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V.U. Geert Aerts
Mechelsesteenweg 418
2500 Lier

N-VA afdeling
Duffel nodigt u uit
op haar
LAAT ONTBIJT
MET BRACKE

Zondag 10 oktober 2010
vanaf 11 uur
Zaal Gildenhuis
Stationsstraat 1 – Duffel
10 € per persoon /5 € kinderen
van 4 t.e.m. 12 jaar
Er wordt kinderanimatie
voorzien.
Inschrijven voor 3 oktober:
via e-post aan
rita.bellens@n-va.be
en betaling op rekening
979-6153012-16
of bij een bestuurslid
(contactgegevens op bladzijde 3).
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Duffel

DE BRUG

N-VA scoort hoog in Duffel
Terwijl ik dit schrijf, is Di Rupo nog altijd met de preformatie bezig. Het spreekt
bijgevolg vanzelf dat ik hier moeilijk actueel kan zijn.
We kijken daarom even terug naar de resultaten van de federale verkiezingen: het
prachtige resultaat voor de N-VA was onverhoopt, ook in Duffel. We behaalden
quasi 34 % van de stemmen voor de Kamer en zelfs meer dan 37 % voor de Senaat.
Bijna hadden we zelfs een Duffelse vertegenwoordigster in de Kamer gehad. Rita
Bellens kwam net 80 stemmen tekort. Dat is jammer - voor Rita zelf, maar ook voor
de N-VA in Duffel én voor Duffel.
Toch heeft dit ons optimisme niet aangetast. We zijn ervan overtuigd dat er voor de
N-VA heel wat mogelijkheden zijn in Duffel. Daar hebben we de voorbije jaren ook
hard aan gewerkt. Onze lokale N-VA-afdeling zit bepaald niet stil. We zijn er ons
van bewust dat al het werk dat we verrichten niet genoeg in de openbaarheid komt,
maar dat zal in de toekomst zeker veranderen.
Het aantal bestuursleden is ondertussen meer dan verdubbeld, nieuwe medewerkers staan klaar voor de vernieuwing van de N-VA-jongerenafdeling, we hebben
een uitgebreid campagneteam, er is een heuse denktank opgericht om het politieke
leven in Duffel van nabij te bekijken en er is zelfs een echt redactieteam voor dit blad
uit de grond gestampt. Maar natuurlijk: vele handen (en hersenen!) maken het werk
lichter.
Daarom wil ik deze oproep doen: als u overtuigd bent dat de
N-VA ook in Duffel verder moet groeien, sluit u dan bij ons aan!
Word lid van de N-VA en contacteer ons. Bouw de N-VA mee
uit, ook in Duffel!
Geert Aerts
Voorzitter N-VA Duffel

BEDANKT, KIEZERS!
Bij de verkiezingen van 13 juni haalde
de N-VA een nooit gezien score in
Vlaanderen. In ons eigen kanton Duffel
deden we daar nog een schepje bovenop:
33,87 % voor de Kamer en maar liefst
37,64 % voor de Senaatslijst. Ook onze
eigen Duffelse kandidate Rita Bellens
deed het schitterend met 8 648 voorkeurstemmen. N-VA Duffel dankt al haar kiezers van harte voor het vertrouwen!
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11 juliviering in Duffel?
Nog veel werk aan de winkel!
De brochure van het kartel CD&V-N-VA voor
de vorige gemeenteraadsverkiezingen vermeldt
de “herwaardering van de 11 juliviering”, een punt
dat de N-VA absoluut in het programma wilde.
Vier jaar later bekijken we of en hoe die viering
geherwaardeerd is.
Eerst de symbolen maar? Inderdaad, de Duffelse
vlag - waar wij hoegenaamd niets tegen hebben - die
vroeger bovenop het Kasteel Ter Elst wapperde,
werd op aandringen van de N-VA vervangen door
een leeuwenvlag. Mooi! En verder? Verder zo goed
als niets: geen vlaggen aan de Hondiuslaan, één
vlag aan de inkom van het feestterrein en dan nog
ergens eentje half weggestoken naast het podium ...
MAG HET IN STIJL?
De viering zelf was jammer genoeg in hetzelfde
bedje ziek. Een korte inleiding tot het programma
door de voorzitter van de Cultuurraad, in short en
T-shirt met reclame voor één of ander festival …
- mag het wat stijl hebben? - gevolgd door een
Duffelse rockgroep. Daarna brengt schepen Lily
Stevens in tegenstelling tot vorig jaar een toespraak
zonder enige inhoud: ze overloopt nog even het

Enkel op
Kasteel Ter Elst
wapperde de
Vlaamse Leeuw.

programma, citeert een Latijnse one-liner van Bart
De Wever en daar moeten we het dan mee doen.
Na de pauze wordt de Vlaamse Leeuw gezongen.
Die zou gebracht moeten worden door de voltallige
gemeenteraad, maar die heeft zijn kat gestuurd …
zoals alle jaren voordien. Wel aanwezig: de burgemeester, twee schepenen en welgeteld één gemeenteraadslid. Dankzij een aantal vrijwilligers staan er
dan toch een paar mensen op het podium. En dan
sta je daar te zingen, terwijl burgemeester en schepenen vertwijfeld op zoek zijn naar de tekst, want
wie kent nu de tekst van zijn nationaal volkslied uit
het hoofd, nietwaar? Gelukkig verzacht tot slot een
uitstekend optreden van Buurman de pijn enigszins.
Herwaardering van de 11-juliviering? Er is nog een
berg werk te verrichten!

Uit de gemeenteraad
“Zonder controle
is een zone 30
zinloos”, vindt
N-VA Duffel

De N-VA maakt
samen
met
CD&V deel uit
van de meerderheid in de Duffelse
gemeenteraad.
De
afgelopen vier jaar heeft
de N-VA daar verschillende
punten aangehaald. Zo vinden wij
verkeersveiligheid een erg belangrijk thema.
N-VA Duffel is al vier jaar vragende partij voor
doorgedreven snelheidscontroles binnen de zone 30
in Duffel. Omdat deze controles uitblijven, keurde
de N-VA de 1,6 miljoen euro voor de politie niet
goed. Wij zijn immers van oordeel dat een zone 30
zinloos is zonder controle.
Ook foutparkeerders vormen een groot probleem.
In het centrum loop je meer kans op een parkeerbon

wanneer je je parkeerschijf vergeet dan wanneer je
de wagen parkeert op een voet- of fietspad. Dat vinden wij onaanvaardbaar.
BETERE DIENSTVERLENING VOOR DUFFEL
Wie door Duffel wandelt merkt het: stenen liggen
los, steken omhoog … kortom, je moet bijna een
acrobaat zijn om zonder gebroken ledematen het
centrum te doorkruisen. Er wordt regelmatig actie
ondernomen, maar deze inspanningen zijn onvoldoende. Wij ijveren dan ook voor een snelle en degelijke herstelling van onze Duffelse centrumstraten.
Om de openheid en de dienstverlening voor de burgers te verbeteren, vraagt N-VA Duffel dat er een
degelijke telefoon- en klachtenregistratie georganiseerd wordt op het gemeentehuis, zodat het bestuur
zicht krijgt op terugkerende problemen en vragen.
Met deze kennis kan het dan ook beter inspelen op
de noden van zijn burgers.
Deze en andere acties van N-VA Duffel kan
je steeds volgen op
www.bloggen.be/nvaduffel
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De bestuursploeg van N-VA Duffel

GEERT AERTS
Mechelsesteenweg 418
geert.aerts@n-va.be
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Voorzitter N-VA Duffel
Voorzitter N-VA arrondissement Mechelen
Lid Partijraad N-VA

 47 jaa
r
 Zelfst
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agent
 Voorzit
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IVAN BLAUWHOFF
Nieuwstraat 12
ivan.blauwhoff@n-va.be

Bestuurslid N-VA Duffel

 31 jaa
r
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KRISTOF VOET
Emiel VanHammestraat 12
kristof.voet@n-va.be

RITA BELLENS
Kerkstraat 4 bus 1
rita.bellens@n-va.be

Bestuurslid N-VA Duffel

Penningmeester N-VA Duffel
OCMW-raadslid
Lid bestuur N-VA arrondissement Mechelen
Lid Partijraad N-VA
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SOFIE JOOSEN
G. Van der
Lindenlaan 47 bus 2
sofie.joosen@n-va.be

Bestuurslid N-VA Duffel

Secretaris N-VA Duffel
Gemeenteraadslid
Gewezen voorzitter gemeentelijke jeugdraad
Gewezen lid van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek
HANS CAUWENBERGH

WILLEM GLORIE
Kwakkelenberg 36
willemglorie@n-va.be
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Voorzitter Jong N-VA Duffel

Standplaats 114
hans.cauwenbergh@n-va.be
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Bestuurslid N-VA Duffel

Wil je meer weten en op de hoogte blijven van onze werking?
Stuur dan een berichtje naar duffel@n-va.be of
bel ons op het nummer 0495 288 131.
Volg N-VA Duffel op www.bloggen.be/nvaduffel.
N-VA Duffel heeft een groep op Facebook. Word lid!
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Voor zij die willen,
is niets onmogelijk…
De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets
onmogelijk.
Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003
leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen
hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.
Maar wij hebben volgehouden en wij hebben doorgezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de verkiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste
partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.
We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige partijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emoties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en dringende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en financieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

VLAANDEREN
KLEURT
GEEL

Wie op 14 juni de kranten
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een
gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste
kantons in Vlaanderen,
van Veurne tot Maaseik.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kunnen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.
De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering.
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

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.



JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

/

