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Duffelse financiën op het juiste spoor

Schuldgraad daalt opnieuw
Onze gemeente kan een mooi financieel rapport 
voorleggen voor 2016. Niet alleen werd er een posi-
tief eindresultaat op de jaarrekening geboekt, ook de 
openstaande schuld van de gemeente daalt opnieuw 
met maar liefst 1,75 miljoen euro. Een tweede sterke 
daling op rij en dus een stapje verder op de goede 
weg. De schulden waren immers verviervoudigd 
onder het vorige bestuur.

Kompas wijst terug in de goede richting
Gemeenteraadslid Ivan Blauwhoff is blij met de cijfers: “Het 
saneren van de financiën was één van onze prioritaire doelstel-
lingen bij het begin van deze legislatuur. Toen de N-VA in 2013 
in het gemeentehuis kwam, bedroegen de jaarlijkse uitgaven een 
miljoen euro meer dan de inkomsten. 

En de grote facturen, voor onder meer de nieuwe brandweerka-
zerne en de nieuwe sporthal, moesten nog volgen. Onze gemeen-
te voldeed dan ook niet aan de nieuwe strenge eisen die onder-
tussen door de Vlaamse overheid werden opgelegd en ingrijpen 
was nodig. Ik ben zeer verheugd dat dit nu zijn vruchten afwerpt 
en dat het financiële kompas terug in de goede richting wijst.”

Verzekeringen en leningen herbekeken
Burgemeester Marc Van der Linden vult aan: “Wij zetten de 
tering naar de nering en we kijken voortdurend waar het beter 
kan. Zo bespaarden we maar liefst 150 000 euro door het herzien 
van onze lenings- en verzekeringsportefeuille. 

Onze financiën ogen eindelijk terug gezond en kunnen tegen  
een stootje. Dat is nodig want in de toekomst wachten er nog  
uitdagingen. Het is de vaste wil van mijn bestuursploeg om op 
de ingeslagen weg verder te gaan.

We blijven de volgende jaren verder investeren waar nodig,  
bouwen de schuld verder af en houden zowel de personen- 
belasting als de onroerende voorheffing op het laagste tarief  
van heel het arrondissement Mechelen.”

Voor het tweede jaar op rij  
zorgt de N-VA voor  

een schuldvermindering. 

Tijdens de vorige legislatuur 
waren de schulden namelijk 

verviervoudigd.

Evolutie openstaande schuld gemeente Duffel
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Een avond vol energie
Energie is heel aanwezig in onze levens: zonnepanelen, Turteltaks, tekorten aan isolatiematerialen en nog zo-
veel meer. Maar wat kan een burger doen? Wat is de rol van de gemeente in heel dit verhaal? Om een antwoord 
te zoeken op deze vragen zetten N-VA Duffel en schepen van Energie Rita Bellens hun schouders onder het 
debat over ‘Energie en het lokale bestuur’ dat op 16 mei in de parochiezaal van de Mijlstraat plaatsvond.

Het was een daverend succes: van in en bui-
ten Duffel waren geïnteresseerden afgezakt 
om te luisteren naar een gesprek tussen 
Duffelaar Ronnie Belmans, hoogleraar 
aan de KU Leuven en CEO van Energy-
ville, N-VA-energiespecialist en Kamerlid 
Bert Wollants en IGEMO-directeur Peter 
De Bruyne. Luc Huysmans, journalist bij 
Trends, modereerde.

Volgens Ronnie Belmans produceren gezin-
nen in de toekomst steeds meer energie via 
zonnepanelen en warmtepompen en ver-

delen ze deze energie via een slim netwerk. 
Het is aan gemeentes om in haar regelge-
ving rekening te houden met deze evolutie. 
Bert Wollants gaf enkele voorbeelden van 
een energiezuinig gemeentelijk beleid. Led-
lampen in straatverlichting of een betere 
isolatie van gemeentelijk eigendom kunnen 
flinke besparingen op de energiefactuur 
opleveren. Peter De Bruyne bood een mooi 
overzicht aan van het grote aanbod om 
burgers te begeleiden in duurzaam energie-
verbruik. Energiescans van je huis, ver-
strekken van energieleningen, premies voor 

isolatie,… lokale overheden nemen hierin 
telkens het voortouw en maken zo burgers 
wegwijs in de verschillende systemen, pre-
mies en leningen.

Na een spannend debat waarin de verschil-
lende sprekers hun ideeën verdedigden, 
was er voldoende ruimte voor de aanwezi-
gen om vragen te stellen aan de sprekers. 
Nadien praatte iedereen nog lang na bij een 
welverdiend glaasje. Een geslaagde avond!

Bezoek de parlementen met 
Sofie en Rita
Vorig jaar organiseerde N-VA Duffel een bezoek aan 
de Wetstraat, de werkplek van onze parlementsleden 
Sofie Joosen en Rita Bellens. 

Het bezoek was een gigantisch succes en daarom zorgen 
we opnieuw voor een exclusieve rondleiding in het klop-
pend hart van onze democratie. We reizen met de trein 
naar Brussel op zaterdag 18 november om 9 uur en zijn 
terug om 17 uur. Afspraak aan het station van Duffel 
om 8.50 uur. Deelnemen is volledig kosteloos. Treinrit, 
lunch en drankje worden u gratis aangeboden.

N-VA Duffel 
schenkt 500 
euro aan vzw 
Haarwensen
Op 11 juni vond het 
achtste ‘Laat ontbijt’ van 
N-VA Duffel plaats. Op 
deze mooie zondagmorgen 
kon een volle zaal in het 
Gildenhuis genieten van een heer-
lijk ontbijtbuffet en een fijn gesprek 
met Kamerlid Valerie Van Peel. 
Zoals elk jaar overhandigde burge-
meester Marc Van der Linden een 
cheque van 500 euro aan een goed 
doel. David Schroeven, Duffelse 
kapper en medebestuurder van 
vzw Haarwensen, nam de cheque 
dankbaar in ontvangst. 

David: “Jaarlijks verliezen 500 
kinderen hun haren door een 
behandeling tegen kanker. Met 

Haarwensen willen we zoveel mo-
gelijk kinderen helpen om weer met 
een volle haardos door het leven 
te gaan. Maar goede haarwerken 
en pruiken zijn vaak onbetaalbaar 
en vaak wordt er slechts een klein 
gedeelte door de verzekering ver-
goed. Wij willen deze kinderen de 
keuze bieden uit een grote collectie 
pruiken van hoge kwaliteit, en 
door donaties en financiële giften 
kunnen we de pruiken kosteloos 
aanbieden.”

  Wanneer?  Zaterdag 18 november 
  Waar?  Samenkomst station Duffel   
  om 8.50 uur

Meer informatie en inschrijven:
www.n-va.be/duffel 
0477 57 41 93 (Ivan Blauwhoff) 
ivan.blauwhoff@vlaamsparlement.be
Wees snel! Er zijn maar 100 plaatsen.
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Het zomert (nog na) bij N-VA Duffel

Gene Thomas 
Op de spetterende Duffelse 11 juliviering was Gene Thomas één  

      van de blikvangers.

Lochtfest 
Sfeer, lekker eten en heerlijke drankjes maakten van Lochtfest   

      opnieuw een succes.

Theater Water 
Theater Water viel ook dit jaar in de  

      smaak bij de aanwezigen.

11 juliviering 
Zoals elk jaar deelde N-VA op 11 juli weer bloemen en Vlaamsche  

      Leeuw uit aan al wie in Duffel vlagde met de Leeuw. 

Costa Duffla 
Het strandje 2017 was een schot in de roos.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


