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Beste Duffelaar,

In oktober 2012 won de N-VA op overtuigende wijze de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente.
We kregen van de Duffelse kiezers een stevig mandaat voor verandering mee. Samen met onze coalitiepartners werkten we een ambitieus en realistisch beleidsprogramma uit. Ondertussen zijn we halfweg de
legislatuur. Met deze brochure willen we u op de hoogte brengen van wat we in die drie jaar gerealiseerd
hebben. Want we willen dat u zich een goed beeld kan vormen wat de N-VA voor u en Duffel doet.
Zoals u weet, zijn het moeilijke financiële tijden. Ook voor de Vlaamse steden en gemeenten. Meer dan ooit
moet de politiek haar verantwoordelijkheid nemen. Gezonde financiën dragen wij als de N-VA hoog in het
vaandel. Dat betekent ook durven kiezen. Keuzes die soms pijn doen. We besparen waar nodig, zetten de
tering naar de nering maar maken toch de budgettaire ruimte vrij voor belangrijke investeringen. Stilstaan
is immers achteruitgaan.
Onze ambitie was een nieuwe dynamiek in het gemeentebestuur van Duffel te brengen. We zijn goed op
weg. Door een eerlijk beleid te voeren met een toekomst voor alle burgers. Door te luisteren en inspraak
te organiseren. Door verenigingen te ondersteunen en te versterken. Door ondernemers de nodige ruimte
te geven.
Het kompas staat op verandering maar een tanker keer je niet met een pennentrek. We maken ons geen
illusies. Voor sommigen gaat het te traag, voor anderen te snel. Belangrijk is dat we werk maken van verandering. Met deze brochure willen we tonen wat en hoe.
Daarnaast vinden we het belangrijk om te horen wat uw bezorgdheden zijn. Wij zijn benieuwd naar uw
vragen of suggesties. Onze deur staat voor u open. U vindt de contactgegevens van onze mandatarissen
verderop in de brochure. Aarzel niet ons te contacteren.
Ik wens u veel leesplezier en een gezond en gelukkig 2016 voor u en uw familie.

Uw burgemeester,
Marc Van der Linden

4

De N-VA, een goede huisvader
Om wantoestanden zoals in Griekenland te vermijden eist de Vlaamse overheid sinds 2013 terecht dat de gemeenten ervoor zorgen dat
er meer inkomsten zijn dan uitgaven. Bovendien moet op het einde van de rit dit overschot groot genoeg zijn om er ook alle leningslasten
van de gemeente mee te betalen. Wat vroeger kon (structurele tekorten boeken) kan niet langer.
Ook de gemeente Duffel moet dus een strikte budgettaire discipline aan de dag leggen. Helaas stonden de gemeentefinanciën er bij
aanvang van de legislatuur niet al te best voor. Al enkele jaren gaf de gemeente aanzienlijk meer uit dan er beschikbaar was. Daarnaast
was onze schuldenlast de afgelopen jaren fors opgelopen en vragen de banken nu veel meer rente op leningen aan lokale besturen dan
vroeger. Bovendien beginnen de zware financiële gevolgen van grote investeringen uit het verleden (brandweerkazerne, nieuwe sporthal, …)
zich deze bestuursperiode te manifesteren. Alsof dit nog niet genoeg is, worden gemeenten geconfronteerd met bijkomende taken, die
veel extra personeel en middelen vergen. Dit alles maakt dat fors ingrijpen noodzakelijk was. Niets doen was geen optie. Duffel zou dan
afstevenen op het failliet.

Moeilijke knopen doorhakken
Een ambitieus project uitdenken voor de gemeente onder dat moeilijke financiële gesternte is niet makkelijk. De uitgaven verminderen is
een delicate oefening. Want een gemeente moet ook blijvend investeren. Ook wild en ondoordacht snijden in personeel en dienstverlening
is niet wenselijk want uiteindelijk is de Duffelaar daar de dupe van. Om onze financiën op orde te krijgen, volstond het niet om enkel vet
weg te snijden, maar hebben we ook keuzes moeten maken die in het vlees van onze organisatie sneden, en dat doet pijn. Zo zijn een
aantal mooie, maar dure projecten geannuleerd of we hebben ze bescheidener aangepakt. We hebben die noodzakelijke oefening afgerond en kunnen nu met een begroting op orde en een gezonde meerjarenplanning de toekomst aanvatten.

Duffel goedkoopste gemeente van ons arrondissement
Dat was voor de N-VA Duffel een absolute vereiste. De twee grootste belastingposten waarmee een gemeente middelen bij haar burgers
kan ophalen, zijn de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Die bedragen in onze gemeente
respectievelijk 6,5 % en 1150 opcentiemen. In Vlaanderen zitten we daarmee in de kopgroep van laagste belastingtarieven. In ons eigen
arrondissement Mechelen zijn we zelfs, zowel wat personenbelasting als onroerende voorheffing betreft, de goedkoopste. Nergens in het
arrondissement Mechelen is wonen en ondernemen fiscaal zo interessant als in Duffel.

Investeren in Duffel: ook in 2016
Op de gemeenteraad van december laatstleden werd het budget voor 2016 goedgekeurd. We gaan door op de ingeslagen weg. Ons
financieel huishouden blijft op orde, maar we blijven investeren. Weldoordacht, duurzaam en op maat van Duffel.
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Opcentiemen op de onroerende voorheffing
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Het verleden leeft!
Plaza en Den Daak
Veel sneller dan verwacht kan het gemeentebestuur verder met de

Het hele dossier is in een stroomversnelling gekomen nadat onze

plannen voor Cinema Plaza en het aanpalende jeugdhuis Den Daak.

eigen N-VA-schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Sofie

Op die manier krijgt Duffel nog deze legislatuur een gerenoveerde

Joosen erin slaagde prioriteit te krijgen voor het dossier op het

Plaza én een nieuw jeugdhuis. Het geheel wordt een multifunctio-

kabinet van Minister-President Geert Bourgeois (N-VA). Op pagina

nele cinemazaal met bijzondere aandacht voor het bewaren van de

8 en 9 zijn de plannen alvast terug te vinden.

authenticiteit. Zo blijven de historische ingang en de stoelen in de
bioscoop behouden. De stoelen kunnen weggenomen worden voor

Herdenking 1ste wereldoorlog

voorstellingen met een staand publiek. In de vernieuwde Cinema

De gemeente Duffel besteedt met allerlei initiatieven uitgebreid aan-

Plaza zal ook plaats zijn voor toneel, muziek, stand-up comedy en

dacht aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het meest in

recepties. Duffelse verenigingen kunnen er in de toekomst gebruik

het oog springend zijn natuurlijk de canvassen die over heel Duffel

van maken voor bijvoorbeeld hun dia-avonden of voorstellingen.

verspreid staan en de desastreuze impact van de oorlog in onze

Het jeugdhuis Den Daak blijft op zijn vertrouwde plek maar wordt

gemeente treffend en zeer aanschouwelijk weergeven.

volledig vernieuwd. De beschikbare ruimte zal optimaal benut wor-

Maar het gemeentebestuur organiseerde nog meer initiatieven rond

den. Op de benedenverdieping van de nieuwbouw zijn er de ingang

de herdenking van WO I: onder andere de tentoonstelling “Vier

en het sanitair. Op de eerste verdieping komen het café, het secre-

bange jaren” in het Museum Het Gasthuis en een aangrijpend oor-

tariaat en de instuif- en vergaderruimte.

logsconcert door het Duffels koor ‘Terpsichore’.

Het volledige project, Plaza en Daak, kost een heel pak minder
dan de vorige ontwerpen! Binnen een aanvaardbaar budget en op

Op 5 februari 2014 werd het oorlogsmonument van Duffel (op-

maat van Duffel.

gericht in 1925) erkend als beschermd monument en dit om

zijn artistieke en sociaal-culturele waarde. Het behoort tot het

teraad heeft beslist om een beheersplan op te maken voor kasteel

omvangrijke oeuvre van beeldhouwer Floris De Cuyper. Het mo-

Ter Elst. In zo’n beheersplan wordt niet alleen de geschiedenis en

nument herdenkt zowel de gesneuvelde soldaten als arbeiders

huidige stand van zaken van een monument geschetst, maar ook

die verplicht in Duitsland werden tewerkgesteld en daar in vaak

vastgelegd welke werkzaamheden nodig zijn en op welke manier je

erbarmelijke omstandigheden omkwamen.

het monument wil openstellen voor het publiek.

Ook de week van de poëzie stond in het teken van de ‘Groote Oor-

Voor de opmaak gebruiken we uiteraard de ideeën van het par-

log’. Daarbij werd voor het eerst het brugwachtershuisje langs de

ticipatieproject dat eind 2013 plaatsvond. Een belangrijk docu-

Nete als exporuimte en decor voor gedichten gebruikt: een primeur!

ment, maar ook een belangrijke stap voor de renovatie van de

Dit huisje maakte deel uit van de brug die in 1933 over de Nete

kasteelruïne. Het nieuwe erfgoeddecreet schrijft immers voor dat

gebouwd werd. De brug werd bij het begin van WO II vernietigd,

er zonder beheersplan ook geen beroep op subsidies kan worden

maar het brugwachtershuisje bleef goed bewaard. In 2014 droeg

gedaan. Na goedkeuring van dit beheersplan vraagt het gemeen-

de provincie Antwerpen het over aan de gemeente Duffel.

tebestuur meteen via de standaardprocedure een subsidie van
maximaal 25.000 euro aan voor stabiliteitsmaatregelen, zodat

Kasteel Ter Elst

die nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Ondertussen werkt

Kasteelruïne Ter Elst is een cultuurhistorisch waardevol domein,

het gemeentebestuur ook verder aan het grotere restauratiedos-

nauw verbonden met de geschiedenis van Duffel. De staat van de

sier. Het uiteindelijke doel is de kasteelruïne te bewaren zodat

ruïne is de voorbije jaren echter zodanig verslechterd, dat een res-

ze ook opnieuw kan worden opengesteld voor het publiek en er

tauratie zich opdringt. Het gemeentebestuur wil er alles aan doen

evenementen kunnen plaatsvinden.

om de kasteelruïne voor de toekomst veilig te stellen. De gemeen-
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De grootte en de plaats van bergingen, kleedkamers, keuken en toiletten kunnen nog wijzigen.
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De grootte van de projectieruimte en de grootte en plaats van berging en toiletten kunnen nog wijzigen.

Duffel, een bezoek waard!
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Toeristische brochure
Bezoekers en nieuwe Duffelaars krijgen eindelijk een aantrekkelijk beeld van onze vele trekpleisters. In de splinternieuwe toeristische brochure ‘Laat je inDUFFELen’, die gratis verkrijgbaar is in het gemeentehuis en de bibliotheek, vind je een diversiteit aan cultuur en natuur.
De brochure is ook terug te vinden op de website van de gemeente.

Restauratie Spoorwegfort
Vlaams Minister-President Geert Bourgeois gaf goedkeuring aan een premie van 481.621,05 euro voor de restauratie van het Spoorwegfort aan de Mechelsebaan. Eerder kende de minister al een subsidie van 110.000 euro toe in het kader van ‘100 jaar Groote Oorlog’.
Het spoorwegfort van Duffel werd opgericht in 1886 en is een unieke getuige van de evolutie in de militaire bouwkunde. Het is het eerste
fort waarbij beton is gebruikt voor de gewelven. De rondlopende bakstenen gang is bovendien énig in zijn soort.
Het Fort van Duffel werd intussen gerestaureerd tot een locatie waar erfgoed, natuur en zachte recreatie hand in hand gaan. Er loopt ook
een belevingstentoonstelling over de geschiedenis van het fort en de huidige bewoners (vleermuizen). Via vzw de Krone kunnen jongeren
met autisme werkervaring opdoen in Brasserie De Krone die bijna dagelijks geopend is.

Wandelnetwerk Rivierenland
In 2013 sloot Duffel aan bij het Regionaal Landschap Rivierenland. Deze VZW helpt het unieke landschap in de streek beschermen en
ontdekken. Met z’n 350 knooppunten, verspreid over 360 km wandelplezier, is het nieuwe Wandelnetwerk Rivierenland een absolute
aanrader. Wandelaars kunnen tal van natuurplekjes in onze gemeente ontdekken vermits de wandelwegen van Duffel nu ook zijn opgenomen in dit netwerk.

Trage wegen
Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. In Duffel werd werk gemaakt van een nieuwe trage
weg die de Goorboslei voor wandelaars verbindt met de Mechelsebaan. Er werd in Duffel-Oost ook een nieuwe wandelweg geopend met
vertrek aan de Boomgaardstraat over een afstand van 2,5 km tot aan de Duffelse sluizen. Vele wandelclubs maken dan ook dankbaar
gebruik van dit nieuwe initiatief!

Inspraak en
participatie
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Voor de N-VA spreekt het voor zich dat de Duffelaar op elk moment
van de dag kan weten wat er reilt en zeilt binnen zijn gemeente.
De kracht van verandering toont zich in een transparant beleid, dankzij
een verbeterde communicatie tussen het gemeentehuis en de burger.
Geen ivoren toren meer maar een warm huis waar iedereen welkom is.
De N-VA koos alvast voor een verregaande opfrissing van de huisstijl.
Het nieuwe logo verwijst naar ons bekendste exportproduct, de duffelcoat. Het contactblad van de gemeente steekt eveneens in een nieuw
kleedje. Alles is net dat beetje frisser en moderner geworden.
Onze partij heeft ook de kans gegrepen een digitaal loket op te starten. Zo kan je op een eenvoudige manier materiaal voor activiteiten
reserveren, technische problemen aan de openbare ruimte melden,
enz. Hierdoor spaar je heel wat (wacht)tijd uit. Gratis draadloos internet in het gemeentehuis, de sporthal, het zwembad en de bibliotheek
is een extraatje voor onze burgers.
De N-VA geeft de burgers ook een stem. Via de nieuwe adviesraden
voor senioren, voor internationale solidariteit en voor kinder- en jongerenwelzijn kunnen burgers hun bezorgdheden over deze thema’s
aankaarten bij de gemeente. Ook de andere adviesraden bespreken
de noden van burgers en geven eveneens hun adviezen door aan de
juiste diensten.
Ons beleid zet sterk in op bewonersvergaderingen en participatiemomenten om de inwoners te betrekken bij en te informeren over bijvoorbeeld belangrijke openbare werken. Zo kregen de Duffelaars de kans
om hun toekomstvisie voor het Van der Lindenplein en het kasteel Ter
Elst te delen met elkaar en met het gemeentebestuur.

Investeren in onze jeugd
is investeren
in onze toekomst!
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De N-VA gelooft in een samenleving die van onderuit wordt opgebouwd
door mensen die zich engageren en inzetten voor anderen. Ook in Duffel
hebben we talloze jongeren die zich vrijwillig en belangeloos inzetten en zo
meebouwen aan het kostbare sociale weefsel van onze maatschappij. Zij
zorgen ervoor dat het aanbod voor onze Duffelse jeugd heel rijk en divers is.
De gemeente ondersteunt de jeugdbewegingen voluit. Ze leent het materiaal uit voor allerhande activiteiten, ondersteunt hen logistiek en stelt
lokalen ter beschikking. Zo zorgt de gemeente ervoor dat Chiro, Scouts
en Akabe in de beste omstandigheden hun werking kunnen uitbouwen
en onze Duffelse jeugd kunnen vormen tot geëngageerde en creatieve
jonge mensen.
Daarnaast vindt de N-VA het belangrijk dat onze kinderen buiten kunnen
spelen. We blijven investeren in de bestaande speelpleintjes en breiden
die verder uit. Zo werd in juni van vorig jaar de Koddige Kater, een gloednieuwe speeltuin in de Arenbergstraat, in gebruik genomen. Binnenkort
wordt de speeltuin in de Mijlstraat nog omgevormd tot een avontuurlijk
speelpark zodat ook daar iedereen naar hartelust kan ravotten.
Zoals eerder al gezegd zorgen we ook voor het jeugdhuis Den Daak voor
een oplossing en verzekeren we de toekomst. Samen met de renovatie
van Cinema Plaza wordt voor het jeugdhuis een nieuwe thuis gebouwd
op de huidige locatie. We bouwen een heel nieuw jeugdhuis aangepast
aan de hedendaagse noden.

Voor de N-VA zijn alle
kinderen even belangrijk.
Elk kind heeft recht op
kwaliteitsvol onderwijs,
aangepast aan zijn
specifieke noden!
Omdat we kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs belangrijk vinden blijft het gemeentebestuur investeren in onze gemeentelijke scholen, zowel in de lagere & kleuterscholen
als in ons GTI.
In september 2015 zijn de voorbereidende werken gestart voor de renovatie van de
lagere school ’t Kofschip in Duffel-Oost. Dit project zal bijna 2,5 jaar in beslag nemen en
verloopt in 3 fasen. In de 1ste fase pakt de aannemer de voorzijde van de school aan.
Vooraan komt een nieuwe kleuterschool en een ruime refter met klaslokalen. In de 2de
fase komt het oude reftergebouw aan de beurt dat omgevormd wordt tot een administratief geheel. Ook de turnzaal wordt gerenoveerd en voorzien van kleedkamers. Tenslotte
wordt in de 3de fase een nieuwe kinderopvang gebouwd op het bestaande speelplein.
Hiermee komt het gemeentebestuur tegemoet aan de noden van een school die in volle
expansie is en bieden we een kwaliteitsvolle kinderopvang aan in Duffel-Oost.
Ons beleid promoot binnen het flankerend onderwijsbeleid het netoverschrijdend samenwerken van de Duffelse scholen. Gezamenlijk proberen we een aantal noden en
aandachtspunten aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is het “Rugzakproject”. Voor de
2de keer zetten de Duffelse lagere scholen, onder regie van de gemeente, dit project op
poten. De bedoeling is om kinderen met een taal- of leesachterstand extra te motiveren
om tijdens de schoolvakantie met taal aan het werk te gaan. Een rugzakje met boekjes
en spelletjes helpt hen hierbij. Nieuw dit jaar is de deelname van de basisschool Ter Elst,
een school voor buitengewoon onderwijs. Zij werken met een aangepaste formule. De
leerlingen kregen een ‘schatkist’ mee zodat ook deze jongeren betrokken worden bij dit
zeer uitzonderlijk project.
In het Kompas opende een bewegingsklas. Door regelmatige extra beweging verfijnen kleuters hun motoriek en geeft dit een extra voordeel bij het leren schrijven in de lagere school.
Bovendien hebben kinderen van het lager onderwijs buiten de turnles vaak nog weinig
beweging. Wij zetten in op extra beweging zowel in de school als in het verenigingsleven.
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In beweging
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Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk inwoners op een kwaliteitsvolle manier levenslang laten sporten. Sportclubs zorgen voor een
betere gezondheid, stimuleren de sociale vaardigheden en verhogen de levenskwaliteit. De N-VA zet in op een grotere toegankelijkheid in
het sportaanbod. Zo ondersteunen we Buurtsport en Street-Action en bouwen we de link met de wijk- en tienerwerking uit. Zowel clubs
als individuele sporters kunnen rekenen op de logistieke steun van de gemeente.

Opening nieuwe sporthal
Sporthal Rooienberg is een mooie aanwinst in ons aanbod en werd feestelijk geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Sport
Philippe Muyters. Zowel voor de clubs, als voor de individuele sporter zijn er tal van mogelijkheden om zich in te spannen, te ontspannen
of gezellig iets te drinken in de cafetaria.

Lopen stimuleren
Meer en meer Duffelaars trekken regelmatig hun loopschoenen aan. De N-VA wil dit zeker blijven stimuleren en investeerde in enkele
vernieuwde loopparcoursen.
De Duffelse loopomloop is vernieuwd en uitgebreid in samenwerking met AC Duffel, Natuurpunt, BLOSO en het APB Sport. We zijn
trots op dit parcours dat specifiek is uitgetekend voor zowel beginnende als geoefende lopers. Je kan voortaan ook in het gemeentelijk
sportcentrum terecht voor een loopparcours. Het bestaande looppad is opnieuw opgemeten en voorzien van de nodige wegwijzers en
kilometeraanduidingen. De start bevindt zich op de hoek van het nieuwe kleedkamergebouw (tegenover het kassagebouwtje). De blauwe
pijlen gidsen je over het 1.300m onverharde maar zeer goed beloopbare pad!

Gastgemeente Special Olympics 2014
Voorafgaand aan de Special Olympics 2014 was Duffel gastgemeente
voor de olympische delegatie van Montenegro. Van 9 tot en met 13 september 2014 logeerde de 12-koppige Montenegrijnse delegatie in onze
gemeente. Vanaf het moment van aankomst in Duffel tot hun vertrek naar
het olympische dorp brachten zij hun tijd door met voorbereidende trainingen, ontspanning en het ontdekken van onze gastronomie. Het werd voor
de delegatie een heuse onderdompeling in het Duffelse buurt- en verenigingsleven. Hun deelname aan de Spelen werd beloond met 1 gouden, 2
zilveren en 2 bronzen medailles.

Luifels gemeentelijk sportcentrum
We laten onze voetballiefhebbers niet in de regen staan! Langs de jeugdvoetbalvelden in het Duffelse gemeentelijk sportcentrum is een overkapping gebouwd zodat toeschouwers kunnen schuilen bij slecht weer. Er
was al lang nood aan deze luifel, de N-VA zorgde hiervoor!

Sportkampen in de lift
Opvang vinden tijdens de zomervakantie is voor vele ouders telkens opnieuw een puzzel. Daarom kunnen jongeren tijdens de schoolvakanties
deelnemen aan verschillende vrijetijdsinitiatieven. Zo zijn er de sportkampen van Sport-It voor kleuters (minisportkamp) en het omni-sportkamp
voor de kinderen van de lagere school. Het aantal deelnemers lag in 2015
opmerkelijk hoger dan vorig jaar. Voldoende lichaamsbeweging en sociale integratie is heel belangrijk voor onze kinderen. Met de sportkampen
slaan we dus twee vliegen (opvang + sport) in één klap. De N-VA hoopt
dan ook dat de stijgende interesse in het vakantieaanbod “sportkampen”
zich doorzet in de toekomst.
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Veiligheid,
een prioriteit!

Veiligheid, een prioriteit!
Veiligheid is levenskwaliteit. De overheid heeft de plicht de veiligheid van de burgers te verzekeren en onveiligheid aan te pakken. De N-VA maakt
er werk van. Op nationaal niveau en in Duffel, samen met de burgemeesters van de politiezone Bodukap en de brandweerzone Rivierenland.

Investeren in politie
Technologie en veiligheid gaan hand in hand. Blijvend investeren in die technologie is een prioriteit voor de N-VA Duffel. Zo hebben we de
camerabewaking in de stationsbuurt gevoelig uitgebreid en kocht de politiezone Bodukap slimme camera’s voor nummerplaatherkenning.
Onze politiezone nam ook haar intrek in een spiksplinternieuw hoofdkwartier, uitgerust met de modernste apparatuur. Ook aan de structuur van ons korps wordt gedacht. Een audit moet de werking optimaliseren zodat onze nieuwe korpschef met een aangepaste structuur
aan de slag kan om uw veiligheid te garanderen. Daarnaast wordt ook het politiereglement onder de loep genomen om het, waar nodig,
aan te passen.

Brandweerzone Rivierenland
Sinds 1 januari 2015 is ons gemeentelijk brandweerkorps geïntegreerd in de brandweerzone Rivierenland. In deze zone vormen 19
gemeenten en 15 brandweerposten samen één grote brandweerorganisatie die de meer dan 400.000 inwoners beschermt. Onze burgemeester Marc Van der Linden verdedigt de belangen van Duffel en onze inwoners in de zone. Zo tracht hij, met succes, zoveel mogelijk
diensten van de hele zone onder te brengen in onze gloednieuwe, maar voor Duffel overgedimensioneerde, brandweerkazerne. Bovendien
zorgde onze burgemeester ervoor dat Duffel eindelijk een professioneel rampenambtenaar kreeg en werd er eindelijk een Algemeen Nooden Interventieplan opgesteld dat de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie regelt in noodsituaties. Deze rampenambtenaar heeft
zijn noodzakelijkheid in verschillende dossiers al bewezen.

Levendig Duffel
Duffel is een bruisende gemeente met tal van evenementen en dat willen we zo ook houden.
De gemeente zelf organiseert heel wat jaarlijkse festiviteiten maar steunt ook privé-initiatieven. Enkele evenementen die steeds op heel
wat belangstelling kunnen rekenen zijn de Ballonnekensstoet, de jaarmarkt, Theater Water, Lochtfest, Oostfeesten, Vlaanderen Feest!,
de kerstboomverbranding, ...
We investeren ook in onze wijken en buurten. Buurtactiviteiten en wijkcomité’s kunnen een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst.
Ook het inrichten van speelstraten wordt door ons extra gestimuleerd.
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Uw welzijn, onze zorg
Door de modernisering van het O.C.M.W. waait er een nieuwe wind door de gangen en lokalen van het
woonzorgcentrum. Een modern personeelsbeleid, digitaal werken, nieuwe onthaalprocedures voor nieuwe
medewerkers, ... het zijn maar enkele voorbeelden van het nieuwe beleid. De diensthoofden werden ontlast
van een aantal zorgtaken waardoor ze zich 100% kunnen focussen op hun rol als coach. Alle personeelsleden van het woonzorgcentrum kregen ook moderne persoonlijke werkkledij.
“Tevreden medewerkers” genieten onze voorkeur! Door een interne peiling, uitgevoerd door de universiteit
van Antwerpen, is er een reorganisatie doorgevoerd op het werkterrein waardoor de tevredenheid gestegen
is. De diverse diensten krijgen een eigen budget en teamactiveiten worden zoveel mogelijk aangemoedigd.
De in 2014 door het personeel uitgevoerde toneelvoorstelling rond dementie was een schot in de roos.
Ze werd zowel door het personeel, de bewoners als buitenstaanders enorm gesmaakt.
Het moderniseren van de wasserij bleek te duur waardoor gekozen werd voor het uitbesteden van de bewonerswas. Het personeel van de wasserij kreeg andere taken in de logistieke afdeling. Door beter beheer van
het woonzorgcentrum keerde het tij wat betreft de verliezen. Sinds jaren was er een jaarlijks verlies van meer
dan 400.000 euro. Dit werd teruggebracht tot 200.000 euro en zal in de toekomst nog dalen.
Interne ingrepen wat betreft financiën, postbedeling, bewonersinspraak, en het creëren van een aan het
rustoord verbonden maatschappelijke dienst moeten de bewoners een betere opvang en begeleiding garanderen. De sociale korting voor de serviceflats blijft behouden maar wordt enkel toegekend na maatschappelijk onderzoek.
De strijd tegen kinderarmoede, de uitbreiding van de dienstverlening van het Sociale Huis en de bouw van
een dienstencentrum zijn maar enkele speerpunten die in de toekomst verder zullen worden uitgewerkt.
Dat veel woningen van de Sociale Huisvesting Maatschappij Volkswoningen van Duffel aan vernieuwing toe
zijn, staat als een paal boven water. Renovatie en vervangbouw betreft een investering van ongeveer 65
miljoen euro. Voor Duffel zal de focus liggen op sociale koopwoningen. Jonge gezinnen krijgen zo de kans om
zich in Duffel te vestigen waardoor ze niet meer hoeven uit te wijken naar onze buurgemeenten.
De dienstencheque-onderneming, verbonden aan het P.W.A., zal uitgebreid worden omdat dit een belangrijke
sleutel is om ouderen of alleenstaande senioren de kans te bieden zelfstandig te blijven wonen.
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Een hart voor dieren
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Een hart voor dieren
De gemeente Duffel heeft een belangrijke rol te spelen op vlak van dierenwelzijn. Met Sofie Joosen levert de N-VA de allereerste Duffelse
Schepen van Dierenwelzijn.

Aanpak dierenmishandeling
Dierenmishandeling is voor de parketten niet altijd een prioriteit. Ook hier kan onze gemeente een rol spelen. Wij zijn daarom bezig met
het aanpassen van het politiereglement. Binnenkort zal onze politie kunnen optreden op basis van het GAS-reglement. Bijvoorbeeld wanneer de dieren geen beschutting, voedsel of drank hebben. Op die manier kan er meteen en kordaat worden opgetreden, het enige juiste
signaal tegen dierenmishandeling.

Sterilisatie van (zwerf)katten
Doorgedreven sterilisatie van katten is nodig om de stijging van het aantal zwerf- en asielkatten te stoppen en hopelijk om te keren. De
asielen kunnen de grote instroom aan katten niet meer aan. Andere katten belanden op straat, hun populatie breidt uit en ze worden
vatbaar voor besmettelijke ziekten. Om de populatie zwerfkatten in Duffel in toom te houden werd een sterilisatiecampagne opgezet. In
samenwerking met lokale dierenartsen worden de dieren gesteriliseerd of gecastreerd, zo kan de gemeente het zwerfkattenprobleem op
een doeltreffende en diervriendelijke manier aanpakken.

Overlast hondenpoep aanpakken
Iedereen, hondenbezitter of niet, stoort zich aan hondenpoep op de stoep of in het park. Nochtans is ieder baasje verplicht om bij het
uitlaten zakjes bij zich te hebben en de poep van zijn hond op te ruimen. Wie de uitwerpselen van zijn hond niet opruimt, riskeert een
boete. Gebruikte zakjes met hondenpoep horen thuis bij het restafval of in de openbare vuilnisbakken. Duffel zal het opruimen stimuleren
door te investeren in speciale vuilbakken voor hondenpoep. In de toekomst maken we ook werk van een eerste hondenweide in Duffel.

Duffel,
een groene gemeente!
Nieuw overstromingsgebied
In 2015 werd in samenwerking met de Provincie Antwerpen op een perceel
langs de Spoorweglaan een overwelving van de Wouwendonksebeek uitgebroken en een overstromingsgebied aangelegd. De waterloop werd ook
verplaatst en kreeg een nieuw vuilrooster. Zo kan het water beter doorstromen en wordt bij hevige regenval ook meer water vastgehouden. Met deze
ingrepen wil de N-VA de buurt beter beschermen tegen wateroverlast.

Energiebesparende ingrepen
In het begin van de legislatuur liet het gemeentebestuur onder impuls van
schepen Sofie Joosen onmiddellijk enkele energiebesparende werken uitvoeren in het Duffelse zwembad. Verwarmingsketels, leidingen, pompen en
kranen, warmtewisselaars en boilers werden vervangen en er kwam ook
meer isolatie. Daarnaast besloot het gemeentebestuur de zonneboilerinstallatie van het sportcentrum aan de warmwaterinstallatie van het zwembad te
koppelen wat uiteraard het energieverbruik en de financiën ten goede komt.

Vuilnisbakkenplan
Een goed onderhouden openbaar domein maakt een gemeente aantrekkelijker. De gemeente werkt daarvoor onder andere een vuilnisbakkenplan uit.
Voor de netheid van de omgeving lijkt het logisch om veel vuilnisbakjes te
plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat dit echter niet altijd het geval is. Soms zullen de bakjes net vuilnis aantrekken dat er niet in thuishoort. Met
dit plan wil de gemeente ervoor
zorgen dat de juiste vuilnisbak op
de juiste plaats staat om zo zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan.
Sommige vuilnisbakken worden
ook vervangen door exemplaren
met een kleinere opening.
Onze groendienst is dagelijks op
de baan om Duffel netjes te houden. Ze worden daarin bijgestaan
door groene meters en peters.
Deze vrijwilligers zorgen ervoor
dat een stukje Duffel, een plein of
een straat, vrij blijft van zwerfvuil.
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Mouriaubos
In september 2015 startten de kapwerken in het Mouriaubos. De werken
maken deel uit van het nieuwe bosbeheersplan dat goedgekeurd werd door
het Agentschap Natuur en Bos. Het is zeker niet de bedoeling om het Mouriaubos te vernielen. Integendeel, de uitdunning moet het bos vooral aantrekkelijker, veiliger en ecologisch verantwoord maken. Het grootste probleem
maakten de Amerikaanse eiken uit. Ze waren groot in aantal en hadden een
zeer brede en dichte kruin die verhinderde dat het zonlicht doorgang had en
er zo voor zorgde dat de begroeiing op de bodem geen kans kreeg.
De kappingen resulteerden in een bos waar zonlicht dus terug de bosbodem
kan beschijnen en de diktegroei van de resterende bomen moet bevorderen.
Het resultaat zal al binnen enkele jaren zichtbaar zijn.

Een nieuw bos, geplant door Duffelaars
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet, voerde een
compensatiebebossing uit naast de spoorweg langs de kant van het Mouriaubos en voorzag hiervoor 17.000 bomen en struiken d.w.z. 1 boom of
struik per Duffelaar. Deze natuurcompensatie paste in het vernieuwingsproject van de Netebruggen in Duffel.
In december 2013 werd elke Duffelaar uitgenodigd voor de boomplantactie.
In november plantten de leerlingen van de Duffelse scholen alvast de eerste
bomen. Wie regelmatig over de fietsostrade rijdt, heeft de boompjes gaandeweg zien groter worden. Naast de spoorweg groeit dus langzaam maar
zeker een nieuw bos.

Dag van het Park
Jaarlijks organiseert de gemeente de Dag van het Park. In 2013 werd op
dit evenement de ‘Eerlijke Duffelse Reus’ gelanceerd. Deze “Reus” wordt
gebakken door de Duffelse warme bakkers Dom-Goos, Van Rompaey-Van
de Poll en Vero, en wordt aangemaakt met Fair-Trade producten. De N-VA
draagt dit lokaal product een warm hart toe!
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Ondernemen loont
Een stevige lokale economie is de basis voor de welvaart en leefbaarheid van een gemeente. De N-VA creëert een ondernemingsvriendelijk klimaat. Tegelijk kiezen we voluit voor lokale werkgelegenheid in onze industrie- en KMO-zones. We hebben daarbij ook oog voor
de leefbaarheid van onze land- en tuinbouw. De strijd tegen leegstand in de kernen is ook in onze gemeente een toenemende uitdaging.
Hiervoor gaat onze gemeente samenwerken met de provincie.

Duidelijk en transparant fiscaal beleid
Voor de bedrijven verlaagden we de belasting op de drijfkracht van 9,67euro/kWh naar 5 euro/kWh. Er is ook goed nieuws voor horeca
en evenementen: de belasting op tapperijen en slijterijen is afgeschaft.
De retributie voor reclamedrukwerk ging naar een systeem per gewicht. Reclamedrukwerk tot en met 10 gram werd vrijgesteld. We hopen
dat op deze manier reclamedrukwerk voor meer lokale ondernemers mogelijk wordt.
Verder is de geboortepremie opgetrokken tot 40 euro en wordt deze voortaan gegeven in ‘InDuffelBons’. Deze aankoopbons kunnen
ingewisseld worden bij aankopen in de lokale handelszaken.

Overlegplatform lokale economie
De expertise van de Duffelse ondernemers is een meerwaarde en wordt mee in het beleid opgenomen. Zo vonden er het afgelopen jaar
al 2 overlegplatformen plaats i.v.m. lokale economie. Hiermee wil de gemeente de band tussen lokale ondernemers en de gemeente
versterken. Thema’s van het overleg waren ‘Duffelse detailhandel’ en ‘Horeca’.

Wekelijkse markt
De Duffelse markt trekt wekelijks heel wat bezoekers aan. Om de veiligheid van de marktkramers, klanten en bewoners te garanderen,
voerde de gemeente een veiligheidsonderzoek uit. Een verbeterd marktreglement en een uitgebreider markttraject zijn het resultaat. Door
een adequate opstelling van de kramen hebben de hulpdiensten voortaan ook een betere doorgang in de straten waar de markt plaatsvindt. Zo kan de markt in veilige omstandigheden op haar huidige locatie blijven bestaan.
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Blijvend investeren in Duffel

Een gemeente moet blijvend investeren in het openbaar domein. Het principe ‘stilstaan is achteruitgaan’ is bij uitstek van toepassing op
de gemeentelijke infrastructuur. Met doordachte keuzes en gerichte investeringen zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons openbaar
domein gegarandeerd blijft. We hebben al heel wat gerealiseerd en er zitten nog belangrijke projecten in de pijplijn.

Fietsstroken Leopoldstraat
Een eerste groot pijnpunt dat we hebben aangepakt zijn de fietsstroken in de Leopoldstraat. De stroken lagen er erbarmelijk bij en waren
over de gehele lengte bezaaid met losliggende stenen. Niet voor niets bestempelden onze fietsende inwoners de straat als de slechtst
berijdbare straat van de gemeente. De granietstenen werden vervangen door betonklinkers en tegelijk werd de onderlaag aangepakt zodat
de structurele oorzaak van de problemen opgelost werd.

Nieuwe voetpaden
De kwaliteit van onze voetpaden is een belangrijk aandachtspunt. Vooral voor minder mobiele Duffelaars is het een pijnpunt. Wij hebben
alvast geïnvesteerd in de vernieuwing van de voetpaden aan de Rooienberg en in de Dr. Jacobsstraat. Aan de Rooienberg werd tegelijkertijd de bushalte opgewaardeerd.

Hoogstraat
In september 2013 startte de tweede fase van de werken aan de Hoogstraat, het grootste rioleringsproject in Duffel van het laatste
decennium. Er kwam een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. Bovendien werd de verlichting vernieuwd en ligt er nu een
perfect fietspad.

Fietsostrade en Hermansstraat
Onder impuls van N-VA gedeputeerde Luk Lemmens werd de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen gerealiseerd. Op die manier kan je snel, comfortabel en veilig beide steden per fiets bereiken. Vele duizenden mensen gebruiken dagelijks deze fietsverbinding en het aantal gebruikers zit nog steeds in de
lift. De gemeente Duffel heeft zich steeds mee ingezet voor de realisatie van
de fietsostrade. Zo hebben we van de Hermansstraat de eerste fietsstraat van
Duffel gemaakt. De kasseien verdwenen en er kwamen bredere voetpaden. Ook
de NMBS voorziet nog extra verlichte fietsenstallingen. Onze stationsomgeving
wordt zo op en top fietsvriendelijk.

Grote werken in de toekomst : Mechelsebaan en Netebrug.
De heraanleg van de Mechelsebaan is een dossier dat al lang aansleept. Het
gemeentebestuur wist de laatste jaren door overleg met de gouverneur en met het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het dossier weer vlot te trekken. Vlaams
N-VA minister voor mobiliteit Ben Weyts voorziet de nodige budgetten voor de
heraanleg. Ons Duffels Vlaams Parlementslid Sofie Joosen volgt het dossier van
zeer nabij op. De Mechelsebaan wordt niet alleen helemaal heraangelegd, maar
wordt ook voorzien van degelijke fietspaden en een gescheiden rioleringstelsel.
AWV komen we ook tegen in een ander groot dossier voor de toekomst. Om meer
scheepvaart mogelijk te maken op de Nete is het noodzakelijk dat de huidige brug
wordt vervangen door een nieuw, hoger exemplaar. Het initiatief van deze verhoging
ligt bij Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). De gemeente heeft de vaste wil om samen met AWV (de wegbeheerder) en W&Z (de waterwegbeheerder) van dit project
een succes te maken. De nieuwe brug zal niet alleen het uitzicht van onze gemeente
grondig wijzigen maar ook de mobiliteit tussen Oost en West beïnvloeden. Schepen
Rita Bellens grijpt de kansen die de nieuwe Netebrug biedt met beide handen aan.
Ze wil het gebied rond de Nete van het G. Van der Lindenplein tot de parking achter
het woonzorgcentrum St.-Elisabeth het uitzicht geven dat het verdient.
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De Kunstfabriek, met een grote ‘K’
Onze gemeente mag zich beroemen op een zeer goed draaiend naschools vormingsaanbod. Opleiding in de kunsten allerlei en het naschools talenonderricht zijn in de Kunstfabriek aanwezig. Duffel mag terecht trots zijn op deze opleidingen. In de meeste ons omringende
gemeenten echter zijn zulke scholen ondergebracht in het DKO (Deeltijds Kunst Onderwijs) of in Kunst- of andere academiën. Hun personeelskosten worden betaald door de Vlaamse overheid.
In het verleden hebben de vorige gemeentebesturen ervoor gekozen deze opleidingen zelf te organiseren en bijgevolg zelf te betalen. Dit
kostte de gemeente zeer veel geld. De leraars moeten betaald worden en het inschrijvingsgeld van de cursisten volstaat niet om die grote
kost te dekken. De huidige manier van werken bleek niet houdbaar.
Naast andere besparingen moesten we dus ook in de uitgaven
rond de Kunstfabriek ingrijpen. Ofwel werd er nu een aanvaardbare ingreep gedaan, ofwel moesten we op termijn het hele project opgeven. De N-VA wou de Kunstfabriek absoluut behouden.
De grenzen werden wat scherper gesteld en het inschrijvingsgeld
voor de cursisten, vooral voor niet-Duffelaars, werd verhoogd.
Hierdoor kan de Kunstfabriek verder blijven bloeien. In vergelijking
met andere kunst- en taalopleidingen blijft de Kunstfabriek voor
Duffelaars, maar ook voor cursisten uit de omgeving, nog steeds
zeer voordelig!

Erediensten en begraafplaatsen
Respectvol omgaan met onze kerken
Kerken zijn een bewijs van onze Duffelse geschiedenis maar anderzijds kost het onderhoud ervan nu eenmaal veel geld. Het centraal
kerkbestuur en het gemeentebestuur gaan in overleg op zoek naar een samenwerking om als goede huisvader de kerken te beheren en
te onderhouden.
Aan de kerk van Sint-Franciscus werden de afgelopen twee jaar de problemen van wateroverlast aangepakt. De volgende jaren investeert de gemeente verder in de renovatie van de parochiekerk in de Mijlstraat. In de Sint-Martinuskerk van de parochie van Duffel-West
start binnenkort de herstelling van beide orgels. Deze orgels zijn nog van de hand van de Duffelaar Jos Stevens. Sneller dan verwacht
ondertekende Minister-President Geert Bourgeois het besluit dat Duffel een mooie subsidie van bijna 74.000 euro toekent om de nodige
herstellingswerken te kunnen uitvoeren.

Verfraaiing van de begraafplaatsen
Voor de gemeentelijke begraafplaatsen werd een noodzakelijke nieuwe visie uitgewerkt. Op de verschillende perken wordt de verwaarlozing aangepakt en tegelijkertijd start de verfraaiing van de perken. Grijs is niet langer de kleur. Onze begraafplaatsen worden een oord van
rust en een oase van groen. Bovendien werden de gegevens van alle overledenen en hun ligging op de begraafplaats gedigitaliseerd. In de
nabije toekomst kan iedereen een overleden familielid en de informatie met betrekking tot het graf ook online terugvinden.
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Jongeren
grijpen kansen
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Jong N-VA Duffel is een bruisende afdeling die
jongeren een stem geeft in de politiek. Ze is actief
aanwezig in Duffel en met enkele verkozen manJonas Jaspers

datarissen bewijst Jong N-VA dat ook jongeren het
verschil kunnen maken. Onze jongeren wegen dan
ook op Duffelse dossiers en zullen dit blijven doen.

Ons bestuursteam vergadert regelmatig en vaardigt bestuursleden af
naar de Jeugdraad en de Afdelingsraad van Jong N-VA Nationaal. Het
bestuur organiseert het hele jaar door een aantal activiteiten zoals een
gezellige pannenkoekenbak tijdens het nieuwjaarszingen, een quiz en
natuurlijk de jaarlijkse barbecue met de N-VA Duffel waar we tijdens de
afgelopen editie Jan Peumans mochten verwelkomen.
Ben je ouder dan 16 en jonger dan 31 en voel jij het kriebelen om jezelf politiek te engageren voor Jong N-VA? Aarzel dan niet om contact
op te nemen met de jongerenvoorzitter via jonas.jaspers@n-va.be

Duffelse N-VA-kandidaten schrijven
geschiedenis!
25 mei 2014 was een historische dag voor onze afdeling! Onze beide N-VA-kandidaten, Sofie Joosen (Vlaams parlement) en Rita Bellens
(Kamer) werden verkozen met een mooie persoonlijke score. Sofie behaalde in de provincie Antwerpen maar liefst 11.193 voorkeurstemmen. In Duffel behaalde ze een prachtig resultaat met 1.400 voorkeurstemmen. Rita wist met 9.546 stemmen eveneens een ticket naar
Brussel te bemachtigen. Voor de gemeente Duffel zijn 2 verkozenen uiteraard een primeur. In een ver verleden zetelde Duffelaar Ludo Sels
(VU) al wel in het parlement maar 2 verkozenen is ongezien. Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke troef is voor onze gemeente.
De N-VA Duffel bestaat nu meer dan 10 jaar. Het resultaat van deze verkiezing is de bekroning van het vele werk dat sindsdien werd verzet.
We kunnen dan ook rekenen op een zeer dynamisch en bekwaam N-VA-afdelingsbestuur.
Voor meer info over onze Duffelse dames kan u altijd terecht op hun website:
http://www.sofiejoosen.be
http://www.ritabellens.be

Burgemeester & Schepenen
Marc Van der Linden – Burgemeester/key account manager
56 jaar - gehuwd met Liliane - papa van Anne-lore & Philippe
Adres: Maltahoevelei 2d, 2570 Duffel
Bevoegdheden: Algemene coördinatie, brandweer, politie, veiligheid, personeel en financiën.
Waarom N-VA? Omdat N-VA durft te veranderen voor een zekere toekomst voor ons allemaal.

Rita Bellens – Schepen/Federaal Volksvertegenwoordiger
53 jaar - ongehuwd
Adres: Merodestraat 47 bus 3, 2570 Duffel
Bevoegdheden: Onderwijs, ruimtelijke ordening, erediensten, energiebeleid, technisch centrum,
begrafeniszorg, onderhoud publiek domein
Waarom N-VA? Mijn Vlaamse en sociale overtuiging en de idee van de gemeenschapsvorming als basis
van de samenleving vind ik terug in de partij.
Sofie Joosen – Schepen/Vlaams Volksvertegenwoordiger
29 jaar - samenwonend
Adres: Standplaats 44, 2570 Duffel
Bevoegdheden: Sport, lokale economie, middenstand, land & tuinbouw, toerisme, feestelijkheden,
burgerlijke stand, dierenwelzijn.
Waarom N-VA? Met de N-VA gaan we voor een Vlaanderen dat werk maakt van de economische welvaart en het sociale welzijn van al zijn inwoners. Een Vlaanderen dat vrijheid en kansen biedt aan al wie
werkt, spaart en onderneemt. Een Vlaanderen dat investeert in een hecht sociaal weefsel.
Theo Boel – OCMW-voorzitter/arts
60 jaar - gehuwd met Karine - papa van Charlotte & Alexander
Adres: Kiliaanstraat 73, 2570 Duffel
Bevoegdheden: O.C.M.W. beleid, sociale huisvesting , sociale economie
Andere functies: Voorzitter Gewestelijke Bouwvennootschap Volkswoningen van Duffel, Voorzitter
interlokale vereniging “Wonen langs Dijle & Nete”, Voorzitter Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Waarom N-VA? Vanuit sociale bewogenheid en wens voor meer autonomie voor Vlaanderen.
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Gemeenteraadsleden
Chris De Vos – leerkracht lichamelijke opvoeding
58 jaar - samenwonend met Bruno - mama van Lars & Tessa
Adres: Katelijnsesteenweg 131, 2570 Duffel
Functies: lid politieraad, lid reg. Comité Imea, G-overleg en Resoc, bestuurder AGB, lid Alg.
Vergadering Pidpa, lid Alg. Vergadering Finea, lid Alg. Verg. Netebekken
Waarom N-VA? Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal
doorbrengen! N-VA tracht deze toekomst te verzekeren!
Karine Ceulemans – zorgjuf
56 jaar - gehuwd met Jan - mama van Annemie, Jan jr. & Frank,
Adres: Bruinstraat 9, 2570 Duffel
Functies: lid van het beheersorgaan bib, lid Toerisme Provincie Antwerpen
Waarom N-VA? Omdat ik geloof in de kracht van verandering: denken, durven, doen!

Dirk Verbist – bankbediende
56 jaar - gehuwd met Diane - papa van Jules & Lisa Marie
Adres: Perwijsstraat 11, 2570 Duffel
Functies: lid Alg. Vergadering Kleine Landeigendom van Mechelen en omstreken
organisator van “Feest van de Burgemeester”
Waarom N-VA? Eén reden: Vlaanderen mijn land!
Ivan Blauwhoff – parlementair medewerker N-VA
42 jaar - papa van Sofia, Lode & Marieke
Adres: Nieuwstraat 12, 2570 Duffel
Functies: lid raad van bestuur en directiecomité IGEMO
lid raad van bestuur en directiecomité AGB Duffel
Waarom N-VA? Vlaanderen is de toekomst van onze kinderen. Met de N-VA krijgt ons volk de hefbomen
in handen om die toekomst echt vorm te kunnen geven.
Koen Frederickx – jobcoach/vormingswerker
39 jaar - gehuwd met Ellen - papa van Wout & Mil
Adres: Kremerslei 7, 2570 Duffel
Functies: fractieleider, bestuurder Finea, Hooge May en AGB, lid politieraad , lid Alg. Vergadering Kleine
Landeigendom van Mechelen en omstreken
Waarom N-VA? N-VA is voor mij de enige betrouwbare speler op het politieke speelveld. Het is de enige
partij die echt de vinger op de wonde durft leggen en door de kracht van verandering echt iets weet te
veranderen in dit land. Daarom wil ik meewerken aan de bouw van een onafhankelijk Vlaanderen!

Geert Aerts – gepensioneerd
60 jaar - vader van Jef & Marijke
Adres: Merodestraat 18 bus 2, 2570 Duffel
Functies: voorzitter afdelingsbestuur N-VA Duffel, lid Alg. Vergadering Hoge Maey, lid Alg. Vergadering Imea
Waarom N-VA? De N-VA is de enige democratische partij die Vlaanderen onafhankelijk wil maken en de
rol van de koning minstens drastisch wil inperken.

O.C.M.W. raadsleden
Isabel Glorie – apotheker
29 jaar - ongehuwd
Adres: Lintsesteenweg 36B bus 5, 2570 Duffel
Functie: penningmeester Jong N-VA
Waarom N-VA? N-VA is een dynamische partij die werk wil maken v/d nodige veranderingen om de
Vlaamse samenleving te versterken.
Glenn Asselberghs – medewerker personeelsdienst
27 jaar - ongehuwd
Adres: Mijlstraat 161, 2570 Duffel
Functies: secretaris Jong N-VA, lid bijzonder comité sociale dienst, lid van de Alg. Vergadering van
het OFP Provant, intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling, lid Bodukap en het Sociaal
verhuurkantoor Bodukam.
Waarom N-VA? Deze partij investeert haar kracht in een open en sociaal maar correct Vlaanderen. Een
volgens mij unieke partij in dit land.
Liliane Bruyninckx – ergotherapeut
58 jaar - gehuwd met Rudi - mama van Lieven, Roeland & Katelijne
Adres: Enkelstraat 57, 2570 Duffel
Waarom N-VA? Omdat N-VA de enige partij is die voor verandering kan zorgen zodat wij eindelijk onze
Vlaamse zelfstandigheid kunnen vieren.
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Geert Aerts – gepensioneerd leerkracht
Adres: Merodestraat 18 bus 2, 2570 Duffel
Functie: voorzitter afdelingsbestuur N-VA Duffel

Ivo Margriet – zaakvoerder firma ECS
53 jaar - gehuwd met Mieke - papa van Nikita ,Jochen, Kirsten & Dieter
Adres: Oude Liersebaan 25, 2570 Duffel
Functie: ondervoorzitter N-VA Duffel, ledenvarantwoordelijke
Hans Cauwenbergh – gepensioneerd
71 jaar - gehuwd met Veronique - papa van Koen, Gert & Hannelore
Adres: Standplaats 114, 2570 Duffel
Functie: secretaris N-VA Duffel
Veronique Vermeiren – gepensioneerd
67 jaar - gehuwd met Hans - mama van Koen, Gert & Hannelore
Adres: Standplaats 114, 2570 Duffel
Functie: penningmeester N-VA Duffel
Walter Sels – payroll verantwoordelijke Telenet
54 jaar - samenwonend - papa van Niels, Nick & Lien - grootvake van Lou & Gust
Adres: Antwerpsesteenweg 66, 2840 Rumst
Functie: communicatieverantwoordelijke N-VA Duffel
Rudi Juchtmans – gepensioneerd
59 jaar - gehuwd met Liliane - papa van Lieven, Roeland & Katelijne
Adres: Enkelstraat 57, 2570 Duffel
Functie: verantwoordelijke festiviteiten N-VA Duffel
Juliaan Bellekens - gepensioneerd
67 jaar - gehuwd met Gerd - vader van Els & Jo
Adres: Hondiuslaan 22, 2570 Duffel

Katleen Beukelaers – arbeidster
40 jaar - gehuwd met Marc - mama van Bruce & Melissa
Adres: Mechelsebaan 46, 2570 Duffel

Chris Chavatte – gepensioneerd
68 jaar - gescheiden - mama van Koen & Bart
Adres: Emiel Van Hammestraat 33 bus 4, 2570 Duffel

Jonas Jaspers - student
22 jaar - ongehuwd
Adres: Bosstraat 44, 2570 Duffel
Functie: Voorzitter Jong N-VA
Paul Koeck – sales manager
50 jaar - gehuwd met Anne-Liese - papa van Arnout & Laurien
Adres: Maltahoevelei 14, 2570 Duffel

Ingrid Nitor – operator Infrabel
55 jaar - gehuwd met Wim - mama van Koen, Leen & Mark
Adres: Lintsesteenweg 100, 2570 Duffel

Marc Somers - arbeider
54 jaar - gehuwd met Katleen - papa van Bruce & Melissa
Adres: Mechelsebaan 46, 2570 Duffel

Martin Stalman – gepensioneerd
81 jaar - weduwnaar
Adres: Provinciestraat 35, 2570 Duffel

Steven Van Camp – jurist/historicus
44 jaar - ongehuwd
Adres: Rietlei 68, 2570 Duffel

Kristoff Van Genechten – leraar Nederlands/onderwijscoördinator
40 jaar - papa van grote zus Silke en kapoen Sam
Adres: Gemeentestraat 20, 2570 Duffel

Bert Van Winkel – projectleider
56 jaar - gehuwd met Marijs - papa van Karsten
Adres: Guido Gezellelaan 45, 2570 Duffel

Gert Voet – leraar lager onderwijs
30 jaar - wettelijk samenwonend met Kirsten - papa van Robyn
Adres: Bruggelanden 38, 2570 Duffel
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Verantwoordelijke uitgever: Geert Aerts Merodestraat 18/2 2570 Duffel

Ja, ik wil lid worden van de N-VA!
Lid worden van de N-VA is heel eenvoudig. Sluit je vandaag nog aan! Voor amper € 12,50 per jaar ben je al lid.
Jonger dan 30? Dan betaal je maar € 5,00 per jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid voor € 2,5 per jaar.
Laat uw stem meetellen in de snelst groeiende partij van het land!
Toch nog vragen? Contacteer het secretariaat van N-VA Duffel via hans.cauwenbergh@n-va.be
voornaam + naam – m/v
gemeente
straat + busnummer
e-postadres
telefoon
gsm
geboortedatum
geslacht
bedrag lidgeld
strook te bezorgen aan het n-va-secretariaat: h. cauwenbergh, standplaats 114 in duffel

