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Gemeente koopt oud postgebouw
Het gemeentebestuur van Duffel is de nieuwe eigenaar van het oude
postgebouw langs de Gustaaf Van der Lindenlaan. Kostprijs: 600 000
euro. “De locatie van het oude postgebouw maakt het tot een belangrijke
schakel in het lokaal strategisch project Netebrug”, zegt N-VA-schepen
van Ruimtelijke Ordening Rita Bellens.

Naar jaarlijkse traditie organiseren
N-VA Duffel en Jong N-VA Duffel
weer hun gezamenlijke barbecue.
U wordt op 10 september begroet
door onze burgemeester en gemeenteraadsleden, onze OCMW-voorzitter
en -leden en parlementsleden Rita en
Sofie.
Naast de gebruikelijke barbecuelekkernijen (kwaliteit verzekerd!)
serveren we u dit jaar als spreker ook
Kris Van Dijck, N-VA-burgemeester
van Dessel en sinds 1995 Vlaams
Parlementslid (kwaliteit nogmaals
verzekerd).
Volwassenen betalen 18 euro,
kinderen jonger dan 12 jaar
10 euro. Inschrijven kan via
hans.cauwenbergh@n-va.be of
0496 53 59 90.
Uw inschrijving is geldig na
storting van het correcte bedrag op
rekeningnummer BE 72 9796 1530
1216 van N-VA Duffel, met de
vermelding ‘Barbecue 10/9/16
+ namen deelnemers’.
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Door de aankoop
kunnen we het
plein tot aan de
Nete een mooie
invulling geven.
schepen Rita Bellens

De aankoop maakt het mogelijk om een
mooie ruimtelijke invulling te geven
aan het gebied vanaf het plein tot aan de
overzijde van de Nete, ter hoogte van de
parking achter de Handelsstraat. Voor de
exacte invulling wordt een wedstrijd uitgeschreven. Ontwerpers zullen in hun visie
rekening moeten houden met pleinfuncties
die de Duffelaars belangrijk vinden.

Gebouw blijft voorlopig niet leegstaan
“Het is nog echter te vroeg om te stellen
dat er een park zal komen op de locatie”,
vervolgt Rita. “Het postgebouw zelf krijgt
mogelijk voorlopig een administratieve
functie. De politie zou er bijvoorbeeld
onderdak kunnen vinden. De ruimte die zij
nu nog innemen in het gemeentehuis kan
dan opgevuld worden door administra-

tieve diensten van het OCMW. Tot er een
definitief ontwerp is, blijft het gebouw dus
geenszins leegstaan. Ik verwacht dat het
ontwerp in 2018 klaar zal zijn, waarna de
burger er ook zijn zegje over mag doen.”
Het postgebouw zal dienen als uitwijkmogelijkheid voor jeugdhuis Den Daak.
De jongeren krijgen weldra een volledig
nieuwe stek naast de Plaza. Maar tot het
moment dat het nieuwe gebouw af is, zullen
ze tijdelijk onderdak vinden in het oude
postgebouw.
Uiteindelijk zal het postgebouw, eenmaal
de site een definitieve bestemming heeft en
alle plannen goedgekeurd zijn, afgebroken
worden.
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N-VA Duffel bezoekt
de parlementen

Aankoop terreinen is rond

Toekomst VV Duffel definitief verzekerd
In de vorige editie van De Brug stonden we al stil bij de aankoop van de terreinen van VV Duffel door de
gemeente. Ondertussen is de aankoop volledig rond. Onze redactie zat samen met schepen van Sport Sofie
Joosen en met Ivo Magriet, bestuurslid van VV Duffel én van N-VA Duffel.
Er valt nu waarschijnlijk
wel een zware last van de
schouders van VV Duffel?
Ivo: Dat mag je zonder
overdrijven zeggen.
VV Duffel draait
op vrijwilligers die
veel tijd en energie
steken in de uitbouw
van de club. Maar
zonder zekerheid
over de terreinen
was de toekomst van
VV Duffel hoogst
twijfelachtig.
We zijn dan ook
ontzettend opgelucht
en tevreden dat die
onzekerheid van de
baan is. Nu de club
een vaste stek heeft,
kunnen we naar de
toekomst kijken.
Sofie: Ik ben al
vanaf de start van mijn
schepenmandaat bezig
met de aankoop van de
voetbalterreinen. Eerst

onderhandelen met de
erfgenamen van Jos van den
Taey, later met de nieuwe
eigenaar van de terreinen.
Daarnaast moest er nog

de stedenbouwkundige
administratie voor de nieuwe
Duiveltjesvelden in orde
komen en was er de procedure
voor de aankoop zelf. Maar

eind goed, al goed! Als ik
de opluchting lees op de
gezichten van de mensen
van VV Duffel, vergeet ik
het vele werk. Ik ben blij
dat we dit hebben
verwezenlijkt.

Wat maakt deze
club zo uniek?

N-VA Duffel wenst de vele jeugdige
en minder jeugdige voetballers van
VV Duffel heel veel succes voor de
toekomst.

Ivo: Dat is de
jeugdwerking. Daar
zetten we prioritair
op in en daar zijn we
ook heel fier op. We
bieden een gezonde
vrijetijdsbesteding
aan 180 lokale
spelertjes. Bovendien
bestaan ons eerste
elftal en de reserven
voor meer dan
de helft uit eigen
jeugd. Dat doen
weinig clubs ons na.
Onverantwoord geld
over de balk smijten
om toch maar in een hogere
reeks te spelen, zullen we dus
zeker niet doen.

Duffelse terrasjes: het hele jaar door
Tot voor kort had Duffel geen terrasreglement.
Daardoor was er heel wat onduidelijkheid voor
onze horeca-uitbaters. Met het nieuwe terrasreglement worden de rechten en plichten voor horeca en
gemeente duidelijk gesteld. Nieuw is dat uitbaters
kunnen kiezen voor een seizoensterras of voor een
terras dat een heel jaar door blijft staan.
Sinds het rookverbod kreeg het gemeentebestuur vaak de vraag
van horeca-uitbaters om hun terras het hele jaar te kunnen
laten staan. Bovendien zorgde het jaarlijks afbreken, opbergen
en terug opstellen voor heel wat extra werk voor onze horecazaken. Het nieuwe reglement komt aan hun vraag tegemoet.
“Terrasjes zijn niet alleen voor de Duffelse horecazaken een
grote meerwaarde, ze brengen ook leven en energie in ons
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Op zaterdag 16 april blies onze afdeling verzamelen aan
het station van Duffel voor een trip naar Brussel. Daar
bezochten we het Vlaamse en federale parlement. Rita Bellens
een Sofie Joosen lieten meer dan honderd leden en andere
geïnteresseerden zo kennismaken met het kloppende hart van
onze democratie.
Om 10.30 uur trok één groep naar het Vlaams Parlement onder
de deskundige begeleiding van Sofie en Ivan Blauwhoff. De
andere groep vatte de verkenning van Kamer en Senaat aan
samen met een gids. ’s Middags nuttigden we samen in de
indrukwekkende Lokettenzaal van het Vlaams Parlement een
uitstekende maaltijd. Na de middag wisselden de groepen voor
een bezoek aan het andere halfrond.
Rita maakte van de gelegenheid gebruik om de bezoekers te
vertellen over het reilen en zeilen in de Kamer. Daarnaast putte

Burgemeester scoort
10 op 10
Onlangs testte het Nieuwsblad de
toegankelijkheid van de 308 Vlaamse
burgemeesters. Elk van hen kreeg eenzelfde
e-mail van een inwoner met de vraag voor
een afspraak om een aanslepend probleem
in zijn straat te bespreken. Onze eigen
burgervader Marc Van der
Linden antwoordde binnen
het uur en scoorde zo het
maximum van de punten.
10 op 10 voor Marc dus.
Proficiat!

de gids uit de rijke geschiedenis van het federale parlement, met
talloze anekdotes. Wist je bijvoorbeeld dat de troon waarop de
koning de eed aflegt een prefab-stuk is dat ligt opgeslagen in de
kelders van het parlement?
Ook in het Vlaams Parlement staken de bezoekers heel wat op.
Ze bezochten de commissiezalen en natuurlijk het parlementaire
halfrond. Ook de vele kunstwerken die her en der in het Vlaams
parlement tentoongesteld staan, werden deskundig toegelicht
door Sofie en haar medewerker Ivan.

N-VA schenkt
keramiekoven
aan vzw Marjan
De Duffelse vzw Marjan
ondersteunt personen met een
beperking in de ruimst mogelijke
zin. Een geweldig initiatief dat
alle steun verdient. Dat dacht ook
N-VA-bestuurslid Walter Sels. Hij
schonk een keramiekoven aan de
vereniging. Leon Verelst nam het
cadeau in ontvangst in aanwezigheid
van onze burgemeester. N-VA
Duffel wenst vzw Marjan alvast veel
‘bakplezier’.

Duffel vlagt op 11 juli!

Zoals elk jaar trekken de N-VA-bestuursleden op 11 juli op pad door
de gemeente om de Duffelaars die hun huis tooien met de Leeuwenvlag een kleine attentie aan te bieden. We starten met onze rondgang
in de late namiddag.
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straatbeeld”, zegt schepen van Lokale Economie Sofie Joosen.
“Met deze maatregel willen we de horeca ondersteunen. Zij zijn
immers een belangrijke partner in een bruisende gemeente.”

www.n-va.be/duffel

Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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

/

/

