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DUFFEL DE BRUG

3 919 keer bedankt!

Veilig thuis in een welvarend Duffel

3 919 stemmen kreeg onze N-VA-lijst op 
14 oktober van de Duffelaars. Onze partij 
wordt met voorsprong de grootste partij 
van Duffel en ook onze gemeenteraads-
fractie wordt groter en telt vanaf januari 
tien N-VA-gemeenteraadsleden. Wij 
vroegen en kregen het vertrouwen van de 
Duffelaars om ook de volgende zes jaar 
Duffel te mogen besturen. N-VA Duffel 
dankt dan ook van ganser harte iedereen 
die aan deze verkiezingsoverwinning heeft 
bijgedragen, in de eerste plaats natuurlijk 
onze kiezers. Wij zullen ook de volgende 
legislatuur keihard werken om jullie ver-
trouwen waar te maken.

De verandering werkt!
Met de N-VA aan het roer werd de ver-
andering de voorbije jaren op de sporen 
gezet. Heel wat mooie projecten werden 
gerealiseerd of staan in de steigers. Van 

ons verkiezingsprogramma van 2012 voer-
den we meer dan 80% ook effectief uit. We 
maken onze beloftes dus ook waar. En dat 
willen we u ook voor de volgende zes jaar 
beloven. Wij nemen met veel engagement 
onze verantwoordelijkheid op. N-VA zal 
een nieuwe coalitie leiden en alles in het 
werk stellen om van Duffel een nog betere 
gemeente te maken om te wonen.

Verjonging én vernieuwing
Met 1.767 voorkeurstemmen kreeg onze 
lijsttrekker Sofie Joosen veruit het meeste 
rode bolletjes achter haar naam. Sofie zal 
dan ook namens onze partij burgemeester 
worden en aan het roer staan van onze ge-
meente. Sofie zal instaan voor de algemene 
coördinatie, veiligheid, sport en financiën 
en wordt bijgestaan door twee N-VA-sche-
penen. Dirk Broes krijgt onder meer de 
bevoegdheden land-en tuinbouw, jeugd en 

lokale economie. Theo Boel neemt de be-
voegdheden ruimtelijke ordening, milieu 
en natuur, personeel en sociale huisvesting 
voor zijn rekening. Na twee jaar geeft Theo 
de fakkel door aan Isabel Glorie die de 
laatste vier jaren van de legislatuur voor 
haar rekening zal nemen. Verjonging en 
vernieuwing zijn in onze partij geen loze 
woorden. Dat bewijzen we ook nu weer….

Veilig thuis in een welvarend Duffel
Onze burgemeester en schepenen, ge-
meenteraadsleden en bestuursploeg zullen 
verder bouwen aan de verandering. We 
maken werk van uw veilige thuis in een 
welvarend Duffel. 

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties… 
of wil u meewerken met onze N-VA-ploeg, 
aarzel niet ons te contacteren.

Bedankt Duffel!

V.l.n.r.: Dirk Broes, Sofie Joosen, 
Theo Boel en Isabel Glorie
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Burgemeester en schepenen

Tien om te zien!

Gemeenteraadsleden

Vanaf 3 januari 2019 staat er voor jullie een nieuwe bestuursploeg klaar om het beste van zichzelf te geven. De tien N-VA-mandatarissen 
vormen een perfecte mix tussen ervaring en jong enthousiasme. 

Zeven gemeenteraadsleden zaten ook de voorbije legislatuur op de gemeenteraadsbanken en kunnen hun ervaring opnieuw aanwenden. 
Maar er zijn ook drie gloednieuwe N-VA gemeenteraadsleden en niet van de minste! Dirk Broes en Isabel Glorie zullen na hun bijzonder 
sterke persoonlijke score elk een schepenmandaat opnemen. Ook Guido Van Doninck wist zijn eerste deelname aan de verkiezingen 
meteen te verzilveren en is onze derde nieuwkomer. We stellen onze tien N-VA-gemeenteraadsleden graag aan u voor.

Sofie Joosen (32 jaar)
•  Burgemeester, bevoegd 

voor Algemene coördinatie, 
Financiën, Dierenwelzijn, 
Sport, Veiligheid. 

•  Vlaams parlementslid

Marc Van der Linden 
(59 jaar)
•  Manager
•  Voormalig burgemeester

Dirk Broes (47 jaar)
•  Schepen van Communicatie, 

Jeugd, Land- en tuinbouw, 
Burgerlijke stand en bevol-
king, Lokale economie en 
middenstand, Begrafenis-
zorg en erediensten.

•  Begrafenisondernemer

Theo Boel (63 jaar)
•  Schepen (tot 31 december 

2020) van Personeel,  
Ruimtelijke ordening,  
Milieu en natuur, Sociale 
huisvesting, Administratieve 
vereenvoudiging, Digitalise-
ring en automatisering.

•  Arts

Isabel Glorie (32 jaar)
•  Schepen (vanaf 1 januari 

2021) van Personeel, Ruim-
telijke ordening, Milieu en 
natuur, Sociale huisvesting, 
Administratieve vereen-
voudiging, Digitalisering en 
automatisering.

•  Apotheker

* Karine Ceulemans koos ervoor om haar zitje in de gemeenteraad niet op te nemen. Daardoor vervoegt Ivan Blauwhoff als eerste opvolger de N-VA-fractie.

Rita Bellens  
(56 jaar)
•  Federaal  

parlementslid

Dirk Verbist  
(58 jaar)
•  Bankbediende

 Chris De Vos  
(61 jaar)
• Turnjuf op rust

Guido Van Doninck  
(67 jaar)
• Huis- en sportarts

Ivan Blauwhoff   
(45 jaar)*
•  Parlementair  

medewerker
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ANPR-camera’s voor Duffel
Onlangs keurde de gemeenteraad het protocol tussen 
de gemeente en de politiezone BODUKAP goed. 
Hierdoor krijgt de politie goedkeuring voor het 
plaatsen van ANPR-camera’s op het grondgebied 
van Duffel. Onze gemeente zal hierdoor binnenkort 
beschermd worden door een cameraschild van negen 
camera’s aan de gemeentegrenzen. 

Voor N-VA Duffel is uw veiligheid prioritair!
De camera’s worden aangekocht door de politiezone BODUKAP. 
In totaal gaat het over veertien camera’s. Daarvan komen er vijf 
op het grondgebied van Duffel.

Onze N-VA-burgemeester Marc Van der Linden is zeer blij met 
de beslissing. “Door het uitrollen van het cameraschild zetten 
we een belangrijke stap om Duffel veiliger te maken. Zowel op 
het vlak van verkeersveiligheid als van criminaliteitsbestrijding 
hebben de camera’s een grote meerwaarde. Door de goede sa-
menwerking binnen onze politiezone en met de buurgemeenten 
wordt Duffel dus optimaal beschermd. Een ANPR-cameraschild 
heeft elders al zijn waarde bewezen en ik ben er van overtuigd 
dat Duffel en zijn inwoners heel wat veiliger zullen zijn.”

Waar komen de camera’s?
Er komt een camera op de Lintsesteenweg en aan de grenzen met 
onze buurgemeenten. Zo komen er camera’s aan de grens met 
Rumst (Stocletlaan), de grens met Waarloos (F. Maesstraat) en de 
grens met Lier (N108).

Met de politiezone Lier wordt nauw samengewerkt. De gegevens 
van de camera’s worden onderling gedeeld. Zo staat dus ook de 
camera van Lier op de N14 mee in voor de bescherming van het 
Duffels grondgebied. Bovendien heeft de politiezone Lier ook 
een camera op de grens Duffel/Koningshooikt. Door de nieuwe 
Duffelse camera aan de Bleidenhoek wordt trajectcontrole moge-
lijk op de Beukheuvel.

Samen met de twee reeds geplaatste ANPR-camera’s op de 
Katelijnsesteenweg en in de Heidestraat maakt dat dus een totaal 
van negen. De gegevens worden natuurlijk ook gedeeld met de 
bovenlokale ANPR-server op provinciaal niveau.

Een sterk team, een krachtig beleid!
Een nieuwe coalitie creëert nieuwe kansen en nieuwe mogelijk-
heden om van Duffel een nog betere plek te maken. Ook tijdens 
de komende zes jaar zal de N-VA de leiding nemen in een kracht-
dadige beleidsploeg. Samen met onze coalitiepartner gaan we 
voor een ambitieus bestuursakkoord. Hieronder lichten we alvast 
een tipje van de sluier op en kan je tien krachtlijnen vinden.

•  Niet enkel preventie maar ook meer handhaving bij alle  
vormen van overlast.

•  Concrete investeringen en maatregelen voor een groen en 
duurzaam Duffel.

•  We streven ernaar om de laagste belastingen van het  
arrondissement te heffen.

•  Nieuwe kansen voor ondernemers (KMO-zone) en handelaars.

•  De onderwijs-infrastructuur wordt verder uitgebreid.
•  Neutraliteitsprincipe voor ambtenaren met een loketfunctie.
•  Het bestuur gaat onmiddellijk op zoek naar een geschikte  

locatie voor de fuifzaal.
•  Een grondige, omvattende mobiliteitsstudie.
•  Goede sportinfrastructuur is een prioriteit. De nodige  

budgetten zullen worden vrijgemaakt.
•  Maximale ondersteuning van ons buurt- en verenigingsleven.

We zijn ervan overtuigd dat we als N-VA de komende jaren 
een nog grotere stempel kunnen drukken op het beleid. Ons 
programma volledig uitvoeren is de ambitie om zo de Duffelaars 
een mooie toekomst te garanderen. Wij gaan er opnieuw voor de 
volle 100% voor.

Zowel op het vlak van verkeersveiligheid als van criminaliteitsbestrijding  
hebben de camera’s een grote meerwaarde.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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