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N-VA Duffel heeft een hart voor dieren (p. 3)Goed nieuws voor kasteelruïne Ter Elst (p. 2)

Ambitieus meerjarenplan voor Duffel
Na de gemeenteraadsverkiezingen werkten N-VA en CD&V een zeer uitgebreid en ambitieus bestuurs- 
akkoord uit. Dat akkoord werd in het najaar van 2019 verder verfijnd en vertaald in concrete acties en  
een bijbehorend financieel kader. Het resultaat is een ambitieus én evenwichtig meerjarenplan. 

Het gemeentebestuur heeft als taak zorg te dragen voor zijn inwoners binnen een gezond financieel kader en een beheersbare schuld. 
Het is zeer belangrijk om te blijven investeren in onze gemeente. Niet investeren is immers achteruitgaan. Maar we hebben er  
resoluut voor gekozen om de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet te verhogen. Onze tarieven 
blijven de laagste in ons arrondissement. 

Burgemeester Sofie Joosen, 
bevoegd voor financiën: “We zijn 
heel tevreden om te kunnen aan-
kondigen dat de personenbelasting 
en onroerende voorheffing even 
laag blijven als de vorige bestuurs- 
periode. De gemeente blijft wel 
verder investeren. Er staat een mooi 
programma in de steigers.”

•  In het oog springen de restauratie van kasteel Ter Elst, de realisatie van de gymhal en het dienstencentrum, de renovatie 
van de gemeentelijke bibliotheek, de opstart van een openbaar wifinetwerk en investeringen in onze assistentiewoningen.

•  Ook in het jeugd- en sportbeleid wordt stevig geïnvesteerd. Het gemeentebestuur investeert in de lokalen van de jeugd- 
bewegingen en in speelpleintjes. We werken een oplossing uit voor de kleedkamers van KVV Duffel, de looppiste, de  
tribune en het skatepark op sportcentrum Rooienberg. We gaan voor een nieuwe fuifzaal die voldoet aan hoge normen  
wat geluidsoverlast en veiligheid betreft.

•  We investeren in camera’s om sluikstort te bestrijden. Duffel gaat de klimaatuitdagingen aan door onder andere zijn  
wagenpark te verduurzamen en te investeren in openbare ledverlichting. Daarnaast doen we aanpassingen aan onze  
noodwoningen en gaan we voor een onthardingsproject in het Senthout.

•  We voorzien de nodige budgetten voor ons technisch centrum om de strijd tegen het onkruid aan te gaan en optimaliseren 
het onthaal in het gemeentehuis. We centraliseren de hulpverlening in de brandweerkazerne.

•  Tot slot staat er ook op het vlak van mobiliteit heel wat op het programma, met investeringen in wegen, voet- en fietspaden 
en meer fietsenstallingen. Rioleringswerken zijn eveneens voorzien.

“Heel wat mooie projecten staan op stapel voor onze gemeente”, zegt fractieleider Ivan Blauwhoff. We voeren een ambitieus maar  
ook een breed beleid dat zich richt op de verschillende levensdomeinen van onze inwoners. Met veel vertrouwen kijken we uit naar  
de concrete uitwerking van ons meerjarenplan om effectief werk te maken van een nog beter Duffel.”
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Goed nieuws voor kasteelruïne Ter Elst
Kasteel Ter Elst is sinds 1973 een beschermd monument. De gemeente Duffel sluit nu een overeenkomst met 
Kempens Landschap vzw, waardoor het restauratie- en herwaarderingsproject van de kasteelruïne in een 
stroomversnelling zal komen.

“We willen de nodige werken uitvoeren om de ruïne en haar 
omgeving in stand te houden, te herstellen, beveiligen, beheren en 
onderhouden. Zo willen we het voortbestaan ervan verzekeren”, 
vertelt burgemeester Sofie Joosen. “De meest dringende ingreep, de 
stabilisatie van de zuidelijke buitenmuur, is ondertussen gebeurd. 
We gaan de komende jaren werk maken van een doorgedreven 
restauratie en herwaardering van de site.”

Nauw overleg
Met de beheersovereenkomst met erfgoedvereniging Kempens 
Landschap vzw dragen we het beheer van de kasteelsite Ter Elst 
voor een periode van vijf jaar over. Kempens Landschap zal de  
restauratie coördineren. Dat gebeurt in nauw overleg met de 
gemeente. Het lokaal bestuur blijft immers eigenaar van de site. 
Kempens Landschap realiseerde eerder ook al de restauratie en 
herbestemming van het spoorwegfort aan de Mechelsebaan.

  Dankzij een samenwerking met Kempens Landschap komt de 
restauratie van Ter Elst in een stroomversnelling.

Begraafplaats  
Duffel-Centrum  
krijgt gedenkboom
De laatste jaren vindt er een verschuiving plaats van  
begraven naar cremeren. Begraafplaatsen krijgen  
daardoor een nieuwe rol. Op Wereldlichtjesdag in  
december vorig jaar onthulde schepen Dirk Broes op  
de begraafplaats Duffel-Centrum een gedenkboom. 
Duffel is een van de eerste gemeenten met zo’n boom. 

De gedenkboom is gemaakt van cortenstaal. Hij is 3,2 meter hoog  
en heeft een spanwijdte van 3 meter. In de boom kunnen gedenk-
blaadjes bevestigd worden ter nagedachtenis aan overledenen wiens as 
is uitgestrooid op de strooiweide.

Herinneringen een vaste plek geven
Met de gedenkboom bieden we nabestaanden een unieke manier 
om herinneringen een vaste plek te geven. Een gedenkblaadje laat 
de naam van hun dierbare voortbestaan. De blaadjes kunnen bij de 
gemeente aangevraagd worden. De naam en geboorte- en overlijdens-
datum van de overledene staan erop vermeld. Het gemeentebestuur 
hoopt dat de gedenkboom een houvast kan bieden bij het verlies. Met een gedenkblaadje in de gedenkboom kunnen  

nabestaanden de naam van hun dierbare laten voortbestaan.
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N-VA Duffel heeft een hart voor dieren
In een moderne samenleving als die van vandaag 
hechten we steeds meer belang aan het welzijn van 
dieren. Maar liefst 92 procent van de Vlamingen 
vindt dierenwelzijn voor huisdieren belangrijk tot 
zeer belangrijk. Huisdieren vormen een belang-
rijk onderdeel van het gezin, maar we denken 
ook steeds meer na over wat op ons bord ligt. 
Kortom, we willen een humane behandeling voor 
alle levende wezens. De N-VA leverde de vorige 
bestuursperiode de eerste Duffelse schepen van 
Dierenwelzijn en zet de komende jaren haar  
diervriendelijke beleid verder.

“Onze gemeente heeft een belangrijke rol te spelen op het 
vlak van dierenwelzijn”, zegt burgemeester Sofie Joosen. “We 
willen de voortrekkersrol die we de afgelopen zes jaar hebben 
genomen, verderzetten.”

Enkele punten waar we de komende jaren werk van maken:
•  Een sterk beleid rond zwerfkatten;
•  Een bijkomende hondenweide;
•  Extra hondenpoepvuilbakken;
•  Handhaving van het verbod op particulier vuurwerk;
•  Onderzoek naar geluidsarm vuurwerk;
•  Streng optreden bij verwaarlozing van dieren;
•  Welzijn van dieren op kermissen, markten en in  

circussen; 
•  Bestendiging van onze samenwerking met  

Dierenbescherming Mechelen vzw en onderzoek  
naar een mogelijke samenwerking met het  
Vogelopvangcentrum Neteland.

 Burgemeester Sofie Joosen met Djon.
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7de algemene quiz 
Jong N-VA Duffel

Zaterdag 22 februari
Deuren open om 19.30 uur,  
start quiz om 20 uur

Bovenzaal van het  
Gildenhuis in Duffel

Schrijf in via eline.vankerckhoven@jongnva.be  
met vermelding van de ploegnaam. Bij  
bevestiging is de ploeg ingeschreven. 

15 euro per ploeg van maximaal 5 personen,  
ter plaatse te betalen.
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