Veranderingen in OCMW en woonzorgcentrum p.2

DUFFEL

    duffel@n-va.be I
ZONDAG

11 juni 2017
11 uur

Gildenhuis
Duffel

Duffel is bij-vriendelijke gemeente p.3

DE BRUG

www.n-va.be/duffel I jaargang 2017 I nr. 2 I juni

V.U.: GEERT AERTS, MERODESTRAAT 18/2 2570 DUFFEL

Lokalen Chiro Duffel-West in
handen gemeente
“

Laat ontbijt met
Valerie Van Peel
Toen we in 2010 met onze reeks
‘Laat ontbijt met …’ begonnen,
kwamen er in eerste instantie
vooral mannen aan het woord.
Siegfried Bracke, Huub Broers,
Marc Hendrickx, Theo Francken,
Marc Descheemaecker en Peter
De Roover waren allen te gast in
Duffel.
Vorig jaar was er een trendbreuk
met Zuhal Demir (ze is sindsdien
niet meer uit het nieuws geweest).
En dit jaar komt Valerie Van Peel
naar Duffel om het over gezondheidszorg te hebben.
Interessant wordt het, zoals steeds,
zeker! Vragen zijn toegestaan,
daartoe gesterkt door het immer
aantrekkelijke en lekkere buffet,
want luisteren gaat altijd beter op
een prettig gevulde maag. Iedereen
is welkom!
Schrijf u in via 0496 53 59 90 of
via hans.cauwenbergh@n-va.be.
Uw inschrijving is definitief na
storting van 15 euro op rekeningnummer BE 72 9796 1530 1216
van N-VA Duffel, met vermelding
van ‘Laat ontbijt” + namen deelnemers’. Kinderen jonger dan
12 jaar eten gratis.

Dankzij de ruil van de pastorie Sint-Martinus met de lokalen van Chiro
Duffel-West huizen nu alle Duffelse jeugdbewegingen in gemeentelijke gebouwen. Hiermee heeft de N-VA een belangrijk programmapunt
verwezenlijkt. “Chiro Duffel-West kan nu rekenen op de uitstekende
ondersteuning van de gemeentelijke technische dienst voor het onderhoud van haar lokalen”, zegt bevoegd schepen Rita Bellens.
Gebouwenruil met pastorie

Op de gemeenteraad van mei stemde
Duffel in met de ruil van de pastorie
Sint-Martinus en de lokalen van Chiro
Duffel-West aan de Muggenberg. De
gemeente was eigenaar van de pastorie, de
kerkfabriek van de lokalen. De kerkfabriek betaalt 65 000 euro aan de
gemeente om het verschil in prijs tussen
de twee panden te overbruggen. “Dankzij deze ruil huist Chiro Duffel-West als
laatste Duffelse jeugdbeweging eindelijk
ook in gemeentelijk eigendom”, verklaart
een tevreden Rita Bellens.
Rita pleegde namens de gemeente overleg
met de kerkfabriek, die vragende partij
was om de pastorie weer in handen te

krijgen. Een schatter bepaalde de waarde
van beide panden, waardoor de ruil in alle
transparantie kon plaatsvinden.
De pastorie werd eigenlijk enkel nog
gebruikt door de kerkfabriek en het was
voor de gemeente belangrijk om onderdak
voor Chiro West te verzekeren.

N-VA heeft hart voor jongeren

N-VA Duffel is blij dat dankzij dit initiatief een belangrijk onderdeel van haar
verkiezingsprogramma is verwezenlijkt.
Jonas Jaspers, voorzitter van Jong N-VA
Duffel: “De N-VA heeft duidelijk een hart
voor de jongeren in haar gemeente. Nu
heeft elke jeugdbeweging haar eigen lokalen, door de gemeente onderhouden.”

“De Chiro kan voor onderhoud van de
gebouwen rekenen op de gemeente.”
schepen Rita Bellens
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OCMW en woonzorgcentrum

Ook hier werkt de
verandering!
Er zijn ingrijpende wijzigingen op til bij het OCMW
en het woonzorgcentrum (WZC). Zo komt er een
gloednieuw dienstencentrum, dat informatieve,
vormende en recreatieve activiteiten zal aanbieden.
De bedoeling is om zo de zelfredzaamheid en het
sociale netwerk van de gebruikers vergroten.

 CMW-Voorzitter Theo Boel en N-VAO
raadsleden Liliane, Isabel en Glenn leggen de
nadruk op goed gebruik van middelen om
een betere zorg te garanderen.

De locatie van het dienstencentrum wordt Kwakkelenberg 1.
Door de verhuis van de sociale dienst en de volledige administratie naar het gemeentehuis is er daar immers ruimte vrijgekomen. De opening van de nieuwe lokalen is voorzien voor de
herfst van 2018. In het dienstencentrum zal er ook een peuterspeelpunt zijn.

Verenigingen betrokken bij dienstverlening

Een nieuwe stuurgroep zal het ganse traject volgen. Dat is handig omdat sommige keuzes niet kunnen wachten tot de maandelijkse bijeenkomst van de OCMW-raad. Verenigingen worden
bovendien betrokken bij de keuze van dienstverlening. Het
OCMW gaat zeker niet in concurrentie met die lokale verenigingen maar kiest net voor samenwerking.
Eind 2017 wordt de dienstencheque-onderneming onderdeel
van een nieuwe vereniging die op haar beurt ingebed wordt
in het Dienstencentrum. De PWA wordt overgeheveld naar de
VDAB.

Meer comfort en gezonde voeding in WZC

Om het comfort van de bewoners van het WZC te verhogen,
wordt er in de loop van 2018 zonnewering geplaatst. Er komt
ook een mobiele kookunit, ‘gesponsord’ door de opbrengst van
de restaurantdagen. De kookunit laat toe om te koken in de
gemeenschappelijke ruimtes, met inbreng van de bejaarden.
Tijdens de restaurantdagen werd alvast een geslaagde demonstratie gehouden.

Daarnaast loopt er een proef met een broodbuffetwagen. Hier is
de bedoeling om verschillende soorten broodbeleg, yoghurt en
fruit aan bejaarden aan te bieden. Dat moet meer participatie en
een gevarieerde voeding bevorderen en ondervoeding tegengaan.

Studie brengt sterktes bejaardenzorg in kaart

Het woonzorgcentrum werd ook aan een kwalitatief onderzoek
onderworpen. Het beleid was al langer vragende partij hiervoor.
Door de samensmelting van gemeente en OCMW belandde
deze vraag in een stroomversnelling.
De vraag waarop de studie een antwoord wilde geven, was hoe
we het WZC kunnen verzelfstandigen en versterken door de
kwaliteit van de werking te verhogen, de middelen gerichter in
te zetten en zowel bewoners, personeel en klanten beter kunnen
ontvangen.
De zéér praktische aanbevelingen die hieruit voortvloeiden,
laten gemeente en OCMW toe om meer en betere aandacht te
besteden aan de behoeften van bewoners en personeel.
Want dàt is natuurlijk waar het om draait: een verantwoorde
inzet van middelen en personeel voor een betere zorg voor de
bewoners.

duffel@n-va.be
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Duffel is een bijvriendelijke gemeente
Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. Het gaat
echter niet goed met deze insecten. Hun aantal krimpt
snel. Een daling in het voedselaanbod, minder nestplaatsen, het gebruik van pesticiden en de infectie
met varroamijt maken het leven voor onze bijen niet
makkelijk. Daarom is de gemeente Duffel actief bezig
om hun leefomgeving te verbeteren. De ondertekening
van het charter bij-vriendelijke gemeente maakt dat
engagement concreet.
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“Met schitterende insectenhotels
verwent de gemeente de bijen.”
schepen Sofie Joosen

Minder pesticiden, meer bloemenweides

In Duffel zullen we bijvoorbeeld geen pesticiden meer gebruiken
op de openbare domeinen. Waar mogelijk zaaien we ook
bloemenweiden in. Een mooi voorbeeld hiervan is het bloemenperk aan het gemeentehuis. In het park kan je dan weer schitterende nieuwe insectenhotels bewonderen.
Ook in onze Samentuin Ganzenhofkes tonen we dat groenten kweken op een biologische manier kan. Duffelaars kregen
tijdens de bebloemingsactie bovendien een pakketje wildebloemenzaad om in hun tuin of bloempot voedsel voor bijen te
voorzien.

Burgers en ondernemers dragen steentje bij

Onze Duffelse ondernemers en landbouwers kunnen eveneens
een belangrijke rol spelen in de verrijking van de gemeentelijke
biotopen. Door kleine ingrepen op en rond een bedrijf kunnen
we samen van Duffel een bij-vriendelijke omgeving maken.

Traditie in nieuw kleedje
Foto: Koen Bauters

Vlaanderen Feest! is in Duffel traditiegetrouw een
gezamenlijke organisatie van de Cultuurraad en
het gemeentebestuur. Dat is dit jaar niet anders, al
verandert er wel het een en ander.
De festiviteiten verhuizen van domein ‘De Locht’ naar het
Kapelplein in Duffel-Oost. Nieuw is ook dat we een leuk kinderprogramma voorzien. Yevgueni, de Vlaamse muziekgroep rond
zanger Klaas Delrue, zal op zaterdag 8 juli de hoofdact zijn van
Vlaanderen Feest!

Uitkijken naar een groot Vlaams feest

Ook schepen van Feestelijkheden Sofie Joosen kijkt uit naar 8
juli: “Vlaanderen Feest! wordt een leuke avond voor alle Duffelaars, jong en minder jong. Yevgueni is een zeer mooie hoofdact
en ook de vooruitzichten voor het verdere programma zijn
veelbelovend. Zoals elk jaar zullen verschillende Duffelse

Dit jaar verwelkomen we onder meer de band Yevgueni.
verenigingen mee hun schouders zetten onder het evenement
door gezellige drank- en eetstandjes te voorzien.”

Vlaanderen Feest! is volledig gratis. Het evenement vindt plaats op zaterdag 8 juli 2017 op
het plein aan de Bruul (kapel).
• Het kinderprogramma begint om 18 uur.
• Het tussenprogramma is voorzien om 19.30 uur.
• Yevgueni treedt op om 21 uur.
www.n-va.be/duffel

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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.
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