
Een Brug tussen u en ons

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar hier zijn we dan met ons eerste num-

mer van het N-VA-blad ‘De Brug’. Méér dan twee jaar geleden verscheen een nulnum-

mer ter gelegenheid van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Ondertussen heb-

ben wij echter niet stil gezeten. Integendeel, uit het samenkomen van een aantal

Vlaamsvoelende gelijkgezinden ontstond een heuse N-VA-afdeling in Duffel. Het kon

toch niet dat in onze gemeente geen Vlaams-democratische partij zou bestaan. Die par-

tij hebben we op de sporen gezet. Een aantal stevige locomotieven hebben aan de kar

getrokken en de Duffelse N-VA-trein is beginnen rollen.

Ondertussen is er al heel veel gebeurd. De komende gemeenteraadsverkiezingen lieten

ons niet toe onze afdeling langzaamaan op te bouwen.  We zijn dus nog in volle ont-

wikkeling. Toch hebben we al belangrijke beslissingen moeten nemen. Eén daarvan is

de kartellijstvorming samen met CD&V. Waarom de N-VA in Duffel kartel vormt

met CD&V leest u verderop in dit blad. Belangrijk om weten hierbij is echter dat wij

hieromtrent niet over één nacht ijs gegaan zijn. De beslissing is goed doordacht en door

onze leden democratisch goedgekeurd.

Vanwaar de naam van ons blad?  Elke rechtgeaarde Duffelaar zal niet veel problemen

hebben om de verklaring ervan te vinden.  De brug in Duffel is wijd en zijd bekend.  Iedereen is hier van ‘ginder-

over’, maar de brug zorgt er voor dat dit toch één grote gemeente is, zij het dan geografisch gespleten door de

Nete. ‘De Brug’ is ook een brug tussen u en ons. Dit blad wil een gids zijn waarin wij u meedelen hoe de N-VA

tegenover deze gemeente en het besturen ervan aankijkt en waarin wij voorstellen lanceren om het dagelijkse leven

in Duffel verder te verbeteren.  Het zal een kritische blik werpen op de gemeente. We zullen goedkeuren wat goed

is, maar ook stevig uit de hoek komen als het niet loopt zoals het moet. Daarbij zullen we ook telkens proberen

alternatieven te formuleren of redenen aan te halen waarom dingen beter wèl of niet gedaan worden.  

Wij hopen een viertal keer per jaar met dit blad

een brug te kunnen slaan tussen u en ons door u

over de Duffelse N-VA en zijn werking in de

gemeente te informeren. Graag horen we natuur-

lijk uw reacties. Wij hebben het warme water niet

uitgevonden en zeker zal er een en ander te ver-

anderen of te verbeteren zijn aan onze werking en

zelfs aan dit blad. Nog liever hebben we dat u met

ons meewerkt. Verderop in dit nummer kunt u

zich opgeven als medewerker/sympathisant van

de N-VA Duffel. Wij hopen u talrijk te mogen ver-

welkomen.

Geert Aerts
voorzitter N-VA Duffel
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Op zaterdag 12 augustus stoken we het houtskool gloeiend heet voor de eerste
zomerse eetdag van de N-VA Duffel in het groene kader van Domein De Locht in Duffel.

Inschrijving kan tot 7 augustus bij 
Rita Bellens, T. 0495 288  131- E-post: rita.bellens@n-va.be

Koen Frederickx, T. 0497 759 490 - E-post: koen.frederickx@n-va.be 

Geert Aerts - E-post: geert.aerts@n-va.be 



Natuurlijk kan dit anders: als we allemaal te voet of met de
fiets zouden gaan, was het probleem onmiddellijk opgelost.
Alleen: het durft hier in Vlaanderen nogal eens regenen of
erg koud zijn in de winter.  Of misschien woon je zo ver dat
te voet of met de fiets geen oplossing is en dat je toch de
auto moet nemen. Daarom denkt de N-VA dat het noodza-
kelijk is dat er een en ander verandert. Wij zijn van mening
dat het aanleggen van een uitgebreid rond punt aan het
gemeentehuis het probleem gedeeltelijk zou kunnen verhel-
pen. Het zou echter te gemakkelijk zijn te menen dat dit dè

oplossing is voor het probleem. Ook aan ronde punten komen er uiteindelijk files als de verkeers-
aanvoer te groot is. Daarom is het ook nodig dat een 2de Netebrug, waarvan reeds jaren sprake is,
er uiteindelijk komt.  Hoe en waar deze brug moet komen, dient onderwerp te zijn van verregaan-
de studie én raadpleging van de bevolking. 
Doorstroming N-14 / N-108 De N-VA ziet de N-14 die Duffel langs de brug doormidden snijdt zeer
duidelijk als een doorgangsweg. Deze belast geen van beide dorpskernen effectief. Indien de hier-
boven vermelde punten verwezenlijkt worden, zal de N-14 als doorgangsweg ook in de toekomst,
en beter, zijn rol kunnen blijven vervullen. Daarbij komt nog dat de op handen zijnde aansluiting van
de N-108 met de Ring in Lier de N-14 gevoelig zal ontlasten. Er is bijgevolg geen enkele nood-
zaak aan een verdere uitbouw van een ring rond Duffel. Er valt natuurlijk nog veel meer te
zeggen over een goede mobiliteit in onze gemeente en zelfs al wordt wat hierboven beschreven
staat, gerealiseerd, dan blijven er nog belangrijke dingen te doen.  Uit RESPECT voor u en voor
Duffel komen we daar in een van onze volgende uitgaven zeker op terug. 

WAAROM EEN VLAAMS KARTEL?

FEEST VLAANDEREN NOG?

De N-VA gaat in Duffel samen met de CD&V naar de verkiezingen. Vreemd? Eigenlijk helemaal niet.
De partijprogramma’s liggen op lokaal vlak zeer dicht bij elkaar, al legt elk van beide kartelpartners
zijn eigen accenten en blijft elke partner ook trouw aan zijn eigen ideologie. Het is eerder een zaak
van gezond verstand. Samen staan we sterker!                                              
Natuurlijk speelt ook het bestaan van het kartel op nationaal vlak hierin een rol.  Daar heeft het
Vlaams Kartel zijn deugdelijkheid al bewezen. Dat we de lijn ook op Duffels gebied doortrekken is
dan ook alleen maar logisch. En verder is het tijd om naar de toekomst te kijken: liever dan louter
kritiek te spuien, wil de N-VA mee een opbouwende rol in de gemeente spelen. Daar moet elke
Duffelaar beter van worden.

ELKE DAG IN DE FILE AAN DE BRUG: 
KAN DAT ÉCHT NIET ANDERS?

Jazeker feest Vlaanderen! Op 11 juli viert heel Vlaanderen het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap. Maar is dat ook (nog) zo in Duffel? Reeds enkele jaren zetten alle cul-
tuurverenigingen hun beste beentje voor om van 11 juli een echt feest te maken.

Iedereen kon op domein De Locht genieten van volksspelen, optredens (zelfs multicultureel, zoals
dat ook hoort in het hedendaagse Vlaanderen), hapjes en drankjes. Iedereen kon ook deelnemen
aan de spelen of volkssporten. Kortom, het feest van de Vlaamse Gemeenschap was een feest voor
iedereen, jong en oud, voor de hele familie. Tot onze grote verbazing merkt de N-VA dat dit jaar het
groots opgezet namiddaggebeuren van de vorige jaren ingeperkt werd tot een avondprogramma
met slechts één zanger. Verder niets! Hoewel de N-VA Jan de Wilde een geweldige zanger vindt en
wij blij zijn dat wij hem ook eens in levende lijve in Duffel kunnen zien en horen, vinden wij deze
beperking van het Vlaamse feest toch ongehoord. Wij betreuren dan ook dat een feestelijke namid-
dag herleid werd tot één optreden. Binnen de Duffelse cultuurraad hebben enkele mensen zich
geëngageerd om van het feest van de Vlaamse Gemeenschap écht een feest te maken. We moe-
ten echter vaststellen dat deze werkgroep enkel op papier bestaat. Hiermee willen we zeker niet
zeggen dat deze mensen hun werk niet doen, wel integendeel. Het is onze schepen van Cultuur,
Guido De Clerck, die  steeds de beslissingen van de werkgroep negeert en aanpast. Met de argu-
menten van de werkgroep wordt dikwijls geen rekening gehouden. De N-VA vreest dat men het
feest van de Vlaamse Gemeenschap stilletjes op een zijspoor wil zetten. We zien het dan ook als onze
taak in de komende jaren deze viering te herwaarderen en terug uit te bouwen tot een ware feest-
dag van de Vlaamse Gemeenschap uit RESPECT voor U, voor Duffel en voor Vlaanderen zelf!

Actief meewerken aan onze campagne? Bel naar



DE N-VA PLEIT VOOR EEN MIDDENSTANDSRAAD

OP NAAR 8 OKTOBER

Duffel kent in vergelijking met sommige andere gemeenten
nog een bloeiende middenstand, maar alles kan beter!
Zowel in den ‘Oost’ als in de ‘West’ is er een vereniging die
door activiteiten de plaatselijke buurtwinkel en
middenstand wenst te promoten. Uiteraard bereiken
zij niet elke individuele winkelier van heel de gemeen-
te.  Duffel is nu eenmaal vrij groot.
De N-VA pleit daarom voor de oprichting van een
middenstandsraad, waarin elke handelaar zich op
één of andere manier vertegenwoordigd ziet.  

De laatste jaren zien we een tendens van inplanting van
enorme baanwinkels en grote winkelcentra, dikwijls
buiten de gemeente.  De N-VA ziet dit met lede ogen

aan, vooral ook omdat deze cen-
tra niet bijdragen tot het sociaal-
culturele leven van de gemeen-
schap. Deze economische leegloop
van de winkelkernen leidt tot een
financiële kater. Hij zorgt bovendien
voor grotere mobiliteitsproblemen en
toenemende afhankelijkheid van de
vergrijzende bevolking. Een bijko-
mend gevaar is de vermindering van
de natuurlijke sociale controle in de
dorpskernen van onze gemeente.
De N-VA pleit daarom voor een kern-

versterkend beleid gesteund op een degelijk mobiliteitsplan.
We denken hierbij vooral aan een doordacht parkeerbeleid,
ruime aandacht voor fietsers en voldoende plaats voor voet-
gangers. ‘De Steen des Aanstoots’ op het Kiliaanplein moet
DRINGEND vervangen worden door een duidelijk zichtbaar
alternatief.  

Meer over het mobiliteitsprobleem en N-VA-voorstellen hier-
omtrent leest u verder in ‘De Brug’.

‘ER IS NOG WERK

AAN DE WINKEL!
UIT RESPECT

VOOR U 
WIL DE N-VA 

ZICH DAARVOOR

INZETTEN.’

0497 75 94 90 of stuur een briefje naar Kremerslei 7.

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Hier en daar zijn in het dorp al de eerste borden verschenen. Ook
wij zullen u op allerlei manieren trachten te overtuigen uw stem aan ons te geven. 
Gezien de N-VA ervoor gekozen heeft in kartel op te komen met CD&V is het uiterst
noodzakelijk u wegwijs te maken op die kartellijst.
De N-VA neemt op de lijst van het Vlaams kartel de plaatsen 6, 10 en 23 in. Het is
voor onze N-VA-kandidaten enorm belangrijk dat u voor AL ONZE DRIE KANDIDA-
TEN stemt. Hoe meer voorkeurstemmen zij behalen, hoe meer kans er is dat zij ook
daadwerkelijk verkozen worden. Wie deze kandidaten zijn, verneemt u later nog. 

Omdat dit eigenlijk de eerste ‘echte’ Brug is die u van ons krijgt, denken we dat het ook wel interessant is dat we ons aan u
voorstellen. Wie is die N-VA hier in Duffel eigenlijk? 

GEERT AERTS KOEN FREDERICKX WILLEM GLORIE RITA BELLENS
Voorzitter Secretaris Schatbewaarder Bestuurslid

Leraar Maatschappelijk assistent Student Zaakvoerster
geert.aerts@n-va.be koen.frederickx@n-va.be willem.glorie@n-va.be    rita.bellens@n-va.be

Samen proberen wij de N-VA ook in Duffel tot een succes te maken.  Het spreekt vanzelf dat u erg welkom bij ons bent als u
daaraan wil meewerken.

Vlaams kartel CD&V-N-VA

6 N-VA

10 N-VA

23 N-VA
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■■■■     Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

■■■■     Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. 

VOORNAAM EN NAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL:                                     E-POST:                                                  GEBOORTEDATUM:     /       /

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E-post: info@n-va.be

TERUGSTUURBON✂

www.n-va.be

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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Onlangs erkende het Vlaams Parlement de
Vlaamse gebarentaal als een taal, even-
waardig aan het Nederlands. Aan de basis
van deze unanieme beslissing ligt Vlaams
parlementslid Helga Stevens (N-VA). Deze
dove advocate zet zich sinds jaren in opdat
doven en slechthorenden een volwaardige
plaats in de samenleving kunnen innemen. In
het Vlaams Parlement wist zij de collega’s van
het nut van haar voorstel te overtuigen. 
De erkenning van de
Vlaamse gebarentaal
is voor Helga geen
eindpunt. De vol-
gende stap is de uit-
breiding van het
aantal tolkuren en
een regeling beko-
men voor het onze-
kere statuut van
gebarentolken. 

DREIGT STILLE DOOD VOOR

JEUGDSANCTIERECHT?

De moorden in Brussel en Antwerpen hebben de
politieke neuzen zo brutaal op de feiten geduwd
dat maatregelen zich opdringen. De dodelijke
aanslagen kwamen er niet zomaar. Het heeft te
maken met een gebrek aan opvoeding en pre-
ventie, maar ook met de onmacht om  jongeren
te bestraffen die de normen en de waarden van
onze samenleving weigeren te eerbiedigen. 
De politieke wereld in Vlaanderen wil dat jeugdi-

ge criminelen passend gestraft worden, in de hoop
dat ze na verloop van tijd weer integreren in de maat-
schappij. Maar zoals in België zo vaak het geval heb-
ben Vlamingen en Franstaligen over het hoe en wat
een andere mening. De paarse regering wil die tegen-
gestelde visies in een compromis met mekaar verzoe-
nen. Het resultaat is er dan ook naar: een wet die nie-
mand tevredenstelt, een gemiste kans! Daarom
vraagt N-VA-voorzitter Bart De Wever de overhe-
veling van Justitie naar de gemeenschappen.

HARDWERKENDE VLAMING…
‘200.000 nieuwe jobs’, ‘minder belastingen’, ‘aandacht voor de

hardwerkende Vlaming’,… Stuk voor stuk kreten van de
VLD om aan te tonen dat ze goed bezig zijn. Uit

onderzoek door het weekblad Trends, blijkt nog-
maals dat deze kreten niet meer zijn dan holle reto-

riek: koppels uit de hogere middenklasse, kunnen
na aftrek van belastingen en na het ver-

rekenen van sociale premies en kortin-
gen, minder uitgeven dan kop-
pels met een lager loon. Hard
werken loont dus niet!

…VERDIENT BETER!
Integendeel! Het paarse regeringsbeleid van Verhof-
stadt ontmoedigt werken en ondernemen.
Dat uitgerekend een regering met een liberale premier
dit systeem in stand houdt, is onbegrijpelijk. Is dit de
prijs die VLD’er Verhofstadt moet betalen om overeind
te mogen blijven? De ‘hardwerkende Vlaming’ ver-
dient beter! Vandaar dat de N-VA een pak maatre-
gelen voorstelt om onder andere de lokale eco-
nomie aan te zwengelen.
Wie dit plan wil ontvangen, kan het aanvragen via
info@n-va.be  of T. 02 219 49 30.

■ BOURGEOIS VDT. VROUW(EN)!  
De mediacampagne van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois voor meer topvrouwen
bij de Vlaamse overheid, blijkt een succes. Bijna de helft van de 671 sollicitanten voor de 32 vacante
topfuncties is een vrouw. “Dat is een fantastische vooruitgang,” zegt minister Bourgeois tevreden.
“Uiteraard worden alle sollicitanten beoordeeld op hun kwaliteiten. De job gaat naar de beste kandi-
daat, man of vrouw. Maar bij een gelijkwaardige kwalificatie na de volledige selectieprocedure, zal de
voorkeur wel uitgaan naar de vrouwelijke sollicitant”, aldus Bourgeois. 


