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Late lentebrunch
met Zuhal Demir

duffel

De Brug

Toekomst V.V. Duffel verzekerd
N-VA Duffel wenst de vele jonge en
iets minder jonge Duffelse voetballers
nog veel plezier op het voetbalveld. schepen Sofie Joosen

Zondag 29 mei
11 uur
Gildenhuis Duffel

Dit zorgde natuurlijk voor de nodige
onrust bij V.V. Duffel. Was er nog wel
een toekomst voor de club in de
Heidestraat? Want men was niet in
staat om de terreinen zelf te verwerven. En dus klopte de club aan bij het
gemeentebestuur.

Sinds ons eerste ontbijt met Siegfried
Bracke in 2010 haalden we Huub
Broers, Marc Hendrickx, Theo
Francken, Marc Descheemaecker en
Peter De Roover naar Duffel. Dit jaar
hebben we voor het eerst een vrouw
als blikvanger – en wat voor een!
N-VA-Kamerlid Zuhal Demir neemt
zelden een blad voor de mond, maar
weet verdomd goed waar ze het over
heeft. Dat was vroeger al zo, toen
ze nog in de buurt woonde. En dat is
tegenwoordig niet anders, nu ze naar
het gezellige Limburg is verhuisd.

V.U.: Geert Aerts, Merodestraat 18 bus 2, 2570 Duffel

Vragen zijn toegestaan op onze late
lentebrunch, waar u ook kan genieten van een aantrekkelijk en lekker
buffet.
Iedereen is welkom!
Inschrijven kan via 0496 53 59 90 of
via hans.cauwenbergh@n-va.be.
Uw inschrijving is geldig na storting
van 15 euro op rekeningnummer
BE 72 9796 1530 1216 van
N-VA Duffel, met de vermelding
‘Lentebrunch + namen deelnemers’.
Kinderen jonger dan 12 jaar eten
gratis.

www.n-va.be/duffel

Gemeente koopt voetbalvelden aan
voor 370 000 euro

Met de aankoop van de terreinen aan
de Heidestraat heeft de gemeente
Duffel de toekomst van V.V. Duffel
verzekerd. De club blijft daarmee een
gevestigde waarde in de Mijlstraat,
waar vele jonge en minder jonge Duffelaars hun geliefde hobby uitoefenen
in een familiale sfeer.
Sinds 1972 huurde V.V. Duffel de terreinen in de Heidestraat van een buur
die de club een warm hart toedroeg. In
1987 kocht de club zelf nog aangrenzende gronden om extra voetbalvelden
te kunnen aanleggen. Maar in 2012
overleed de buurman/verhuurder,
waarna de erfgenamen de gronden, die
veel uitgebreider waren dan enkel de
verhuurde voetbalvelden, verkochten.

“De gesprekken met eerst de
erfgenamen en later de nieuwe eigenaar
verliepen zeer positief”, vertelt
schepen van Sport Sofie Joosen.
“Hij bleek bereid om de velden te
verkopen aan de gemeente Duffel.
Bovendien wilde hij ook nog een klein
aangrenzend perceel verkopen.
Zo bieden we ook de allerjongste spelers, de Duiveltjes, een oplossing aan.”
Ook de gronden in eigendom van
V.V. Duffel zelf kocht de gemeente aan.
De totale aankoopprijs bedraagt net
geen 370 000 euro, goed voor bijna
30 000 m² recreatiegebied. Sofie
Joosen is tevreden: “V.V. Duffel is een
gevestigde waarde in de Mijlstraat en
zorgt voor een gezonde en sportieve
vrijetijdsbesteding van vele Duffelaars.
Met de aankoop van de voetbalvelden
verzekert de gemeente de toekomst van
de club.”

Dienstencentrum komt tegemoet aan noden senioren
Onze maatschappij vergrijst tegen een
hoog tempo. Dit vormt een zeer grote
uitdaging voor de toekomst. Er zijn
lange wachtlijsten voor serviceflats
en woonzorgcentra en de dagprijzen
zijn hoog. Daarom is het van belang
om onze senioren zo lang mogelijk
zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te
kunnen laten wonen. Om dit mogelijk
te maken, zal het OCMW nog deze
legislatuur een Dienstencentrum
uitbouwen in Duffel-Oost.

Senioren kunnen daar terecht voor
informatie en advies, ontspannende
activiteiten, maaltijden en een
uitgebreide dienstverlening op vlak
van (thuis)zorg.
Op die manier wordt ook het
sociaal netwerk van onze senioren
in stand gehouden en uitgebouwd.
Minder mobiele Duffelaars kunnen
rekenen op vervoer van en naar het
dienstencentrum.

Uw welzijn, onze zorg

Niet alle mensen hebben dezelfde startpositie in het leven. Sommigen
raken door omstandigheden in de klem of dreigen het slachtoffer te
worden van onze snelle samenleving. De strijd tegen armoede en
vereenzaming is prioritair. Als lokaal bestuur willen we een verscheidenheid aan diensten aanbieden met ondersteuning, participatie,
zelfredzaamheid en mensgerichtheid als rode draad. Onze N-VAmandatarissen van het OCMW zetten zich in voor welzijn en zorg.

Theo Boel - theo.boel@n-va.be - Voorzitter OCMW-raad
Isabel Glorie- isabel.glorie@n-va.be - OCMW-raadslid
Liliane Bruyninckx - liliane.bruyninckx@n-va.be - OCMW-raadslid
Glenn Asselberghs - glenn.asselberghs@n-va.be - OCMW-raadslid

Ook N-VA Duffel viert Valentijn
Op maandagochtend 15 februari deelde N-VA Duffel Valentijn-chocolaatjes uit aan de pendelaars in het station
Duffel. Dit is ondertussen een jaarlijkse traditie.
De chocolaatjes met opdruk
‘N-VA heeft een hart voor
Duffel’ zorgden voor een
zoet begin van de dag. Met
deze fijne actie willen we aan
onze inwoners nog eens extra
aantonen dat de N-VA Duffel
een hart voor onze gemeente
heeft.
Dagdagelijks zet de N-VA
zich in om van Duffel een
nog mooiere gemeente te
maken. Daar zorgen onze

Lenteschoonmaak 2016
De lenteschoonmaak
in Duffel vond plaats
op zondag 20 maart.
Het is een traditie aan
het worden waar het
N-VA-bestuur zich
graag achter heeft

N-VA Duffel kiest nieuw afdelingsbestuur

gezet. Ook nu waren
weer een tiental
bestuursleden present
om het zwerfvuil in
de witte zakken te
deponeren. Bedankt
aan alle helpers!

voorzitter, twee schepenen,
zes gemeenteraadsleden,
drie OCMW-raadsleden en
natuurlijk ons N-VA-bestuur
voor.
Bovendien hebben we met Sofie
Joosen in het Vlaams Parlement
en Rita Bellens in het federale
parlement twee Duffelse
parlementsleden in de rangen
die ook op het hoogste niveau
over de Duffelse belangen
waken.

De leden van N-VA Duffel hebben een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwe bestuur blijft drie jaar in
functie.
Geert Aerts blijft voorzitter van de afdeling. Ivo Magriet werd herverkozen als ondervoorzitter. Nemen verder plaats in het
bestuur: Krista Buts, Hans Cauwenbergh, Chris Chavatte, PieterJan Heynen, Jonas Jaspers, Rudi Juchtmans, Paul Koeck,
Walter Sels, Martin Stalman, Annie Van Brandt, Steven Van Camp, Kristof Van Genechten, Bert Van Winkel, Ludo Vander
Vliet en Veronique Vermeiren.
De mandatarissen uit de gemeenteraad en de OCMW-raad maken eveneens deel uit van het afdelingsbestuur.

Schepen Rita Bellens
“Proefproject rond huiswerkbegeleiding is een succes!”
Niet iedereen in onze samenleving heeft dezelfde mogelijkheden, dezelfde thuissituatie of hetzelfde startpunt voor
een schoolcarrière. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om alle kinderen en jongeren met een achterstand een
extra duwtje in de rug te geven.
De sociale dienst van
het OCMW biedt al
huiswerkbegeleiding
aan huis aan voor
kinderen van het
eerste en tweede
leerjaar. Onlangs
werd ook een
proefproject voor
huiswerkbegeleiding
van één schooljaar
voor de middelbare scholen gestart. Zowel het St.Norbertusinstituut als het GTID willen zich inzetten
voor kwetsbare jongeren die taalondersteuning en
huiswerkbegeleiding kunnen gebruiken.

Geen klassieke bijles maar hulp op maat
Het project gaat als volgt. Wekelijks komen enkele jongeren
buiten de school samen . Met de hulp van vrijwilligers
gaan ze op zoek naar hoe men het best studeert. Het gaat

duffel@n-va.be

burgemeester, OCMW-

www.n-va.be/duffel

hier dus niet om de klassieke bijles. Sommige leerlingen
begrijpen bijvoorbeeld de formulering van een taak niet
steeds goed, waardoor ze die niet goed of zelfs helemaal
niet kunnen uitvoeren. De vrijwilligers kunnen in die
situaties helpen om de opdracht te verduidelijken. Ook
eventuele probleempunten bij de uitvoering van de
huistaak kunnen met de vrijwilligers besproken worden.

Gemeente biedt ondersteuning
We wensen geen vrijblijvend tijdverdrijf. Via de school
worden leerlingen, die baat hebben bij enige ondersteuning
aangemoedigd om in het traject in te stappen. Maar ook
de ouders worden hierbij betrokken. Leerling en ouders
engageren zich door het ondertekenen van een contractje.
De gemeente engageert zich voor dit project door de inzet
van onze ambtenaar flankerend onderwijsbeleid, die
instaat voor de gehele coördinatie.
Rita Bellens
Schepen van Onderwijs

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

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
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