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Duffel krijgt speelbos
Eind vorig jaar besliste de gemeente om het binnengebied vlakbij het gemeentelijke containerpark tussen
de Berkhoevelaan, Katelijnsesteenweg en Hoogstraat om te vormen tot een speelbos. Daarmee is een
belangrijke N-VA-doelstelling uit het beleidsakkoord bijna gerealiseerd.
bouwgrond in Duffel, besloot het schepencollege om het gebied
toegankelijk te maken voor het publiek. Het bestaande bosje
wordt uitgebreid met nieuwe aanplantingen. Verschillende trage
wegen maken de plek makkelijk bereikbaar. Het speelbos komt
er in samenwerking met de gemeentelijke diensten, IGEMO, het
Agentschap Natuur en Bos, Bos-Plus en studiebureau Omgeving.

“In het speelbos zal onze
jeugd onbekommerd
kunnen ravotten.”
schepen Rita Bellens

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Rita Bellens is blij dat
Duffel er een gezellig bos met voldoende speelgelegenheid voor
kinderen bij krijgt: “Hier zal onze jeugd onbekommerd kunnen
ravotten.”
Eind vorig jaar vond er al een infovergadering plaats voor de
buurtbewoners. De ontwikkeling van het speelbos zal in twee
fasen gebeuren. Eerst worden de nieuwe bomen geplant in
overleg met het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos.
In fase twee plaatsen we de speeltuigen in het bos.
De gebruikte gemeentegronden vormden een deel van een groter
woonuitbreidingsgebied, maar omdat er geen tekort is aan

De buurtbewoners kregen meer informatie over het speelbos op
een infovergadering.

Eerste hondenweide
voor Duffel
Onze gemeente kent veel groen en open
ruimte waar baasjes graag met hun hond
gaan wandelen. Het is er echter verplicht
om je hond aan de leiband te houden. Om
honden de kans te geven vrij rond te lopen,
zal de gemeente een hondenweide inrichten
ter hoogte van de Standplaats en de Gele
Weg. De opening is voorzien tegen de zomer.
Zo komt Duffel tegemoet aan de terechte
vraag van veel hondeneigenaars. Terwijl de
honden ravotten, kunnen de baasjes een
praatje met elkaar slaan. Daarom wordt de
weide uitgerust met banken, een speeltoestel
voor honden en hondenpoepvuilbakken.

Vanaf de zomer kunnen honden op deze plek vrij rondlopen, belooft schepen
Sofie Joosen.
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Gemeente blijft investeren in Technisch Centrum
Bevoegd schepen Rita Bellens zorgt er ook in 2017 voor dat de mannen en vrouwen van het Technisch
Centrum voldoende middelen en materiaal hebben om hun werk goed te kunnen doen. Tegelijkertijd wil de
N-VA investeren in een milieuvriendelijk Duffel.
Daarom kocht de gemeente twee nieuwe auto’s aan die op
aardgas rijden. Eén wagen is al geleverd, een tweede werd
besteld. Binnenkort krijgt het Technisch Centrum ook een
nieuwe minitractor met frontkeerborstel om de openbare
weg nog efficiënter te onderhouden. Het personeel verdient
immers degelijk materiaal om haar taken naar behoren uit
te voeren. En u verdient een mooi onderhouden openbare
ruimte.
Het Technisch Centrum voert talloze taken uit om ons dorp
piekfijn te houden: van groenonderhoud tot schone straten, van herstellingswerken aan het openbaar domein tot
materiaal voor de activiteiten van de verschillende Duffelse
verenigingen en strooizout voor de winterse wegen.
 et personeel van het Technisch Centrum zal Duffel nog beter
H
kunnen onderhouden vanaf dit jaar.

Gymhal weer stapje dichterbij
Duffel is een heuse sportgemeente, met een rijk aanbod voor gezonde vrijetijdsbesteding. Het is altijd de
ambitie geweest van N-VA Duffel om onze sportclubs zo goed mogelijk te ondersteunen. Met de plannen
voor een nieuwe gymhal zetten we weer een belangrijke stap in de goede richting. Honderden Duffelse
gymnasten zullen er hun sport in optimale en veilige omstandigheden kunnen beoefenen.
Aparte gymhal is noodzaak

Oefening Geeft Kracht is met 511 aangesloten leden de grootste
sportvereniging van Duffel. Die kinderen beoefenen hun sport
nu in de turnzalen van de gemeentelijke scholen. Maar de plafonds zijn daar te laag om oefeningen te doen op de trampoline,
aan de rekstok en de ringen. Valkuilen zijn daar ook niet aanwezig, terwijl de turnzalen veel te klein zijn voor een tumblingbaan
of om een vloeroefening uit te voeren.

De turnopstellingen die wel kunnen, moeten elke training
worden opgebouwd en afgebroken en opgeborgen in ruimtes die
daarvoor ongeschikt zijn. OGK moet dure turntoestellen dan
ook in twee- of drievoud aankopen om op elke locatie te kunnen
gebruiken.

Niet over één nacht ijs gaan

Hoewel een gymhal dus zeker voordelen biedt, wilde de N-VA
niet wild investeren in megalomane projecten. Wij waren dan
ook zeer verheugd dat OGK zelf met het voorstel
kwam om mee te investeren in een nieuwe gymhal. De club brengt 250 000 euro eigen middelen
in, bovenop de gemeentelijke investering van 650
000 euro.
Voor de locatie en het concept gingen we evenmin over één nacht ijs. Intercommunale IGEMO
onderzocht in een studie potentiële locaties aan
de hand van criteria zoals mobiliteit, kostprijs
en nutsvoorzieningen. Daarbij kwam een locatie
naast het Technisch Centrum in de Norbertijnerlei als beste uit de bus. De komende maanden
onderzoeken we de haalbaarheid van een gymhal
verder en werken we concrete plannen uit.
Onze dank gaat ondertussen uit naar de vele
vrijwilligers en leden van onze talrijke sportclubs.
Hun inzet en engagement doen het Duffelse
sportleven bloeien.

duffel@n-va.be
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Jong N-VA Duffel kiest
nieuw bestuur
De leden van Jong N-VA Duffel verkozen
onlangs een nieuw bestuur. Jonas Jaspers
(23, student politieke wetenschappen)
blijft de komende twee jaar voorzitter.
Pieterjan Heynen is de kersverse ondervoorzitter,
terwijl Glenn Asselberghs herkozen werd als secretaris. Isabel Glorie leidt ook de volgende twee jaar
de financiën in goede banen. Het bestuur bestaat
verder uit Sofie Joosen, Simon Tytgat en Wannes
Wagemans.
“Ik heb een fantastische ploeg van geëngageerde
jongeren achter mij staan”, aldus voorzitter Jonas
Jaspers. “Bij ons krijgen jongeren de kans om mee te denken, te durven en vooral te doen. Onze inbreng in Duffelse dossiers voor de
jeugd en een verkozen volksvertegenwoordiger bewijzen dat ideeën en plannen werkelijkheid kunnen worden.”

N-VA-nieuwjaarsreceptie was weer groot succes
Op 22 januari bracht de nieuwjaarsreceptie van N-VA Duffel
honderden mensen samen in
zaal Alcazar.
Voorzitter Geert Aerts schetste de stand
van zaken in Duffel, minister Jan
Jambon gaf uitleg bij de landelijke
politiek. Beiden legden ze nadruk
op de verandering, die meer en meer
zichtbaar wordt.

Plein achter Sint-Martinuskerk omgedoopt tot Louis Selsplein
Door de bouw van een appartementenblok aan de
parking achter de Sint-Martinuskerk ontstond de
noodzaak voor een nieuwe stratennaam voor het
plein achter de kerk. De keuze viel om historische
redenen op de naam ‘Louis Selsplein’.
Louis Sels senior was burgemeester van Duffel van 1896 tot
zijn overlijden in 1912. Hij was ook de grondlegger van de
intensieve glasteelt in onze gemeente en verre omstreken.
Met een kwalitatieve teelt in 70 serres was hij zijn tijd ver vooruit. De serres bevonden zich onder meer naast de plaats die nu
gebruikt wordt als parking voor Duffel-centrum. Het lag dan
ook voor de hand om zijn naam voortaan een zichtbare plaats
te geven in de gemeente.

www.n-va.be/duffel
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Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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Zolang Turkije
onze waarden met
de voeten treedt,
mag het geen
EU-subsidies
krijgen.

Kamerlid Rita Bellens

Uw Duffelse stem in de Kamer
Turkije, respecteer
de democratie!

Nucleaire ontwapening? Ja.
Kernwapenverbod? Neen.

Sinds de poging tot staatsgreep die het land afgelopen
zomer kende, neemt de Turkse president Erdogan
het steeds minder nauw met persvrijheden en
democratische principes. Tegelijkertijd ontvangt
Turkije subsidies van Europa om haar democratische
instellingen te ontwikkelen. Dit is een vreemde en
moeilijk te begrijpen tegenstelling.

Einde 2016 woedde er een hevige discussie over
kernwapens. De aanleiding was een resolutie van
de Verenigde Naties om onderhandelingen over een
verbodsverdrag voor nucleaire wapens op te starten
in maart 2017. België stemde tegen, tot ergernis van
de voorstanders van het verbod.

Onlangs was Rita Bellens in Brussel aanwezig op een manifestatie
van gevluchte Koerdische parlementsleden. Terugkeren naar
Turkije houdt een gevaar in voor hun veiligheid. Koerdische
activisten worden op basis van flinterdunne bewijzen opgepakt
en opgesloten. Oppositiekranten doekt men simpelweg op.
Critici snoert men de mond.
Dit stopt trouwens niet aan de Turkse grens. In ons land
intimideert men Turkse ouders omdat ze hun kinderen volgens
Erdogan naar de ‘verkeerde scholen’ sturen. De Turkse minister
van Buitenlandse Zaken beschuldigde ons land er zelfs van
terroristen te helpen.
Deze gang van zaken is verontrustend. Voor Rita verdient een
Turkije dat minderheden onderdrukt of de vrijheid van meningsuiting niet respecteert geen plaats binnen de Europese Unie. Dit
standpunt verdedigde zij ook tegenover de Turken bij de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Bovendien
eist Rita dat de Turkse overheid stopt haar problemen te exporteren
naar ons land en onze Turkse gemeenschap te verdelen.
In het federale parlement heeft Rita ondertussen samen met
andere N-VA-parlementsleden en leden van de meerderheid een
resolutie ingediend om de toetredingsgesprekken tussen Turkije
en de EU stil te leggen. Zolang Turkije democratische waarden
met voeten treedt, moeten de EU-subsidies voor Turkije worden
bevroren.

Voor alle duidelijkheid: N-VA is voorstander van nucleaire
ontwapening. Nooit Meer Oorlog is een basisprincipe van het
Vlaams-nationalisme. Elk initiatief voor kernontwapening krijgt
dus in principe onze aandacht. Maar om een kans op slagen te
hebben en onze steun te verdienen, moet dit initiatief voldoende
zin voor realisme aan de dag leggen.
Een verbodsverdrag voor kernwapens is niet realistisch. Voorstanders beweren dat voldoende steun voor het verdrag morele druk
zal zetten op landen om het verbod ook te ondertekenen.
Waarschijnlijker lijkt het dat op het einde van de rit de hele wereld, behálve de kernwapenstaten het verbod zal hebben ondertekend. Dan houden deze staten gewoon hun kernwapens bij en
staan we even ver als nu.
In elk geval: Rita betreurt de Belgische tegenstem. België had zich
beter onthouden om een voorzichtig positief signaal te geven.
De N-VA meent niettemin dat enkel een multilaterale, realistische
en pragmatische aanpak op de lange termijn resultaten kan
boeken. Hiervoor is overleg nodig met alle landen, ook de kernwapenstaten, om tot een volledige nucleaire ontwapening te
komen. De N-VA nam daarom al in 2015 het voortouw met een
resolutie die streeft naar een kernwapenvrije wereld.
Een vraag? Een suggestie? Rita helpt je graag verder!

rita.bellens@n-va.be

Een echte
‘dierenpolitie’
draagt zorg voor
het welzijn van
onze dieren.

Vlaams Parlementslid Sofie Joosen

Uw Duffelse stem in het
Vlaams Parlement
N-VA maakt werk van
dierenwelzijn

Gemeente en OCMW gaan
zeer nauw samenwerken

Sinds Vlaanderen bevoegd is voor dierenwelzijn – en
de N-VA met Ben Weyts de minister hiervoor levert
– volgt Sofie Joosen dit thema van zeer nabij op in
het parlement. Haar ervaring als Duffels schepen
voor Dierenwelzijn komt daarbij goed van pas.

Duffel heeft, net zoals de andere Vlaamse
gemeenten, een afzonderlijk OCMW-bestuur naast
het gemeentebestuur. Beide besturen voeren een
sociaal beleid op vlak van onder meer onderwijs,
seniorenbeleid en woonbeleid.

Vlaanderen breidde onlangs de capaciteit van de inspectiediensten nog met zestig procent uit, waardoor deze diensten
kunnen evolueren tot een echte ‘dierenpolitie’. Met meer
controles en sancties dringen we ook in Duffel het aantal
inbreuken op het dierenwelzijn terug. Tegen de broodfok
van honden treedt de minister eveneens krachtdadig op.

Ook bij cultuur, sport en jeugd verliezen ze het sociale aspect
nooit uit het oog. “Om een nog samenhangender en doeltreffender
sociaal beleid te voeren, zullen OCMW en gemeente binnenkort
veel nauwer gaan samenwerken”, zegt schepen Sofie Joosen.

Katten worden gechipt

Zwerfkatten vormen in Duffel een probleem. Daarom zette
schepen Sofie Joosen al een doelgerichte en diervriendelijke
sterilisatiecampagne op. Nu katten, zoals al jaren gangbaar is
bij honden, ook verplicht gechipt moeten worden, krijgt de
schepen er een doeltreffend middel bij in de strijd tegen
zwerfkatten.
De informatie van de chips wordt in een nationale databank
geregistreerd. De voordelen zijn duidelijk: verloren diertjes
kunnen met hun eigenaar worden herenigd, de (malafide)
handel in katten wordt beter gecontroleerd en we kunnen
de sterilisatie van katten makkelijker opvolgen.

Het OCMW en de gemeente blijven juridisch gezien twee
aparte rechtspersonen, maar de gemeenteraad wordt vanaf
2019 tegelijk ook OCMW-raad. Wie in 2018 verkozen wordt als
gemeenteraadslid zetelt dus meteen ook als OCMW-raadslid.
Bovendien zullen er ook maar één gemeentesecretaris en één
financieel beheerder meer zijn en wordt de meerjarenplanning
voortaan samen opgemaakt.
Het samenvoegen van de administraties van gemeente en OCMW
zorgt bovendien voor meer efficiëntie en minder kosten. En
doordat de gemeenteraad het volledige sociale beleid van de
gemeente vorm zal geven, winnen we ook aan directe democratie.
Een vraag? Een suggestie? Sofie helpt je graag verder!

sofie.joosen@n-va.be

