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Duffelse schulden dalen voor het
eerst sinds 2008
Het gaat de goede richting
uit met onze gemeentelijke
financiën.

4de editie

Burgemeester Marc Van der Linden

Feest van de
burgemeester
Wat vroeger het ‘Bal van de
Burgemeester’ heette, heet nu
al enkele jaren het ‘Feest van de
Burgemeester’. Gedanst wordt er
nog altijd, maar het is toch vooral
een ontmoetingsmoment voor alle
Duffelaars geworden. Dé kans om
met burgemeester en andere leden
van het bestuur eens van gedachten te wisselen in een ontspannen
sfeer.
We roepen u dan ook op om
massaal aanwezig te zijn op het
4de Feest van de Burgemeester
in Duffel. Op 15 oktober is zaal
Alcazar (Handelsstraat) opnieuw
de plaats van het gebeuren. U bent
welkom vanaf 20.30 uur. Ten dans
spelen de groep MDC en DJ Luc
Vandenbulcke. Happy hour van
21.30 uur tot 22.30 uur.
De toegang is gratis, maar de
opbrengst van het Feest gaat
traditioneel naar Duffelse verenigingen uit de zorgsector. Leden uit
die verenigingen zullen u binnenkort een steunkaart van 2,50 euro
aanbieden. Koop er zeker eentje
want u kan er fraaie tombolaprijzen mee winnen!

Voor het tweede jaar op rij boekt
de gemeente Duffel een positief
eindresultaat op haar jaarrekening.
Goed nieuws is ook dat de openstaande schuld van de gemeente
Duffel met 1,7 miljoen euro
afneemt. Dat is voor het eerst in
zeven jaar.
Zuinig beleid werpt vruchten af

Burgemeester Marc Van der Linden is blij
met de cijfers: “We hadden een overschot
begroot voor 2015 maar door een aantal
meevallers vallen de uiteindelijke cijfers
nog beter mee. Zo besparen we bijvoorbeeld
maar liefst 185 000 euro op onze gemeentelijke
energiefactuur door de overstap naar een
nieuwe leverancier. Ook andere werkingskosten konden we verminderen dankzij
ons zuinige beleid. Daardoor is de eindafrekening van 2015 positief. Ik ben zeer
verheugd dat ik, na de grote tekorten van
2011 en 2012, kan zeggen dat het de goede

richting uitgaat met onze gemeentelijke
financiën.”

Bijna twee miljoen minder schulden
dan in 2014
Vooral de daling van de Duffelse schulden
springt in het oog. Voor het eerst sinds
2008 gaan de openstaande schulden van
de gemeente omlaag. In 2014 bedroeg die
schuld nog ruim 34,2 miljoen euro, maar
in 2015 was dat gezakt tot ongeveer
32,5 miljoen euro.

Financieel kompas duidt weer goede
richting aan
De schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen. Dat de Duffelse schulden
de voorbije tien jaar maar liefst verviervoudigden, was dan ook een groot
probleem. Gelukkig maakt de N-VA er een
prioriteit van om die schulden beheersbaar
te maken. Het is dus absoluut een goede
zaak voor uw portefeuille dat het financiële
kompas weer de goede richting uitwijst.
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Extra parkeerplaats in Mijlstraat voor
personen met beperking
De adviesraad voor personen met een handicap, het zogenaamde
G-overleg, wil het makkelijker maken voor personen met een beperking
om zich te verplaatsen in de gemeente. Een nieuwe parkeerplek aan het
parochiecentrum komt alvast tegemoet aan die nood.
Chris De Vos, N-VA-gemeenteraadslid in
de adviesraad, voerde vorig jaar een update
uit van het aantal G-parkeerplaatsen in
Duffel, zowel voor privépersonen als op het
openbaar domein. Daaruit bleek dat het
parochiecentrum niet over een geschikte
parking beschikt en dat de parkeerplek voor
personen met een beperking aan de kerk te
ver van de zaal ligt.

“Via het G-overleg bracht ik de
Verkeerstechnische Cel op de hoogte van
de tekortkoming”, verklaart Chris.
“Zij gingen meteen aan de slag. Daardoor
behoort de lange wandeling van de kerk
tot aan de zaal tot het verleden!”
N-VA-gemeenteraadslid Chris De Vos
vroeg en kreeg nieuwe G-parking.

N-VA Duffel bezoekt Fort
Op zondag 3 juli organiseerde N-VA Duffel een bezoek aan
het Fort van Duffel. De opkomst was zo groot dat we ons in
twee groepen moesten opdelen.
Twee gidsen gaven de aanwezigen een uitstekende en leerrijke rondleiding in het Duffelse Fort. Achteraf versterkten we de innerlijke mens
met uitstekend bier en een lekkere maaltijd. Opnieuw een geslaagde
activiteit van de Duffelse N-VA! Bent u er de volgende keer ook bij?

1 miljoen euro Vlaamse subsidie voor Cinema Plaza
Naar aanleiding van de Open Monumentendag
bracht Vlaams minister-president Geert Bourgeois
op 10 september een bezoek aan Cinema Plaza.
En hij bracht schitterend nieuws mee. Vlaanderen
maakt namelijk 972 000 euro subsidies vrij voor de
restauratie van onze dorpscinema. Geweldig voor
onze gemeente en weer een belangrijke stap in de
goede richting voor deze erfgoedparel.
Iedereen herinnert zich nog de Monumentenstrijd van 2007.
Heel Duffel stond toen achter de kandidatuur van Cinema
Plaza. Na een zenuwslopende strijd strandde de Plaza op de
tweede plaats na de Stoomstroopfabriek van Borgloon. Tijdens
de vorige legislatuur slaagde het toenmalige bestuur er helaas
niet in een concreet plan uit te werken voor de bioscoop.
Er werd dan ook geen restauratiedossier ingediend. Dat
getreuzel zorgde ervoor dat de Stichting Monumentenstrijd
met het idee speelde om het prijzengeld dat Duffel in de wacht
sleepte (220 000 euro) niet meer uit te keren.

Overleg met minister-president leidt tot doorbraak

Dankzij intensief overleg tussen Geert Bourgeois, bevoegd voor
onroerend erfgoed en onze eigen Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Sofie Joosen kwam er alsnog een oplossing uit de
bus. Na zeer hard werk van de administratie, het bestuur en het
architectenbureau werd een ambitieus restauratiedossier voor
de Plaza opgesteld. De kers op de taart is nu de toekenning van
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Vlaams minister-president Geert Bourgeois had op Open Monumentendag
een mooi geschenk bij voor Duffel.

bijna een miljoen euro subsidie. Dat de minister-president zelf
naar Duffel kwam om de subsidie formeel te ondertekenen, is
zonder meer een pluim voor al wie mee zijn schouders onder het
project heeft gezet.

Renovatie af voor 2019

Geert Bourgeois was alleszins onder de indruk van onze
Cinema Plaza en nog meer van de toekomstplannen waar we nu
echt aan kunnen beginnen bouwen. Op die manier krijgt Duffel
nog voor 2019 een gerenoveerde Plaza en niet te vergeten, ook
een nieuw jeugdhuis voor Den Daak. De Plaza staat nu dus echt
aan de vooravond van een geweldige metamorfose. De N-VA is
ervan overtuigd dat het gebouw in zijn vorige glorie zal
herrijzen zonder in te boeten op authenticiteit.
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Duffel aan de slag met detailhandelscoach
Net als vele andere Vlaamse gemeenten kampt
Duffel met een probleem van leegstaande
handelspanden. Om het ondernemersklimaat te
versterken en Duffel levendig te houden, werkt het
gemeentebestuur daarom een actieplan uit. Zo wil
Duffel buurtwinkels, lokale economie en horeca
actief aantrekken en ondersteunen.
Voor de uitvoering van dat traject gaat de gemeente in zee
met Hilde De Ridder. Zij werkt als detailhandelscoach voor de
provincie Antwerpen. Een interactief overlegmoment met lokale
handelaars in het kader van een strategisch plan voor Duffel
vond inmiddels al plaats.
Sofie Joosen, schepen voor Lokale Economie, licht toe: ‘’Het
is vanzelfsprekend dat het gemeentebestuur onze Duffelse
ondernemers wil betrekken bij het beleid over de detailhandel.
We kennen graag hun mening voor we onze langetermijnvisie

S chepen Sofie Joosen en detailhandelscoach Hilde De Ridder willen
de lokale economie aanzwengelen.

uittekenen. Het is in onze ogen essentieel dat de expertise van de
ondernemers meegenomen wordt in het toekomstige beleid.”

Nieuwe gezichten bij N-VA Duffel
N-VA Duffel blijft groeien. Onlangs verwelkomden we bijvoorbeeld weer enkele nieuwe Jong N-VA-leden.
Ook het bestuur van N-VA Duffel werd versterkt met twee nieuwe gezichten. We stellen ze graag aan u voor.
Guido Van Doninck:

Kris Op de Beeck:

“Als overtuigde Vlaming
kies ik voor de N-VA”

“N-VA Duffel heeft een
jonge, gedreven ploeg:
dat spreekt mij aan”

65 jaar
Gehuwd – 3 kinderen
Huis- en sportarts
Geboren en getogen Duffelaar
Gewezen preses van
studentenclub Moeder Thybaert
De wieg van Guido stond in de
Groenstraat. Ook de rest van zijn
leven is Guido altijd in Duffel
gebleven. Hij woont hier graag
en is al meer dan 35 jaar huis- en
sportarts.
“Als overtuigde Vlaming
koos ik voor de N-VA”, zegt
Guido. “Ook omdat het vorige
gemeentebestuur heel wat
kansen voor Duffel onbenut
liet en koppig de eigen wet
dicteerde. Denk maar aan de
te dure brandweerkazerne
of aan EnergyVille, een
onderzoeksinstelling voor
duurzame energie die enkele
jaren geleden op de deur
klopte van het toenmalige

gemeentebestuur, maar wandelen
werd gestuurd. Dit project had
Duffel op de kaart kunnen
zetten op het vlak van innovatief
energieonderzoek. Ook qua
werkgelegenheid miste Duffel
toen een unieke kans.”
“Bij de N-VA voel ik dat er
wel geluisterd wordt en men
openstaat voor vernieuwing. De
partij zet zich ten volle in voor
de ganse Duffelse gemeenschap
ongeacht tot welke partij je
behoort. Communicatie en een
transparant beleid zijn hierbij
twee belangrijke pijlers. Ik werk
voortaan dan ook graag actief
mee aan het welzijn van de
Duffelaar.”

39 jaar
Gehuwd – 2 kinderen
Zelfstandig elektricien
Geboren en getogen Duffelaar
Kris Op de Beeck
groeide op in de
Kruisstraat en woont
nog steeds in onze
mooie gemeente.

van N-VA Duffel zit
ik mee op de eerste
rij om de nieuwste
ontwikkelingen mee op
te volgen.

Deze familieman heeft
vaak een volle agenda
maar zette toch vol
overtuiging de stap
naar de N-VA.

Ik ben blij dat de
afdeling mij die kans
heeft gegeven.

“Ik woon graag in
Duffel en ben altijd
geïnteresseerd geweest
in wat er allemaal
reilt en zeilt”, zegt
Kris. “Als lid van
het afdelingsbestuur

N-VA Duffel hecht
veel belang aan de
jeugd en staat open
voor verandering en
vernieuwing.
Het is ook een jonge
en gedreven ploeg, dat
sprak mij enorm aan.”
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De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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