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40 000 euro subsidies voor Duffelse jeugd

Vrije tijd op maat van alle kinderen  
en jongeren
In Duffel is er een zeer uitgebreid vrijetijdsaanbod voor kinderen en jonge-
ren. Toch vinden jongeren uit de meest kwetsbare gezinnen nog te weinig 
de weg naar de lokale verenigingen. De gemeente en het OCMW gaan 
daarom samen aan de slag om het sport- en verenigingsleven in Duffel 
toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren in armoede. Dat komt 
de weerbaarheid en de sociale ontplooiing van deze jongeren ten goede.

Vlaams minister van Armoedebestrijding 
Liesbeth Homans (N-VA) kende Duffel 
hiervoor recent een subsidie van maar liefst 
40 000 euro toe. Duffel wil een engagement 
op de lange termijn aangaan en de kinderen 
zo snel mogelijk bereiken. Daarom voorzien 
we een aanbod van 0 tot 18 jaar met tal van 
acties. 

Acties voor jong en oud(er)
Zo zal er een jeugdopbouwwerker aan de slag 
gaan, organiseren we een Peuterspeelpunt 
met opvoedingsondersteuning, stellen we een 
kleutermap samen om het kleuteraanbod te 
promoten en realiseren we een materialen-
bank voor het uitlenen van sportkledij en 
-materiaal.

Voor 6- tot 12-jarigen is er onder meer  
trajectbegeleiding naar het sportaanbod 

en een samenwerkingsprotocol. Duffelse 
verenigingen die het samenwerkings- 
protocol ondertekenen, kunnen  
genieten van een nieuwe subsidielijn van 
de gemeente. 

Vlaams volksvertegenwoordiger en  
schepen Sofie Joosen is zeer blij met 
de Vlaamse financiële steun: “Het is 
fijn vast te stellen dat ook een kleinere 
gemeente zoals Duffel, mits een goed 
dossier, Vlaamse subsidies voor de 
vrijetijdsparticipatie van kinderen in 
armoede in de wacht kan slepen. Vanuit 
mijn lokale bevoegdheid hoop ik dan 
ook dat we een goede samenwerking 
met de Duffelse verenigingen kunnen 
opzetten. Zo zorgen we ervoor dat alle 
jongeren de weg naar ons rijke vrijetijds-
aanbod vinden.”

Nieuwjaars- 
receptie

Jong N-VA en N-VA Duffel nodigen 
u hartelijk uit op de nieuwjaars-
receptie van N-VA  Duffel, bij de 
aanvang van het nieuwe werkjaar 
2017. De receptie vindt plaats in 
zaal Alcazar, Handelsstraat 25,  
op zondag 22 januari 2017 vanaf 
11.30 uur.

Naast de traditionele drankjes 
en hapjes die bij zo’n feestelijke 
jaaropening horen, kan u rekenen 
op een woordje van onze  
voorzitter Geert Aerts over het 
reilen en zeilen in de afdeling. 
Maar de blikvanger wordt beslist 
Jan Jambon. Onze vicepremier 
en minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken leidt u op zijn 
kenmerkende wijze het jaar 2017 
in. U komt toch 
luisteren?

Zondag 

22 januari
Vanaf 11.30 uur

Zaal Alcazar

 Schepenen Sofie Joosen en Theo Boel willen kwetsbare jongeren  
de weg wijzen naar het vrijetijdsaanbod.
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Zeeën van licht en ruimte voor ‘t Kofschip
Als u onlangs de Kwakkelenberg passeerde, heeft u ongetwijfeld het nieuwe gebouw van onze gemeentelijke 
school ’t Kofschip bewonderd. Een gebouw met veel grote ramen dat onze leerlingen een open en verrassen-
de kijk op Duffel en de wereld geeft. De eerste fase van de werken is inmiddels afgerond. Terwijl u dit artikel 
leest zijn de kinderen al van de containers verhuisd naar de klassen. De containers achter de school worden 
afgebroken.

Wat is er al klaar?
De kleuters hebben nieuwe klasjes met aangepast sanitair en 
zelfs een speelplaats op een verdieping. Er zijn ook vier nieuwe 
klassen klaar voor de lagere school en een spiksplinternieuwe 
refter. Daar kunnen alle kinderen tegelijk eten. Ze hoeven dus 
niet langer in shiften aan tafel te gaan.

Alle medewerkers, van de architect en de aannemer tot de 
medewerkers van het technisch centrum, de schooldirectie, leer-
krachten en vrijwilligers hebben alles uit de kast gehaald om deze 
eerste fase tijdig rond te krijgen. Een dikke pluim voor hen dus.

Bouwwerken verlopen echter nooit zonder hindernissen en 
ongemakken. Ook dit project kreeg daarmee te maken.  
Dankzij de positieve instelling van iedereen, ook van ouders 
en leerlingen, is het eerste deel van het project succesvol  
afgewerkt.

Tijdens de opendeurdagen van 25 en 26 maart 2017 staan 
onze nieuwe klasjes open om een kijkje te komen nemen.  
Zeker doen! De tweede fase van de werken loopt nog tot 2018.

Akkoord over Duffelse brandweerkazerne
Sinds 1 januari 2015 maakt onze Duffelse brandweer verplicht deel uit van een grotere zone, de zone 
Rivierenland. Daarbij werd een deel van de brandweerwagens overgemaakt aan de zone in haar geheel.  
En daar bleef het niet bij. Ook de kazernes van de individuele gemeenten moesten in Rivierenland 
opgenomen worden. De Duffelse gemeenteraad beslist nu om de kazerne niet aan Rivierenland te verkopen, 
maar ze voor 49 jaar in erfpacht te geven.

Kazerne 49 jaar in erfpacht aan 
Rivierenland

De brandweerzone liet eerder al een 
studie uitvoeren, waaruit blijkt dat de 
Duffelse kazerne slechts voor 40 procent 
voor de zone bruikbaar is. De kazerne 
is dus véél te groot, wat iedereen trou-
wens kan zien en wat de N-VA ook altijd 
gezegd heeft. 

Door de erfpacht blijft de gemeente 
Duffel eigenaar van de grond. De onder-
houdskosten vallen de volgende 49 jaar 
volledig ten laste van de zone. Na die 
periode zou Duffel de kazerne moeten 
terugkopen tegen de geschatte waarde 
die ze dan heeft. De kans dat dit effectief 
gebeurt, is echter zeer klein. Het ziet er 
immers niet naar uit dat Rivierenland 
binnen 49 jaar ophoudt te bestaan. 

Duffel sleept mooie vergoeding uit 
de brand

Burgemeester Marc Van der Linden heeft 
er tijdens de onderhandelingen voor 
gezorgd dat we een mooie éénmalige ver-
goeding van ca. 4,27 miljoen euro krijgen 
van Rivierenland. Dat is geen 40 procent, 
maar 70 procent van de geschatte waarde. 
Bovendien kunnen we beschikken over 
die gedeelten van de kazerne die niet door 
de zone gebruikt worden, uiteraard in 
overleg met Rivierenland.

Dit is kortom een zeer goed akkoord voor 
alle betrokkenen. Tegelijkertijd bewijst 
het ook ons standpunt van 2013 dat de 
kazerne te groot en te duur was, zeker 
omdat we toen al wisten dat we ze aan de 
zone moesten overdragen.

N-VA Duffel in volle actie!

  N-VA Duffel kleurt de jaarmarkt.

  De ledenvergadering was ook dit jaar een schot in de roos. Als gastspreker mochten we Vlaams Parlementslid Manuela Van 
Werde verwelkomen.

  Burgemeester Marc Van der Linden 
sleept 4,27 miljoen euro uit de brand.

  De speech van Annick De Ridder 
(Vlaams volksvertegenwoordiger en 
deelstaatsenator) werd gesmaakt op 
onze jaarlijkse barbecue.

Burgemeester en Jong N-VA slaan aan het bakken

Pannenkoeken voor  
nieuwjaarszangertjes
Op oudejaarsdag trekken de Duffelse kinderen traditiegetrouw al zingend 
van huis tot huis. Jong N-VA Duffel wil de mooie traditie van het nieuwjaars-
zingen ondersteunen. Daarom wordt er, op de laatste dag van het jaar, een 
standje opgetrokken waar burgemeester Marc Van der Linden en de Jong 
N-VA’ers pannenkoeken zullen bakken. 

Dit jaar vind je dat standje in Duffel-West. Alle nieuwjaarszangertjes krijgen 
een lekkere pannenkoek en een kopje warme chocomelk. 

De zangertjes zijn welkom op 31 december van  
10 uur tot 12 uur aan de Hondiuslaan 28.
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achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers
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www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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
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