lokale collectieve acties ter promotie van carpoolen, "etspoolen, praktijkcursussen en verkeersedu-
catie ondersteunen. Hierbij moeten we ook alert zijn voor vervoersarmoede bij ouderen, mensen 
met een handicap en kinderen.

Eén van de hoofdzorgen vanuit het mobiliteitsbeleid moet altijd het verminderen en liefst vermi-
jden van verkeersslachto$ers zijn. Het beste medicijn tegen verkeersonveiligheid is preventie: via de 
infrastructuurvernieuwingen en -verbeteringen zullen er minder slachto$ers vallen. Deze werken 
moeten ook een positieve weerslag hebben op de "etser: een comfortverhoging moet uitnodi-
gen tot meer gebruik van de "ets. Daarnaast moet er aandacht zijn voor bijkomende aanleg van 
"etspaden (Molseweg, Rijn, Tessenderloseweg...), aanleg van "etssuggestiestroken bij herinricht-
ingswerken en con#ictvrije verkeerslichten, waarbij "etsers enkel kunnen oversteken wanneer de 
auto’s in de rijrichting rechtdoor groen hebben. De "etspaden moeten ook grondig onderhouden 
worden door ze onder meer sneeuw-, onkruid- en takkenvrij te houden. Er moeten ook extra "et-
senstallingen en "etspunten bijkomen in de komende legislatuur, onder meer in de buurt van het 
station en dit bij voorkeur in samenwerking met de NMBS. Tot slot wil CD&V Geel het bovenlokale 
"etsknooppuntennetwerk mee onderhouden en  degelijk bewegwijzeren.

Met het oog op handhaving dient de wijkagent een belangrijkere rol te krijgen als bijkomend 
meldpunt bij problemen. Daarnaast moet er bijzondere aandacht uitgaan naar de veiligheid van 
schoolkinderen. Dit kan via een zichtbaar handhavingsbeleid, bv. via gemachtigde opzichters. Maar 
tegelijk willen we scholen en vrijwilligers aanmoedigen om actie te ondernemen. CD&V Geel wil 
evolueren naar een situatie waarbij beide vormen naast elkaar kunnen bestaan. Daarnaast moet 
het lokale bestuur blijven investeren in een verkeerseducatiebeleid, in overleg met de verschillende 
betrokken actoren. 
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Tot slot moet de bereikbaarheid van ondernemers bij werken maximaal gegarandeerd worden. Bij 
elke vorm van openbare werken moet er aandacht besteed worden aan een ‘Minder hinder’-plan.  
Ondernemers investeren immers in hun zaak en dragen hierdoor bij aan een aantrekkelijke winkel-
straat.  Wegenwerken moeten maximaal op elkaar afgestemd worden en bedrijven dienen tijdig 
geïnformeerd te worden.

Leefbaarheid
Tot slot wil CD&V Geel het centrum leefbaar houden door het verkeersluw en op sommige plaatsen, 
zoals de Markt, verkeersvrij te maken. Om dit te realiseren, moet er een aangepast parkeerbeleid 
gevoerd worden. Duidelijke informatie over het vernieuwde parkeerbeleid is essentieel. De toegan-
kelijkheid van de Markt blijft belangrijk voor alle inwoners, niet alleen vanuit de markpleinfunc-
tie, maar ook voor de bereikbaarheid van de verschillende overheidsdiensten. Het uitgangspunt 
van het mobiliteitsbeleid is zoveel mogelijk autoverkeer te vermijden in de stad: daarom kan men 
in de centrumstraten twee uur betalend parkeren en goedkoop langdurig parkeren in de onder-
grondse parking van de Ecodroom en de centrumparkings Pas en Nieuwstraat. Het opstellen van 
een e!ciënt en duurzaam parkeer- en verkeersplan zal in samenspraak gebeuren met de betrokken 
partners, waarbij aandacht besteed wordt aan parkeermogelijkheden voor werknemers die in het 
centrum werken. Voorts is er voorzien in speciale tegemoetkomingen aan de Gelenaar. Zo werd 
het Geels halfuurtje, dat de Geelse burger toelaat 30 minuten gratis te parkeren in de betalende 
zones, ingevoerd. Daarnaast kan de burger een tweede bewonerskaart aankopen. CD&V Geel ij-
vert ook voor speciale parkeerregimes bij evenementen. In het kader van de ontwikkelingen van 
Gheelodroom zal de ondergrondse parkeergarage verder doorgetrokken worden tot aan de Sint-
Amandskerk.  Ook aan het ziekenhuis zal een nieuwe parkeeraccommodatie opgetrokken worden.  

Bij de uitvoering van het mobiliteitsplan moet elke actie van kortbij opgevolgd en geëvalueerd te 
worden.  Het mobiliteitsplan moet ook op geregelde tijdstippen worden bijgestuurd en aangepast 
te worden aan de geldende omstandigheden. In het kader van de nieuwe verbindingsweg tussen 
Geel en Kasterlee zal CD&V Geel investeren in de heraanleg van de N19. Zo kan een verkeersveilige 
en leefbare dorpskern voor Ten Aard gerealiseerd worden en zal het doorgaand verkeer gestimu-
leerd wordt om de nieuwe verbindingsweg te nemen.





De samenleving versterken
Een bloeiend verenigingsleven houdt een warme en leefbare samenleving samen. Mensen voelen 
zich het beste in een sterke, stabiele gemeenschap waar mensen elkaar nog kennen en vertrouwen. 

 
Cultuur
Cultuur is een verbindende en verruimende factor binnen onze samenleving. Deelnemen en deel-
hebben aan cultuur is een basisrecht voor iedereen.  Daarom wil CD&V Geel een divers, toegan-
kelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol cultuuraanbod garanderen dat, binnen het kader van de culturele 
sector, ook aandacht besteed aan de verschillende doelgroepen. 

Het aanbod van het cultuurcentrum is complementair aan dat van de verenigingen en zet sterk 
in op samenwerkingen met de verenigingen en amateurkunsten, onder meer via partnerschap-
pen. Daarnaast gaat het lokale bestuur samenwerkingsverbanden blijven opzetten met de cultu-
urscheppende stedelijke diensten als het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). CD&V Geel wil eveneens 
verder inzetten op familievriendelijke evenementen en wil zij lokale talenten de kansen geven om 
op te treden voor een breder publiek op oa Geel Zomert, de Kerstmarkt, de Dimpnadagen, enz. 
Kortom, een integrale aanpak die ervoor zorgt dat alle doelgroepen aan bod komen.

Het is de taak van het lokale bestuur haar bevolking  te leren hoe ze gemakkelijk informatie kan vin-
den en hen kansen te geven op levenslang leren. CD&V Geel wil dat de bibliotheek een aangepast 
aanbod voorziet en daarom willen we samenwerkingsverbanden tussen de bibliotheek, scholen en 
verschillende doelgroepen aanmoedigen. De bibliotheek is ook een ontmoetingsruimte. Het is een 
kwaliteitsvolle plek in de publieke ruimte waar je anoniem en zonder drempels kan binnen stap-
pen. Je kan er de krant lezen, een tentoonstelling bekijken, internet raadplegen, kennismaken met 
nieuwe media…

Tot slot zou CD&V Geel graag investeren in een eigen concept van stads-tv, en dat laten aansluiten 
op de rest van het audiovisuele dienstverleningsaanbod, zoals de website, nieuwsbrief, info blad, 
digitale informatiezuil en diens meer. 

Verenigingen
Verenigingen zijn de ontmoetingsplaatsen bij uitstek voor inwoners en zorgen voor een grotere 
sociale samenhang in de lokale gemeenschap.  Het b(l)oeiende verenigingsleven dat Geel kent in 
al haar parochies, dient maximaal ondersteund te worden. Dit kan via het toekennen van werk-
ingssubsidies, een verdere uitbouw van de partiturenbibliotheek, het ter beschikking stellen van 
geschikte locaties tegen betaalbare prijzen en andere vormen van materiële en logistieke onder-
steuning.

Alle soorten verenigingen worden draaiende gehouden door een uitgebreide groep vrijwilligers. 
CD&V Geel wil deze vrijwilligers en het verenigingsleven in het algemeen de volgende jaren een in-
tegrale en e!ciëntere dienstverlening  aanbieden via een centraal evenementenloket. Dit centraal 
evenementenloket zal instaan voor alle vormen van ondersteuning en dienstverlening omtrent van 
vrijwilligers/verenigingen. Concrete voorbeelden zijn informatie geven of vormingssessies aanbie-
den. 

CD&V Geel wil aan het verenigingsleven en onze gemeenschappen impulsen en ondersteuning 
geven voor vernieuwende en uitzonderlijke initiatieven. CD&V Geel wil ook de gemeenschapsvor-
mende projecten, zoals ‘Pak uit met je dorp’ of projecten als ‘Bank-contacten’, ook  in de toekomst 
verder ondersteunen.  
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Door de verstedelijking zijn steeds meer harmonieën, jongeren en amateurkunstenaars op zoek 
naar gepaste tentoonstellings- en repetitieruimtes die buurtbewoners geen overlast bezorgen. 
CD&V Geel wil hier de nodige aandacht aan besteden en rekening houden met mogelijke kansen 
die zich voordoen in de toekomst, zoals het inbouwen van een verhuursysteem voor lokalen bij de 
bouw van een nieuwe muziekacademie.

Toerisme en erfgoed
CD&V Geel hoopt toeristen aan te trekken die Geel gaan associëren met een dynamische en belev-
enisvolle stad met een rijkelijk erfgoed en ruimte voor winkelen, HoReCa en evenementen. Daarom 
moet de stad, in samenspraak met de Geelse handelaars en HoReCa, initiatieven opzetten om het 
marktplein hiervoor meer te gebruiken.  Om het samenhorigheidsgevoel te vergroten en lokale 
talenten kansen te geven, wil CD&V Geel verder inzetten op familievriendelijke evenementen zoals 
de kerstmarkt en ‘Geel Zomert’. Voorts moet geïnvesteerd worden in toeristische accommodaties 
als een parking voor mobilhomes of laadpunten voor elektrische "etsen. Daarnaast moeten we het 
‘Trage Wegen’-netwerk uitbouwen, als een aanvulling op de bestaande wandel- en  "etsknooppun-
tennetwerken, ruiternetwerken, stadswandelingen en de wandelingen in de deeldorpen. 

Het Geelse erfgoed is belangrijk voor de eigen Geelse identiteit, want het zorgt  er mee voor dat de 
inwoners "er zijn op hun stad. Daarbij ligt de focus op het stedelijk Gasthuismuseum, het archief 
en de geschiedenis van de gezinsverpleging, en op het borgen van deze rijke geschiedenis van de 
gezinsverpleging door het gemeenschapsvormende project  de ‘Dimpnadagen’. 

Om ons rijke erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren en te beheren, werken de stedeli-
jke diensten samen met de intergemeentelijke vereniging K.Erf. Daarnaast is het belangrijk op een 
juiste manier om te gaan met het bewaren en ontsluiten van het cultureel erfgoed door bijvoor-
beeld in te zetten op de digitalisering ervan. Daarom is het belangrijk om structurele en gevarieerde 
selectiecriteria voor erfgoed op te stellen.

Sport
Sport kan een bruggenbouwer in de maatschappij zijn. Zeker sporten in de eigen, lokale gemeensc-
hap zorgt voor vlot sociaal contact.  Daarom is het een basistaak van de stad om sporten maximaal 
in de eigen lokale gemeenschap mogelijk te maken te maken. CD&V Geel is ervan overtuigd dat er 
de laatste jaren enorme inspanningen gedaan zijn om de sportinfrastructuur in Geel uit te breiden 
of te renoveren, zoals het nieuw zwembadencomplex, de aanleg van de Finse piste, de vernieuwing 
van de atletiekpiste, vernieuwing en bijkomende verlichting van de Leunen, etc.  Daarnaast werd 
er ook geïnvesteerd in decentrale sportinfrastructuur zoals het nieuwe Sport- en spelpark in Sint-
Dimpna.  Toch wil CD&V Geel verder blijven investeren in voldoende infrastructuur: een prioriteit in 
de volgende legislatuur wordt de bouw van een eigen nieuwe sporthal.

Daarnaast moet de nadruk gelegd worden op de multifunctionaliteit van sportinfrastructuur, zodat 
ze voor verschillende sporten of andere evenementen kunnen gebruikt worden. Een goede samen-
werking met de scholen om hun sportlokalen naschools te kunnen gebruiken, zoals de nieuwe 
sporthal in het Schuttershof, is hiervoor noodzakelijk. Bovendien moet het sportaanbod in de stad 
laagdrempelig zijn: CD&V Geel blijft ijveren om iedere Gelenaar aan het sporten te krijgen. Daar-
om zullen we initiatieven zoals ‘Sport op school’, de seniorensporten, de sporten voor mensen met 
een beperking, sportkampen, enz. blijven promoten en trachten te optimaliseren. Tevens moeten 
sportverenigingen ook in de komende legislatuur "nancieel en logistiek ondersteund worden.
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Integratie
De stad heeft een grote rol in de ontvangst van haar nieuwe inwoners. Het creëert mogelijkheden 
tot kennismaking met de buurt en stad. CD&V Geel pleit ervoor dat de stad de oprichting van ‘sa-
menlevingcomités’ in de verschillende parochies ondersteund met het oog op het organiseren van 
ontmoetingsmomenten met nieuwe bewoners en verschillende culturen samen te brengen. Dit 
kan perfect geschieden in de schoot van de bestaande verenigingen. Een concreet voorbeeld zou 
dan een Peter- en meterschap voor nieuwe inwoners zijn, waarbij vrijwilligers zich koppelen aan 
een nieuwe inwoner als contact- en toevluchtsoord. Een verdere ondersteuning van “’t Origineel” is 
noodzakelijk, ook na het wegvallen van de provinciale subsidie. Verenigingen die activiteiten wil-
len organiseren die het samenleven in diversiteit of een interlevensbeschouwelijke dialoog willen 
bevorderen, moeten ondersteund worden.

Daarnaast is een diversiteitsconsulent onmisbaar in een stad als Geel. Die kan acties en projecten 
in het kader van het diversiteitplan opzetten en/of coördineren, zoals bv. een eerste inburgering-
cursus op Geels grondgebied, het ondersteunen van stedelijke jeugddienst of een pedagogische 
studiedag voor alle Geelse basisscholen omtrent diversiteit.

Ondanks deze integratie-initiatieven blijft een echte opname in de lokale leefgemeenschap de uit-
daging bij uitstek voor integratiebeleid. CD&V Geel wil onze nieuwe inwoners erop wijzen dat er 
tegenover de rechten en welkominitiatieven ook plichten staan, zoals het leren van de taal en zich 
actief in te schakelen in de lokale maatschappij via sociale contacten, bv. via het verenigingsleven. 
In deze optiek kunnen straathoekwerkers problemen signaleren en de stad helpen tijdig in te gri-
jpen. De dienst samenlevingsopbouw (DSO) moet hierin een belangrijke rol spelen met speciale 
aandacht voor de sociale wijken, de kansarmen en de migranten.

Voorts wil CD&V Geel een aantal drempelverlagende initiatieven (blijvend) ondersteunen. Het 
bestaande sociale restaurant Den Echo moet proberen meer jonge gezinnen en jongeren in armo-
ede aan te trekken. CD&V Geel wil komende legislatuur starten met de uitbouw van volkstuintjes 
en sociale moestuintjes.

Armoede
Elke Gelenaar zou volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving, zodat iedereen ten 
volle kan genieten van alle sociale grondrechten. Daarom moet de vicieuze cirkel van kansarmoede 
doorbroken worden. Om kansarmen uit hun sociale isolement te halen, wil CD&V Geel de Vrijeti-
jdspas, die (kans)armen vermindering geeft bij een aantal ontspannings- en culturele activiteiten, 
nog sterker promoten bij sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen. Ook andere initiatieven die 
voor kansarmen de drempel verlagen om deel te nemen aan bijvoorbeeld evenementen, verdienen 
ondersteuning. Daarnaast moet er speciale aandacht besteed worden aan kinderarmoede. Naast 
kinderopvang (zie 6. De samenleving versterken) is er nood aan opvoedkundige ondersteuning 
voor kansarme gezinnen. 

Het armoedebeleid wordt vandaag vastgelegd in het lokaal sociaal beleidsplan, dat wordt op-
gesteld in samenwerking met armenverenigingen. CD&V Geel is trots en verheugd dat in onze 
stad, als eerste in Vlaanderen, een lokale sociale barometer, is uitgewerkt. Dit kan de basis vormen 
voor een adequaat armoedebestrijdingsbeleid. De cijfers uit die barometer stellen ons in staat ten-
densen en evoluties zichtbaar te maken en nieuwe risicogroepen te detecteren. Daarom is een 
regelmatige update van de lokale sociale barometer essentieel. Daarnaast beschikt Geel met het 
sociale e$ectenrapport over een belangrijk controle-instrument: voorgestelde beleidsbeslissingen 
worden vooraf getoetst op hun gevolgen voor zwakkere bevolkingsgroepen. 
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Internationale solidariteit
Geel is sinds 2006 een Fair Trade gemeente en CD&V Geel wil dat ze dit in de toekomst blijft. Daar-
naast moet het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking vergroot worden. Wij willen blijven 
meewerken aan de millenniumdoelstellingen die de Verenigde Naties hebben vooropgesteld. 
Het ondersteunen van de Geelse ontwikkelingssamenwerking (GOS) dient in dit kader te worden 
verder gezet. In dit kader zal de stad ook projecten "nancieel ondersteunen in het Zuiden die de kli-
maatwijzigingen proberen tegen te gaan. De stad zal de stedenbanden met Umlalazi (Zuid-Afrika) 
en Slatina-Timis (Roemenië) actief blijven ondersteunen. Vanuit Europees perspectief wil CD&V Geel 
blijven inzetten op Europese samenwerkingsprojecten met jumelagesteden Xanten (Duitsland), Ty-
davnet (Ierland) en andere vriendschapsbanden met  Europese landen. 

Senioren
CD&V Geel wil dat zoveel mogelijk ouderen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap. Daarom 
moet het ouderenbeleid zoveel mogelijk in samenspraak met onze senioren totstandkomen.  In die 
optiek moet het Toekomstplan Oudere Gelenaren (T.O.G.), dat gebaseerd is op inspraak van onze 
bejaarden, geactualiseerd worden. Senioren zijn een belangrijke bevolkingsgroep in de samenlev-
ing. Met als leuze “De derde leeftijd als uitdaging“ en “Oud is niet out” wil CD&V Geel  vertrekken 
vanuit een waarderende benadering, niet vanuit een de"citmodel (‘vergrijzing is een maatschap-
pelijk risico’). Zo betekenen senioren veel voor het gemeenschapsleven, zowel in hun familie (bv. 
opvang kleinkinderen), als in de buurt , in het verenigingsleven en als vrijwilliger. De kleine helft van 
de Geelse senioren is trouwens actief in een vereniging. Zij nemen ook voluit hun kans tot inspraak 
in het beleid, getuige hiervan is de goedwerkende seniorenraad. Daarom wil CD&V Geel één cen-
traal aanspreekpunt voor senioren voorzien binnen het sociaal loket, waaronder ook de senioren-
consulent valt. Kortom, een plaats waar ze met al hun zorgen en vragen terecht kunnen.

Daarenboven wil CD&V Geel dat de oudere Gelenaar fysiek actief blijft en zeker niet geïsoleerd 
geraakt. Daarom is er nood aan dialoog. Bij initiatieven zoals ‘burten bij de buren’ luisteren stad en 
OCMW naar de bekommernissen van de senioren. Tegelijk informeren ze hen over ondersteunende 
maatregelen die al bestaan. CD&V Geel vindt dat we zoveel mogelijk moeten laten zien dat we 
met hen begaan zijn. Daarnaast wil CD&V Geel alle initiatieven die ervoor zorgen dat senioren en 
jongeren elkaar ontmoeten, aanmoedigen. Dergelijke generatiemix versterkt de leefbaarheid en 
warmte van de lokale gemeenschap.
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Jeugdbeleid
CD&V Geel wil een jeugd- en gezinsbeleid voeren dat aandacht heeft voor alle leeftijdscategorieën 
van kinderen en jongeren, en hen actief betrekken bij het beleid. Geelse kinderen en jongeren kun-
nen al decennialang elke week in hun eigen dorp naar de jeugdbeweging. Volgens CD&V Geel heb-
ben jeugdbewegingen een rol van onschatbare waarde door de Geelse kinderen en jongeren de 
kans te geven om hun vrije tijd op een betrokken, speelse en verrijkende manier in te vullen. CD&V 
Geel wil ook in de komende legislatuur de rol van de adviesraden versterken en ze blijven structu-
reel ondersteunen. De Geelse jeugdraad zal dan, als het van CD&V Geel afhangt, ook de komende 
jaren op voldoende "nanciële en logistieke steun kunnen rekenen om haar activiteiten te organ-
iseren. 

Daarnaast moeten de vele goede initiatieven met betrekking tot het Geelse jeugdwerk zoals kamp-, 
basis-, vormings-, project- en veiligheidssubsidies geëvalueerd en bijgestuurd worden indien no-
dig. Zo zullen de middelen die voor het jeugdwerk zijn voorbehouden ook e$ectief gebruikt wor-
den voor zaken die het jeugdwerk zelf noodzakelijk vindt. Ook het kampvervoer waarop de Geelse 
jeugdbewegingen al vele jaren tijdens hun zomerkampen kunnen rekenen om hun materialen van 
en naar de kampplaats te vervoeren, beschouwt CD&V Geel als een verworven recht voor de ko-
mende jaren.

Voorts wil CD&V Geel feesten en fuiven ook de komende jaren alle kansen geven. Door de realisatie 
van De Waai is er in het centrum een (veelgebruikte) toplocatie bij gekomen voor allerlei evene-
menten. CD&V Geel wil de komende legislatuur de faciliteiten en mogelijkheden van deze zaal nog 
beter promoten. Uiteraard blijft CD&V Geel ook achter het spreidingsbeleid voor fuiven en feesten 
staan. In alle parochies moet er de mogelijkheid blijven bestaan om fuiven te organiseren en de 
grotere fuiven blijven best ook in de toekomst verdeeld over de verschillende daartoe voorziene 
locaties, zodat de lasten en de lusten gedeeld worden.
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Kinderopvang
De stad zorgt ervoor dat er voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang beschikbaar 
is. Een absolute prioriteit is de oprichting van één centraal loket kinderopvang. Dit moet fungeren 
als inschrijf- en infopunt voor alle opvanginitiatieven. Van hieruit kan het lokale bestuur de kin-
deropvang beheren en coördineren. Bovendien creëren we zo een eenvormig kader voor een de-
gelijke en veilige voor- en naschoolse kinderopvang. Een eerste stap in die richting is de capaciteit 
van alle beschikbare plaatsen beter te benutten, bijvoorbeeld via het organiseren van vervoer naar 
kinderopvangplaatsen met beschikbare plaatsen in nabijgelegen parochies. In dat opzicht kan ook 
gemakkelijker een gespreide en decentrale kinderopvang gegarandeerd worden. CD&V Geel wil in 
de komende legislatuur investeren in nieuwe kinderopvangaccommodatie zodat op deze manier 
de capaciteit structureel kan uitgebreid worden.

Daarnaast wil CD&V Geel alle initiatieven die burgers nemen om samen te werken in hun buurt stim-
uleren en hieraan professionele begeleiding koppelen. Voorbeelden zijn kinderpooling of beurtrol-
len voor opvang. Deze initiatieven zouden dan op korte termijn ook zelfbedruipend worden zodat 
dit de belastingbetaler niets extra kost. Daarnaast is een creatief personeelsbeleid noodzakelijk om 
het tekort aan beschikbare plaatsen op te vangen. Daarom pleit CD&V Geel ervoor de rol van kin-
deropvanger te combineren met andere functies, bv. die van verzorgende. Op die manier kunnen 
we het probleem van de weinige en ver uiteenlopende uren dat er kinderopvang nodig is per dag 
op een duurzame manier opvangen. Voorts wil CD&V Geel huiswerkhulp of huiswerkklasjes in de 
kinderopvang voor kansarme of anderstalige kinderen vergemakkelijken. In dit kader zoekt het lo-
kale bestuur relevante partners om mee samen te werken, zoals nu al het geval is met de lerareno-
pleiding van de KHK.

CD&V Geel wil het bestaande aanbod aan dagrecreatie in vakantieperiodes blijven aanbieden en 
nog beter afstemmen op de vragen en noden van de Geelse gezinnen. CD&V wil het aanbod van 
sportkampen, Bengelbende, Speelfabriek, enz. jaarlijks evalueren en bijsturen. Zo kan er elke zomer 
een aanbod samengesteld worden waarin zoveel mogelijk gezinnen zich kunnen vinden. Daarna-
ast moeten we voorzien in opvang voor kinderen in de leeftijdscategorie 12-15 jaar. Dit kan via een 
uitbreiding van het bestaande vakantieaanbod, zoals de sportkampen. Daarnaast kan een overleg 
opgestart worden met de scholen en andere betrokken instanties om accommodatie ter beschik-
king te stellen, voor bv workshops, sport, etc.
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Financiën
CD&V Geel wil een degelijk  en duurzaam !nancieel beleid voeren om Geel economisch gezond te houden 
en de volgende generaties van te zware lasten te vrijwaren. Het verwerven van !nanciële middelen en 
een doeltre"ende besteding ervan zijn cruciaal voor het beheer van een stad.  

Ondanks de "nanciële en economische crisissen heeft de stad Geel ervoor gezorgd dat de "nan-
ciën van de stad gezond zijn.  CD&V Geel wenst de stad verder te besturen als een goede huis-
vader.  Nieuwe beheersinstrumenten maken het mogelijk om een degelijk en "nancieel haalbaar 
beleid op de middellange termijn te voeren. Zo wordt er een identiek kader geschapen waarmee 
zowel de stad, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), hun beleid kunnen plannen, 
budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Concreet vormt de strategische beleidsvisie over 
meerdere jaren het grote uitgangspunt.  Samenwerking tussen de verschillende lokale overheids-
diensten en transparantie zijn hierin cruciaal voor CD&V Geel.

De gemeenten zijn, zoals in vele Europese landen het geval is, de belangrijkste investeerders van 
de overheidssector.  Investeringen worden voornamelijk ge"nancierd met leningen.  De stad Geel 
heeft een gemiddelde schuldenlast aan een gemiddeld lage rentevoet.  Risicobeheersing, in de 
vorm van een spreiding over diverse banken en indekkingen van de renten is cruciaal voor CD&V 
Geel.  

Los van de gevolgen van de economische en "nanciële crisis, blijven lokale besturen geconfron-
teerd met structurele hervormingen die de komende jaren eveneens op de "nanciën zullen wegen. 
De belangrijkste "nanciële uitdagingen zijn :

 CD&V Geel gaat deze uitdagingen niet uit de weg en neemt, onder andere door in te zetten op 
de kerntaken van het lokaal bestuur, haar verantwoordelijkheid op. CD&V Geel wenst, gezien de 
stabilisatie van de inkomsten, een proactief beleid te voeren inzake het verkrijgen van middelen uit 
subsidies. Daarnaast wenst CD&V Geel de kerntaken van een lokaal bestuur opnieuw te evalueren 
en dit als basis te gebruiken voor het te voeren kostenbeleid.
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Veiligheid
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens. De veiligheid van de samenleving hangt samen met 
de sociale verantwoordelijkheid van de burgers. Veiligheidsproblemen moeten worden aangepakt met 
een doortastend veiligheidsbeleid dat wijst op de verantwoordelijkheid van elke mens in zijn gemeensc-
hap en een evenwicht tussen rechten en plichten beklemtoont.

D&V streeft een doortastend, integraal en e!ciënt veiligheidsbeleid na. Dit gebeurt door de ver-
schillende partners zo veel mogelijk te laten samenwerken op het vlak van veiligheid. De bouw 
van de veiligheidssite is hierin een belangrijke stap. Brandweer, politie en Rode Kruis worden in 
één gebouw gehuisvest. Zowel de meldkamer, crisiscentrum, leslokaal, refter en "tnesslokaal zul-
len door brandweer en politie gedeeld worden. Zo kan het lokale bestuur aan haar inwoners een 
snellere en e!ciëntere inzet van haar veiligheidsdiensten garanderen. Bovendien is er ook voor de 
dokters van wacht een mogelijkheid voorzien om op een veilige manier te kunnen werken binnen 
het veiligheidscentrum.

Daarnaast is het belangrijk om te blijven investeren in de degelijke uitrusting en training van onze 
brandweer. Brandbestrijding beslaat slechts 14% van alle oproepen. De brandweer voert in totaal 
23 wettelijke taken uit. Het brandweerkorps staat momenteel aan de vooravond van een belangri-
jke hervorming. Het is de bedoeling dat de korpsen van Geel, Mol , Herentals, Westerlo, Balen, Her-
enthout en Grobbendonk de brandweerzone Kempen gaan vormen voor in totaal 15 gemeenten. 
Hierdoor kan de aanrijtijd na een oproep kan onder de 12 minuten blijven.

CD&V Geel staat ook voor een doeltre$ende en gemeenschapsgerichte politie. De absolute pri-
oriteit is het verbeteren van de verkeersveiligheid door extra aandacht te schenken aan het bes-
chermen van de zwakke weggebruiker en gerichte controles op snelheid en rijden onder invloed. 
Daarnaast vormt ook het verminderen van uitgaansoverlast een belangrijke prioriteit. Jongeren die 
samenkomen om plezier te maken, mogen niet als overlast beschouwd worden. Daarom moeten er 
grenzen gesteld worden voor diegenen die het voor de anderen dreigen te vergallen. Tot slot pleit 
CD&V Geel ook voor doorgedreven aandacht voor woninginbraken, diefstallen in handelszaken en 
bedrijven en "etsdiefstallen. 

Via een opbouwwerker van de Dienst Samenlevingsopbouw (DSO) zal de aanpak van probleemjon-
geren verder op punt gesteld worden.

CD&V Geel wil de verschillende vormen van overlast snel en e!ciënt bestra$en en vindt het systeem 
van  gemeentelijke administratieve sancties (GAS) hiervoor een geschikt instrument. Alle leden van 
het politiekorps en recent ook de gemeenschapswacht-vaststellers kunnen passend optreden bij 
overlastfenomenen.  Tegelijk vervullen zij een belangrijke functie in het kader van veiligheidspre-
ventie. Bovendien wil CD&V Geel dat alternatieve stra$en, zoals opgelegd in pv’s in het kader van de 
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), e$ectief uitgevoerd gaan worden.

CD&V Geel wil samenwerkingsverbanden op het vlak van veiligheid blijven stimuleren. In de eerste 
plaats wil CD&V Geel het winkelinformatienetwerk (WIN), een samenwerkingsverband tussen win-
keliers, de stad en de lokale politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, uitbreiden door meer handelaars 
te betrekken. Daarnaast blijven ook de Buurtinformatienetwerken (BIN), waar buurtbewoners en 
politie nauw samenwerken om het veiligheidsgevoel in de omgeving te verhogen, belangrijk voor 
sociale controle binnen buurten en wijken. Tot slot moet het lokale bestuur ook blijven inzetten op 
het preventief labellen van "etsen.
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Communicatie, inspraak en dienstverlening
Inspraak
Lokale bestuurders staan dicht bij de burger en zijn gemakkelijk aanspreekbaar. Beslissingen wor-
den zo dicht mogelijk  bij de burger genomen waardoor het lokale niveau het meest democratisch 
en e!ciënt kan zijn.

Door inspraak en overleg voelt de gemeenschap zich betrokken bij het bestuur van hun stad. CD&V 
Geel wil de vrijwillige inspanningen van zoveel mensen ten volle waarderen. Vandaar dat we ze ook 
willen betrekken bij het nemen van belangrijke beslissingen. De stad moet in dialoog met de burg-
er treden in alle openheid en helderheid. Zo wil CD&V Geel bewoners betrekken bij onder meer de 
inrichting van hun buurt en bij allerhande projecten. Daarnaast zijn de verschillende adviesraden 
van onschatbare waarde: zij staan voortdurend in overleg met het lokale bestuur over de opmaak 
en verdere ontwikkeling van het beleid. CD&V Geel wil dat de adviesraden hun rol ten volle kunnen 
vervullen. Daarom zullen we alle nodige informatie centraliseren en toegankelijk maken.

Het lokale bestuur moet inwoners zoveel mogelijk motiveren om deel te nemen aan inspraak-
momenten. De inzet van interactieve, nieuwe en sociale media speelt hierin een belangrijke rol. 
Daarenboven moeten diegenen die meewerken aan deze inspraakmomenten ook voor het verdere 
verloop van het proces op de hoogte gehouden worden, indien hij of zij dit wenst. Op deze manier 
wordt de waardering voor hun betrokkenheid en inzet geuit. De resultaten van de overlegmoment-
en dienen op verschillende manieren en helder gecommuniceerd te worden aan de betrokkenen 
en, indien nodig, aan alle Gelenaars. Om de inspraak zo breed mogelijk te kunnen organiseren, di-
ent het overleg zo vroeg mogelijk opgestart te worden. 

Communicatie
Een degelijk en e!ciënt communicatiebeleid verhoogt de betrokkenheid van de burgers met 
hun stad en kan veel frustraties en onduidelijkheden vermijden. Communicatie door het lokale 
beleidsniveau heeft twee kanten.

Ten eerste moeten de stadsdiensten onderling e!ciënt communiceren. Daarvoor is er nood aan 
kennis, doeltre$ende technologieën en personeelsopleidingen, zodat het lokale bestuur deze in-
terne communicatie van kortbij kan opvolgen.

Ten tweede moet het lokale bestuur haar diensten overzichtelijk communiceren naar haar inwoners 
en bezoekers. De klassieke communicatiekanalen dienen te worden aangevuld met nieuwe, inter-
actieve en audiovisuele media om meer doelgroepen beter te bereiken. Kortom, “Communicatie” 
moet een vast agendapunt zijn op elk overleg.

Een belangrijke eerste stap is de optimalisering en het gebruiksvriendelijker maken van de stad-
swebsite. De website moet het mogelijk maken om veelgebruikte verrichtingen van thuis uit te 
voeren, al dan niet met gebruik van een elektronische identiteitskaart, via een e-loket. Een duideli-
jke structuur, een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en een doordachte zoekfunctie zijn een 
absolute must. 

Daarnaast vindt CD&V Geel dat de stad volop moet inzetten op het gebruik van nieuwe  en mod-
erne communicatietechnieken. Voorbeelden zijn een uitgebouwd e-mail- en sms-bestand, sociale 
media, een digitale kiosk en digitale informatieschermen binnen en buiten. Dit zal het lokale bestu-
ur toelaten om veel sneller en duidelijker te communiceren en te signaleren. De klassieke commu-
nicatiemiddelen, zoals Info Geel, kunnen behouden worden, zodat zeker iedereen bereikt wordt.

CD&V Geel ziet ook nog sterke groeimogelijkheden op het vlak van city marketing. Via leuzes als 
‘stad met de glimlach’, de ‘barmhartige stede’ of “je komt er, je blijft er”, maken we onszelf aantrek-
kelijk voor toeristen en investeerders, maar geven we vooral Gelenaars een gevoel van trots en "er-
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heid over de Geelse en de Kempense eigenheid. CD&V Geel wil “Geel” als merknaam vestigen voor 
een dynamische en belevenisvolle stad. Een stad waar ruimte is voor erfgoed, zoals de Dimpnada-
gen en gezinsverpleging, maar ook voor een bloeiend stadscentrum met ruimte voor winkelen, 
HoReCa en evenementen. 

Een stevig communicatiebeleid moet zorgen voor een professioneel en uitnodigend imago voor 
onze stad. Inzetten op de promotie van onze eigen troeven zorgt voor een bloeiende stad op alle 
vlakken.

Dienstverlening
CD&V Geel wil werk maken van een dienstverlening met toekomstvisie, waarbij kwaliteit, klantgeri-
chtheid en e!ciëntie de belangrijkste begrippen zijn. 

Alle lokale openbare diensten moeten gemakkelijk toegankelijk en laagdrempelig zijn, zowel in de 
eigenlijke zin, bv. openingsuren en bereikbaarheid, als in de virtuele zin, bv. de stadswebsite of het 
e-loket. Een goed functionerende loketfunctie, zowel bij de stedelijke diensten als een e-loket, is 
noodzakelijk om de wensen en noden van de Gelenaar tegemoet te komen. Een e-loket werkt niet 
alleen tijdbesparend voor de gebruiker, het zorgt ook voor een ontlasting van het stadspersoneel 
aan de balie.

Daarnaast is goed opgeleid en deskundig personeel een absolute must. Het stadspersoneel heeft 
naast een informatieverstrekkende ook een ondersteunende en adviserende rol te vervullen. Het 
uitgangspunt van de dienstverlening dient het welbevinden van de klant te zijn, zijnde de Gelenaar, 
de ondernemer, de bezoeker van Geel, etc. Verschillende doelgroepen moeten op een gepaste 
manier bediend kunnen worden: een toerist heeft andere vragen dan een zelfstandige. 

CD&V Geel wil ook investeren in ICT. Met behulp van een ‘I-scan’, waarbij de stad het gebruik van ICT 
in haar organisatie kan doorlichten, dient de informatica-infrastructuur constant geëvalueerd en 
geoptimaliseerd te worden. Tot slot kunnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bepaal-
de investeringen draaglijker maken. Om dit mogelijk te maken moet actief gezocht worden naar 
partners die met dezelfde problemen kampen, om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
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Onderwijs
CD&V Geel wil het diverse aanbod aan schoolnetten blijven coördineren zodat de schoolkeuze kan 
aansluiten bij de opvoedingskeuze die de ouders maken. Lokaal onderwijs zorgt voor een verbonden-
heid van jongsaf en voedt kinderen en jongeren op tot sociale en verantwoordelijke burgers. Met het oog 
hierop vindt CD&V Geel dat de het lokale bestuur het concept ‘Brede School’ moet blijven aanmoedigen. 
Dit is een samenwerkingsverband tussen de school en andere maatschappelijke sectoren om maximale 
ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren te creëren. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen 
via de school kennismaken met zaken als cultuur, sport, het zwembad en de bibliotheek. Projecten als 
‘Rode draad’ en ‘Sport op school’ moeten ondersteund blijven worden. 

De stad Geel moet, als inrichtende macht in het kleuter- en basisonderwijs, een sturende rol bli-
jven spelen in het Geelse onderwijslandschap. CD&V Geel garandeert voor elke Geelse kleuter en 
leerling in het lager onderwijs de nabijheid van onderwijs. Kinderen moeten in hun eigen directe 
omgeving kunnen school lopen. Daarenboven blijft het basisonderwijs betaalbaar door de maxi-
mumfactuur. Als inrichtende macht moet de stad Geel ernaar streven dat haar scholen een kwalit-
eitsvol onderwijs naar hedendaagse normen kunnen aanbieden. Met het oog hierop zal de vernieu-
wing op het vlak van IT-infrastructuur worden verder gezet, bv. In de vorm van pc-opleidingen voor 
onderwijzers.

CD&V Geel is zich ook bewust van de uitdagingen voor de toekomst. Uit studies blijkt dat het aantal 
kleuters in de komende jaren sterk zal laten toenemen en daarna op dat (hoge) niveau zal blijven. 
Met het oog op (voor- en naschoolse) kinderopvang, en met de belofte om kleuter- en basisonder-
wijs nabij te houden in het achterhoofd, zal dat extra wegen op de scholen en het lokale bestuur. 
Om hieraan tegemoet te komen pleit CD&V Geel ervoor om in te zetten op polyvalentie en te zoeken 
naar haalbare, creatieve oplossingen. Door schoolruimtes polyvalent in te richten, kunnen ze voor 
andere doeleinden voor en na de schooluren en in vakantieperiodes gebruikt kan worden. Vooral 
met het oog op voor- en naschoolse kinderopvang biedt de schoolinfrastructuur tal van schaal- en 
tijdsvoordelen. Het lokale bestuur en de scholen moeten nauw overleggen over het openstellen 
van de accommodatie, vervoer en huiswerkhulp of huiswerkklasjes (zie ook kinderopvang onder 6. 
Samenleving versterken).
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Daarnaast zullen er concrete investeringen gedaan worden in de vorm van  een uitbreiding van de 
school van Winkelomheide en een nieuwbouw in Holven. In Oosterlo zal er geïnvesteerd worden 
in de school en tegelijkertijd een vergaderlocatie/ontmoetingsruimte gecreëerd worden voor de 
plaatselijke verenigingen.  Ook zal CD&V Geel de nodige voorbereidingen tre$en voor een nieuw-
bouw voor één Kunstacademie, waar zowel de Academie voor Muziek, Woord en Dans als de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten onderdak zullen krijgen. Door hen samen te brengen in één site hopen 
we bijkomende samenwerkingsvoordelen te realiseren. CD&V Geel wil dus sterk blijven investeren 
in het kunstonderwijs, zoals ook blijkt uit de samenstelling en specialisatie van de onderwijsdienst 

CD&V Geel vindt een vlotte en veilige bereikbaarheid van de scholen uitermate belangrijk. Hier 
huldigen we eveneens het STOP-principe (zie ook 5. Vlotte Bereikbaarheid). Daarnaast wil CD&V 
Geel zeker en vast het gemeenschappelijk leerlingenvervoer, een dienstverlening die slechts in 30 
Vlaamse gemeenten wordt aangeboden, behouden. We zullen deze dienst ook in de toekomst jaar-
lijks blijven evalueren en bijsturen waar nodig om het zo e!ciënt mogelijk te gebruiken.

Daarnaast moet Geel ook "er zijn op haar status van levendige studentenstad. Dit zal binnenkort 
nog sterker in de verf gezet worden door een duidelijke fysieke verbinding in de vorm van de bereik-
baarheidsas. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de studenten van de KHK zich thuis voelen in 
onze stad. CD&V Geel wil een schepen die speci"ek voor studentenzaken bevoegd wordt. Deze 
wordt dan het centrale aanspreek- en informatiepunt voor zaken die met studenten te maken heb-
ben. Dit kan gaan over veiligheid in tentfuiven, maar ook studentenhuisvesting of ‘Cultuur op kot’. 
Op die manier geraken studentenzaken niet verspreid over verschillende beleidsdomeinen en kan 
er een beter structureel overleg met de studenten groeien.

Zoals gezegd kan het onderwijs een belangrijke rol spelen door aan te sluiten op behoeften die 
bestaan op de arbeidsmarkt en zich richten op het wegwerken van knelpunten (zie 4. Economie 
en ondernemen). Daarom moeten verschillende onderwijsinrichtingen op elkaar en op bedrijven 
afgestemd worden. Het lokale bestuur of de tewerkstellingscoördinator kunnen hier een essentiële 
rol spelen als onderhandelaar bij bedrijven in de buurt om kansen op tewerkstelling te creëren voor 
kansengroepen, BUSO-leerlingen, brugprojecters, leerlingen in deeltijds onderwijs, etc. 

Kortom, CD&V Geel wil garant staan voor scholen die zich zichtbaar en actief inschakelen in de 
maatschappij met het oog op de best mogelijke ontplooiing van hun leerlingen en studenten.
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CD&V Geel  wi l  d i t  programma samen met  en voor  de Gelenaar
real iseren in  de komende bele idsper iode.  Het  programma wi l 

verder  bouwen op de verdienstel i jke  real isat ies  u i t  het  ver leden
en de toekomst  tegemoet  k i jken met  een open en vernieuwende 

v is ie.  Een v is ie  die  k an rekenen op een breed maatschappel i jk 
draagvlak .  Die  gedragenheid is  in  de eerste  plaats  gegarandeerd 

door  de uitgebreide voorbereidingen die
als  bas is  voor  dit  programma dienen. 

Daarnaast  z i jn  de k andidaten,  d ie  het  programma moeten 
omzetten in  bele id,  een goede weerspiegel ing van

de samenstel l ing van de Geelse  samenleving.

Wanneer  we samen deze t ien doelste l l ingen kunnen real iseren
is  er  een welvarende toekomst  voor  e lke  Gelenaar  weggelegd. 

Daarom hoopt  CD&V Geel  op uw ver trouwensstem!”


