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N-VA Duffel

Kasteelsite Ter Elst volledig beschermd
Opnieuw goed nieuws voor Duffel. Vlaams minister van
Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet het licht
op groen voor de definitieve bescherming van de volledige
kasteelsite Ter Elst.
Eerder kon onze burgemeester Sofie Joosen, na doorgedreven
overleg met toenmalig minister-president Geert Bourgeois
(N-VA), een subsidie van bijna 1 miljoen euro binnenhalen
voor Cinema Plaza. Ook voor de renovatie van het spoorwegfort ontving onze gemeente ongeveer 500.000 euro van Geert
Bourgeois. N-VA Duffel koestert haar monumenten en voegt
de daad bij het woord.

Monument
“De ruïne van het kasteel Ter Elst, de walgracht en het terrein
errond zijn sinds 1973 deels beschermd. Omdat slechts de helft
van de historische kasteelsite beschermd is, is het beheer van
de kasteelruïne en de directe omgeving niet evident. Daarom
bescherm ik nu de volledige kasteelsite als monument”, aldus
minister Diependaele.

Na de restauratie kan het kasteel opnieuw
als eventlocatie gebruikt worden.

Nauw verbonden met onze geschiedenis
De voormalige waterburcht Ter Elst is nauw verbonden met
de geschiedenis van de gemeente Duffel. De huidige ruïne
dateert van rond 1500, maar Ter Elst wordt al in 1271 in teksten
genoemd als een adellijke verblijfplaats. Kenmerkend voor het
kasteel zijn het materiaalgebruik (rode baksteen en bleke kalksteen) en de polygonale hoektorens en achthoekige traptoren.
Hierdoor bezit de kasteelruïne nog steeds een monumentale
allure.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 20 juli.

Eventlocatie
De gemeente Duffel en Kempens Landschap bereiden nu samen
de restauratie voor, zodat Ter Elst opnieuw als eventlocatie
gebruikt kan worden. Architectenbureau Erfgoed en Visie
werd alvast aangesteld. Dat bureau realiseerde eerder al de
restauratie van het spoorwegfort en Cinema Plaza en mag nu
dus opnieuw aan de slag met een Duffelse erfgoedparel.
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Duffel geeft krachtig
signaal met
regenboogzebrapad
Elk jaar wappert op 17 mei de regenboogvlag aan het gemeentehuis van Duffel. De internationale dag tegen homofobie en
transfobie is dé dag bij uitstek om een krachtig signaal te geven
dat iedereen er in ons warme Duffel bij hoort. Exact één jaar
geleden vroeg Jong N-VA Duffel om deze boodschap het hele jaar
door te laten klinken door een regenboogzebrapad aan te leggen
in onze gemeente.
Zo gezegd, zo gedaan. We zijn blij dat het gemeentebestuur een
positief gevolg gaf aan onze vraag. Vandaag kleurt het zebrapad
aan de kapel in Duffel-Oost in de regenboogkleuren. Een
kleurrijke noot en een krachtig signaal verenigd in het centrum
van onze gemeente.

Nieuw in het bijzonder comité
voor de sociale dienst
De N-VA-fractie in het bijzonder comité voor de
sociale dienst krijgt nieuw bloed. Koen Frederickx
volgt er Glenn Asselberghs op, die volgende maand
verhuist naar Lier. We willen Glenn uitdrukkelijk
bedanken voor de vele jaren inzet voor onze partij.

Kristoff Van Genechten, Liliane
Bruijninckx en Koen Frederickx.

Zijn opvolger is teamleider in een zorginstelling en
zetelde eerder al twaalf jaar in de gemeenteraad. Naast
Koen blijven Liliane Bruijninckx (ergotherapeute in
een activiteitencentrum) en Kristoff Van Genechten
(onderwijscoördinator) trouw op post.
Het bijzonder comité is een orgaan van het OCMW.
Het is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers
inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie.

duffel@n-va.be

Jongerenvoorzitter Eline Van Kerckhoven is blij dat
het Jong N-VA-voorstel positief onthaald werd.

Zesde buurtinformatienetwerk van start
De gemeente Duffel telt voortaan zes buurtinformatienetwerken
(BIN’s). Elke straat in onze gemeente valt onder een van deze BIN’s:
BIN Beunt, Kiliaan, Plaza, Mijlstraat, Stoclet, en BIN-Z. BIN-Z is
een apart BIN voor de zelfstandigen in kmo-zone Itterbeek.
Een buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen burgers
en de lokale politie binnen een bepaalde wijk met de bedoeling om
gemakkelijker informatie uit te wisselen. Buurtbewoners, maar ook
bedrijven, lichten de politie in als ze iets verdachts zien. De politie
onderneemt dan
de nodige stappen
en geeft nadien
informatie aan
de bewoners die
lid zijn van het
betrokken BIN.
Ook stuurt de
politie regelmatig
concrete tips rond
inbraakpreventie
naar de leden.
Onze Duffelaars
zijn zo belangrijke
partners in de
bestrijding van
inbraken en andere criminaliteit.
Inschrijven is
mogelijk via de
website van politiezone Bodukap.

Gemeenteraadslid Chris De Vos en
burgemeester Sofie Joosen zijn tevreden
dat er overal in Duffel BIN’s actief zijn.
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Duffel breekt uit

Ontharding in het Senthout
Vlaanderen is een van de meest verharde regio’s van Europa.
Vanuit de overtuiging dat daar iets aan moet veranderen,
lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor proefprojecten:
‘Vlaanderen breekt uit, proeftuinen voor ontharding’. Ook
Duffel doet mee.
In samenwerking met Natuurpunt, Provincie Antwerpen en
Regionaal Landschap Rivierenland diende de gemeente een
voorstel in om een stuk van het Senthout te ontharden en zo
meer ruimte te creëren voor water, natuur en recreatie. We
kunnen nu rekenen op meer dan 200.000 euro Vlaamse subsidies om het natuurgebied van de Babbelbeekse Beemden uit te
breiden en meer vorm te geven.

“Door de verharding weg te nemen verbeteren we de kwaliteit van
de leefomgeving”, zegt schepen Isabel Glorie.

Tal van voordelen

Meer rust

“Door het wegnemen van de verharding geven we ruimte terug
aan de natuur, helpen we wateroverlast te voorkomen, zorgen we
voor meer biodiversiteit, geven we ruimte aan recreatie … wat de
kwaliteit van de leefomgeving stuk voor stuk verbetert”, vertelt
schepen van Milieu en Natuur Isabel Glorie. “Met de ontharding
wordt ook het Senthout geknipt voor gemotoriseerd verkeer ter
hoogte van de Arkelloop en wordt die weer opengelegd. Het
wandelpad wordt uitgebreid en we voegen een natuurlijke speelruimte toe.”

Op 29 mei werden de buurtbewoners uitgenodigd om al eens
een kijkje te komen nemen naar de plannen, konden ze vragen
stellen aan de verschillende partners en konden ze genieten van
een wandeling met Natuurpunt in het gebied. Buurtbewoonster
Marijs Peeters is alvast enthousiast: “De proefopstelling met de
knip creëert hier al meteen meer rust en maakt het zalig om
te wandelen. Dankzij het goede werk hier in het natuurgebied
mochten we zelfs de torenvalk al opnieuw verwelkomen.”
De startdatum van de verdere werken is voorzien voor 2022.

Gemeente koopt domein De Pollepel aan
Al een halve eeuw koesteren Duffelaars fijne herinneringen aan De Pollepel in Duffel-Oost. Maar een rijk verleden betekent
niets zonder toekomst. Het domein krijgt nu die nieuwe toekomst. Eén waarin alle Duffelaars hun gading kunnen vinden.
Jong en oud, sportief of cultureel. De aankoop kwam er na een uitgebreide onderhandeling die uiteindelijk resulteerde in
een historisch akkoord. De aankoop omvat sporthal De Pollepel, twee parkings, drie voetbalvelden en het Garagetheater. Zo
stellen we de toekomst van de bestaande verenigingen op het domein veilig. De site wordt ook bekeken als mogelijke locatie
voor de realisatie van de fuifzaal.

Buitengewone kans
Als we iets hebben geleerd van de coronaperiode is het hoe
belangrijk onze uitlaatkleppen zijn. Sporten, cultuur beleven
of fuiven: het geeft ons leven kleur. We zijn er dan ook rotsvast
van overtuigd dat dit een buitengewone opportuniteit is.
Burgemeester Sofie Joosen: “Ik durf deze aankoop een
historische mijlpaal noemen. Ik ben zeer tevreden dat het
deze bestuursploeg gelukt is om de
aankoop te realiseren. Op korte termijn
is het een extra financiële inspanning,
maar volgens mij elke euro waard.”

“Deze aankoop is een historische mijlpaal”,
stelt burgemeester Sofie Joosen.

www.n-va.be/duffel
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 48
nieuwe bossen
in Antwerpen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

