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Bezoek samen met Sofie en Rita de parlementen

Sofie Joosen en Rita Bellens zijn ondertussen

ruim een jaar aan de slag in de Wetstraat. 

Om dat te vieren, zetten ze de deuren van het

parlement voor u open op 28 november. 

N-VA Duffel nodigt u van harte uit om hun

werkplek in Brussel te ontdekken tijdens een

exclusieve rondleiding. Sofie en Rita zullen

zelf de rol van gids op zich nemen.

Zaterdag 28 november
Vertrek aan station Duffel om 8.50 uur
Voor N-VA Duffel was de klinkende verkiezingsoverwin-
ning op 25 mei vorig jaar een heuglijke dag. Sofie Joosen 
werd verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger en Rita 
Bellens bemachtigde een zitje in de Kamer. Een ongelooflijke 
prestatie, als je weet dat het meer dan dertig jaar geleden was 
dat er nog eens een Duffelaar tot volksvertegenwoordiger 
verkozen werd. En nu hebben we er in één klap twee. 

Een ideale aanleiding om eens een bezoek te brengen aan 
het kloppend hart van onze democratie. Wil je zelf eens op 

het spreekgestoelte staan in het parlement? Houd dan alvast 
28 november vrij in je agenda. Sofie en Rita nodigen die dag 
iedereen uit voor een rondleiding in het Vlaamse en het 
federale halfrond. 

We reizen met de trein naar Brussel 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.

Inschrijvingen en meer informatie?
  www.n-va.be/duffel
  tel. 0477 57 41 93 (Ivan Blauwhoff)
  ivan.blauwhoff@vlaamsparlement.be

Sofie Joosen begeleidt u door het 
Vlaams Parlement.

Rita Bellens is uw gids in de Kamer.

Hopelijk hebben jullie allen genoten van een toffe, zonnige en deugddoende vakantie. Ook onze N-VA-bestuurders, gemeente- en OCMW-raadsleden hebben een fijne en inspi-
ratievolle vakantie achter de rug. Zij staan ook dit schooljaar weer vol enthousiasme voor u klaar. We wensen leerkrachten, leerlingen en ouders alvast een goede schoolstart!
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www.n-va.be/duffel duffel@n-va.be

Nu het speelplein in de Arenbergwijk 

klaar is, komt ook de Mijlstraat aan 

de beurt. Het speelplein daar lag er lange

tijd bij als een groot, en vaak drassig, 

grasplein met slechts enkele speeltuigen. 

De vraag uit de buurt was dan ook groot

om meer uit dit buitengewoon plekje 

te halen. 

Jong N-VA is verheugd dat het gemeentebestuur wil in-
zetten op het avontuurlijker maken van de speelpleinen 
in Duffel. Kinderen moeten immers de kans krijgen hun 
grenzen te verleggen. 

Met de hulp van de plaatselijke scouts, school, kerkfa-
briek en buurtbewoners, heeft het Regionaal Landschap 
Rivierenland een plan opgesteld voor de heraanleg van 
het speelplein in de Mijlstraat. In een eerste fase plantte 

de school al bomen en struiken aan, met hulp van  
Natuurpunt en de Duffelse groendienst. De scouts  
kregen nadien de eer om twee wilgenhutten te bou-
wen. Ook werd er een basketpleintje aangelegd. In een  
volgende fase komen er nog enkele heuvels, nieuwe 
speeltuigen, picknicktafels en een poel.  

Jong N-VA is tevreden met de eerste resultaten. We  
kijken samen met de buurt al uit naar het moment dat 
deze werken volledig klaar zijn.

De gemeenteraad heeft beslist om een extra

camera te plaatsen in de Hermansstraat. Er

is al camerabewaking aan het station sinds

oktober 2013 maar de nieuwe fietsenstal-

ling werd niet door die bestaande camera’s

beschermd. Daar wordt met de extra camera

een mouw aan gepast.

Burgemeester Marc Van der Linden : “De camerabewa-
king werpt duidelijk zijn vruchten af. Sinds de installatie 
is het aantal fietsdiefstallen aan het station spectaculair 
gedaald. We hebben dan ook geen moment getwijfeld om 
de bewaking uit te breiden naar de nieuwe fietsenstalling. 
Zo kunnen we diefstal en vandalisme in de stationsbuurt 
nog beter aanpakken.”

De beelden worden beheerd en bewaard door de veiligheids-
diensten van de NMBS. De politie kan de beelden bij hen op-
vragen. Duffel investeert 10 000 euro in de nieuwe camera.

Wij investeren in uw veiligheid
Veiligheid is voor N-VA Duffel een prioriteit en daar maken we werk van. We doen daarbij ook beroep 
op moderne technologieën. Zo werden recent twee belangrijke stappen in de goede richting gezet.

Avontuurlijk spelen in de Mijlstraat

Camerabewaking stationsbuurt wordt uitgebreid

Jong N-VA is blij dat de kinderen van Duffel hun grenzen kunnen 
verleggen tijdens het spelen.

“Het systeem bestaat uit twee camera’s die op een 
politiecombi gemonteerd worden”, legt Marc uit.  
“De camera’s filmen de nummerplaten van de auto’s.  
Een computer in de combi verwerkt de gegevens. 
Onze politiemensen kunnen dus dadelijk ingrijpen 
als ze op patrouille een wagen tegenkomen die  
gekend is door de politiediensten.”

Ook onze Duffelse N-VA-politieraadsleden zijn zeer 
blij met de aankoop. Koen Frederickx: “Door te inves-
teren in deze technologie zullen de politiecontroles 
veel efficiënter en gerichter kunnen verlopen. Dit is 
een investering die zeker gaat renderen.”

Politieraadslid Chris De Vos treedt Koen bij: “ANPR- 
camera’s hebben hun effectiviteit meer dan bewezen. 
Kijk maar naar Mechelen waar men al jaren, met 

heel veel succes, werkt met vaste camera’s. Dit is een 
belangrijke stap in de goede richting.”

Door de ANPR-camera’s zullen politiecontroles gerichter en efficiënter worden.

Politieraadsleden Marc Van der Linden, Koen Frederickx en 
Chris De Vos zijn tevreden met de aankoop.

Onlangs kocht onze politiezone 
ANPR-camera’s aan. Deze worden 
gebruikt om nummerplaten te herkennen. 
Onze burgemeester en lid van het 
politiecollege Marc Van der Linden 
is zeer tevreden. 

koopt camera’s voor nummerplaatherkenning aan 
Politiezone

Sofie Joosen: “Het probleem sleept al lang aan. In het 
verleden slaagde het gemeentebestuur er blijkbaar nooit 
in om van de Mechelsebaan een prioriteit te maken. 
Het huidige gemeentebestuur wist de laatste jaren door 
overleg met de gouverneur en het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) dit dossier weer vlot te trekken.”

BUURT IS BLIJ MET AANDACHT VOOR VEILIGE FIETSPADEN

Ook buurtbewoonster en N-VA-bestuurslid Katleen 
Beukelaers is verheugd: “De buurt is zeer tevreden 
dat er eindelijk actie zal ondernomen worden. Voor de 
vele fietsers die hier dagelijks passeren zal het een hele 
verbetering zijn. “

Het gaat om een stuk van twee kilometer. De totaal-
prijs van dit project zal ongeveer 5,5 miljoen euro 
bedragen. Het grootste deel van dit bedrag wordt 
gedragen door het Vlaams Gewest (als wegbeheerder) 
en de rioleringssubsidies van de Vlaamse Milieumaat-
schappij.

Het gemeentebestuur zal nog uitgebreid communice-
ren over het verloop van de werken om de hinder tot 
een minimum te beperken.

Minister Weyts maakt geld vrij voor heraanleg Mechelsebaan
Gebruikers van de Mechelsebaan (N14) hebben het vast al gemerkt: de weg is al jaren in zeer
slechte staat. Vlaams volksvertegenwoordiger Sofie Joosen en N-VA Duffel zijn dan ook zeer
tevreden dat Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts geld vrijmaakt voor de noodzakelijke
heraanleg. Daarnaast komen er ook nieuwe fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel.

Buurtbewoonster Katleen Beukelaers: “Voor de vele fietsers 
op de N14 zullen de aanpassingen een zegen zijn.”
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /
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