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INLEIDING
Een programma voor een stad op mensenmaat schrijf je niet alleen. Een goed programma is het eindpunt
van een lang proces, van dialoog en discussie, van vragen en antwoorden. Een goed programma, dat is
maanden intens debat over de stad van morgen.
Heel veel mensen droegen hun steentje bij aan dit programma. In de eerste plaats de 721 Gelenaars die
hun mening gaven in de Grote Bevraging. Zij vertelden ons wat eerst moet worden aangepakt. Zij gaven
ons nieuwe, frisse ideeën.
Er zijn ook de tientallen gesprekken met de mensen uit het middenveld: actieve vakbondsvrouwen en
-mannen, vrijwilligers uit natuurverenigingen, belangenorganisaties en actiegroepen… Het zijn allemaal
ervaringsdeskundigen op hun terrein. Zij vormen een essentiële schakel in het democratisch proces voor
een stad op mensenmaat.
Er zijn de taaltovenaars die elke zin en elke komma onder een vergrootglas legden. Zij maakten van dit
programma een leesbaar verhaal voor iedereen. Er zijn de fotografen, de layouters en de mensen van de
PVDA-communicatiedienst. Want een beeld zegt soms meer dan duizend woorden.
En tenslotte zijn er natuurlijk onze actieve leden en onze sterke basisgroepen. Met heel wat dossiervreters
en met heel wat geboren en getogen Gelenaars, die elke hoekje van de stad kennen.
Bedankt aan al die mensen die met een kleine of grote bijdrage hebben meegeschreven aan dit programma
voor de stad van morgen. Samen maken we van Geel een stad op mensenmaat.
Greet Daems
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Geen gerommel in de marge,
maar een stad op mensenmaat
Beeld je een stad in waar armoede geen kans heeft. Een stad waar je je geen zorgen hoeft te maken over
de rusthuisfactuur van je dementerende moeder. Beeld je een stad in waar je kinderen veilig naar school
kunnen fietsen. Een stad waar stipt en regelmatig openbaar vervoer een echt alternatief wordt voor de auto.
Beeld je een stad in die niet verstikt maar die ademt, met een garantie op groen, ook voor de volgende
generaties. Beeld je een stad in waarin elke Gelenaar meetelt. Ongeacht de dikte van zijn portefeuille en
ongeacht zijn huidskleur of achtergrond. Beeld je een stad in zonder sluikstort en zwerfvuil en met betaalbare en regelmatige afvalophaling aan huis. Beeld je een stad in waar de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen.
Als we de uitdagingen van vandaag en morgen echt willen aanpakken, dan hebben we meer nodig dan
een goedbedoelde maatregel hier of daar. Dan moeten we geen komma’s veranderen, maar moeten we
de stad veranderen. Geen gerommel in de marge, maar een stedelijke revolutie. Wij zijn niet bezig met de
postjes en de macht verdelen. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met
onze stadsvisie. Om dit stadsprogramma te maken, hebben wij de Grote Bevraging georganiseerd bij meer
dan zevenhonderd inwoners. Wij toetsen ons programma, we betrekken de mensen: dat is ons DNA. Er is
geen enkele partij die dat doet zoals wij.

Wij willen integrale wijken
Wij willen het sociaal weefsel versterken. Wij verdedigen stadsvernieuwing en -herwaardering vanuit een
publieke logica. Als we wijken herwaarderen, dan zorgen we dat iedereen meekan.
Een integrale wijk is een wijk waar wonen, gezondheidszorg en onderwijs toegankelijk, betaalbaar en degelijk zijn. Een integrale wijk is een wijk met publieke groene ruimte. Een integrale wijk is een wijk met
voldoende publieke voorzieningen dicht bij de mensen. Publieke voorzieningen worden bereikbaar op
wandel- en fietsafstand. Zo wordt de auto vanzelf overbodig.
Een integrale wijk betekent voor ons onder meer een wijk:
• met een goede school en kinderopvang
• met betaalbare woningen voor de brede bevolking (via een mix van huurwoningen, koopwoningen en
goede sociale woningen)
• met dokter, tandarts en apotheker
• met een postkantoor met internettoegang, een bankkantoor en een bancontact
• met voldoende groene ruimte, speelgelegenheid en sportinfrastructuur
• met een laagdrempelig wijkhuis waar iedereen terechtkan voor hulp
• met respect en diversiteit
• met een regelmatige en betaalbare afvalophaling aan huis
• met degelijk en regelmatig openbaar vervoer, een veilig fietsnet, een publiek fietsdeelsysteem (Velo)
• met wijkagenten die in de wijk zelf wonen en de mensen kennen
• met wijkinfrastructuur: een bibliotheek, ontmoetingscentra en jeugdhuizen en eventueel een wasserette
van de stad
• met middenstand: kapper, bakker, kruidenier…

4

STADSprogramma GEel 2018

De Grote Bevraging: unieke stadsdialoog
met meer dan zevenhonderd Gelenaars
In september startte de PVDA Geel met een grote politieke bevraging. Vijf maanden lang trokken tientallen
vrijwilligers van de linkse partij door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan meer dan zevenhonderd mensen. De resultaten van deze Grote Bevraging geven
een unieke blik op hoe de Gelenaars naar hun stad kijken.
Maar liefst 721 inwoners namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders kan en wat beter moet in
onze stad. Het overgrote deel (59 procent) vulde een papieren exemplaar van De Grote Bevraging in tijdens
één van de vele wijktochten die de partij op poten zette, of gewoon bij vrienden, kennissen of collega’s.
Anderen, 294 welbepaald, gaven dan weer hun mening op de website van de PVDA.
Met De Grote Bevraging legde de PVDA de Gelenaars een uitgebreide vragenlijst voor. De deelnemers werd
gevraagd om de drie belangrijkste thema’s aan te geven en voor tien thema’s het beste voorstel te kiezen
uit vier mogelijkheden.
Heel wat mensen deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder moest worden aangegeven in welke mate
men akkoord ging met enkele stellingen over het stedelijk beleid. Gemiddeld besteedde men een twaalftal
minuten aan het invullen van De Grote Bevraging. Goed voor zowat 150 uren van politiek debat.
De deelnemers aan De Grote Bevraging zijn gespreid over alle leeftijdscategorieën, verschillende opleidingsniveaus en alle wijken van de stad. Gezien het zeer grote aantal deelnemers zijn de resultaten van
onze bevraging bijzonder relevant voor al wie onze stad een groot hart toedraagt.

Mobiliteit is de grote topprioriteit
De meest opvallende vaststelling uit De Grote Bevraging is het belang dat de Gelenaar hecht aan een vlot
en veilig verkeer. Meer dan de helft van alle deelnemers (54 procent) plaatst het aanpakken van de mobiliteit in de top drie van belangrijkste thema’s.

Sociale en ecologische thema’s springen eruit
Na mobiliteit volgen vier andere thema’s, die door meer dan een derde van alle ondervraagden in de top
drie worden geplaatst. Het gaat om opgroeien in de stad (44 procent), armoede (38 procent), gezondheid
(39 procent) en wonen (33 procent).
Naast het belang dat wordt gehecht aan mobiliteit en verkeersveiligheid valt het op dat de Gelenaar sociale
thema’s enorm belangrijk vindt.

Gelenaar wil echte inspraak
In onze bevraging werd ook de volgende stelling voorgelegd: ‘Het stadsbestuur luistert naar de Gelenaar’.
Maar liefst 43 procent van de deelnemers zegt dat ze ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’ gaat met
deze stelling. Slechts 12 procent gaat ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’. Het zit duidelijk hoog dat het stadsbestuur ondemocratisch beslissingen doorduwt zonder de minste inspraak van de bevolking. Denk maar
aan de komst van de Astortoren of de plannen tot ontwijden en herbestemmen van enkele Geelse kerken.
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De populairste voorstellen
Bij de voorstellen per thema scoort ‘meer inzetten op de veiligheid van de zwakke weggebruikers’ het
hoogste. Maar liefst 42 procent van de ondervraagden duidt dit voorstel aan als prioriteit binnen het thema
mobiliteit. Op de tweede plaats van populairste voorstellen staat ‘Kleinere klassen in onze scholen en meer
leerkrachten (37 procent) binnen het thema opgroeien in de stad. ‘Leefloon optrekken tot boven de armoedegrens (33 procent), ‘betaalbare en kwaliteitsvolle rusthuizen en serviceflats (47 procent) en ‘daadkrachtige aanpak van leegstand (33 procent) vervolledigen de top 5 van populairste voorstellen.
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1. mobiele stad
Standpunt
Het verkeer uit de knoop halen op zo’n manier dat iedereen meekan: dat is de mobiliteitsuitdaging. Een
goed functionerend openbaar vervoer kan de ruggengraat van een duurzame mobiliteit worden. De fiets
laten we uitgroeien tot een gezond en veilig alternatief voor de auto. Een slimme ruimtelijke ordening zorgt
ervoor dat we veel verplaatsingen gewoon niet meer hoeven te maken. Op die manier trekken we het
verkeer weer vlot, maken we onze wijken weer leefbaar en zorgen we voor propere lucht in de stad.

Wat we willen
Een. invoering van Een nieuw mobiliteitsplan
• We voeren een verbod in op zwaar vrachtverkeer
• We dringen aan op een vlotter verkeer op de bestaande ring
• We eisen een onderzoek naar de noodzakelijkheid van het doortrekken van de ring

Twee. Meer aandacht voor de zwakke weggebruiker
• We maken een fietsnetwerk op van fiets- en schoolstraten.
• We realiseren veiliger verkeer in alle schoolomgevingen
• We breiden de fietspunten uit

Drie. invoering van Een nieuw parkeerbeleid
• We laten mensen gratis parkeren in de Ecodroom, Parking Pas en achter de stationsomgeving. (handelskern)
• We investeren in overdekte fietsparkeerplaatsen

Vier. Uitbreiding en versterking van het openbaar
vervoer
• We voeren een gemeentelijke bijdrage in voor wie een abonnement neemt op het openbaar vervoer
• We komen op voor gratis openbaar vervoer
• We dringen aan bij De Lijn op een buslijn naar elke wijk en naar elke industriezone. We breiden het aanbod uit zodat ook de vroege en late uurtjes bediend worden.
• Industriezones moeten met de bus bereikbaar zijn tijdens de shiftwissels.
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Visie
Om het verkeer uit de knoop te halen mikken we op twee grote pijlers tegen 2030: een stipt en gratis
openbaar vervoer en een veilig net voor (elektrische) fietsers en voetgangers. Dit is voor ons het vervoer
van de toekomst.
We vertrekken vanuit de noodzaak dat er een omslag in mobiliteit moet komen tegen 2030. Vandaag rijden
we ons met zijn allen vast in het verkeer. Het is levensgevaarlijk fietsen in Geel en veel te druk op onze
wegen. Wij willen dat het overgrote deel van de verplaatsingen in de regio met de fiets en het openbaar
vervoer gebeuren. Niet door van de auto een paria te maken, maar wel door de alternatieven veel veiliger
en aantrekkelijker te maken dan ze vandaag zijn.
De druk op de mobiliteit in de stad zal nog groeien door de verwachte bevolkingsgroei. Mobiliteit moet een
recht blijven voor alle inwoners en geen voorrecht voor wie zich de dure brandstof kan permitteren. Openbare vervoersmaatschappijen en veelvuldig fietsgebruik zijn de oplossing voor de toekomst: om het recht
op mobiliteit te waarborgen, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om rekening te houden
met de stijgende olieprijs en om propere lucht in te ademen. Heel wat mensen zijn immers bereid om de
auto te laten staan voor de fiets of het openbaar vervoer. Maar dan moet er ook een efficiënt, betaalbaar en
goed georganiseerd alternatief voor de auto zijn.

Een. invoering van Een nieuw mobiliteitsplan
We eisen een onmiddellijk verbod op doorgaand vrachtverkeer in het centrum.
Verkeer, vooral zwaar verkeer zou rond de stad moeten rijden en niet erdoor. Hierdoor wordt het minder
druk in het centrum en dus veiliger voor de zwakke weggebruiker. De meerderheidspartijen verkondigen
dat dit niet gaat omdat deze beslissingsbevoegdheid - voor bvb de Gasthuisstraat - bij het Gewest ligt.
Volgens PVDA wordt er echter niet hard genoeg op tafel geklopt. Het zijn immers dezelfde partijen (CD&V
en NV-A) die de plak zwaaien op Vlaams niveau.
Daarnaast moet het verkeer op de reeds bestaande Ring vlotter verlopen. Vooral op de Antwerpseweg en
op de Ring aan het kruispunt Thomas Moore/Baantveldt ontstaan elke ochtend opnieuw lange files. En vaak
ook gewoon midden in de dag.
Die files wegwerken, vereist investeringen en onderhandelingen met de Vlaamse Regering. De stad moet
die zaken grondig en met visie durven aan te pakken en pleiten voor de ondertunneling van de belangrijkste verkeersstroom, namelijk die op de as Mol-Westerlo aan het kruispunt aan de IOK. Aan de rotonde
moet een ondertunneling toegevoegd worden. Ook aan het kruispunt Thomas More/Baantveldt is ondertunneling van het doorgaand verkeer de enige echte oplossing voor vlottere en veiligere verplaatsingen. Zeker
met alle studenten daar.
Na de invoering van het het verbod op zwaar vrachtverkeer moet er onderzocht worden of het doortrekken
van de Ring nog noodzakelijk is. Het is best mogelijk dat het industrieel verkeer zich aanpast en dan sneller
de bestaande autostrades en expreswegen zal nemen. Daarnaast is het doortrekken van de Ring een werk
van lange adem, terwijl een verbod op zwaar vrachtverkeer onmiddellijk kan ingevoerd worden om de
veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen.

Twee. Meer aandacht voor zwakke weggebruiker
In onze Grote Bevraging kwam mobiliteit als een van de belangrijkste thema’s naar voor.
Binnen de voorstellen die we deden rond mobiliteit vragen de meeste Gelenaars (43% van de onder-
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vraagden) prioritaire aandacht voor de zwakke weggebruiker. Op dit terrein kan er snel vooruitgang worden
geboekt zonder veel kosten te maken of investeringen te doen.
Het belangrijkste dat onmiddellijk moet worden ingevoerd is het verbod op zwaar vrachtverkeer. Daarnaast is het belangrijk dat de straten in de schoolomgevingen echte fietsstraten worden, waar de fietser
de snelheid bepaalt en auto’s fietsers niet mogen inhalen. Dat kan bij manier van spreken volgende maand
ingevoerd worden in de Lebonstraat, Nieuwstraat, Stationsstraat, Technische Schoolstraat, Diestseweg,
Collegestraat, Pas.
Naast het fietspunt aan het station, worden extra fietspunten verspreid over het grondgebied nabij strategische attractiepolen (Thomas More, Leunen, ziekenhuis, de gratis parkings, …). Deze bieden extra
dienstverlening zoals fietsherstellingen, fietsverhuur,.. In elke buurt voorzien we toegankelijke overdekte
fietsparkings.

Drie. invoering van Een nieuw parkeerbeleid
Meer algemeen willen we het verkeer in het centrum zo organiseren dat automobilisten aangemoedigd
worden om hun auto op een van de drie grote parkeerplaatsen naast de centrumkern achter te laten zonder
langs de dichte woonwijken te moeten rijden. Wij willen vermijden dat auto’s nog langer tot midden in het
centrum rijden. We willen automobilisten via drie ingangspoorten naar deze parkeerterreinen toeleiden:
Enerzijds naar de Ecodroom, De Werft, Havermarkt: via Baantveldt. Anderzijds naar het parkeerterrein
zwembad/Pas via de Fehrenbachstraat. Als laatste naar het grote parkeerterrein achter de Stationsstraat
via de Dr. van de Perrestraat.
Met verschillende maatregelen moedigen we het gebruik van die parkeerterreinen aan en ontmoedigen we
het gebruik van de auto in de woonwijken. Aanmoedigen door deze parkeerterreinen gratis te maken, mits
ze bereikt worden zonder de woon- en winkelstraten in de centrumkern te doorkruisen. Een andere aanmoedigingsmaatregel is om stadsfietsen overdekt te stallen vlak bij deze parkeerplaatsen. Automobilisten
kunnen zo vlot en goedkoop overschakelen op de fiets.We bouwen dan een stedelijk fietsdeelsysteem
(Velo) uit. Bezoekers kunnen eenvoudig hun wagen achterlaten op een randparking en met de fiets het
centrum bereiken. Ontmoedigen doen we door het invoeren van fietsstraten, waar auto’s maar stapvoets
mogen rijden. Een automobilist zal twee keer nadenken wanneer hij/zij in het centrum steevast vertraging
oploopt door achter een fietser aan te rijden.

Vier. Uitbreiding en versterking van het openbaar
Vervoer
Sinds N-VA en CD&V in Geel aan de macht zijn, is de gemeentelijke bijdrage van 50 euro voor wie een
LIJN-abonnement koopt, afgeschaft. Schepen Julliams beweerde bij de afschaffing ervan dat hij dit geld
zou besteden aan de mobiliteit van kansarmen. Een vreemde redenering want net deze doelgroep heeft al
recht op serieuze korting bij de lijn zodat ze bijna gratis rijden.
Volgens de PVDA betreft het hier een koude besparing die mensen ontmoedigt gebruik te maken van
het openbaar vervoer. De PVDA vindt dat de stad haar inwoners een financiële ruggensteun moet geven
wanneer zij ervoor kiezen om de auto in te ruilen voor het openbaar vervoer. Niet alleen bij de aanschaf
van een LIJN-abonnement, maar ook voor een abonnement van de NMBS. Mensen die zo’n abonnement
aanschaffen - bijvoorbeeld voor woon werkverkeer - moeten beloond worden met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van 50 euro. Daarnaast blijven we erop aandringen dat overal gratis openbaar vervoer moet
worden ingericht. 56 Europese steden geven ons vandaag al het goede voorbeeld en overal leidt dat tot
een grote spectaculaire groei van het aantal reizigers. De stad moet hierin een eisende partij zijn.

STADSprogramma GEel 2018

11

Ook moet er een veel vlottere bereikbaarheid zijn tussen het centrum enerzijds en de industrieterreinen en
deeldorpen anderzijds. Nu geraak je daar in de latere avonduren en zeer vroege ochtenduren niet heen en
weer. Industriezones moeten met de bus bereikbaar zijn tijdens de shiftwissels van zes uur ‘s morgens en
tien uur ‘s avonds.
Om het verkeer hier en nu veiliger en vlotter te maken en om de stad toegankelijk te maken voor wie er
woont, werkt, leert of komt ontspannen zijn er ook snelle remedies nodig. Goed samenwerken met de
buurgemeenten, de Vlaamse Overheid, De Lijn en de NMBS is daarbij cruciaal. Net als het betrekken van
bewoners, werknemers, bezoekers, studenten en het middenveld. Stedelijke mobiliteit stopt niet aan de
gemeentegrenzen.
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2. Opgroeien in de stad
Standpunt
Kinderen en jongeren verdienen een volwaardige plaats in de stad.
Een stad waar ze kunnen genieten van kwaliteitsvol onderwijs als hefboom voor emancipatie en sociale
gelijkheid.
Een stad waar ze zelfstandig en veilig gebruik kunnen maken van de publieke ruimte en infrastructuur
maar ook laagdrempelig kunnen deelnemen aan diverse buitenschoolse sport- of cultuuractiviteiten in de
schoolvakanties.
We maken van Geel een kindvriendelijke stad die onze kinderen en jongeren omarmt als volwaardige mede
burgers.

Wat we willen
Een. Verhoog de slaagkans van alle kinderen: Kleinere
klassen in onze scholen, meer leerkrachten
• We willen dat de stad bij de Vlaamse Overheid gaat pleiten voor kleinere klassen. In de kleuterschool
en het eerste en tweede jaar lager onderwijs willen we ongeveer 15 kinderen in de klas. In de volgende
jaren van het lager en het secundair onderwijs willen we maximaal 20 leerlingen in de klas.
• De stad moet op Vlaams niveau aandringen op een vervangingspool van leerkrachten. Wie werkloos is
en een leraarsdiploma bezit, heeft recht op werkzekerheid voor een volledig schooljaar en een loon voor
twaalf maanden.

Twee. Investeer in renovatie en nieuwbouw van scholen
• We ijveren voor een gezamenlijke oplossing voor het scholentekort, samen met alle netten en kloppen
op tafel bij de Vlaamse overheid voor meer middelen en mensen.

Drie. Maak werk van echt kosteloos onderwijs
• De stad moet er bij de Vlaamse Overheid op aandringen dat kleuter-, lager en secundair onderwijs volledig kosteloos worden. In afwachting kunnen gezinnen die een leefloon ontvangen hulp krijgen bij het
betalen van de schoolfactuur via een aanvullende financiële steun.

Vier. Uitbreiding betaalbare voorschoolse,
naschoolse en buitenschoolse opvang, ook tijdens de
schoolvakanties
• Wij vragen extra plaatsen in de voorschoolse, naschoolse en buitenschoolse kinderopvang.
• Een flexibel inschrijfsysteem is daarbij noodzakelijk voor ouders met wisselende uurroosters.
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Vijf. Kinderen en jongeren verdienen een plaats in de
openbare ruimte
• De openbare ruimte richten we zo in dat zowel kinderen als jongeren er zich thuisvoelen en zich kunnen
uitleven. Met speeltoestellen, voetbal- en basketbalveldjes, zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes.
• We zorgen ervoor dat er overal groen en open ruimte is die kan gebruikt worden als echte speelplek.

Visie
Een. Verhoog de slaagkans van alle kinderen: kleinere
klassen in onze scholen, meer leerkrachten
Vandaag zijn er in het Vlaamse basisonderwijs, ook in Geel, heel wat klassen met meer dan 25 kinderen.
Dat stelt kleuterjuffen en onderwijzers voor een onmogelijke opdracht. Hoe kan een leerkracht zwakke
leerlingen remediëren en sterkere leerlingen uitdagen in een te grote klas? Met het ingevoerde M-decreet
is het haast onmogelijk geworden om elk kind de aandacht die geven die het verdient. Het sociaal effectenrapport van de dienst Gelijke Kansen in Geel toont aan dat 8,2% van de kinderen in de basisschool
al één leerjaar heeft overgedaan (cijfers 2016). Met kleinere klassen kan je sneller ingrijpen en problemen
verhelpen. Kleinere klassen zijn met andere woorden cruciaal voor het slagen op school.
Onderzoek in de VS heeft de resultaten gemeten van leerlingen die gedurende vier leerjaren (van 6 tot 10
jaar) met 13 à 15 dan wel met 22 à 25 in een klas zitten. De leerlingen uit de kleinere klassen boekten in
hun schoolloopbaan een gemiddelde leerwinst van meer dan een jaar en behaalden ook betere resultaten
in het hoger onderwijs. Alle leerlingen uit de kleinere klassen boekten een grote leerwinst en leerlingen uit
kansarme gezinnen haalden het meeste voordeel bij die kleinere klassen. De stad kan het goede voorbeeld
geven in het stedelijk onderwijs. We willen het aantal leerlingen per klas beperken tot ongeveer 15 in de
kleuterschool en de eerste twee jaar van het lager onderwijs en tot 20 in de volgende jaren van het lager
en secundair onderwijs.
Kleinere klassen, dat vraagt natuurlijk extra leerkrachten. Het is heel jammer dat zo veel startende leerkrachten het onderwijs snel verlaten, onder andere omdat ze geen werkzekerheid hebben. Daarom moet
er een volwaardige vervangingspool komen. Wie werkloos is en een leraarsdiploma bezit, heeft recht op
werkzekerheid voor een volledig schooljaar en op een loon voor twaalf maanden. De leerkrachten van de
vervangingspool zetten we in om zieke collega’s te vervangen binnen een bepaalde regio. Tussen twee
vervangingen verrichten ze pedagogische taken in een ankerschool (als hulpleerkracht, bij remediëring,
huiswerkklas…). De snelle vervanging van zieke leerkrachten zal het aantal verloren lesuren drastisch doen
dalen. Vandaag lopen leerlingen soms een achterstand op omdat bepaalde vakken lange tijd niet gegeven
worden. De vervangingspool zorgt voor werkzekerheid voor de leraars en voor leszekerheid voor de leerlingen.

Twee. Investeer in renovatie en nieuwbouw van scholen
We moeten dringend werk maken van renovatie en nieuwbouw van scholen.
Daarnaast moeten we, in samenwerking met alle netten, ijveren voor een gezamenlijke oplossing voor het
scholentekort en op tafel kloppen bij de Vlaamse overheid voor meer middelen en mensen.
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Drie. Maak werk van echt kosteloos onderwijs
In de Sociale Barometer 2017 van Geel lezen we: “Het secundair onderwijs wordt als zeer duur ervaren.
Schoolboeken en werkmateriaal kosten veel en zijn verplicht. Hierbij komt dat kwetsbare leerlingen vaker
terechtkomen in dure beroepsopleidingen.” De barometer heeft veel getuigenissen opgenomen van ouders
die schoolse activiteiten en kosten niet kunnen betalen.
De PVDA wenst dan ook dat de stad hier een budget voor opneemt in de stadsbegroting. Gezinnen die een
leefloon ontvangen, kunnen dan extra financiële steun ontvangen als hulp bij het betalen van de school
factuur.
Maar het moet verder gaan dan dat. Voor de PVDA moet het leerplichtonderwijs – kleuter-, lager én secundair onderwijs – écht kosteloos zijn, zoals het in de Grondwet staat. Het onderwijsbudget in ons land moet
opgetrokken worden naar 7 procent van het bbp, zoals dat in de jaren 1980 nog het geval was. Voor de
PVDA is de herfinanciering van het onderwijs een van de posten waar de opbrengst van de miljonairstaks
voor bestemd is.

Vier. Uitbreiding betaalbare voorschoolse,
naschoolse en buitenschoolse opvang, ook tijdens de
schoolvakanties
De combinatie van een job met de opvoeding van kinderen en het zorgen voor kinderopvang loopt niet
altijd van een leien dakje. Ondernemingen eisen steeds meer flexibiliteit met almaar variabeler uurroosters.
De ouders moeten dat maar rond krijgen. Jonge ouders moeten ook puzzelen om hun kinderen een betaalbare en goede zomervakantie te bezorgen.
Vandaag kan je je als ouder nergens op beroepen als je kind geen plaats vindt in de Bengelbende of op
het sportkamp dat het zo graag wilde volgen. Voor het schooljaar 2017-2018 stond een tweehonderdtal
kinderen op de wachtlijst voor een stedelijk sportkamp. Uit de boot vallen is een grote teleurstelling voor
de kinderen in kwestie en een grote zorg voor de ouders die een andere oplossing uit de hoed moeten
toveren. De PVDA is voor het recht op voorschoolse, naschoolse en buitenschoolse kinderopvang, goedkoop en dicht bij huis. Daarom moet de stad investeren in extra opvangplaatsen. Een flexibel inschrijf
systeem is daarbij noodzakelijk, zodat mensen met een flexibel werkrooster niet in de kou blijven staan.

Vijf. Kinderen en jongeren verdienen een plaats in de
openbare ruimte
Een basispijler van goed jeugdbeleid moet zijn: meer groen en open ruimte. Jongeren kunnen er hun
vrienden ontmoeten, voetballen of gewoon in het gras liggen. Die openbare ruimte richten we zo in dat
jongeren er zich thuis voelen en conflicten tussen gebruikers vermeden worden. Er moeten voetbal- en
basketbalveldjes, zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes komen.
Kinderen kunnen er al spelend motorische en sociale vaardigheden leren. Ze maken vriendjes in de buurt
en de band tussen de buurt en de kinderen wordt sterker.
De stad moet daarvoor niet overal speelruimtes ‘bouwen’, ze kan ook creatief zijn. Het kan bijvoorbeeld ook
door buurtscholen in het weekend open te stellen, maar ook door kleine speeltuigen en speelaanleidingen
zoals bepaalde parcours aan te brengen in de openbare ruimte.
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3. Stad zonder armoede
Standpunt
Waar moet het komende stadsbestuur zeker werk van maken? De armoede aanpakken!
Zo luidde het duidelijke antwoord van meer dan 700 Gelenaars in onze Grote Bevraging. Voor de Gelenaar
is armoede een grote zorg. Al meer dan één op tien kinderen groeit op in een gezin in kansarmoede. En veel
ouderen moeten rondkomen met een pensioen dat onder de armoedegrens ligt. Armoede is een onrecht.
We willen haar weg uit onze stad. Wat kunnen we doen?
Wij gaan niet mee in het bestraffend beleid van ‘eigen schuld, dikke bult’. Wij willen mensen versterken. Wij
zetten volop in op wonen, op werk, op gezondheid, op onderwijs en op ontplooiing. Daar worden mensen
sterker van… en de stad ook.
We zorgen ervoor dat de stedelijke dienstverlening bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam is. En dat rechten
automatisch worden toegekend. We garanderen het recht op wonen, en zorgen ervoor dat ook mensen in
een kwetsbare positie een job hebben. We garanderen de toegang tot water en energie als mensenrecht.
Kortom: we bestrijden de armoede, niet de armen.

Wat we willen
Een. Een inkomen boven de Europese armoedegrens voor
iedereen
• Iedereen met een hulpvraag moet bij het OCMW terecht kunnen voor hulp en begeleiding. Uitgangspunt
daarbij is dat ieders sociale grondrechten gegarandeerd worden.
• We garanderen het leefloon voor iedereen met een (gezins)inkomen beneden de Europese armoedegrens.
• We trekken het leefloon op tot boven de Europese armoedegrens via een aanvullende financiële steun.

Twee. Automatische rechtentoekenning
• Voor iedereen nagaan op welke rechten en sociale tegemoetkomingen hij of zij recht heeft.
• We kennen verschillende rechten automatisch toe. Dat kan relatief gemakkelijk online.
• We passen het ‘only-once-principe’ toe: als je een papier eenmaal binnenbrengt, moet het ook gebruikt
kunnen worden voor andere aanvragen. Dat maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de
administratie.

Drie. De drie B’s in de dienstverlening: bereikbaar begrijpelijk - behulpzaam
• We voeren voor de stedelijke dienstverlening het 3-B’s-principe in: ze moet bereikbaar, begrijpelijk en
behulpzaam zijn. Zo worden de drempels weggewerkt.
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Vier. Vast werk, ook voor mensen in een kwetsbare
positie
• We willen dat het stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking: met ook laaggeschoolden,
mensen met een beperking, jongeren, mensen met een migratieachtergrond…

Vijf. Het recht op wonen garanderen voor allen
• We bezorgen de mensen met de laagste inkomens een huursubsidie.
• We werken de wachtlijsten voor sociale woningen weg.
• We bouwen extra sociale woningen.

Zes. Zonder geld naar de huisarts
• We vragen een veralgemening van de derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg.
• We gaan voor een wijkgezondheidscentrum: een medisch huis waar je zonder geld naar de huisarts kunt,
zoals bij Geneeskunde voor het Volk.

Zeven. Energie en water zijn mensenrechten
• Via de Lokale Adviescommissie (LAC) voor Water en Energie garanderen we de toegang tot stromend
water en energie. Niemand wordt afgesloten.

Acht. Solidair met de wereld:
ontwikkelingssamenwerking
• We verhogen het stedelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking. Bij het begin van de nieuwe legis
latuur leggen we een financiële norm vast waarbij een fors groeipad wordt afgesproken richting 0,7
procent van de stadsbegroting.
• We ondersteunen in het bijzonder mondiale initiatieven waar jongeren bij betrokken zijn.
• We bouwen Geel verder uit als Fair Trade Gemeente, met een duurzaam aankoopbeleid en bewust
makingscampagnes.

Visie
Een. Een inkomen boven de Europese armoedegrens voor
iedereen
Onze eerste prioriteit is om de basisrechten van iedereen te garanderen. Denk daarbij aan het recht op
wonen, het recht op arbeid en het recht op gezondheidszorg. Het garanderen van deze basisrechten vind
je terug als een rode draad in ons volledig stadsprogramma. Maar onze samenleving heeft een laatste
vangnet nodig voor mensen in sociale moeilijkheden, zodat iedereen die nood heeft aan hulp, gepaste
dienstverlening krijgt. De maatschappelijk werkers van het OCMW ervaren een ‘verzakelijking’. Ze krijgen
minder ruimte voor menselijk contact en voor opvolging en moeten meer tijd investeren in administratie en
screenings. Maar maatschappelijk werk is in de eerste plaats mensenwerk en geen computerwerk.
Het ‘laatste vangnet’, dat houdt ook in dat elke Gelenaar een inkomen heeft waar hij of zij menswaardig
mee kan leven. Momenteel heeft Geel meer dan 400 actieve leefloondossiers. Dat aantal gaat de laatste
maanden in stijgende lijn. Ook voor hen moet een inkomen boven de armoedegrens gegarandeerd zijn. In
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de rubriek ‘stad zonder armoede’ is dat ook de populairste eis van onze Grote Bevraging. Vandaag ligt het
leefloon voor bepaalde categorieën ver beneden de armoedegrens. Het leefloon voor een alleenstaande
bedraagt 892 euro terwijl de Europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1115 euro staat. Dat is
een verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt het leefloon 1190 euro en staat de
Europese armoedegrens op 2341 euro. Daar bedraagt het verschil maar liefst 1151 euro.
Wij willen de leeflonen optrekken tot aan het referentiebudget voor een menswaardig inkomen. Dat referentiebudget komt overeen met de Europese armoedegrens. Wij willen ook dat het leefloon onvoorwaardelijk is. En dat het rekening houdt met een veranderende realiteit. Zo moeten ook cohousing en samenhuizen
kunnen, zonder dat je een derde van je leefloon verliest. Vandaag rekent het OCMW je bij cohousing meteen
als samenwonende, ook al heb je geen relatie. Het gevolg is dat je leefloon zakt van 892 naar 595 euro.
De federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. De minister belooft al lang het op te trekken,
maar dat gebeurt niet. Nochtans berekende het Planbureau dat het financieel haalbaar is, doordat er ook
een terugverdieneffect zal zijn. Dat zit zo: met een hoger leefloon stijgt de consumptie en worden er dus
meer taksen betaald, zodat de overheid meer inkomsten heeft. Als signaal naar de federale regering kan
de stad zelf een proefproject starten en het leefloon onvoorwaardelijk maken en optrekken. Dat is perfect
mogelijk. Het zou onze stad jaarlijks iets minder dan anderhalf miljoen euro kosten. En dan is het terugverdieneffect nog niet eens meegerekend. Omdat mensen in armoede vooral in hun eigen omgeving kopen,
zal het de lokale middenstand ten goede komen.

Twee. Automatische rechtentoekenning
Mensen die recht hebben op een uitkering doen daar vaak geen beroep op. Het Steunpunt Welzijn, Volks
gezondheid en Gezin onderzocht deze onderbescherming. Conclusie: veertig procent van de rechthebbenden op een uitkering, vraagt die uitkering niet aan. Een van de redenen daarvoor is dat mensen vaak bij
het OCMW aankloppen met het gevoel dat ze als profiteurs of fraudeurs zullen bekeken te worden. Dat is
het gevolg van de ‘eigen schuld, dikke bult’-filosofie van de rechtse partijen.
Je belastingbrief is bijna helemaal ingevuld via de app Tax-on-web. Toch moet je allerlei papieren verzamelen om te bewijzen dat je recht hebt op bepaalde sociale tegemoetkomingen. De overheid heeft je
gegevens en toch moet je ze telkens opnieuw bewijzen. Dat is onlogisch en vermoeiend. Het kan anders.
Wij willen de verschillende rechten automatisch toegekend zien. Je kan mensen toch verwittigen als je
vermoedt dat ze onder de armoedegrens leven en in aanmerking komen voor OCMW-steun!
Voor verschillende tegemoetkomingen moet je vaak steeds weer dezelfde papieren verzamelen. Ook dat kan
eenvoudiger: als je een papier binnenbrengt, moet het ook gebruikt kunnen worden voor andere aanvragen.
Dat is het only-once-principe. Het maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de administratie.

Drie. De drie B’s in de dienstverlening: bereikbaar begrijpelijk - behulpzaam
Vandaag lopen mensen zich vast in de doolhoven en drempels van de dienstverlening van stad en OCMW.
Wij pleiten voor de invoering van het 3-B’s-principe voor de stedelijke dienstverlening: bereikbaar - begrijpelijk - behulpzaam.
• De dienstverlening moet bereikbaar zijn. Je moet kunnen binnenwandelen voor een afspraak. We werken dus niet alleen met digitale afspraken.
• De dienstverlening moet begrijpelijk zijn: geen moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale doolhoven, maar hulp op maat. Met ook een tolk als dat nodig is.
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• De dienstverlening moet behulpzaam zijn: ambtenaren en loketbedienden moeten niet vertrekken vanuit de regelgeving, maar vanuit de hulpvraag en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook dat is maatwerk. Wij
willen een ‘rechtenverkenner’ bij elk loket. De eerste vraag die de medewerkers moeten stellen is dan:
‘Welkom, zullen we samen nagaan of je al je rechten uitput en hoe we je sociale grondrechten kunnen
garanderen’

Vier. Vast werk, ook voor mensen in een kwetsbare
positie
Arbeid draagt bij tot de bescherming tegen armoede. Bij werklozen loopt het armoederisico op tot 41 procent, tegenover 4,7 procent bij werkenden.
Dat iedereen toegang moet krijgen tot een job die beschermt tegen armoede, is de eerste uitdaging. Een
job moet een degelijk loon opleveren zodat we geen ‘werkende armen’ hebben. Maar in ons land stijgt
het aantal werkende armen tot bijna één op de twintig jobs. Van de nieuwe jobs is meer dan de helft (52
procent) tijdelijk en is bijna de helft (47 procent) heel erg laagbetaald. Zo komen we er dus niet.
Ook hoe we de arbeid invullen is een uitdaging. De impact van de hoge werkdruk, de flexibiliteit, de onzekere contracten en de aanslag op onze gezondheid en ons welbevinden zijn torenhoog. Gelukkig zijn we
met velen en kunnen we de arbeidstaken verdelen. Zo kan ieder naar vermogen bijdragen in een doenbare
job. ‘Naar vermogen’ is hier belangrijk. Mensen in een kwetsbare positie of met een beperking hebben
aanpassingen en soms meer omkadering nodig in hun arbeidssituatie.
Hoe we in Geel kunnen inzetten op jobs kan je lezen in hoofdstuk 7, Werkende stad. Hier hebben we het
over mensen in een kwetsbare positie of met een beperking op de arbeidsmarkt. Mensen zonder diploma,
mensen met een beperkte educatieve bagage, mensen met een mentale beperking of met een chronische
ziekte. De meeste mensen willen bijdragen, maar vinden geen manier om dat te doen. Om het recht op
arbeid voor iedereen te garanderen zijn specifieke maatregelen nodig. Dat vergt extra middelen, maar er is
een groot terugverdieneffect op menselijk en financieel vlak.
Vandaag zet het stadsbestuur meer en meer in op vrijwilligers. Het vervangt betaalde jobs van het stadspersoneel door vrijwilligerswerk. Wij willen dat ongedaan maken. Zo komen er weer meer banen vrij voor
mensen in een kwetsbare positie, ze krijgen vast werk en zijn beschermd tegen armoede.
Wij willen dat de stad een divers personeelsbeleid voert dat de realiteit in de samenleving weerspiegelt
en voldoende aandacht heeft voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Vandaag worden heel wat
taken en diensten uitbesteed aan bedrijven die slechtere arbeidsvoorwaarden en een slechtere verloning
hanteren. Wij willen dat het stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking, voor mensen met
een beperking, voor laaggeschoolden, jongeren, mensen met een migratieachtergrond. Aansluitend kan
de stad ervoor kiezen afstand te nemen van het diplomafetisjisme zodat sociale mobiliteit gemakkelijker
wordt. Zo is de focus meer gericht op door ervaring verworven competenties. Dat heeft niet alleen een
impact op de meer kwetsbare doelgroep maar levert ook doorstroomkansen op.

Vijf. Het recht op wonen garanderen voor allen
Onze aanpak voor betaalbaar wonen in Geel werken we uit in het vijfde hoofdstuk van dit programma,
Woonstad. Hier hebben we het kort over noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van mensen in
armoede.
Huurders met een heel laag inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een huursubsidie
van de Vlaamse overheid. Maar die maatregel bereikt slechts een minderheid van de betrokkenen. De
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Vlaamse regering geeft toe dat het uiterst moeilijk is de aanvraagprocedure succesvol te doorlopen zonder
begeleiding. Daarom moeten voor de PVDA veldwerkers van het OCMW en de huurdersbond hier initiatief
en begeleiding kunnen nemen.
De PVDA pleit voor een engagement van de stad dat lage inkomens die meer dan een derde van hun
inkomen aan het wonen moeten spenderen, de nodige financiële steun krijgen.
Tussen 2010 en maart 2017 kwamen er in Geel slechts 51 nieuwe sociale woningen bij. Intussen staan
er 1.387 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in onze stad. De PVDA wil in eerste instantie
de wachtlijsten wegwerken door bijkomende sociale woningen te bouwen. Vervolgens willen we ook het
inkomensplafond om een sociale woning te mogen huren verhogen. Wij willen daarbij een sociale mix
nastreven in de wijken met sociale woningen en mensen die er vandaag niet voor in aanmerking komen de
kans geven er te gaan wonen.

Zes. Zonder geld naar de huisarts
Sinds 2015 geldt voor mensen die het financieel moeilijk hebben en daarom recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, de “derdebetalersregeling” in de eerstelijnszorg. Ze betalen bij de huisarts enkel
nog het remgeld, in de meeste gevallen 1 euro. De rest wordt geregeld tussen de huisarts en de mutualiteit van de patiënt. In 2016 had 13 procent van de Gelenaars zo’n verhoogde tegemoetkoming. Net als
de Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede willen wij een veralgemening ervan. Het maakt het voor
iedereen makkelijker en het komt de algemene volksgezondheid ten goede.
Wijkgezondheidscentra zijn buurtgerichte centra waar mensen terecht kunnen voor kwalitatieve eerstelijnszorg zonder financiële drempel. Vaak is dat niet alleen de huisarts, maar is er ook kine, tandzorg of
psychologische ondersteuning. Daarmee vullen de wijkgezondheidscentra een heel concrete, vaak acute
behoefte in voor mensen met een laag inkomen. Onder druk van het middenveld heeft minister Maggie de
Block de blokkering van nieuwe wijkgezondheidscentra onlangs moeten opheffen. De weg voor verschillende wijkgezondheidscentra in de Kempen ligt open. De groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk
zijn hier goede voorbeelden van.

Zeven. Energie en water zijn mensenrechten
Gelenaars zeggen het klaar en duidelijk in onze Grote Bevraging: Afsluiten van water, stroom of gas moet
wettelijk verboden worden. Dit is een recht voor iedereen.
Onze Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Zonder water of zonder
energie is dat niet gegarandeerd. Water en energie zijn geen luxegoederen, maar levensnoodzakelijke
rechten. Ze zijn ook onontbeerlijk voor onze gezondheid. Mensen ervan afsluiten is dan ook uit den boze.
Energie is een basisbehoefte. Iedereen heeft energie nodig voor verwarming, de bereiding en bewaring
van voedsel, verlichting en voor tal van activiteiten die een essentieel bestanddeel zijn gaan uitmaken van
communicatie, studie en informatie, sociaal leven, werk en ontspanning. Maar veel mensen worstelen met
de druk van de energiefactuur op het gezinsbudget. Dat leidt tot onbetaalde rekeningen, slecht verwarmde
woningen, ongezond koken en andere ernstige beperkingen. Hoge energiekosten van mensen in armoede
hebben allerlei oorzaken: slechte toegang tot de goedkoopste tarieven, ondeugdelijke woningisolatie,
slechte verwarmingsinstallaties…
De hulp van de stad en het OCMW voor mensen in energiearmoede is ondermaats. Vandaag heeft het
OCMW een Lokale Adviescommissie voor Energie (LAC). Mensen met schulden bij hun energieleverancier
komen terecht bij de ‘sociale leverancier’. Die werken samen met het LAC. Zij maken met de klanten een afbetalingsplan en verplichten hen een budgetmeter te laten installeren als ze hun schuld niet meteen kunnen
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inlossen. Met zo’n budgetmeter kan je alleen elektriciteit of gas krijgen als je de meter eerst oplaadt. Het is
een ontoereikende en averechtse maatregel. Het maakt mensen net meer energiearm. Eind 2016 waren er
165 ingeschakelde budgetmeters in Geel.
Ook krijgen de mensen in betaalmoeilijkheden geen toegang tot het goedkoopste tarief op de markt. Want
de ‘sociale leverancier’ rekent een duurder ‘ontradingstarief’ aan. Dat is onbegrijpelijk, maar het dient om
te vermijden dat mensen bij hen ‘blijven hangen’. Ze moeten de reguliere energiemarkt op van zodra de
schulden afgelost zijn.
De budgetmeter is natuurlijk geen structurele oplossing en biedt maar twee uitwegen: geen energie meer
of schulden maken op andere posten. Budgetmeters kosten de gemeenschap ook nog eens handenvol
geld. Wij willen dat omkeren door het recht op energie voorrang te geven op het schuld aflossen. Het
LAC maakt dan een haalbaar afbetalingsplan samen met de klant waar een blijvende energievoorziening
gewaarborgd blijft.
Ook water is een basisbehoefte. Je poetst er je tanden mee, je spoelt er het toilet mee door, je drinkt
het, je kookt ermee, je poetst ermee… Geen menswaardig bestaan zonder stromend water. De Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties erkende drinkbaar water en goede sanitaire voorzieningen als een
mensenrecht.
Ook hier is de hulp van het OCMW ondermaats. Mensen met moeilijkheden om hun waterfactuur te betalen,
kunnen hulp vragen aan de Lokale Adviescommissie Water van het OCMW. Samen met de waterleverancier
wordt dan een afbetalingsplan opgesteld. Maar als mensen niet reageren op de brief van het OCMW of niet
bereikbaar zijn via telefoon of via een huisbezoek tijdens de werkuren, wordt de watertoevoer afgesloten
om hen ‘te dwingen iets te laten weten’. Ook als ze het afbetalingsplan niet volgen, kan het OCMW beslissen
de watertoevoer af te sluiten.
De Lokale Adviescommissie Water moet de toegang tot stromend water garanderen. Dat moet voorrang
hebben op de schuldaflossing. Met haalbare afbetalingsplannen, opgesteld samen met de klant. Met telkens een rechtenverkenning. Wij willen meer inzetten op huisbezoeken om mensen met betalingsachterstand te bereiken. Daarvoor is voldoende personeel nodig.

Acht. Solidair met de wereld:
ontwikkelingssamenwerking
De Geelse burger is een solidaire burger. Dat vertaalt zich in de brede waaier van organisaties en initiatieven in onze stad. We vinden dat deze solidariteit door het stadsbestuur moet worden aangemoedigd.
We verhogen het stedelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking. Bij het begin van de nieuwe legislatuur
leggen we een financiële norm vast waarbij een fors groeipad wordt afgesproken richting 0,7 procent van
de stadsbegroting. Dit houdt in dat het budget jaarlijks met 10% verhoogd moet worden tot het streefcijfer
bereikt is. Daarmee kunnen we duurzame initiatieven en projecten van de DWR, NGO’s en Gelenaars financieel steunen.
Geel heeft een grote scholengemeenschap en dus ook een grote toekomstgeneratie die we mee op weg
van wereldburgerschap kunnen zetten. Daarom ondersteunen we de vraag van de DWR om mondiale initiatieven te ondersteunen waar jongeren bij betrokken zijn. De initiatieven moeten dan komen van NGO’s
werkzaam in Geel of duurzame 4de Pijlerinitiatieven van Gelenaars die erkend zijn door DWR. Dit kan extra
financiële steun betekenen of logistieke input voor uitwisselings- praktijk- en inleefstages voor projecten in
het Zuiden vanuit jongerenorganisaties, scholen, NGO’s of 4de Pijlerprojecten.
Geel is een Fair Trade Gemeente en dat is goed. De stad moet volop gaan voor een breed en duurzaam
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aankoopbeleid en daarvoor in de aankoopdienst een beroep doen op experts. Bij de aankoop van bouw
materialen, werkkledij, meubilair, rollend materieel en andere goederen kan een duurzaamheidstoets
worden afgenomen. We willen verdere stappen vooruit zetten in het fairtrade aankoopbeleid en fairtrade
ook promoten.
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4. Gezonde stad
Standpunt
Geen sector steunt meer op mensenwerk dan de gezondheidszorg. Elke dag geven duizenden het beste
van zichzelf om wie ziek is te helpen. Het geeft een goed gevoel samen te mogen bouwen aan een goede
gezondheid voor zo veel mogelijk mensen. Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Toch moeten
steeds meer mensen een bezoek aan de dokter uitstellen om financiële redenen en zijn wachtlijsten vaak
lang. In Geel moet dat beter. We willen een wijkgezondheidscentrum, rusthuizen waar iedereen kan genieten van zijn oude dag en investeringen in geestelijke gezondheidszorg.

Wat we willen
Een. Betaalbare en kwaliteitsvolle rusthuizen en
serviceflats.
• De stad moet instaan voor de betaalbaarheid van haar serviceflats en woonzorgcentra. We voeren een
maximumfactuur van 855 euro in voor haar woonzorgcentra.
• Geen winst op de zorg! We privatiseren de stedelijke zorginstellingen niet. Het moeten kwaliteitsvolle,
betaalbare en openbare instellingen blijven.

Twee. Zonder geld naar de huisarts
• We gaan voor de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum: een medisch huis waar je zonder geld naar
de huisarts kunt, zoals bij Geneeskunde voor het Volk.

Drie. Prioriteit aan onze mentale gezondheid
• We zetten vooral in op het wegwerken van de wachtlijsten voor betaalbare psychotherapie.
• We houden een bezoek aan de psycholoog betaalbaar: Je betaalt op basis van je inkomen.
• We zoeken naar manieren om de drempel naar de psycholoog verder te verlagen. In stedelijke werk
ingen zoals het OCMW, maar ook in verenigingen zorgen we voor een aanbod van psychologen die ook
preventief kunnen werken. We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door het
inzetten van ervaringsdeskundigen en brugfiguren.
• Om het taboe te doorbreken en het aanbod bekend te maken willen we een sensibiliseringscampagne
op stadsniveau over mentale gezondheid.

Visie
Eén: Betaalbare en kwaliteitsvolle rusthuizen en
serviceflats
We willen allemaal graag een mooie oude dag voor onszelf, onze ouders of grootouders. Of dat gaat lukken
en vooral of we een betaalbaar en kwalitatief rusthuis zullen vinden, wordt hoe langer hoe minder van-

STADSprogramma GEel 2018

27

zelfsprekend. Dat blijkt uit een enquête van het ACV. De vakbond ondervroeg meer dan duizend perso
neelsleden in de rusthuissector. 87 procent zegt dat rusthuisbewoners niet de nodige zorg krijgen. De
voornaamste opdracht van verzorgenden in de sector – het verlenen van zorg - kan dus niet meer vervuld
worden. Het is dan ook logisch dat de minder noodzakelijke, maar wel belangrijke taken niet uitgevoerd
worden. Vier op de vijf zeggen geen tijd te hebben om te luisteren naar de bekommernissen van de ouderen. Het tekort leidt zelfs tot fouten en ongelukken. Bijna vier op de tien geeft aan dat het personeelstekort het laatste jaar aanleiding heeft gegeven tot een voorval zoals het toedienen van verkeerde medicatie
of de val van een bejaarde.
Nochtans betalen de rusthuisbewoners elke maand een stevige factuur. In Geel is Wedbos, het woonzorgcentrum van het OCMW, de “goedkoopste” optie voor een eenpersoonskamer met 1.615 euro per maand.
De andere woonzorgcentra, zoals bijvoorbeeld het Zusterhof, vragen nog een stuk meer. Met een gemiddeld pensioen van 1.207 euro voor een mannelijke werknemer, 982 euro voor een vrouwelijke werknemer
en 807 euro voor een zelfstandige is het duidelijk dat de basisfactuur al veel te hoog is, laat staan als er nog
extra’s moeten betaald worden!
Zet daarnaast de wantoestanden bij commerciële rusthuizen die eens te meer zijn aangekaart door de
Pano-reportage van het najaar 2017 en er blijft slechts één conclusie over: de overheid moet haar plicht
vervullen en zelf instaan voor de verzorging van onze ouderen. Meer rechtstreekse investeringen in ouderenzorg, niet in de winst van private rusthuisuitbaters!
PVDA pleit daarom voor meer openbare rusthuisplaatsen en een maximumfactuur van 855 euro per maand.
Dat bedrag komt overeen met de som van de inkomensgarantie als samenwonende bejaarde (725 euro)
plus de tegemoetkoming vanuit de zorgpremie (125 euro). Dat is met andere woorden het laagst mogelijke
wettelijke inkomen voor bejaarden. Door de maximumfactuur hieraan gelijk te stellen, garandeer je dus dat
geen enkele oudere in angst moet leven voor de zorgrekening op het einde van de maand.

Twee. zonder geld naar de huisarts
Een wijkgezondheidscentrum is een laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg die gratis moet aangeboden worden. In het centrum kunnen naast huisartsen ook psychologen, verpleegkundigen, tandartsen ...
klaarstaan. Nu minister Maggie De Block (eindelijk) het moratorium op wijkgezondheidscentra heeft opgeheven staat niets ons in de weg om dit ook in Geel uit te bouwen. De bestaande zorgcentra van Geneeskunde voor het volk kunnen inspiratie bieden over hoe zo’n gezondheidscentrum gerund kan worden.

Drie. Prioriteit aan onze mentale gezondheid
We zetten in op het wegwerken van de wachtlijsten voor betaalbare psychotherapie. Wat je voor de psycholoog betaalt moet gekoppeld zijn aan je inkomen.
We zoeken naar manieren om de drempel naar de psycholoog verder te verlagen. In stedelijke werkingen
zoals het OCMW, maar ook in verenigingen zorgen we voor een aanbod van psychologen die ook preventief
kunnen werken. We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld door ervaringsdeskundigen en brugfiguren in te zetten.
Om het taboe te doorbreken en het aanbod bekend te maken willen we een sensibiliseringscampagne op
stadsniveau over mentale gezondheid.
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5. Woonstad
Standpunt
Geel is een groeiende stad waarin het steeds moeilijker wordt om een eigen, betaalbare woning te vinden.
Tegelijkertijd staan er woningen en andere panden leeg en te verkommeren. Begrijpen wie begrijpen kan.
Er is dringend nood aan een daadkrachtige aanpak van de leegstand in Geel en een ambitieus beleid
voor moderne sociale huisvesting. Ons doel: meer kwaliteitsvolle, betaalbare woningen. En dit zowel om te
kopen als te huren.

Wat we willen
Een. Minder leegstand, meer en betere woningen!
• Meten is weten: de stad moet een precieze inventaris opmaken van de leegstand in Geel.
• Van elke leegstaande woning willen we een evaluatie opmaken en een bestemming vastleggen: welke
moeten afgebroken worden, welke komen mits renovatie in aanmerking als gezinswoning, enzovoort.
• We verdubbelen de leegstandsheffing voor vastgoedbedrijven.
• We ondersteunen de renovatie van een leegstaande woning op voorwaarde dat de gerenoveerde woning via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd.

Twee. Een ambitieus beleid voor moderne sociale
huisvesting
• Met de sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen we ervoor dat elk deeldorp minimaal 9 procent sociale woningen heeft.
• Bij nieuwbouwprojecten waarvan de stad partner is, leggen we een minimum van een derde sociale
huurwoningen op.
• We beperken de structurele leegstand in de sociale huisvesting door een gefaseerde planning van de
renovaties en voldoende financiering.
• We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen en plafonneren de gemeenschappelijke kosten (de
huurlasten) op maximaal tien procent van de huurprijs.
• We versterken de woonzekerheid van de sociale huurders, in plaats van ze af te bouwen.

Drie. Strenge criteria voor de private huurmarkt
• Wij willen dat de Vlaams regering een raster van huurprijzen opstelt en met dat raster de huurprijzen
begrenst aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning en het aantal kamers.
• In afwachting van een huurprijzenraster van de Vlaamse regering, kan stad Geel zelf een raster van huurprijzen beschikbaar stellen. De stad promoot dit raster actief voor de verhuringen op haar grondgebied.
• We leggen een conformiteitsattest op voor elke huurwoning. Zoals elk voertuig op de weg, krijgt ook
elk verhuurd pand controle op de kwaliteit. Er komen extra woontoezichters om het aantal controles
gevoelig op te drijven.
• Woningen die niet voldoen, worden geregistreerd als ongeschikt of onbewoonbaar. De heffingen op
ongeschikte of onbewoonbare woningen worden verhoogd, en effectief geïnd.
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• We willen discriminatie op de huurmarkt tegengaan door proactieve praktijktesten en mystery calls te
organiseren

Visie
Een. Minder leegstand, meer en betere woningen!
Wij willen de heffing op leegstand verhogen. Het basisbedrag in Geel bedraagt 1500 euro. In Antwerpen
bedraagt dit 2500 euro voor een volledige woning, in Mechelen is dat 3750 euro. Bovendien is er ook nog
veel verborgen en niet geregistreerde leegstand. Wij willen een actieve prospectie door stedelijke diensten
naar leegstand. We richten ook een meldpunt op voor burgers. Want alleen bij een correcte registratie kan
er sprake zijn van een correcte heffing.
Anderzijds ontzien we wel de mensen die niet de nodige middelen of expertise hebben om de nodige renovaties uit te voeren. Maar voor vastgoedbedrijven verdubbelen we de leegstandsheffing. Ook de heffing
op onbebouwde gronden willen we verdubbelen. De opbrengst investeren we in projecten voor betaalbaar
wonen en in subsidies voor de renovatie van de eigen woning.

Twee. Een ambitieus beleid voor moderne sociale
huisvesting
Wonen is een universeel basisrecht. De overheid heeft de plicht dat recht op wonen te garanderen. Er is
schaarste op de woningmarkt en die jaagt de prijzen naar omhoog. Er moeten dringend meer woningen
komen, wooneenheden die jonge werkende gezinnen in staat stellen op eigen benen te staan. Ook woningen voor de ouderen, die andere woonbehoeften hebben. En ook voor wie uit de economische boot valt
en geen degelijke betaalbare woning kan vinden.
Tussen 2010 en maart 2017 kwamen er in Geel slechts 51 nieuwe sociale woningen bij. Intussen staan er
1.387 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in onze stad! Om dit chronisch tekort aan sociale
woningen weg te werken is er een ambitieus bouwplan nodig. Daarom pleit PVDA voor de bouw van bij
komende sociale woningen en het aantal per deeldorp op te trekken tot minimaal 9 procent.
Volgens de Vlaamse regering moet elke gemeente immers minstens 9 procent sociale huisvesting voorzien.
Dat is echt een minimumdrempel. Lager kan niet. De meeste grootsteden in Europa tellen meer dan 20
procent sociale huisvesting. Geel komt met slechts 4,5 procent sociale woningen ruim onder de 9-procentdrempel.
Door een groter aanbod van sociale woningen te realiseren wordt de wachtlijst weggewerkt en wordt het
ook mogelijk om een sociale mix na te streven door het inkomensplafond om een sociale woning te mogen
huren te verhogen.
Als stad kunnen we om te beginnen zelf meer sociale woningen bouwen. Daarnaast voorzien we minimaal
een derde sociale woningen bij alle nieuwe grote private bouwprojecten waar de stad partner is (bijvoorbeeld door inbreng van grond).
Ook voor veel sociale huurders neemt de huur een flinke hap uit het budget. De bijkomende gemeenschappelijke kosten – de huurlasten – maken de factuur dikwijls te zwaar. We bevriezen daarom de huidige huur
van sociale woningen en plafonneren de huurlasten op maximum 10 procent van de huurprijs.
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Drie. Strenge criteria voor de private huurmarkt
Er zijn weinig regels op de private huurmarkt en er is nog minder controle. Hier heerst de Far West van het
kapitalisme. Gevolg: een derde van de huurders moet een te groot deel van het inkomen aan woonkosten
besteden. Het is dan ook al te gek dat er vandaag geen enkele beperking bestaat op de huurprijs die een
verhuurder kan vragen. Vijfhonderd euro voor een krot van een studio, dat kan vandaag. Het wordt nergens
verboden.
Wij willen dat de Vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt zodat huurprijzen bepaald kunnen
worden op basis van objectieve criteria: de kwaliteit van de woning, het aantal kamers, het comfort, energiezuinigheid… We geven elk criterium een aantal punten en elk punt komt overeen met een vaste som. Zo
kunnen we de huurprijs samenstellen. Respecteert de verhuurder het raster van de huurprijzen niet, dan
moet de huurder het recht hebben zich tot een rechter te wenden om het te doen respecteren.
Akkoord, dat is een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Maar moeten we daarop wachten? In voorbereiding van een Vlaams huurprijzenraster willen we dat het stadsbestuur een eigen raster van huurprijzen
opstelt. We stellen dat Geels raster beschikbaar en promoten het. Zo staat de private huurder sterker.
Ook willen wij dat de stad ervoor zorgt dat alle verhuurde woningen op haar grondgebied voldoen aan de
minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. De Vlaamse Regering zou een conformiteitsattest, dat
is een woonkeuringslabel, voor alle verhuurde woningen moeten opleggen. Zoals een auto wordt gekeurd,
zo zou ook elk verhuurd pand gekeurd moeten worden.
Vaak vragen huurders zelf geen controle aan uit vrees dat de woning dan onbewoonbaar wordt verklaard
en zij geen andere huurwoning kunnen betalen of vinden. Op een te krappe private huurmarkt mag het
controle-initiatief niet bij de huurder liggen, maar moet de stad dit opnemen.
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6. Groene Stad
Standpunt
Beeld je eens in: een stad zonder schoorstenen. Een stad die niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
Een stad met propere lucht en met ruimte om te wonen, te leven en te werken. We zijn ervan overtuigd: in
2040 kunnen we in zo’n stad leven. Op voorwaarde dat we nu aan die droom beginnen te werken. Door
samen de groene revolutie te maken, zonder iemand achter te laten. Zo zorgen we voor een klimaatneutrale stad op mensenmaat.
Geel heeft sterke troeven in handen voor iedereen die dicht bij het groen wil wonen. Waardevolle natuur
gebieden zoals het Zammelsbroek, de Netevallei,... Groene longen zoals het stadspark maar ook de uitbouw van andere groene longen brengen het groen tot dicht bij de woonwijken. Het groen behouden en
versterken in een groeiende stad is de uitdaging waar we voor staan.

Wat we willen
Een. We richten een Geels Stedelijk Energiebedrijf op dat
goedkope en milieuvriendelijke energie produceert
• We richten een Stedelijk Energiebedrijf Geel (SEG) op dat goedkope en milieuvriendelijke energie produceert.
• We leggen een stedelijk warmtenet aan dat alle huizen van de stad verwarmt. De mogelijkheden op vlak
van geothermie zijn vandaag nog totaal onderbenut. Met een milieuvriendelijk warmtenet stoten huizen
in één klap geen vuile stoffen meer uit voor de verwarming en voor warm water.
• We gaan na of Geel beleggingen heeft in fondsen die investeren in fossiele brandstoffen. Is dat het geval,
dan trekken we het geld van de stad daaruit terug en investeren het in het SEG.

Twee. We maken Geel klimaatneutraal tegen 2040. We
werken met een toekomstplan om de emissies jaar na
jaar af te bouwen
• We zetten de leefbaarheid van Geel centraal
• We maken van Geel een stad waar keuzes voor de fiets en openbaar vervoer voor de hand liggen
• We organiseren in elke buurt groene ruimten

Drie. We schaffen de vaste kost voor de groene en grijze
vuilnisbak af
• We schaffen de vaste kost voor de grijze en de groene bak af. Groenafval laten we gratis aan huis ophalen
omdat het perfect composteerbaar is.
• We zorgen voor een wekelijkse afvalophaling aan huis van alle soorten huisvuil. Zo verminderen we de
stankoverlast voor mensen die hun bakken niet in een tuin of op een terras kwijt kunnen.
• We maken het containerpark gratis. Mensen die hun afval sorteren en wegbrengen naar het containerpark worden daardoor beloond.
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• We zorgen voor een gratis ophaling van grof huisvuil om de twee maanden. We vereenvoudigen de
procedure en verlagen het prijskaartje voor bijkomende aanvragen.
• We rekenen de correcte prijs aan voor ons afval bij de afvalverwerkende bedrijven. Met hun winsten
kunnen we een groot deel van de dienstverlening voor de mensen betalen.

Vier. We beschermen en breiden onze groene ruimten uit
• We beschermen en verbinden bestaande natuurgebieden
• De realisatie van het Grote Netewoud moet maximaal ondersteund worden.

Visie
Geel krijgt steeds meer te maken met de uitdagingen die de opwarming van de aarde stelt. Sinds indus
triëlen in de negentiende eeuw kolen, olie en gas ontdekten als goedkope energiebron zijn ze fossiele
brandstoffen in een steeds hoger tempo beginnen verbranden. De impact daarvan is rampzalig: temperaturen stijgen, weerpatronen veranderen en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering treft vandaag
steeds meer mensen, ook in onze stad. De stadsriolering kan de steeds heviger wordende regenbuien
nu al amper aan. En de temperatuur stijgt door het snel opwarmende beton en asfalt dubbel zo snel in
stedelijk gebied als daarbuiten. De PVDA wil de lat hoog leggen. Wij gaan voor een klimaatneutraal Geel
tegen 2040.
Het klimaatbeleid plukt vandaag het laaghangend fruit, de eenvoudige maatregelen, maar zonder toekomstvisie. Een klimaatneutrale stad kijkt vooruit. Ze onderneemt meer dan een goedbedoelde maatregel
hier of daar. Ze werkt met een toekomstplan om de emissies jaar na jaar af te bouwen. Met een een wind-,
zonne-, en aardwarmteplan om meer hernieuwbare energie op te wekken. Met een isolatieplan om de
verwarming van gebouwen te verduurzamen. Met een mobiliteitsplan en een ruimteplan om duurzame
keuzes gemakkelijker te maken, want de beste energie is de energie die we niet gebruiken. Met zulke
toekomstplannen wordt de stad een actor in plaats van een toeschouwer.
Een klimaatneutrale stad rekent op haar inwoners om de verandering mee in gang te zetten. Maar ze plaatst
daar ook een eigen engagement tegenover: de groene revolutie maken we samen. We kiezen niet voor een
beleid van nieuwe groene taksen en heffingen, maar zorgen dat iedereen mee kan met de groene golf. We
zorgen voor plannen waardoor de inspanningen van burgers zin krijgen en geen druppel op een hete plaat
blijven. Zodat inspanningen samen renderen, in plaats van elk op zichzelf te staan.
De doelstelling van een klimaatneutraal Geel in 2040 verandert alles. Het gaat over op een nieuwe manier
omgaan met mobiliteit, energie, werken en wonen. Ja, die klimaatneutrale stad zal er anders uitzien dan
het Geel van vandaag. Onze inspanningen zullen niet alleen renderen voor een leefbare planeet, onze stad
wordt er ook gewoon beter van: gezonder, rustiger, groener en socialer.

Een. We richten een Geels Stedelijk Energiebedrijf op dat
goedkope en milieuvriendelijke energie produceert
We richten een Stedelijk Energiebedrijf Geel (SEG) op. Een publiek energiebedrijf van ons allemaal met twee
doelen voor ogen: een goede dienstverlening met betaalbare energieprijzen voor de inwoners aan de ene
kant, en de productie van honderd procent hernieuwbare energie, bij voorkeur op eigen grondgebied, aan
de andere kant. Zo kunnen we volop gaan voor duurzame energie en kunnen we de verstikkende winst
logica uitschakelen die de energiesector vandaag zo verlamt. Kopenhagen, Stuttgart en München doen het
ons al voor. Hun stadsenergiebedrijven produceren duurzame stroom aan betaalbare prijzen. Bij ons is dat
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ook mogelijk: Ebem, een energiebedrijf dat volledig in handen is van de gemeente Merksplas, investeert
volop in hernieuwbare energie.
SEG kijkt de kat niet uit de boom, maar ondersteunt Gelenaars, verenigingen, coöperaties en bedrijven die
in hernieuwbare energie willen investeren. Wie de middelen niet heeft om een batterij zonnepanelen aan
te schaffen, helpen we een handje via een derdebetalerssysteem waarbij SEG de kosten van de installatie
voorschiet. Daardoor daalt de energiefactuur van de eigenaar, maar toch blijft die hetzelfde bedrag door
betalen. Het verschil gaat naar de afbetaling van de investering. Als die volledig vergoed is, daalt de factuur
naar het echte, lagere niveau en kan de eigenaar genieten van gratis hernieuwbare energie. Zo verlaten
de centen die we voor stroom betalen de stad niet voor olie of gas uit de andere kant van de wereld, maar
worden ze opnieuw geïnvesteerd in de Geelse samenleving.
SEG investeert ook zelf in hernieuwbare energie. In zonnepanelen op de gebouwen van de stadsdiensten,
op de magazijnen in de industriezone en op de uitgestrekte daken van de stad.
SEG werkt verder aan een windplan en investeert in nieuwe windmolens in de reeds bestaande industriële
zones. Het energiebedrijf kiest ervoor om die investeringen zelf te doen en besteedt ze niet uit aan privépartners. Zo worden betaalbare prijzen verzekerd en stromen de opbrengsten terug naar de Gelenaar.
Het Geelse energiebedrijf rolt ook een stedelijk warmtenet uit als nieuwe energiedrager. Dit warmtenet
sluiten we aan op duurzame bronnen. Voor het stedelijke warmtenet ontwikkelen we zelf de geothermie,
een proces waarbij diep uit de aarde zeer warm water wordt gehaald. De Kempen lenen zich uitermate
goed voor dit soort toepassingen. Dit overlaten aan private spelers als Johnson & Johnson bleek een flop.
De Amerikaanse multinational stopte de boringen van zodra het niet meer in hun eigen belang was. Bij SEG
primeert de gemeenschappelijke belangen. We onderzoeken ook alle mogelijkheden om de restwarmte uit
de Geelse industrie in het warmtenet te benutten.
SEG werkt aan de omvorming van ons energienet, zodat het de distributie van stroom uit de nieuwe duurzame bronnen aankan. En SEG geeft niet alleen om energieopwekking, maar ook om energiebesparing bij
de stadsdiensten, burgers, verenigingen en bedrijven.
Door de verschillende dragers van energie, de energienetten zelf en de energiebesparing in één publiek
bedrijf samen te bundelen, openen we de weg naar een efficiënt groen energiebeleid. Want integratie is
de sleutel om de soms grillige productie van groene energie te kunnen stroomlijnen, dat leren de groene
steden in Duitsland en Denemarken ons. Een andere sleutel is de inspraak van de bevolking, die eindelijk
zeggenschap krijgt over haar eigen energie. Met SEG zijn we niet tevreden met enkele procenten hernieuwbare elektriciteit in Geel. We gaan resoluut voor honderd procent hernieuwbare energie.
We gaan na of Geel beleggingen heeft in fondsen die investeren in fossiele brandstoffen. Is dat het geval,
dan trekken we het geld van de stad daaruit terug en investeren het in het stedelijk energiebedrijf.

Twee. Geel als klimaatneutrale stad
Geel klimaatneutraal maken tegen 2040 draait om meer dan duurzame energie en een omschakeling in
de Geelse stadsgebouwen. Het gaat ook over anders omgaan met mobiliteit en met wonen. Het gaat over
heel bewust omgaan met de publieke ruimte. Klimaatbeleid is geen eiland op zich: het loopt als een groene
draad door alle beleidsdomeinen heen.
We maken van Geel een stad waar de keuzes voor de fiets en het openbaar vervoer gewoon het meest
voor de hand liggen. Het huidige stadsbestuur maakt die keuze niet. De gezondheid van de Gelenaar, een
goede doorstroming en een leefbaar klimaat komen op de eerste plaats. Ons mobiliteitsplan maakt daarom
de totale verandering van de auto naar openbaar vervoer, fiets en wandelen.
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In de ruimtelijke planning van onze stad verleggen we de prioriteiten. In een klimaatneutrale stad krijgen de
winsten van projectontwikkelaars geen voorrang. We richten de stad zo in dat de energiezuinigste keuzes
ook de meest logische worden. Dat wil zeggen dat in elke buurt basisvoorzieningen aanwezig zijn: buurtwinkels, diensten, ontmoetingsplaatsen en open en groene ruimte. We voorzien voldoende overdekte parkeerplaatsen voor fietsen. Zo wordt de auto vanzelf overbodig.
Daarnaast wordt het Stedelijke Energiebedrijf Geel een actieve actor in het jaar na jaar afbouwen van de
emissies. (Zie Een: oprichten van het SEG).

Drie. We schaffen de vaste kost voor de groene en grijze
vuilnisbak af
Wij willen de logica van het DIFTAR-systeem volledig omdraaien en van afvalophaling een echte dienstverlening maken. We schaffen de vaste kost voor de grijze en de groene bak af. Groenafval is perfect composteerbaar en moet dus gratis worden opgehaald. Dezelfde logica wordt nu al gevolgd voor papier en pmd.
We zorgen voor een wekelijkse afvalophaling aan huis van alle soorten huisvuil. Op een vaste dag in de
week worden zowel restafval, groenafval, papier als pmd opgehaald. Je zet op die dag alles buiten waar je
op dat moment vanaf wil. Zo verminderen we de stankoverlast voor mensen die hun bakken niet in een tuin
of op een terras kwijt kunnen.
We maken het containerpark opnieuw gratis. Mensen die hun afval sorteren en wegbrengen naar het containerpark worden daardoor beloond. We voorzien in voldoende geschoold personeel in het containerpark.
Zo verminderen we de restfractie en vermijden we dat bruikbare zaken als afval verbrand worden.
Vandaag wordt grof huisvuil enkel opgehaald op afspraak en betaal je per kilo. Geen wonder dat het sluikstorten in Geel de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Het moet radicaal anders. We zorgen voor een
gratis ophaling van grof huisvuil om de twee maanden. Wil je op een ander moment je grof huisvuil buiten
zetten, dan kan dat nog steeds op afspraak. We vereenvoudigen de procedure en verlagen het prijskaartje
voor bijkomende aanvragen.
Het is perfect mogelijk om van afvalophaling een echte dienstverlening te maken als je de correcte prijs
doorrekent aan de afvalverwerkende bedrijven. Vandaag wordt er veel winst gemaakt op afval. Afval is
een grondstof. Wij leveren mooi gesorteerd en goedkoop afval aan de afvalverwerkende industrie. De stad
en het IOK maken het duur voor de burgers en goedkoop voor de afvalverwerkende bedrijven. Dat is een
perverse logica!
Met de winsten van de afvalverwerkende bedrijven kunnen we een groot deel van de dienstverlening voor
de mensen betalen. De overige kosten worden gedekt door de gewone gemeentebelastingen en niet door
een asociale vlaktaks zoals Diftar.

Vier. We beschermen en breiden onze groene ruimten uit
Nu reeds zijn de gevolgen van de klimaatontregeling merkbaar, we hebben regelmatiger lange periodes
van hevige regenval of van ernstige droogte. Alle techniek en alle mogelijkheden zijn voorhanden. Als we
er dus voor knokken en de groene revolutie uit handen van de markt nemen is het perfect mogelijk. Een
van de dingen die Geel met zijn uitgestrekt grondgebied kan doen, is plaatsen kiezen waar de rivieren uit
hun oevers mogen treden in geval van overstroming en ter compensatie van op andere plaatsen waar de
rivieren ingedijkt zijn en veel locaties verhard zijn. Het Zammelsbroek, de Netevallei moeten zo’n plaatsen
zijn die beschermd moet worden en waar geen nieuwe bouwvergunningen mogen geleverd worden.
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Ook de realisatie van het Grote Netewoud moet maximaal ondersteund worden. Natuurgebieden kunnen
helpen om ons te bufferen tegen overstromingen. Behoud en aanleg van natuurgebieden en inspelen op
natuurlijke dynamiek is vaak niet alleen de goedkoopste, maar in sommige gevallen zelfs de enige duurzame oplossing om ons te beschermen tegen overstromingen en droogte.
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7. Werkende stad
Standpunt
Er zijn duizenden werkende handen nodig voor een stad op mensenmaat. We hebben bouwvakkers nodig
om huizen te isoleren, chauffeurs voor een beter openbaar vervoer, meer leerkrachten voor kleinere
klassen, meer zorgpersoneel… Er is zoveel te doen. Maar het stadsbestuur mist elke ambitie als het om
tewerkstelling gaat.
De stad op mensenmaat is een werkende stad!

Wat we willen
Een. Investeer in de stad
• Wij investeren in het stedelijk onderwijs, de stadscrèches en in de herwaardering van andere stadsdiensten. Daar zijn talloze jobs voor nodig.
• We gaan voor investeringen en banen in toekomstsectoren. We bouwen een stadsbedrijf voor duurzame
en goedkope energie uit: het Stedelijk Energiebedrijf Geel (SEG).
• We willen een stedelijk investeringsbudget dat uitgaat van de sociale noden, maar ook zorgt voor volwaardige jobs. Dat is een andere koers dan het cadeaubeleid aan ondernemingen zonder tewerkstellingsvoorwaarden.
• Wij tonen respect voor de medewerkers van de stadsdiensten. Sterke publieke diensten zijn nodig. Ze
staan of vallen bij gemotiveerde medewerkers. Zorg voor een vast statuut op alle niveaus. De stad moet
een sociale werkgever bij uitstek zijn.
• We luisteren naar het stadspersoneel en nemen de expertise qua dienstverlening ernstig. We verspillen
daarom geen geld aan dure consultancybureaus.
• We stoppen de privatiseringen van het stadsbestuur.

twee. Een beleid op maat van de Gelenaar en de Geelse
zelfstandigen
• We leggen de link tussen het opleidingsaanbod in Geel en de arbeidsmarkt door stageplaatsen met het
uitzicht op een vast contract te promoten.
• We ondersteunen de buurtwinkels, ook in de deeldorpen, en de Geelse zelfstandigen door hen actief te
betrekken bij acties en evenementen.
• We pakken samen met de Geelse zelfstandigen de leegstand in de handelskernen aan, onder meer door
zeer kritisch te evalueren welke winkels langs invalswegen zoals de Antwerpseweg mogelijk zijn en
welke winkels in het centrum thuishoren.
• We streven naar een ontsluiting van de bedrijventerreinen in en rond Geel met het openbaar vervoer,
aangepast aan de shiften in de fabrieken.
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Visie
Een. Investeer in de stad
Jobs creëren en behouden binnen de stadsdiensten is een efficiënte manier om gemeenschapsgeld te
investeren in kwalitatieve jobs. Je hebt als overheid zelf vat op de arbeidsvoorwaarden en er is niemand die
een deel afroomt voor de winst.
Het maakt het ook mogelijk om juist daar tewerkstelling te creëren waar deze vanuit sociaal en ecologisch
oogpunt het meest nodig is: kinderopvang, bejaardenzorg ... Bovendien kan een sociaal geïnspireerd stedelijk personeelsbeleid helpen om jongeren een eerste werkervaring te geven, een toonbeeld vormen van
anti-discriminatie op de werkvloer en als test-case dienen voor het invoeren van een 30-urenweek. Als
stad zelf investeren in dichtbijgelegen diensten creëert zo een win-win: werkbaar werk in eigen stad en
betaalbare, kwaliteitsvolle dienstverlening.

twee. Een beleid op maat van de Gelenaar en de Geelse
zelfstandigen
Keer op keer trekken de Geelse zelfstandigen aan het kortste eind: zij zijn de dupe van de mobiliteitsproblemen in de stad, zij worden letterlijk buitengesloten op Geel Wintert, zij worden geraakt door de talloze
leegstaande winkels in het centrum die ook bij de overblijvende winkels voor minder passage zorgen ...
Stad Geel heeft nood aan een krachtdadig leegstandsbeleid dat volop inzet op een levendige stad met een
sterk winkelhart. Maar Geel verdient meer dan dat: een sterke totaalvisie op economie. Winkels staan niet
los van de productie, die steeds meer terug lokaal gebeurt. Als ambitieuze stad moet Geel inzetten op een
economisch ecosysteem waarin bedrijven elkaar versterken.
Door de industrie aan de rand van de stad te ontsluiten via het openbaar vervoer, aangepast aan de shiften
van de fabrieken, worden deze gemakkelijker bereikbaar voor de werknemers, maar ook voor jongeren in
opleiding. De stad kan daarbij helpen om stageplaatsen te promoten, in het bijzonder voor de vele technische opleidingen die Geel telt.
Ook meer kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang vult een sociaal economisch beleid aan: werkbaar
werk is pas mogelijk als het te combineren is met het gezin. Stad Geel moet hier haar verantwoordelijkheid
opnemen en de kinderopvang uitbreiden, niet terugschroeven.
Een sterk winkelhart in het stadscentrum, met evenementen die de lokale handelaars ondersteunen in
plaats van hen buiten te sluiten zoals op Geel Wintert, maken van Geel een aangename, levendige stad. Dit
moet echter ook aangevuld worden door een sterk aanbod aan buurtwinkels, zeker in de deeldorpen. Door
buurtwinkels te promoten, kunnen de dagdagelijkse aankopen op wandel- en fietsafstand gebeuren, wat
zowel de mobiliteit in het algemeen als de leefbaarheid in de deeldorpen ten goede komt.
Specifiek voor Geel-Centrum zien wij de Markt als het hart, gevoed door 4 slagaders: Nieuwstraat, Pas,
Werft en Stationsstraat. In het bijzonder de verbinding tussen Markt en Stationsplein willen wij versterken
om zo ook het gebruik van het openbaar vervoer te vergemakkelijken.
In de deeldorpen zien we ook een rol voor de stad. Door te evalueren welke stedelijke dienstverlening
beter lokaal kan aangeboden worden in plaats van op één centraal punt, kan de stad ook vanuit haar eigen
werking de leefbaarheid van de deeldorpen versterken.
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8. Democratische stad
Standpunt
We leven in Geel ondertussen met meer 40.000 inwoners samen. De toekomst van onze stad is niet alleen
een zaak van het schepencollege, laat staan van enkele vastgoedmakelaars, maar wel van ons allemaal.
Hoe meer bewoners betrokken worden bij het beleid van onze stad, hoe groter de collectieve kennis,
ervaring, capaciteit en draagkracht. Inspraak en participatie verbeteren het samenleven. En ze zijn essentieel, want iedereen moet meetellen. Mensen uit alle lagen van de bevolking, ook wie in de samenleving
doorgaans onzichtbaar blijft, moet opgezocht, geïnformeerd en betrokken worden.

Wat we willen
Een. Een stad voor de gewone Gelenaar! Niet voor
lobbyisten, grondspeculanten en ontwikkelaars
• We willen echte inspraak en participatie van de Gelenaar. Dat vraagt meer dan een infoavond die niet
meer is dan een persmoment voor de schepen. Wij staan voor openheid en interactie: samen rond de
tafel zitten en samen beslissen.
• Wij willen een stad op mensenmaat. Die bouwen we op van onderuit, met alle inwoners, doordat mensen
zich inzetten, samenwerken, participeren en actievoeren als het moet.
• Met de technologische middelen van vandaag kan de stad via online platformen gemakkelijk en objectief
allerlei bevragingen, peilingen en stemmingen organiseren.
• De stedelijke overheid moet het middenveld ondersteunen. Een sterk ontwikkeld middenveld doet de
democratie opleven.
• In dossiers zoals het kerkenplan willen we de inwoners van de verschillende deeldorpen alsnog inspraak
geven door samen met hen een nieuw plan uit te werken.

Twee. Maak informatie over het reilen en zeilen van de
stad voor iedereen toegankelijk
• Inspraak en participatie beginnen met informatie. De toegang tot informatie over het reilen en zeilen van
de stad moet voor alle inwoners gegarandeerd worden. In het bijzonder de agenda en verslagen van het
schepencollege dienen vrij te raadplegen zijn op de website van de stad.
• Open source online platformen van de stad kunnen alle info groeperen. Deze platformen moeten in
handen van de gemeenschap zijn en blijven.
• Er moeten voldoende openbare plaatsen zijn waar je gratis en onbeperkt online kan gaan.
• Een deur-aan-deur infoblad en specifieke informatiedragers zijn nodig om alle inwoners van Geel, jong
en oud, te bereiken.
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Drie. Maak van de gemeenteraad een democratisch
debatorgaan
• De gemeenteraad moet ernstig genomen worden. Beslissingen moeten er echt voorliggen. Alle problemen en uitdagingen moeten er ter bespreking op tafel liggen.
• De gemeenteraad moet openstaan voor vragen en adviezen uit andere raden en van burgers. Die moeten daar ook toe uitgenodigd worden. En een ‘vragenuurtje’ moet voorzien worden.
• Contracten tussen stad en privébedrijven zijn openbaar te raadplegen.

Visie
Een. Een stad voor de gewone Gelenaar! Niet voor
lobbyisten, grondspeculanten en ontwikkelaars
Slechts 12 procent van de bevraagde Gelenaars in onze Grote Bevraging bij meer dan 700 Gelenaars gaven
aan dat ze het gevoel hebben dat het stadsbestuur rekening houdt met hen. Dat mag niet verbazen. Zo
legde de stad in het Astor-dossier over de zorgtoren in de Klein Veldekensstraat de 2.700 bezwaarschriften
naast zich neer. Ondanks al de klachten uit de wijk geeft het stadsbestuur groen licht aan de projectontwikkelaars van Astor om door te gaan met de bouw van de bejaardentoren.
Het verhaal van Astor is jammer genoeg geen uitzondering in Geel. Ook inzake de ambities en de bouwplannen van voetbalclub ASV Geel was alles al beslist op het moment dat er een infovergadering werd gehouden met de buurtbewoners. Zij mogen dan alleen nog suggesties doen - bijvoorbeeld of ze liever een
bakker dan een beenhouwer of een kapperszaak in het geplande winkelcomplex willen- , terwijl de stad plooit
naar de wensen van de grote projectontwikkelaars. Ook het kerkenplan is kant en klaar voorgesteld aan de
betrokken deeldorpen. Opmerkingen daarop verdwijnen in een verslag dat verder nooit meer gelezen wordt.
Informatie is duidelijk niet hetzelfde als inspraak. Inspraak veronderstelt dat de betrokken mensen mee
mogen en kunnen beslissen over de mogelijke alternatieven die er bij elke grote beleidskeuze bestaan.
Voor PVDA is het antwoord heel duidelijk: het zou een natuurlijke reflex moeten zijn om bij elke beleidsmaatregel het advies in te winnen van de bevoegde adviesraad en van de betrokken mensen. Om zo daadwerkelijk rekening te houden met de bemerkingen die naar voren komen en bovenal om samen tot een
beslissing te komen, niet binnen de muren van het stadhuis.

Twee. Maak informatie over het reilen en zeilen van de
stad voor iedereen toegankelijk
Inspraak en participatie beginnen met communicatie en informatie bestemd voor alle inwoners van de
stad. Als die ontbreken, kan je onmogelijk iedereen betrekken. Onderzoeker Eric Goubin schrijft in het
maandblad van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG): ‘Gemeentelijke communicatie is
de belangrijkste overheidscommunicatie. Van alle overheden hebben burgers het meest vertrouwen in de
lokale overheid. Tegelijk speelt het gevoel van nabijheid.’ Goubin voegt eraan toe dat er twee topkanalen
zijn: de website en het informatieblad, zij bereiken driekwart van de inwoners.
Voor alle inwoners moet er de garantie zijn dat ze toegang hebben tot de info over het reilen en zeilen van
de stad. Open source online platformen – waar iedereen samen aan kan werken onder supervisie van de
stad – kunnen die info groeperen. Ze moeten in handen van de gemeenschap zijn en blijven. Wij willen
gratis wifi bieden in de hele stad. Wij dringen aan op openbare plaatsen waar je gratis en onbeperkt online
kan gaan.
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Drie. Maak van de gemeenteraad een democratisch
debatorgaan
Het schepencollege is nog te vaak een zwarte doos waarin zonder veel transparantie het beleid van de stad
wordt bepaald. Door de agenda en de besluiten van het college op de stedelijke website te plaatsen wordt
dit veel transparanter, wat een gezonde, open discussie over het gevoerde beleid stimuleert.
De gemeenteraad op zijn beurt biedt weinig of geen ruimte voor een echt debat, maar wordt gebruikt als
“afstempelmachine” voor de beslissingen van het stadsbestuur. PVDA pleit ervoor om van de gemeenteraad een democratisch debatorgaan te maken.
De gemeenteraad moet ernstig genomen worden. Beslissingen moeten er echt voorliggen. Alle problemen
en uitdagingen moeten er ter bespreking op tafel liggen. De gemeenteraad moet openstaan voor vragen
en adviezen uit andere raden en van burgers. Die moeten daar ook toe uitgenodigd worden. En een ‘vragenuurtje’ moet voorzien worden.
Verder moet de transparantie ook verzekerd worden door contracten tussen stad en privébedrijven eenvoudig openbaar raadpleegbaar te maken. In autonome gemeentebedrijven horen de oppositie, personeel
en inwoners vertegenwoordigd te zijn.
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9. Actieve stad
Standpunt
PVDA Geel wil dat veel van het populaire vrijetijdsleven ‘op mensenmaat’, lokaal en toegankelijk georganiseerd is: de plaatselijke sportclubs, wandelclubs, kunst- en muziek- groepen, jeugdbewegingen, theatergroepen, jeugdhuizen, seniorengroepen, de vrijetijdsdiensten, de jeugddienst, enzovoort. De lokale overheid erkent en ondersteunt dat veel te weinig. De stad beschouwt verenigingen te veel als ‘uitvoerders’ van
wat er sociaal dient te gebeuren in een stad, maar ontloopt zelf haar verantwoordelijkheid om werkelijk te
investeren via financiële middelen en aanstellen van ambtenaren onder het mom van besparingen. Kortom,
ze investeert meer in prestigeprojecten dan in mensen.

Wat we willen
Een. We zetten in op een betaalbaar en toegankelijk
cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
• We ondersteunen veel meer de kleine initiatieven van burgers en organisaties en niet alleen de grote
prestigeprojecten
• We maken werk van extra zalen voor burgers en verenigingen
• We verlagen de prijs van de huur voor de bestaande accommodatie
• We stellen het stedelijk patrimonium breder open
• We maken een duidelijker overzicht van wat er in de stad beschikbaar is

Twee. We willen maximale logistieke en financiële
ondersteuning voor het verenigingsleven
• We zetten in op maximale ondersteuning van het vrijwilligerswerk
• We verhogen de subsidies voor het verenigingsleven
• We verlagen de drempels om in Geel iets te kunnen organiseren

Drie. We eisen extra aandacht voor mensen die het
moeilijk hebben
• We bereiken ook de moeilijke groepen in het vrijetijdsaanbod
• We maken van de Vrijetijdspas een krachtiger en meer inzetbaar middel
• We zetten in op personeel die de afstand tussen het vrijetijdsaanbod en moeilijk bereikbare groepen
dichten

Vier. We geven meer aandacht aan sport en infrastructuur
• We nemen een voortrekkersrol in onze eigen sportinfrastructuur om een maximaal aantal mensen te
bereiken
• We zetten verder in op openbare indoor en outdoor fitnessruimten
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Vijf. We willen extra aandacht voor de jongeren en
jeugdverenigingen
• We zetten extra in op begeleiding van jongeren die nu de weg naar een vereniging niet vinden
• Bij de inrichting van openbare ruimten, houden we ook rekening met de behoeften van jongeren
• We willen meer financiële ademruimte voor de jeugdverenigingen

Visie
We organiseren de stad zo dat iedereen op een fijne en goedkope manier aan sport, cultuur en ontspanning
kan doen. Zo maken we sport- en vrijetijdsbeleving werkelijk populair. De stad heeft daarvoor heel wat
troeven: openbare gronden waarop we sport- en ontspanningsinfrastructuur verder kunnen uitbouwen. Ons
sport- en vrijetijdsaanbod moet de Gelenaar de mogelijkheid bieden deel te nemen aan activiteiten, vrijelijk
te sporten, muziek te maken of zelf laagdrempelig iets te organiseren. Want er blijven heel wat drempels
bestaan om mee aan sport, cultuur of andere initiatieven te doen. Investeringen in sport- en vrijetijdsaanbod
moeten dan ook gericht zijn op het wegwerken van die drempels.

Een. We zetten in op een betaalbaar en toegankelijk
cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod
In onze Grote Bevraging bij meer dan 700 Gelenaars kruiste 38 procent aan dat het cultuur-, sport-, en vrijetijdsaanbod betaalbaarder en toegankelijker zou moeten zijn. Daarnaast was er nog eens 27% dat vond dat
de (jeugd)verenigingen meer ondersteund zouden moeten worden. PVDA Geel wil dan ook van deze twee
punten haar prioriteit maken. Het verenigingsleven waar mensen elkaar ontmoeten, is het sociaal weefsel
van de stad. Met toegang voor allen, met deelname van allen. Daar leren mensen elkaar kennen, leren ze
samenwerken en zetten ze zich belangeloos in voor de samenleving.
PVDA Geel stelt vast dat de stad op het vlak van cultuur, sport en ontspanning de voorrang geeft aan
grote prestigeprojecten en initiatieven op de Markt. In het kader van de citymarketing werden grote evenementen zoals Geel Wintert en het WK-voetbal gerealiseerd. Wij zijn natuurlijk ook enthousiast over zulke
evenementen. Ze brengen cultuur dichter bij de Gelenaar. Maar we vinden de focus op grote evenementen
heel eenzijdig. Het zijn net de vele kleine duizenden activiteiten van honderden Geelse verenigingen die de
stad maken. Die kleine dagelijkse initiatieven moeten voor de volle honderd procent ondersteund worden.
Er is een nijpend gebrek aan zalen voor verenigingen en feesten. Voor verschillende organisaties en verenigingen is er geen geschikte en goed onderhouden accommodatie. In sommige deeldorpen zijn er bijna
geen feestzalen of vergaderzalen van de stad ter beschikking. Geelse verenigingen moeten dikwijls diep
in hun budget snijden om private (feest-)zalen te betalen. De prijzen zijn deze legislatuur enorm de hoogte
in gegaan voor de huur van accommodaties. PVDA wil de zalen in de stad verhuren aan veel goedkopere
tarieven voor cultuurorganisaties en verenigingen. Daarnaast stellen we het stedelijk patrimonium en de
scholen breder open voor organisaties, kunstenaars en cultuurbeleving.
De stad moet een duidelijke toegankelijke inventaris opmaken van alle ruimtes (sportzalen, vergaderzalen
…) die er in de stad aanwezig zijn, ook in de diverse scholen, en het gebruik ervan optimaliseren. Daarnaast
moet er met alle scholen onderhandeld worden om sport- en vergaderzalen na de schooluren open te
stellen voor verenigingen om een maximaal betaalbaar aanbod voor de Gelenaar te creëren.
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Twee. We willen maximale logistieke en financiële
ondersteuning voor het verenigingsleven
Heel wat lokaal en toegankelijk vrijetijdsleven draait op vrijwilligers. Kijk maar naar de plaatselijke sportclubs, wandelclubs, kunst- en muziekgroepen, jeugdbewegingen, theatergroepen, jeugdhuizen, seniorengroepen enzovoort. Het stadsbestuur zou dat vrijwilligerswerk veel meer kunnen ondersteunen. Maar het
beschouwt verenigingen te veel als uitvoerders van het stadsbeleid. Het stadsbeleid moet echter uitgevoerd worden door betaald stadspersoneel en niet door vrijwilligers. Dat levert ook extra jobs op.
Vergeleken met grote prestigeprojecten steekt de stad ook weinig geld en middelen in al de verenigingen.
Heel wat verenigingen en groepen moeten op zoek naar geld via crowdfunding, kaas- en wijnavonden,
vlaaienslagen of fuiven. En zelfs fuiven worden moeilijk door het gebrek aan goede en betaalbare zalen. De
stad moet financieel meer bijspringen via subsidies. Maar recente maatregelen hebben de financiële druk
juist verhoogd. Er dreigt een verschraling van het aanbod door de financiële strop en de ‘reglementitis’. Het
aanvragen van subsidies en logistieke ondersteuning zou duidelijk, eenduidig en laagdrempelig moeten
zijn (zowel op papier als digitaal).
Een langetermijnwerking is voor de verenigingen zo goed als onmogelijk geworden. De continuïteit van de
organisaties staat onder druk. Het behoud van structurele subsidiëring is voor heel wat organisaties een
kwestie van overleving. Het maatschappelijk verlies door de besparingen zal groter blijken dan alleen het
verdwijnen van enkele organisaties en kleinere initiatieven van evenementen.

Drie. We eisen extra aandacht voor mensen die het
moeilijk hebben
Verenigingen die werken aan ontmoeting en sociale cohesie moeten ondersteund worden. Zeker sport- en
cultuurinitiatieven met een specifieke missie naar moeilijk bereikbare doelgroepen moeten financieel en
structureel beloond worden voor hun inspanningen: in maatschappelijk kwetsbare groepen, initiatieven
voor mensen met een handicap of senioren die uit de boot vallen.
Voor mensen in armoede kent de Geelse Vrijetijdspas (VTP) een groeiende bekendheid. Bij de stedelijke
diensten is het gebruik goed ingeburgerd. Het beeld bij de Geelse verenigingen is iets wisselvalliger. Bij
de jeugdverenigingen zien we een brede toepassing van de VTP-korting. Zij kunnen dit immers ook gevalideerd zien in hun subsidies vanuit de stad. Bij sport- en cultuurverenigingen is het beeld meer wisseld. Er
moet maximaal op ingezet worden om de vrijetijdspas te versterken en uit te breiden. Blijvende structurele
ondersteuning van aanbod en personeel is nodig om de afstand naar mensen in armoede te dichten.

Vier. We geven meer aandacht aan sport en
infrastructuur
Sport en vrije tijd moet populair zijn in de werkelijke betekenis van het woord. Door te sporten leren mensen
elkaar kennen. Een laagdrempelig sportaanbod draagt bij aan een solidaire samenleving. Bovendien is
bewegen en sporten ook gezond. Clubs en infrastructuur zijn daarin belangrijk. Als stad kunnen we op onze
eigen gronden, in onze sporthallen en met onze sportdiensten een voortrekker zijn van een toegankelijk en
rijk sport- en vrijetijdsleven.
We willen openbare fitnessruimtes inrichten waar jongeren goedkoop kunnen komen trainen. Maar de stad
kan ook rechtstreeks tussenkomen als lidgelden een hoge financiële drempel vormen. Fitnessen is een
populaire bezigheid en heel gezond als er een goede begeleiding is. Maar fitnesszalen zijn bijna volledig in
handen van privé-uitbaters. Die hanteren vaak erg hoge prijzen. Met de uitbouw van publieke fitnessruimtes

STADSprogramma GEel 2018

51

en de plaatsing van fitnesstoestellen in de openbare ruimte kunnen jongeren goedkoop aan hun conditie
werken.

Vijf. We willen extra aandacht voor de jongeren en
jeugdverenigingen
Verschillende groepjes jongeren brengen in Geel hun vrije tijd door op de openbare ruimten. Daar is zeker
niets mis mee. Voor jongeren is dit echter niet altijd een positieve keuze. Een deel van de jongeren zou maar
wat graag een alternatieve invulling van hun vrije tijd zien. Deze jongeren zouden een sterke ondersteuning
kunnen vinden in een instuifaanbod, waar onder begeleiding geëxperimenteerd kan worden met verschillende interesses en talenten, en waar jongeren ook een start van antwoord krijgen op ondersteunings- of
hulpvragen.
De openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuisvoelen, met voetbal- en basketbalveldjes,
zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes. Luifels om te schuilen voor de regen en onderdelen van skateparken nemen we op in de officiële lijst van straatmeubilair. Zo maken we het makkelijker die dingen te
plaatsen.
Ook de jeugdverenigingen doen vandaag in onze stad schitterend werk. We hebben het dan over het professionele jeugdwerk dat zich met vaste medewerkers in dienst vooral richt op de maatschappelijk meer
kwetsbare jongeren; maar ook over vrijwillig jeugdwerk – de jeugdbewegingen. Die bezorgen duizenden
jongeren elk weekend en elke zomer de tijd van hun leven. Het jeugdwerk is voor veel jongeren hun tweede
thuis, een plek waar ze zich veilig voelen, vrienden maken en kunnen groeien. Het jeugdwerk haalt jongeren uit hun isolement, doet hen open bloeien en zet hen op weg naar hun eerste job.
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10. Diverse stad
Standpunt
Samenleven doen we in Geel in diversiteit. Je afkomst, religie, geslacht of seksuele geaardheid mag nooit
leiden tot een ongelijke behandeling. Meer dan een op tien Gelenaars heeft geen Belgische herkomst.
Diversiteit is realiteit. Deze diversiteit is volgens ons geen tikkende tijdbom van conflicten maar kan een
troef zijn voor onze stad. Maar dan wel als er ook gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen tegenover
staan. Uit onze Grote Bevraging bij meer dan 700 Gelenaars komt duidelijk naar voor dat mensen discriminatie op de woon- en de arbeidsmarkt niet pikken.

Wat we willen
Een. Een stad waar discriminatie geen kans krijgt
• We voeren proactieve praktijktesten en mystery calls in om discriminatie op te sporen op de woon- en
de arbeidsmarkt.

Twee. Een open stad waar iedereen meetelt
• We zorgen ervoor dat er in de stad genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie wordt
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben.
• Het personeel van de stadsdiensten en van het stedelijk onderwijs wordt een afspiegeling van de diversiteit in de stad door streefcijfers (quota) vast te leggen.
• We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en buurthuizen. Daar kunnen
buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

Drie. Menswaardige opvang van vluchtelingen
• We voorzien een passend woningaanbod voor vluchtelingen die asiel aanvragen.

Visie
Een. Een stad waar discriminatie geen kans krijgt
Zowel onderzoek als de eigen ervaring van werkzoekenden in Geel tonen aan dat nogal wat werkgevers en
interimkantoren een sollicitant geen kans geven als hij Mohamed heet, maar wel als zijn naam Jan is. Ook
als ze allebei hetzelfde profiel hebben en dezelfde antwoorden gaven bij sollicitatietests.
PVDA vraagt een wettelijk kader om praktijktesten en mystery calls mogelijk te maken.
Bij praktijktesten worden er twee gelijkaardige cv’s opgestuurd met telkens één verschil dat tot discriminatie kan leiden (herkomst, leeftijd, handicap, religieuze overtuiging, ...) Praktijktesten zijn belangrijk om
discriminerend gedrag objectief aan te tonen.
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Bij mystery calls wordt een werkgever opgebeld en er zo gecontroleerd of hij ingaat op een discriminerende
vraag van een mogelijke klant.
Praktijktesten kunnen ook gebruikt worden om discriminatie op de woonmarkt aan te tonen. Een experiment in Gent heeft aangetoond dat praktijktesten wel degelijk werken. In Gent blijkt dat in een jaar tijd
de discriminatie van mensen met een beperking gezakt is van 21 procent naar 15 procent. Voor mensen
met een migratieachtergrond was de daling nog een stuk scherper: van 26 procent naar 14 procent. PVDA
betreurt het dat minister Homans blijft weigeren om deze praktijktesten in te voeren. Ook wetenschappelijk
onderzoek van het Steunpunt Wonen, nota bene op vraag van de minister, wijst uit dat praktijktesten nodig
zijn als men discriminatie wil stoppen.

Twee. Een open stad waar iedereen meetelt
Geel wordt steeds diverser. Deze diversiteit houdt grote troeven in, als we erin slagen iedereen gelijke
rechten en kansen te bieden. Dan moeten er voldoende sociale voorzieningen zijn – denk maar aan huisvesting. Zodat er geen concurrentie wordt georganiseerd tussen mensen die maar met moeite toegang
krijgen tot schaarse sociale voorzieningen. Maar net dat gebeurt, met de besparingen in de stadsdiensten
en in het OCMW. Het stadsbestuur houdt de schaarste in stand, zogezegd om geen armen aan te trekken.
Zo organiseert het de concurrentie tussen de talrijke bewoners die recht hebben op sociale voorzieningen.
Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale voorzieningen is een van de voornaamste aanleidingen van
spanningen tussen werkende mensen. Om het leven in diversiteit te doen slagen, moeten we afstappen
van het blinde besparingsbeleid en juist meer investeren. Het stadsbestuur doet het tegendeel. Het blijft
maar besparen.
De stad kan het goede voorbeeld geven en elke vorm van discriminatie in haar personeelsbeleid uitsluiten.
Positief gesteld: er is een ambitieus en geïntegreerd personeelsbeleid nodig met expliciete aandacht voor
diversiteit.
Haar stads- en onderwijzend personeel moet een afspiegeling zijn van de diversiteit van de Geelse bevolking. Via streefcijfers moeten duidelijke ambities geformuleerd worden met betrekking tot de instroom van
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt: mensen met een handicap, jongeren, +55 jarigen,
mensen met een migratieachtergrond.
Dit geldt ook voor de hoogste salarisschalen. Zo tonen we dat de stad iedereen naar waarde schat. De
stad zal hiervoor een andere koers moeten varen. Want dit zal natuurlijk nooit lukken als je meer personeel
afbouwt dan aanwerft. In haar aanwervingsbeleid moet de stad ook bepaalde barrières opheffen. Zo moet
ze bijvoorbeeld meer rekening houden met verworven competenties of met diploma’s behaald in het herkomstland van sollicitanten.
Het is tijd voor een omslag. We laten de stad uitstralen dat we trots zijn op onze diversiteit. Promotiemateriaal toont de stadsbewoners in alle kleuren en vormen, affiches met alleen witte Gelenaars behoren tot het
verleden. We ondersteunen evenementen die de diversiteit in de verf zetten. Iedereen mag weten dat we
trots zijn op elke inwoner van de stad.
Om de ontmoeting tussen de culturen, nationaliteiten en etnische groepen te bevorderen, investeren we
meer in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in buurtwerk en in buurthuizen. Buurthuizen zijn bij uitstek
plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun netwerk versterken en dus beter
kunnen deelnemen aan de samenleving.
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Drie. Menswaardige opvang van vluchtelingen
Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen overleven. Door de globalisering, de economische crisis en de oorlogen – waarvoor het Westen vaak mee de verantwoordelijkheid
draagt – moeten vandaag miljoenen mensen in de wereld op de vlucht slaan. De stad had in 2017
24 opvangplaatsen voor vluchtelingen. Vergelijk dat met 71 opvangplaatsen voor Turnhout, 57 voor Herentals, 44 voor Mol, 22 voor Kasterlee en 18 voor Olen. Deze cijfers maken duidelijk dat Geel echt wel beter
kan.
Wij kiezen ervoor te blijven voorzien in menswaardige opvang van vluchtelingen en de opvangplaatsen op
te trekken. Wie de hel heeft moeten ontvluchten, kan op onze hulp rekenen om in een veilige omgeving
een leven op te bouwen.
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11. Stadsontwikkeling
Standpunt
Geel groeit. Dit maakt van Geel een bruisende, dynamische stad, maar het brengt ook uitdagingen met zich
mee. Stadsbeleid en ruimtelijke planning gaan over het maken van keuzes. Maar wie maakt de stad? Met
wie of zonder wie komt de stadsontwikkeling tot stand? Ten gunste van wie, of ten nadele van wie? Wie
beslist, wie niet?

Wat we willen
Een. Samen stad maken, geen ontwikkeling zonder
inspraak
Bij de opstart van nieuwe projecten hoort de stad echte inspraak te organiseren. Het beleid moet de adviezen van de bevoegde diensten respecteren, maar bovenal ook luisteren naar de buurt. Daarom: draai
de volgorde om: eerst overleg met de buurt, daarna een ontwerp en een planning. Bottom-up wordt zo een
belangrijke karakteristiek van onze stadsontwikkeling.

Twee. Een ambitieus, wervend en globaal
stadsontwikkelingsplan
Een stadsontwikkelingsplan zet als eerste stap het openbaar vervoer, de groene zones en de publieke
voorzieningen op de kaart als stevige ruggengraat. Zo’n plan vormt het frame voor kleinere ontwikkelingsplannen en projecten van stadsvernieuwing, zodat ruimtelijke samenhang, planprincipes en kwaliteit
gegarandeerd blijven.
Het geeft structuur en een kader aan het tijdelijke, het onvoorspelbare en het nieuwe. Zo houdt de stad de
sleutels in handen, in plaats van in snelheid genomen te worden door projectontwikkelaars die hun eigen
agenda doorduwen.

Drie. De stad zelf als de belangrijkste actor in de
ontwikkeling
De stad voert een actieve grondpolitiek. Ze verstevigt haar positie door systematisch zelf gronden te verwerven en wordt zo de belangrijkste speler.
Nieuwe stadsdelen ontwikkelen begint met de aanleg van de gemeenschappelijke ruimte en de ontsluiting
met openbaar vervoer. Investeren in aantrekkelijke stedelijke kwaliteiten zoals infrastructuur (openbaar vervoer, fietspaden…), groen en stedelijke dienstverlening, zorgt voor een hogere grondwaarde. De opbrengst
daarvan komt de stad zelf toe en niet de private ontwikkelaars.
Meerwaarde van private bouwprojecten moet naar de stad terugvloeien in de vorm van een heffing op die
meerwaarde. Met dat geld kan de stad zelf investeren.
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Vier. Planprincipes voor een leefbare, levendige, diverse
en samenhangende stad
•
•
•
•
•
•
•

We zorgen voor integrale wijken. Nieuw ontwikkelde wijken hebben altijd een mix van functies.
We gaan voor korte transportafstanden waarbij de focus ligt op het openbaar vervoer en de fiets.
We opteren voor een geconcentreerde stadsontwikkeling.
We gaan voor een meervoudig en breed gebruik van grotere gemeenschappelijke ruimtes en gebouwen.
Publieke gronden privatiseren we niet langer.
We gaan voor tijdelijk gemeenschapsgebruik van leegstaande terreinen en panden.
We kiezen voor een gevarieerd woningaanbod in elke wijk.

Visie
In de vorige eeuw moedigde het beleid wonen buiten de stad aan. Kosten noch moeite werden gespaard
om elk deel van Vlaanderen te ontsluiten. Tot in de kleinste uithoeken heeft de overheid voor nutsvoorzieningen gezorgd. Wie het zich kon veroorloven, ging buiten de stad wonen, in het groen. Wie niet de middelen had, bleef in de stad. De steden verloederden omdat ze te weinig financiële draagkracht over hadden
en het platteland raakte volgebouwd.
Vandaag spitst het ruimtelijk beleid in Vlaanderen zich toe op bestemmingen en zoneringen. Het beleid
voert een ‘boekhouding’ van de ruimte. Het probeert structuur te brengen in de ruimtelijke warboel en
heeft de mond vol over de noodzakelijke inspanningen van iedereen om de overgang te maken naar een
duurzaam en klimaatvriendelijk gebruik van de ruimte. Terug naar de stad dus. De glorietijd van vrijstaande
woningen buiten de stad lijkt voorbij: ze zijn te groot en te duur in onderhoud en qua energieverbruik. En de
afhankelijkheid van de auto is veel te groot. Maar ook nu zit er een adder onder het gras.
De vastgoedsector herontdekt de stad en mikt op een nieuwe middenklasse van welgestelde gepensioneerden en van jonge tweeverdieners. De nadruk ligt op de bouw van dure appartementen, in nieuwbouw
of op exclusieve lofts in vernieuwbouw. Uitsluitend voor verkoop. Stadsontwikkelingsplannen proberen
vooral kapitaalkrachtige bewoners terug te lokken. En wie nooit de middelen had om naar een betere omgeving te trekken, is ook nu weer gezien. In de stadsdelen waar de vastgoedsector op die manier doende
is, gaan de koop- en huurprijzen steevast omhoog. Wie zich dat niet meer kan permitteren, moet verkassen
naar veel minder aantrekkelijke stadsdelen.
‘Inspanningen van iedereen’ voor een duurzaam gebruik van de ruimte? Er is geen algemeen ‘wij’. Niet elke
stadsbewoner komt met dezelfde kansen aan de startlijn. Stadsplanning wordt onvermijdelijk geconfronteerd
met vraagstukken van verarming, sociale cohesie, ruimtelijke en sociale verdringing, verdeling van de ruimte …

een. Samen stad maken: geen ontwikkeling zonder
inspraak
Echte inspraak geeft de bewoners en betrokkenen de kans om projecten aan te passen en laat nieuwe
noden aan bod komen. Echte inspraak vertrekt van de behoeften in de stad en van de wensen en vragen
van de inwoners. Hoe het niet moet? Eerst met de private ontwikkelaar het plan uitwerken en met dat bijna
kant-en-klare project naar de bewoners gaan. Echte inspraak kan onder vele vormen. Het stadsbestuur
moet daar creatief in zijn, zodat alle bewoners mee zijn en niet alleen de mondigen of de incrowd.
Een goed stadsvernieuwingsproject vertrekt vanuit een diagnose van de lokale problemen en noden.
Samen met de bewoners, het stadsbestuur en de betrokken administraties wordt dan het plan voor de
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buurt uitgetekend. Zo creëer je een draagvlak. Alleen door de wijk te leren kennen van binnenuit weet je
als stadsbestuur wat de draagkracht van die wijk is. Pas daarna kunnen ontwerpers en projectontwikkelaars
een project uitwerken.
Tot slot willen we dat de Geelse stadsontwikkeling bottom-up gaat werken. De tijd van de obligate informatiesessies met eenrichtingsverkeer van bovenuit is voorbij. Het tijdperk van de wakkere burger en van
burgerinitiatieven en burgerbewegingen is aangebroken. De protestacties, bottom-up, tegen stedenbouwkundige ingrepen van bovenaf zijn niet meer te tellen. Creëer ruimte voor lokale initiatieven van onderuit,
moedig zulke initiatieven aan en laat hen onafhankelijk en kritisch werken, in plaats van hen monddood te
maken of in te kapselen in het stedelijke beleid.

twee. Een ambitieus, wervend en globaal
stadsontwikkelingsplan
Bouwen is geen theoretische kwestie maar een kwestie van denken en doen. Van een plan over de bebouwde ruimte mag verwacht worden dat het discussie uitlokt aan de keukentafel, dat men het zich concreet kan voorstellen, dat je goesting krijgt om mee te doen.
Zo’n stadsontwikkelingsplan hoeft geen dik boek te zijn. Dat van Kopenhagen bijvoorbeeld, een stad die
groeit met 10 000 inwoners per jaar, telt 25 pagina’s. Het bevat heldere principes die vele jaren meegaan.
Die principes vertrekken van de woonnoden en de verwachtingen van de inwoners van Kopenhagen.
Het is maar logisch dat wat een stad leefbaar en aangenaam maakt, eerst op de plankaart wordt gezet.
Geen stad die dichtslibt met auto’s, maar een stad met een fijnmazig en stipt netwerk van openbaar vervoer.
Een stad met degelijke fietsinfrastructuur en met mooi verspreide en bereikbare groene ruimtes. Dat komt
op de eerste plaats.
Zonder een jarenlang volgehouden inspanning vanuit een vogelperspectief, met een evenwichtige verdeling van infrastructuur en voorzieningen, heb je geen leefbare en levendige stad. Kopenhagen volgt al sinds
1947 dezelfde planningsprincipes, en staat hoog in de top tien van de aangenaamste steden ter wereld.
Slow urbanism laat doordachte structurele ingrepen toe. Dat gebeurt dan vanuit een visie die gebaseerd
is op een traject, waarin de stad samen met haar bewoners op zoek gaat naar een aangename leefomgeving. Een leefomgeving die ook duidelijk geworteld is in de bestaande situatie. Deze visie steunt op sociale
kennis in ontwikkeling, op een gestage opbouw van inzicht en bewustzijn. Op die manier vermijden we
overhaaste ingrepen die aangedreven worden door de conjunctuur en de waan van de dag. Maar slow
urbanism mag geen voorwendsel zijn voor uitstel. Integendeel, het maakt op korte termijn allerlei dingen
mogelijk. Zo kan een leegstaand kantoor- of bedrijfsgebouw in een wijk tijdelijk een andere missie krijgen,
waar de buurt op dat moment nood aan heeft. En intussen zet die buurt met inspraak het ontwikkelingsplan verder uit.

drie. De stad zelf als de belangrijkste actor in de
ontwikkeling
De private projectontwikkelaar wil de maximale invulling van de bouwrechten op een perceel realiseren.
Maar als dat botst met wat wenselijk is voor de omgeving, lopen projecten vast en wordt de stad geremd in
haar ontwikkeling. Hele buurten worden soms jarenlang gegijzeld in afwachting van de beslissende veldslag. Willen we de stad weer aan het stuur, dan moeten we de publieke eigendom van gronden uitbouwen
in plaats van ze af te bouwen.
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We hebben ook een andere visie nodig op de ruimte die we gemeenschappelijk gebruiken. Nu kennen we
voornamelijk een model van afgebakend privébezit dat bediend wordt door publieke voorzieningen en
openbare ruimte. Als we afstappen van die ‘bedieningslogica’, en van het omgekeerde concept uitgaan,
wordt veel meer mogelijk. Nieuwe stadsdelen ontwikkelen begint dan met de aanleg van de gemeenschappelijke ruimte en met de ontsluiting door het openbaar vervoer. Wanneer plannen voor een nieuwe
woonwijk gemaakt worden, volstaat het niet groen tussen de woningen te voorzien en een boompje in de
straat. Het komt er bij de planning vooral op aan de nieuwe wijk te bekijken vanuit het ruimere kader van
de stad. Hoe zullen de nieuwe bewoners er raken? Wordt het bestaande transportnetwerk niet overbelast?
Zijn de nieuwe bewoners dan toch weer aangewezen op de auto? De stad die vanuit deze visie eerst investeert in aantrekkelijke stedelijke kwaliteiten zoals infrastructuur (openbaar vervoer, fietspaden …) en groen,
realiseert zo een meerwaarde die nadien kan terugvloeien naar de stad.
Hoe doen we dat? Door over te stappen op een heffing op de meerwaarde van private ontwikkelingsprojecten. Dat geld kan dan naar een stedelijk ontwikkelingsfonds gaan, waarmee de stad zelf kan investeren.
We proberen de private inbreng ook te diversifiëren: we werken liever met een gevarieerd consortium van
grote en kleine financiers, crowdfunders inbegrepen, dan met die ene grote ontwikkelaar of financier.

vier. Planprincipes voor een leefbare, levendige, diverse
en samenhangende stad
Geel groeit. De stad leefbaar houden is een grote uitdaging. Elke vierkante meter ruimte is goud waard. De
beste manier om die te laten renderen, is ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen op zo veel mogelijk
manieren ervan kunnen genieten.
De levendigste en aangenaamste buurten zijn die waar de mix van functies zo volledig mogelijk is. Dat
bedoelen we met ‘integrale wijken’, die we ook in de inleiding van dit programma beschrijven. Nieuw te ontwikkelen wijken moeten deze mix van bij het planopzet voorzien: wonen, werken, winkelen, ontspannen,
schoolgaan, zorg, cultuur, groen …
De nabijheid van alle basisfuncties heeft ook een impact op onze manier van verplaatsen. De auto is de
meest ruimte verslindende manier van transport. We kunnen onze steden niet langer blijven inrichten op
die maat, zelfs als we morgen allemaal elektrisch zouden rijden. We streven naar korte transportafstanden
met focus op het openbaar vervoer en de fiets. We maken er werk van dat in 2030 minder dan de helft van
het vervoer in de regio per auto gebeurt. Het merendeel gebeurt te voet, met de fiets of met het openbaar
vervoer.
Geconcentreerde stadsontwikkeling focust eerst gericht op functies vervolledigen of weer aanvullen, en op
bestaande gebieden of wijken optimaliseren die nog niet aan alle planprincipes voldoen.
We plannen een meervoudig en breed gebruik in van de grotere gemeenschappelijke ruimtes en gebouwen:
scholen, sporthallen, de bibliotheek, het cultureel centrum … zodat ze meer uren per dag in gebruik zijn
en minder leeg staan. Breed gebruik zorgt voor levendige stedelijke ruimte door het komen en gaan van
verschillende gebruikers op verschillende momenten van de dag.
Hoogbouw kan, maar enkel als die kwalitatief wordt aangepakt. Compacter bouwen, op kleinere kavels, in
het bestaande weefsel heeft voordelen. Zo verminderen we het ruimtebeslag en dus de verharding, maar
ook de verplaatsingsbehoefte en het energieverbruik. Maar omwille van de leefbaarheid van de omgeving
springen we toch spaarzaam om met hoogbouw. De locatie moet geschikt zijn. Financieel rendement per
m² is geen criterium, meer open ruimte creëren wel.
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We privatiseren niet-gebruikte publieke gronden niet langer, maar we geven ze een bestemming als ruimte
voor gemeenschappelijk gebruik.
We gaan voor tijdelijk gemeenschapsgebruik van leegstaande publieke of private terreinen en panden. Zo
houden we de stad levendig en gaan stadsdelen open waar mensen anders niet zouden komen.
De groeiende verscheidenheid aan gezinsvormen vereist een meer gevarieerd woningaanbod in elke zone,
elk district en elke buurt. We plannen een waaier van allerlei types van woningen aan gevarieerde prijsniveaus in elke wijk. Deze waaier fungeert als basis voor de diversiteit over de hele stad en als een demper
op de woningprijzen.
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geef ons vleugels
Steun onze campagne

v.u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel • Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2018 • Niet op de openbare weg gooien

⊲ kies een affiche en hang ze uit
⊲ like & share onze visuals op
de sociale media

geel@pvda.be
www.geel.pvda.be
Drukkosten: 9 euro
Te koop voor 5 euro of vrije bijdrage

