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Voormalig jeugdvoorzitter KFC Duffel kandidaat N-VA-lijst

Tine Croes kiest voor de N-VA
N-VA Duffel is zeer verheugd te kunnen mededelen
dat Tine Croes bij de gemeenteraadsverkiezingen een
zichtbare plaats zal innemen op onze lijst.
Wie is Tine Croes?

Tine is geboren en getogen in Duffel als dochter van Paul Croes
en als kleindochter van de voormalige gemeentesecretaris
Romain Croes. Ze is 52 jaar oud, woont in Duffel Oost en werkt als
onthaalmedewerkster bij het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen.

Inzet en engagement voor Duffel

“Dit is een zeer bewuste beslissing”, licht Tine haar keuze toe.
“Inzet en engagement voor de Duffelse gemeenschap lopen als
een rode draad door onze familie. Net als voetbal, en dan in het
bijzonder KFC Duffel. Zo was mijn vader Paul twee decennia
lang voorzitter van de club en was ik zelf afgevaardigde van
de ploeg van mijn zoon en acht jaar lang jeugdvoorzitter. Mijn
betrachting, en die van mijn vader, was om zoveel mogelijk
eigen jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal. Mijn hart
bloedde toen ik zag hoe veel jeugdmiddelen naar de eerste ploeg
werden afgeleid om gehuurde ‘vedetten’ een buitensporig salaris
te betalen. Vandaag wil ik dan ook, vanuit dat engagement, de
stap zetten naar een politieke partij die vol inzet op ondersteuning van de clubs om onze Duffelse jeugd in goede omstandigheden te laten sporten. Maar die tegelijkertijd ook aan de clubs

Laat ontbijt
N-VA Duffel nodigt u van
harte uit voor ons laat
ontbijt.
Meer informatie binnenkort
op www.n-va.be/duffel

Veilig thuis in een welvarend Duffel

Lijsttrekker Sofie JOOSEN is opgetogen
met de komst van Tine CROES.

vraagt om mee te investeren in hun eigen jeugd. Op die manier
kan er zoveel meer gerealiseerd worden, voor alle sporten. Een
verhaal van rechten en plichten, dat ik weervind in het goede
beleid van de N-VA en dat ik 100 procent wil ondersteunen.”

Sterk, geëngageerd, bevlogen en een groot hart

Sofie Joosen, de kandidaat-burgemeester voor de N-VA, is
opgetogen: “Met Tine halen we weer een buitengewoon goede
kandidate in huis. Een heel sterke vrouw, geëngageerd, bevlogen
en met een groot hart voor Duffel. Ik ben heel blij dat zij mee
haar schouders wil zetten onder het N-VA-project voor onze
gemeente.”
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Rita BELLENS, Theo BOEL, lijsttrekker Sofie JOOSEN en lijstduwer Marc VAN DER LINDEN.

Theo Boel en Rita Bellens vervolledigen top 3
In oktober maakte N-VA Duffel al bekend dat uittredend burgemeester Marc Van der Linden de fakkel doorgeeft. Vlaams Parlementslid en schepen Sofie Joosen zal de N-VA-lijst in Duffel trekken en
is kandidaat-burgemeester. Marc Van der Linden zal de lijst duwen. Intussen werden ook de plaatsen
twee en drie ingevuld.
Theo Boel op plaats
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Theo Boel had twintig jaar lang een huisartsenpraktijk in
Duffel en was ook coördinerend geneesheer in het rusthuis. Sinds 2013 leidt Theo het Duffelse OCMW en is hij
voorzitter van de Volkswoningen van Duffel. Ook sociale
tewerkstelling behoort tot zijn bevoegdheden.

Rita Bellens op plaats
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Rita Bellens was lang zelfstandig reisagent in Duffel. In
2006 werd zij verkozen als OCMW-raadslid en in 2012 als
gemeenteraadslid. Rita werd federaal volksvertegenwoordiger
in 2014 en is sinds januari 2015 ook schepen van onder
meer Onderwijs en Ruimtelijke Ordening.

Duffel heeft een

Lijsttrekker Sofie Joosen is blij met het duo

Lijsttrekker Sofie Joosen is blij met de sterke kandidaten
op plaatsen twee en drie: “We hebben deze legislatuur
een heel mooi traject gelopen. De N-VA zette de voorbije
jaren échte verandering op de sporen, in de Wetstraat en
in de Dorpsstraat. Theo en Rita hebben dat mee vorm en
richting gegeven. Goede troeven dus om onze geweldige
uitslag van 2012 nog te verbeteren. Uiteraard is het woord
in oktober aan u, maar als N-VA hebben wij alleszins de
ambitie om met onze sterke ploeg verder te werken aan uw
veilige thuis in een welvarend Duffel.”

voor zorg

Uit een studie van het Vlaams Agentschap Zorg
en Gezondheid en KU Leuven blijkt dat het
OCMW-woonzorgcentrum Sint-Elisabeth van Duffel
goedkoper is dan het gemiddelde woonzorgcentrum
in Vlaanderen.
Verblijf in Duffel bijna 200 euro goedkoper

Jaar na jaar stijgen in Vlaanderen de kosten voor een verblijf in
een woonzorgcentrum. In 2017 komt dit neer op gemiddeld
1 690 euro per maand. Die prijs omvat het verblijf, de maaltijden,
verpleging, energieverbruik, animatie en verzorgingsmateriaal
zoals incontinentiemateriaal.
In Duffel betaal je voor dezelfde kwaliteitsvolle verzorging
slechts 1 493 euro per maand. Daarmee steekt ons woonzorgcentrum er met kop en schouders bovenuit in de regio en
behoort het tot de absolute top in Vlaanderen. Onze
OCMW-voorzitter Theo Boel verklaart: “Wij ijveren voor
de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dat doen we onder meer
door voortdurend te letten op het totale kostenplaatje.”
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Plaatsing extra orgelpijpen
De gemeenteraad keurde op 26 februari de plaatsing van drie extra orgelpijpen voor het groot
orgel goed. N-VA-schepen Rita Bellens is gelukkig: “Het voordeel van de extra orgelpijpen is dat
er een groter repertoire kan worden gespeeld. Dit biedt zowel voor de vieringen en concerten in
de kerk als voor de leerling-orgelisten van de Kunstfabriek nieuwe mogelijkheden.”
Vlaanderen biedt helpende hand

In 2015 heeft het gemeentebestuur beslist om de orgels van
de Sint-Martinuskerk te restaureren. Dankzij de bemiddeling van Vlaams Parlementslid Sofie Joosen zorgde een
subsidie van Vlaams minister-president Geert Bourgeois
voor extra financiële steun. Voor de restauratie werd Duffels
orgelbouwer Stevens uit de Leopoldstraat onder de arm
genomen.

Extra orgelpijpen zijn meerwaarde

© Laurens Verrelst

In Stevens’ magazijn lagen drie extra orgelpijpen voor het
groot orgel. Deze stammen uit de periode waarin het orgel
werd gebouwd. Ze kunnen dus probleemloos worden ingepast. “Ik ben blij dat de gemeenteraad er mee instemt dat de
extra pijpen een meerwaarde zijn voor het groot orgel van de
Duffelse Sint-Martinuskerk”, besluit Rita.
Vlaams Parlementslid Sofie JOOSEN en schepen
Rita BELLENS aan het orgelklavier.

Mobiliteit in Duffel: goed nieuws vanuit Vlaanderen
De mobiliteit in Duffel is heel belangrijk voor de N-VA. Als het om wegen gaat die beheerd worden door
Vlaanderen blijven we zowel vanuit het gemeentebestuur als via Sofie in het Vlaams Parlement bij minister
Weyts de Duffelse belangen behartigen. En met resultaat, zo blijkt uit volgende dossiers.
Heraanleg Mechelsebaan

Meer dan tien jaar geleden besliste de
provincie Antwerpen om de N14 van
Duffel tot aan de aansluiting op de R6 in
Mechelen opnieuw aan te leggen. Door
de overheveling van de provinciale wegen
naar Vlaanderen liepen de plannen vertraging op. In 2014 werd eindelijk het licht
op groen gezet om de heraanleg over een
traject van 2,5 kilometer door te voeren. Er
worden ook nieuwe fietspaden, rioleringen
en voetpaden voorzien. De aanbesteding
van de studie liep helaas vertraging op
doordat in een eerste ronde geen van de
inschrijvers aan de selectievoorwaarden
voldeed. Nu is er wel een bureau aangesteld
en worden de plannen in de loop van dit
jaar gefinaliseerd. De realisatie is voorzien
voor 2019-2020. Het hele project zal ongeveer 5,5 miljoen euro kosten.

Mobiliteitsstudie Netebrug

Vlaanderen wil meer containerverkeer via
de waterwegen laten plaatsvinden. Ook de
Nete speelt in de plannen een belangrijke
rol. Maar vrachtschepen kunnen nu niet
passeren, omdat de Netebruggen van Duffel
en Walem op dit moment te laag zijn. Het
gemeentebestuur wil meewerken aan de
verhoging van de bruggen, maar we willen
wel spijkerharde garanties voor zowel de
ruimtelijke impact als de gevolgen voor de
Duffelse mobiliteit. Zo moet onder andere
ook het kruispunt aan het gemeentehuis
heraangelegd worden en vragen wij al lang
een gedegen mobiliteitsstudie. Op die manier kan de heraanleg een kans zijn om een
betere, zo optimaal mogelijke, doorstroming van het verkeer over de Netebrug te
realiseren. Ook deze studie is nu toegekend
aan een bureau. N-VA Duffel zal de resultaten zeer nauwgezet opvolgen om het beste
mobiliteitsscenario te laten uitwerken.

Vlaams minister Ben WEYTS investeert in de
Duffelse mobiliteit.

Veilig thuis in een welvarend Duffel
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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