
 
Samen op weg naar 14 oktober 

 
Het beste van drie sociale Geelse werelden 

 
 
1. Waarom deze samenwerking?  
 
Deze alliantie is tegelijk een noodzaak, een historisch feit en een uiterst positieve zaak voor Geel, 
omdat er een geloofwaardig en sociaal alternatief door ontstaat, dat écht kan wegen op het beleid. Dit 
alternatief zal zowel in zijn politiek programma als in zijn aanpak vernieuwend zijn. Het bundelt het 
beste van drie sociale Geelse werelden. 
We gaan o.a. voor: 
 • sociale accenten, zachte waarden, ecologie en duurzaamheid 
 • een warme stad, met een vernieuwend beleid dat zich radicaal naar de mensen toe buigt 
 • een nieuwe formule om de politiek lokaal terug bij de mensen te brengen 
 • een dienstverlening die veel toegankelijker moet worden 
We kiezen ook duidelijk voor verruiming en stellen ons open voor alle mensen die vanuit een sociale 
en/of ecologische gedrevenheid voor Geel nieuwe, maar geloofwaardige en realistische beleidsopties 
willen nastreven. Deze nieuwe samenwerkingsvorm zal ook na de verkiezingen worden verdergezet en 
lokaal een politieke rol met eigen klemtonen blijven spelen. 
 
2. Ons traject 
 
De drie partners vonden mekaar in deze samenwerking omdat ze alle drie staan voor een geloofwaardig 
lokaal politiek alternatief. Bovendien lopen ook de keuzes die ze daartoe elk voor zich hebben gemaakt, 
in grote mate gelijk. Inhoudelijk zouden die keuzes een politiek programma opleveren, dat duidelijk een 
andere kant opgaat dan het lokale beleid dat we de voorbije legislatuur hebben gezien en ervaren. 
In de komende maanden zal de inhoudelijke inbreng van de drie partners gezamenlijk verder verfijnd 
en vervolledigd worden. Dat zal een programma opleveren vol nieuwe klemtonen en haalbare, concrete 
voorstellen voor het Geel van vandaag én van de toekomst. 
We doen daarvoor een beroep op de ideeën van onze achterban, maar nodigen ook niet-politiek 
gebonden Gelenaars uit om met ons mee te denken over de voorstellen die we al hebben, de 
problemen die we willen aanpakken en de oplossingen die we zien. 
 
We gaan naar een sterke lijst met 33 valabele kandidaten, waarop de meest representatieve mensen van 
de drie partners een vooraanstaande plaats zullen hebben, en waarop die drie partners evenwichtig 
vertegenwoordigd zullen zijn. Daarnaast houden we plaatsen vrij voor sterke, niet-politiek gebonden 
Gelenaars. 
 
3. Een nieuwe lijsttrekker voor een nieuw sociaal alternatief 
 
De drie partners willen daadwerkelijk ruimte geven aan niet-gebonden Gelenaars, en ze willen daarin 
zeer ver gaan. Dat blijkt uit het feit dat ze het unaniem eens waren over de keuze van de lijsttrekker, die 
we vandaag voorstellen. 
Het moest iemand zijn die zowel het politieke milieu als de Geelse samenleving goed kent, en daar een 
frisse kijk op heeft. We zochten iemand die buiten de politiek om een positieve bijdrage aan Geel heeft 
geleverd, en daar door de Gelenaar ook voor wordt erkend. Het was belangrijk dat die persoon geen 
banden heeft met een bepaalde politieke familie, maar het toch goed met hen kan vinden (en vice 
versa). Het moest zeker ook iemand zijn met dezelfde mentaliteit en waarden, die de drie 
samenwerkende partners in dit project met mekaar gemeen hebben. De drie samenwerkende partners 
kozen voor dit specifieke profiel, omdat het zowel het vernieuwend karakter als de geloofwaardigheid 
van hun nieuwe politieke project onderlijnt. En we hebben zo iemand gevonden. 

  
 



 
De lijsttrekker :  gemotiveerd én goesting! 
 
 
4. Wat de Gelenaar van ons kan verwachten 
 
 
De lokale afdelingen van Groen, de sp.a en Beweging.net zijn vanouds sterk inhoudelijk bezig met de 
lokale gemeenschap en met het plaatselijk beleid. Inhoudelijk staan die partners daardoor erg sterk. We 
kunnen vandaag dan ook al enkele concrete ideeën geven van de insteek die deze nieuwe politieke 
alliantie aan haar politieke werk willen geven. 
 
Sociaal 
 
We leven helaas in een wereld die betonnen stootblokken voor de Kerstmarkt plaatst, maar rustbanken 
weghaalt omdat er arme mensen op gaan zitten. Die stootblokken zullen wel een noodzaak zijn, maar 
de rustbanken hadden ook iets. ‘Overlast’ met een voedingsbodem van sociale achterstelling moet op 
een humane, sociale manier worden aangepakt. Dit kleine voorbeeld illustreert de keuzes die de huidige 
meerderheid maakt. Wij gaan volop voor andere keuzes. 
 
=> We willen de thermostaat van het sociale klimaat in Geel een paar graden hoger zetten en keuzes 
maken die naar een warmere stad leiden, met veel ontmoetingskansen, óók in de buitendorpen. 
=> We willen dat iedereen meekan in Geel. Geel moet een stad zijn waar ook mensen van andere 
culturen zich goed voelen, zich thuis voelen. Door schaalvergroting en andere moderne tendensen zijn 
we het Barmhartige-Stedegevoel kwijtgeraakt. Dat willen we opnieuw doen opleven, door ons warm en 
met mededogen open te stellen voor mensen die anders zijn. 
=> De desinvestering in de OCMW-werking moet stoppen. 
=> Onze aandacht gaat uit naar de integratie van de OCMW’s, vanaf 2019. Het criterium om 
aangeduid te worden voor concrete beslissingen in individuele sociale dossiers moet deskundigheid zijn, 
niet partijkleur. 
 
Geel is (veel) groter dan de Werft 
 
De participatie aan het beleid van deze deeldorpen wordt een onderdeel van ons partijprogramma. Er 
komt een apart hoofdstuk over de betrokkenheid van en de communicatie met de deeldorpen. 
Hoofddoel is de leefbaarheid in die deeldorpen te versterken en opnieuw op te bouwen. 
 
=> Er moet een permanente werking met de zg. ‘buitenparochies’ worden opgestart, die door het 
gemeentebestuur wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en administratief ondersteund. 
 
Goede dienstverlening voor iedereen 
 
We moeten met onze tijd mee, maar mogen ons doel niet voorbij schieten. De efficiëntieverhoging die 
werd beoogd met het online-afsprakensysteem ontgaat de meeste burgers in grote mate, en sommigen 
zelfs helemaal. 
De stedelijke ambtenarij heeft moeilijke jaren achter de rug. Die jaren kenmerken zich door een groot 
personeelsverloop (o.a. bij de sectormanagers), opgelegde samenwerkingsverbanden die moeilijk 
werkbaar blijken te zijn, problemen van onderbemanning etc. Hier is een nieuwe aanpak wenselijk, in 
het belang van de mensen die daar werken en van alle Gelenaars waarvóór ze werken. 
Het dienstencentrum Luysterbos is een succes, maar een groot deel van de doelgroep, vooral in de 
buitendorpen, wordt niet bereikt. 
 
 



 
 
Mobiliteit 
 
We gaan voor een duurzame mobiliteit, met veel aandacht voor de fietsers en voor de 
bewandelbaarheid van Geel. 
Tot dusver wordt elke oplossing voor het Sint-Dimpnaplein gelinkt aan het doortrekken van de ring. 
Dat dossier zit voorlopig echter muurvast, de realisatie is de eerste tien jaar niet te verwachten. Wij 
willen niet langer wachten en die link verbreken. D.w.z. dat er op korte termijn gewerkt moet worden 
aan een leefbaarder en veiliger Sint-Dimpnaplein. 
Het stadsbestuur engageerde zich tot de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, inclusief een update 
van het circulatieplan, tegen het einde van deze legislatuur. De stand van zaken van dit dossier loopt 
echter hopeloos achter op de planning. Wij willen hier prioriteit aan geven. 
 
Open en democratisch 
 
Hoewel dit thema al jaren terugkomt in de programma’s van de meerderheidspartij(en), gebeurt er in 
werkelijkheid zeer weinig tot niets. Al te vaak krijgt onze gemeenschap beslissingen opgedrongen waar 
niemand kan achterstaan. Dat heeft meestal te maken met de manier waarop die beslissingen genomen 
werden: achter gesloten deuren en op basis van mistige argumenten. Dit wekt vaak de schijn van 
partijdigheid en dat is hoogst ongezond voor de relatie tussen de burger en de politiek.  
Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is het fameuze Astor-project, waarvan het 
plaatselijk beleid beweert dat het door een hoger beleidsniveau wordt opgedrongen. Dat is echter geen 
reden om op een vooroorlogse manier om te gaan met inspraak en overleg van de Gelenaars die hierbij 
betrokken zijn. 4.000 mensen werden door het lokaal bestuur met hun terechte bekommernissen in de 
kou gezet. 
Daadwerkelijke burgerparticipatie moet een vast onderdeel worden in elk beslissingstraject over 
dossiers die een aanwijsbare impact hebben op de gemeenschap of een deel ervan. Geel staat op dit 
vlak nog nergens, al loopt er momenteel een erg goed project over de partijgrenzen heen, waar ook 
mensen van onze alliantie erg actief in zijn. 
Een goed beleid in een kleine stad is vandaag noodzakelijkerwijze een coproductie met de burger. 
 
 
Tinne Van Gelder – Groen 
Noël Devos – sp.a 
Ria Caers – Beweging.net Geel 


