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De Babbelbeekse Beemden vanuit de lucht.

Uitbreiding Babbelbeekse Beemden
In deze bizarre periode hebben velen onder ons het wandelen herontdekt. Misschien ben je zelf al eens in het natuurgebied
van de Babbelbeekse Beemden, achter de woonwijk de Beunt, verzeild geraakt. Het gebied is nog niet zo uitgestrekt,
maar toch al zeer waardevol.
Het natuurlijk overstromingsgebied heeft de Beunt al
meermaals gered van wateroverlast en is een thuis voor vele
vogels, amfibieën en wilde bloemen. “Wanneer ik kan, help
ik Natuurpunt graag bij het onderhoud van ons belangrijke
natuurgebied”, vertelt buurtbewoner Bert Van Winkel. “Het
doet me plezier te horen dat de gemeente de Babbelbeekse
Beemden verder wil uitbreiden.”

200.000 euro Vlaamse subsidies
In samenwerking met Natuurpunt, de provincie Antwerpen
en het Regionaal Landschap Rivierenland diende het
gemeentebestuur een projectvoorstel in om het gebied
verder vorm te geven. We kunnen rekenen op een subsidie
van maar liefst 203.550 euro van de Vlaamse overheid om
onze plannen uit te werken. Het kruispunt van de
Hoevelaan en Senthout wordt onthard en we brengen de
Arkelloop opnieuw bovengronds. Verder richting het
natuurgebied laten we de waterloop hermeanderen. Door het
vele bochtenwerk zal het water trager stromen en kan er zo
meer water opgevangen worden.

we ook extra waterbuffering en recreatie. Het realiseren van
dit project stond in ons N-VA-verkiezingsprogramma en het
bestuursakkoord.”
Ook opvolger Isabel Glorie, die in januari de fakkel van
Theo overneemt, is enthousiast: “Groene, open ruimte
behouden en uitbreiden is erg belangrijk. Zowel om ons te
beschermen tegen wateroverlast, als te kunnen genieten van
rust en natuur dichtbij huis.” Naast de uitbreiding van de
waterloop, komt er binnenkort ook een trage verbinding
en een brug voor wandelaars en fietsers. De werken starten
eind 2022.

Belofte waargemaakt
Schepen Theo Boel is tevreden: “Met de knip in Senthout
houden we niet alleen het sluipverkeer weg, maar creëren
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 december.

Schepen Theo Boel, gemeenteraadslid Isabel Glorie
en bestuurslid Bert Van Winkel.
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We missen jullie!
Echte Vlamingen doen niets liever dan met z’n allen gezellig samenzijn: een terrasje, een avondje uit, samen sporten, een etentje
bij vrienden,… Ook al proberen we er allemaal samen het beste van te maken, toch blijven we achter met een gevoel van gemis.
Met enige nostalgie blikken we graag terug op onze activiteiten: de
gezellige BBQ, het jaarlijks ontbijt, onze quiz, de nieuwjaarsreceptie.
Allemaal evenementen waarbij we telkens een pak leden en sympathisanten
mochten ontvangen. Door de huidige coronamaatregelen is het niet
mogelijk om een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Met pijn in het hart
zullen we dit jaar dus geen lekker hapje, glaasje bubbels of beklijvende
gastspreker kunnen aanbieden, of toch?
N-VA Duffel wil haar leden graag voorzien van een portie gezelligheid.
Daarom krijgt elk gezin met minstens een N-VA-lid een fles bubbels om te
kraken tijdens de eindejaarsfeesten. Geniet ervan, samen met je geliefden.
En weet: We zien jullie nu niet, maar wel nog altijd even graag!
Wil je nog graag lid worden van N-VA Duffel? Dat kan! Neem zeker contact op met onze ledenverantwoordelijke via 0486 42 02 96 of
kristoff.vangenechten@n-va.be. Wij verwelkomen je graag in de gezelligste partij van Duffel.

Kristoff Van Genechten verkozen
in N-VA-partijraad
Sinds vorige maand hebben we een nieuwe afgevaardigde voor de nationale
partijraad in onze rangen. Kristoff Van Genechten werd tijdens de verkiezingen
in de Mechelse Nekkerhal verkozen om Duffel en het arrondissement Mechelen
te vertegenwoordigen.
Kristoff is naast bestuurslid in Duffel ook arrondissementeel penningmeester.
De partijraad is, na het algemeen ledencongres, het hoogste orgaan van de partij
en bepaalt de krachtlijnen en de werking van de N-VA. Ook onze burgemeester
Sofie Joosen zetelt als Vlaams parlementslid in de nationale partijraad.

Burgemeester Sofie Joosen en kersvers partijraadslid Kristoff Van Genechten.

Veilig fietspad van Duffel naar Lier in aantocht
De Vlaamse regering investeert 2,3 miljoen euro in fietspaden
op grondgebied Lier aan de grens met de Liersesteenweg in
Duffel. In 2021 start men met de aanleg van bijna vier
kilometer fietspad langs de Mechelsesteenweg.
In het Duffelse investeringsprogramma voor de komende
jaren gaat er ook bijzondere aandacht naar de aanleg van
kwalitatieve fiets- en voetpaden. Burgemeester Sofie Joosen
is alvast blij met de bijkomende middelen vanuit Vlaanderen:
“Veilige fietspaden zijn belangrijker dan ooit. De extra
investering komt ook onze fietsende Duffelaars ten goede.”

duffel@n-va.be
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Een hart voor dieren
De gemeenteraad keurde een samenwerking met het Vogelopvangcentrum ‘Neteland’ uit
Herenthout goed. Met die overeenkomst draagt Duffel voortaan bij aan de kosten voor de
opvang en verzorging van vogels en wilde dieren. Het opvangcentrum wil hen na de revalidatie
opnieuw vrijlaten in de natuur. Zonder de vzw zouden heel wat vogels en wilde dieren in nood
het niet halen. Vorig jaar werden er meer dan 4.000 dieren opgevangen.
Geregeld duiken verhalen op van huisdieren die ziek worden of zelfs sterven door vergiftiging.
Vaak blijken ze slachtoffer te zijn van uitgestrooid ‘Temik’, een gif dat al lang verboden is in de
handel. Hondenhaters of stropers blijven het gif echter importeren via buitenlandse websites
en strooien het verborgen in voedsel uit. Op vraag van onze N-VA-fractie zal Vlaams minister
van Omgeving Zuhal Demir strenger toezicht vragen aan de federale regering. Tijd om de
import droog te leggen en daders streng te straffen.
Duffel kent veel groene plekken waar baasjes graag met hun hond wandelen. Het is wel overal
verplicht om je hond aan de leiband te houden. Daarom maakte onze gemeente recent een
hondenweide ter hoogte van de Gele Weg, waar honden vrij kunnen rondlopen. De weide werd
voorzien van een aantal hondenspeeltoestellen zoals een wip, brug en plateau’s. Ook voor onze
dieren is het belangrijk om in coronatijden te blijven bewegen.

Duffels coronanieuws

Toon je hart
GEEF
BLOED

Het gemeentebestuur moet moeilijke keuzes maken.
Wat past binnen het keurslijf van de coronapandemie en
wat niet?

De afgelasting van de Jaarmarkt, Ballonnekensstoet en heel
wat andere fijne Duffelse evenementen, waren beslissingen
die we met pijn in het hart namen. Ook onze horecazaken
moesten opnieuw de deuren sluiten. Een zware dobber, zeker
omdat onze lokale ondernemers zich dubbel plooiden om te
voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden.
Duffel wil een actieve en bruisende gemeente zijn, maar alle
activiteiten staan tijdelijk op een laag pitje. Gelukkig
konden een aantal zaken nog wel op een coronaveilige
manier doorgaan. Zo konden we met z’n allen genieten van
een fijne oktoberkermis met een gloednieuw ‘prikkelarm
uurtje’. Geluid en licht werden sterk verminderd, zodat
personen die prikkels minder verdragen door bijvoorbeeld
autisme of epilepsie, zich ook konden uitleven op onze
kermis.

www.n-va.be/duffel

t
n
e
i
d
r
e
v
n
e
r
e
d
n
Vlaa spect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter
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