
Vijf jaar geleden stond de N-VA in Duffel nog in haar kinderschoenen. Het
leek ons toen niet aangewezen om in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen

met een eigen lijst op te komen.

Vandaag is de situatie echter helemaal anders. Het kartel N-VA-CD&V bestaat 
intussen niet meer op nationaal vlak en wij zijn als lokale afdeling sterk gegroeid.
Niet alleen hebben wij ons organisatorisch versterkt, ook ons ledenaantal is vervier-
voudigd. We hebben een jongerenafdeling opgericht (Jong N-VA) en de Duffelaar is
met de N-VA verbonden via dit huis-aan-huisblad, onze website, onze Facebook-
pagina en onze blog.

EIGEN LIJST
Dankzij dit alles, en natuurlijk ook omwille van het uitstekende resultaat dat de 
N-VA in ons kanton behaalde bij de parlementsverkiezingen vorig jaar, hebben wij be-
slist met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 te gaan. 

STERKE KANDIDATEN 
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het eigenlijk niet. We willen immers een sterke lijst
vormen en zijn daar volop mee bezig. Natuurlijk hebben wij al een goed zicht op de
samenstelling van de lijst, maar we blijven zoeken naar sterke
kandidaten. Het zou kunnen dat wij u over het hoofd gezien
hebben.  Als dat zo is, meld u dan bij ons. 

Samen kunnen we er een succes van maken en de Duffelse 
N-VA volledig op de kaart zetten!

Geert Aerts
Voorzitter N-VA Duffel

geert.aerts@n-va.be

Zondag 2 oktober vanaf 11 uur
Zaal Gildenhuis

Stationsstraat 1 – Duffel

10 euro per persoon
kinderen (t.e.m. 12 jaar) gratis

Er wordt kinderanimatie voorzien.

Iedereen is welkom!

Inschrijven voor 28 september
via e-post aan duffel@n-va.be

en betaling op rekening
BE72 9796 1530 1216

of bij een bestuurslid
(contactgegevens op bladzijde 3)

Ontbijt met 
N-VA-senator
Huub Broers
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Een sterke lijst met sterke kandidaten

V.U. Geert Aerts
Merodestraat 18/2
2570 Duffel

11 juli-actie N-VA Duffel

De talrijke Duffelaars die op de Vlaamse feestdag
een Vlaamse Leeuw uithingen werden door N-VA
Duffel in de bloemetjes gezet. Letterlijk, want de
dames kregen een mooie zonnebloem van ons. De
heren konden genieten van een lekkere trippel.
Kwamen wij niet bij u langs of had u nog geen vlag
uithangen? Geen nood, volgend jaar tekenen wij
terug present. U toch ook?

DE BRUG

Wie Huub is, 

dat leest u 

op bladzijde 3!



Meer en meer Vlamingen beseffen dat de rechtlijnige koers van de N-VA de juiste
is. Onze partij gaat voluit voor meer Vlaanderen. Niet een Vlaanderen dat te-
rugplooit op de schaduw van de eigen kerktoren. Wel een gemeenschap van zes
miljoen mensen die zelfbewust en met open vizier de wereld tegemoet treedt.
Zo werd de N-VA de grootste partij van het land, en het aantal leden neemt
nog elke dag toe. 

Ook jongeren vinden de weg naar onze partij en naar onze eigen Duffelse afdeling. Jong 
N-VA Duffel is een feit! Een enthousiaste groep jonge mensen die zich inzetten om van ons 
project een succes te maken - in Vlaanderen maar ook in Duffel. 

Ben je tussen 16 en 31 en wil je meewerken met Jong N-VA Duffel? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Onlangs vertelde iemand me dat het woord OCMW
direct geassocieerd werd met ‘profiteur’. ‘Men’ zegt
dat iedereen - en dan vooral die ‘profiteurs‘ - die
zich aandient bij het OCMW met pakken geld naar
buiten kan wandelen, maar dat ‘wij’ blijkbaar de
verkeerde kleur hebben en dat dus niet kunnen.

Het is jammer dat wij de indruk hebben dat het
OCMW enkel ten dienste staat van vreemdelingen.
Het OCMW heeft immers tot doel om elke mede-
burger die het moeilijker heeft in onze samenleving
een  menswaardig bestaan te helpen opbouwen. Het
is een vorm van solidariteit van de gemeenschap ten
opzichte van de minderbedeelden in hun omgeving.

ACHTERPOORTEN EN ZWARTE GATEN
Helaas kan men maar roeien met de riemen die men
heeft. En deze riemen zijn de federale sociale wetge-

ving en de wetten omtrent asiel en migratie, waar-
over de rechterlijke macht in Antwerpen onlangs nog
zei dat ze vol zit met achterpoorten en zwarte gaten.

Men kan het niemand kwalijk nemen op zoek te gaan
naar een beter leven voor hem of haar en zijn naas-
ten. Ons sociaal vangnet heeft goede bedoelingen.
Maar de financiële middelen zijn helaas beperkt. Wij
kunnen niet de hele wereld in Vlaanderen opvangen
en laten onderhouden. Wanneer de maatschappij bo-
vendien haar eigen systeem ondergraaft met hape-
rende wetgeving is het hek helemaal van de dam.

GEZOND VERSTAND
De N-VA slaagde er onlangs in om onder andere de
wet op de gezinshereniging te verstrengen, zodat  ex-
cessen in de sociale zekerheid vermeden kunnen
worden. Dit is geen vorm van racisme of gebrek aan
solidariteit, maar gezond verstand.

Na ongeveer vijf jaar als OCMW-raadslid te hebben
meegewerkt  in Duffel kan ik met zekerheid stellen
dat de sociale diensten elk individueel dossier gron-
dig bestuderen en opvolgen en dat
de raadsleden de beslissingen zeer
grondig wikken en wegen. On-
danks de beperkingen waarmee
we geconfronteerd worden.

Rita Bellens
OCMW-raadslid

Jong N-VA Duffel: zeker iets voor jou!

OCMW Duffel: ten dienste van de hele bevolking

Gert, Glenn, 
Sofie, Matthias 

en Filip: 
de nieuwe 

bestuursploeg 
van Jong N-VA 

in Duffel.

HET KERSVERSE BESTUUR 

VAN JONG NVA DUFFEL

• Sofie Joosen

voorzitter Jong N-VA Duffel

• Glenn Asselberghs

secretaris  

• Gert Voet – penningmeester 

• Matthias Francken

bestuurslid 

• Filip Joosen – bestuurslid

Het OCMW
moet elke 

medeburger die
het moeilijker

heeft in onze 
samenleving een

menswaardig
bestaan helpen

opbouwen.



Voeren. De iets oudere lezer weet nog hoe deze
mooie streek in de jaren 80 een zeer geladen sym-
booldossier werd. Zo explosief dat de regering er-
over struikelde. Voerens burgemeester Huub
Broers stond altijd in het brandpunt van de strijd.

Toen de taalgrens werd vastgelegd, deelde men
Voeren in bij het Nederlandstalige taalgebied, even-
wel met faciliteiten voor Franstaligen. Dit was niet
naar de wens van de Franstalige inwoners van de
gemeente die zich rond ene José Happart schaar-
den. Ze weigerden pertinent de wet te respecteren
en stelden zich zeer agressief op om Voeren over te
hevelen naar de provincie Luik … Helaas is dit een
zeer herkenbare Franstalige strategie, die we ook nu weer zien in de
faciliteitengemeenten rond Brussel. 

RECHTVAARDIG
De spanningen liepen zeer hoog op. Vlaamse betogers werden zelfs beschoten. In 1987 viel de
regering-Martens VI over de kwestie. Huub Broers stond altijd in het brandpunt van de strijd om
de rechtvaardige Vlaamse eisen te vrijwaren. Eerst als raadslid en oppositieschepen, en sinds
2001 als burgemeester voor de Vlaamse lijst Voerbelangen. 

GECOÖPTEERD
Als burgemeester zet Huub zich in om een goed burgervader te zijn en vanuit een positieve in-
gesteldheid samen te werken met de overheden en alle Voerenaars. Maar over één ding mag
geen misverstand bestaan, vindt Huub: Voeren is en blijft Vlaams! Dankzij zijn onaflatende inzet
en strijdlust in dit mooie stukje Vlaanderen werd Huub in 2010 door de N-VA gecoöpteerd als
senator. 

ONTBIJTGESPREK
Op 2 oktober laat hij voor ons in het Duffelse Gildenhuis zijn licht schijnen op de politieke 
actualiteit. Huub is een zeer begenadigd spreker en wie weet passeren er ook wel wat heroïsche
anekdotes uit de Voerstreek? Niet te missen dus!

N-VA Duffel luistert

Wilt u lid worden van de N-VA of meewerken met onze afdeling? 
Of heeft u gewoon een vraag? 
Aarzel dan niet om een van onze bestuursleden te contacteren!

Voorzitter : Geert Aerts Merodestraat 18 bus 2         geert.aerts@n-va.be

Gemeenteraadslid : Koen Frederickx Kremerslei 7 koen.frederickx@n-va.be

OCMW-raadslid : Rita Bellens Kerkstraat 4 bus 1 rita.bellens@n-va.be

Secretaris : Hans Cauwenbergh Standplaats 114 hans.cauwenbergh@n-va.be

Penningmeester : Kristof Voet Emiel Van Hammestraat 12 kristof.voet@n-va.be

Jong N-VA : Sofie Joosen G. Van der Lindenlaan 47 bus 2 sofie.joosen@n-va.be

Ondervoorzitter : Ivan Blauwhoff Nieuwstraat 12 ivan.blauwhoff@n-va.be

Bestuurslid : Theo Boel Kiliaanstraat 73 theo.boel@n-va.be

Bestuurslid : Rudi Juchtmans Enkelstraat 57 rudi.juchtmans@n-va.be

Bestuurslid : Glenn Asselberghs Mijlstraat 161 glenn.asselberghs@n-va.be

Of contacteer ons viawww.n-va.be/duffelduffel@n-va.be

Huub Broers: N-VA-senator 

en burgemeester van Voeren

HUUB BROERS
°1951 in Voeren

Gehuwd
Drie kinderen



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

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

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t d
oc

um
en

t w
or

dt
 v

er
m

el
d

is
 b

es
te

m
d 

vo
or

 h
et

 in
te

rn
e 

ge
br

ui
k 

va
n 

de
 d

iv
er

se
di

en
st

en
 v

an
 d

e 
N

-V
A

. D
e 

w
et

 v
an

 8
 d

ec
em

be
r

19
92

 in
 v

er
ba

nd
 m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g 
va

n 
de

 p
er

-
so

on
lij

ke
 l

ev
en

ss
fe

er
 t

en
 o

pz
ic

ht
e 

va
n 

de
 g

eg
e-

ve
ns

ve
rw

er
ki

ng
 v

oo
rz

ie
t t

oe
ga

ng
sr

ec
ht

 to
t d

e 
ge

-
ge

ve
ns

, h
et

 v
er

be
te

re
n 

of
 h

et
 v

er
w

ijd
er

en
 e

rv
an

.

"

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke 

communautaire en sociaal-economische argumenten. 
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota 
al na amper een paar uur. Zonder respect en 
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand 

dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V

als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De

nota van Di Rupo is echter nog slechter.

Toch kozen zowel CD&V als Open Vld

ervoor om de N-VA aan de kant te

schuiven en de onderhandelingen verder

te zetten samen met alle Franstalige en

alle linkse partijen. Wie nu zegt dat

men met deze onderhandelingspartners

de nota kan ombuigen tot een goed ak-

koord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econonoom Geert Noels zei vlak 

na het verschijnen van de nota-

Di Rupo: “De druk van de financiële

markten wordt gebruikt om het 

sociaal-economisch luik van de

nota-Di Rupo door te duwen, ter-

wijl die op lange termijn België op

een Griekse route zet.” (19 juli

2011, via Twitter)

DE NOTA-DI RUPO: 

EEN SLECHTE ZAAK 

VOOR DE VLAMINGEN

nn   De versnippering van bevoegdheden zal toenemen, want de

Franstaligen weigeren grote, homogene bevoegdheidspakketen over

te hevelen naar de deelstaten. De inefficiëntie blijft en zal zelfs

toenemen.

nn   Vlaanderen dreigt een zware prijs te betalen voor de splitsing van

B-H-V. De situatie in de Vlaamse Rand zal alleen maar verergeren.

nn   De transfers vanuit Vlaanderen zullen met nog meer dan een 

miljard euro toenemen. Di Rupo eist 600 miljoen extra voor 

Brussel en nog eens 600 miljoen voor de Franse gemeenschap.

nn   Di Rupo wil een hele reeks belastingen verhogen en nieuwe 

taksen invoeren. België is nu al koploper inzake belastingdruk. 

En het zijn vooral de Vlamingen die de belastingen betalen. 

nn   Daartegenover staan bitter weinig echte, structurele 

besparingen. Dat is nochtans wat Europa van ons vraagt. 
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