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NIEUWJAARSRECEPTIE
N-VA EN JONG N-VA
DUFFEL

V.U.: Geert Aerts, Merodestraat 18 bus 2, 2570 Duffel

Jong N-VA en N-VA Duffel nodigen
u hartelijk uit op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Duffel, bij de
aanvang van het nieuwe werkjaar
2016. De receptie vindt plaats in
zaal Alcazar, Handelsstraat 25, op
zondag 24 januari 2016 vanaf 11
uur.
Naast de traditionele drankjes en
hapjes die bij zo’n feestelijke jaaropening horen, kunt u rekenen op een
woordje van onze voorzitter Geert
Aerts, over het reilen en zeilen in de
afdeling. Maar de blikvanger wordt
beslist Johan Van Overtveldt. Onze
minister van Financiën leidt u op zijn
kenmerkende wijze het jaar 2016 in.
U komt toch luisteren?
Wij verwelkomen u graag in zaal
Alcazar vanaf 11 uur!

www.n-va.be/duffel

DUFFEL

De Brug

wenst u een prettig eindejaar!

Uitstekend nieuws over Cinema
Plaza en Jeugdhuis Den Daak
Veel sneller dan
verwacht kan het
gemeentebestuur
verder met de plannen
voor cinema Plaza en
het aanpalende jeugdhuis Den Daak. Zo
krijgt Duffel nog deze
legislatuur een gerenoveerde Plaza én een
nieuw jeugdhuis.
De historische ingang
en de stoelen in de
bioscoop blijven behouden. De stoelen zullen
kunnen weggenomen
worden voor voorstellingen met staand publiek. In de vernieuwde
Cinema Plaza zal ook
plaats zijn voor toneel,
muziek, stand-up comedy en recepties. Duffelse verenigingen kunnen er in de toekomst
gebruik van maken
voor bijvoorbeeld hun
dia-avonden of voorstellingen. Het jeugdhuis Den Daak blijft op

zijn vertrouwde plek,
maar wordt volledig
vernieuwd. Op de
benedenverdieping van
de nieuwbouw is er de
ingang en het sanitair,
op de eerste verdieping
het café, het secretariaat
en de instuif- en vergaderruimte. .

AANVAARDBAAR
BUDGET

Kostenplaatje voor
het volledige project,
Plaza en Daak, is 3,15
miljoen euro. Een heel
pak minder dan de
vorige ontwerpen.

Het hele dossier is in
een stroomversnelling
gekomen nadat onze
eigen N-VA-schepen en
Vlaams Parlementslid
Sofie Joosen erin slaagde prioriteit te krijgen
voor het dossier op het
kabinet van ministerpresident Geert Bourgeois. Daardoor maakt
ons project nu kans
bovenaan de Erfgoed
stapel met subsidieaanvragen te komen. De
gemeenteraad keurde
begin december alvast
het restauratiedossier
goed.

Tijdens de jaarlijkse BBQ van onze afdeling werd onze nieuwe website
officieel voorgesteld.

Het resultaat mag gezien worden www.n-va/duffel.

’t Kofschip met vernieuwd elan
Op 16 september gingen in lagere school ’t Kofschip
de langverwachte werken aan de nieuwbouw eindelijk van start. We kozen voor een moderne school
die tegelijkertijd de knusheid van een dorpsschool
blijft uitstralen. Veel groen en ruimte zorgen voor
een warm en veilig nest waarin onze kinderen kunnen leren en de wereld ontdekken.
De verbouwingen worden in twee fases uitgevoerd.
Van nu tot november 2016 wordt het nieuwe schoolgebouw opgetrokken. In de tussentijd brengen we
de leerlingen onder in containerklassen. Wanneer de
leerlingen eenmaal goed en wel zijn ingetrokken in
hun splinternieuwe klassen, vangt fase 2 aan met de
bouw van het administratief gebouw en Het Ravottersnest. Begin 2018 ronden we deze fase af.

N-VA Duffel voert mee strijd tegen zwerfvuil

les geeft. Daarom steken we de turnzaal in een nieuw
kleedje, zodat verenigingen die ook kunnen gebruiken. Daarnaast krijgt de buitenschoolse opvang Het
Ravottersnest een plekje vlakbij ‘t Kofschip.

Het N-VA-bestuur zet zich graag in voor de strijd tegen zwerfvuil

Zorg voor ons milieu

Een school is echter meer dan een plaats waar men

Pieterjan Heynen
Wie is Pieterjan?
Ik ben zeventien jaar
en volg Latijn-Wiskunde in het SintNorbertusinsituut.
Ik woon samen met
mijn ouders en mijn
zus in Duffel. Naast
mijn activiteiten voor
de N-VA ben ik ook
voorzitter van de
Leerlingenraad bij ons
op school en zit ik in
de Jeugdraad. Volgend
jaar ga ik waarschijnlijk Rechten studeren.
Waarom koos je voor de
N-VA?
Voor mij was de N-VA
een logische keuze:
ik kan me volledig

duffel@n-va.be

vinden in de sociaaleconomische standpunten van de partij
en de vraag naar meer
Vlaamse bevoegdheden en autonomie. De
N-VA is een partij met
een duidelijke visie,
die op een open manier politiek bedrijft.
Dat spreekt me aan.
Wat waren de drijfveren
om lid van Jong N-VA te
worden?
Ik ben al lang geïnteresseerd in politiek en
over veel kwesties heb
ik dan ook een duidelijke mening. Na enkele jaren de politiek
passief te volgen, vond

Vuilnisbakkenbeleid

Dankzij deze werken en het geduld en de inzet van
leerlingen, leerkrachten en ouders stomen we ’t Kofschip samen klaar voor de 21ste eeuw!

Samen met de gebouwen krijgt ook de speelplaats
een grondige opknapbeurt. Er wordt een moestuin
aangelegd zodat de kinderen nog meer groene ruimte
hebben. Ten slotte zorgt een nieuwe fietsenstalling
voor voldoende plaats om je fiets veilig achter te laten.

Nieuwe aanwinst voor Jong N-VA

ten. “Maar er is nog werk aan
de winkel, eigenlijk zouden wij
overbodig moeten worden.”

ik het tijd om actief
deel te nemen aan het
politieke gebeuren. Ik
ben in het begin van
het jaar lid geworden
van de N-VA, en in
april gecoöpteerd als
bestuurslid voor Jong
N-VA Duffel. Ik hoop
met dit mandaat iets
te kunnen betekenen
voor de Duffelse jeugd
en, algemener, mee te
kunnen werken aan
een sterk, innovatief
en krachtdadig Vlaanderen.
Hoe zie je je toekomst
binnen de partij? Wat
zijn je ambities?
De komende jaren
blijf ik zeker actief en
enthousiast bestuurslid van Jong N-VA
Duffel, en ik denk dat
ik me op termijn ook
meer ga inzetten voor
Jong N-VA Nationaal,

iets wat ik nu al deels
doe door naar de
afdelingsraad te gaan
namens onze afdeling.
Verder heb ik daar
nog geen concrete
ideeën over, al zie ik
mezelf wel ooit op een
verkiezingslijst staan.

Maar liefst 90 % van alle mensen
stoort zich enorm aan zwerfvuil
en toch ligt het
overal. Per jaar
wordt er in Vlaanderen 17 500 ton
zwerfvuil opgeruimd, dat is 2,7
kilo per inwoner.
61,50 miljoen euro
kost het ons elk
jaar om de ophaling en verwerking
van zwerfvuil aan
te pakken. Het is
dus een gedeelde
maatschappelijke
verantwoordelijkheid om meer
zorg te dragen voor ons milieu.

Lenteschoonmaak

Gelukkig zijn er steeds meer
vrijwilligers die mee de strijd
willen aangaan met al dat rondslingerend afval. Duffel mobiliseert elk jaar haar verenigingen
en vrijwilligers voor een heuse
lenteschoonmaak. Het is een
traditie aan het worden waar
het N-VA-bestuur zich graag
achter heeft gezet. Ook dit jaar
konden we weer op heel wat
enthousiaste helpende handen
rekenen. In totaal werden tijdens
de Lenteschoonmaak zo’n 120
vuilniszakken met zwerfvuil
opgehaald door meer dan 150
Duffelaars!

www.n-va.be/duffel

Peters & Meters

Met een dertigtal zijn ze: de
Duffelse peters en meters die
vandaag onze
gemeente mee
proper proberen houden. De
meters en peters
zijn vrijwilligers
die een wegberm,
een (deel van een)
straat, een perkje
of een speelpleintje netjes willen
houden. Van
gepensioneerden
over bezorgde
moeders tot
enthousiaste tieners. Stuk voor
stuk ruimen ze zwerfafval op
dat hun dorpsgenoten zonder
nadenken op straat werpen.

Openbare vuilnisbakken dienen
enkel voor klein afval zoals
verpakkingen van drank of voeding. Vaak dumpen mensen ook
huishoudelijk afval in openbare
vuilnisbakken, terwijl die daar
niet voor dienen. In plaats van
een nette omgeving te creëren
trekken sommige vuilbakken
extra afval aan en neem je de
vuilbak beter weg, zoals op
afgelegen plaatsen met weinig
sociale controle. Duffel inventariseerde voor het eerst al haar
vuilbakjes, het uitgangspunt is
dat de juiste vuilnisbak op de
juiste plaats komt om zo sluikstorten tegen te gaan. Op plaatsen zoals speelpleinen, pleinen,
parken of aan bushaltes zullen
wel nog steeds vuilnisbakken te
vinden zijn.
Verder plaatsen we op verschillende locaties speciale vuilnisbakken voor hondenpoep. Door
de kleine opening kan je er geen
grote zakken in gooien, honden
eigenaars kunnen er wel hun
hondenpoepzakjes in kwijt.

Erger jij je ook aan dat zwerfvuil
naast de weg? Misschien ben jij
zo iemand die regelmatig zwerfvuil opruimt in je straat of ben
je bereid om dat in de toekomst
te doen? Laat het weten aan de
milieudienst: milieudienst@duffel.be of 015 30 72 86.
Naar aanleiding van de peter- en
meteractie besloot Geert Aerts
ook deel te nemen. “Zwerfvuil is
een voortdurende ergernis. De
gemeente ondersteunt ons met
gratis vuilzakken en grijpers”,
zegt Geert, die regelmatig aanmoedigingen krijgt van passan-

Geert Aerts:

“De laatste jaren werd
de buurt steeds meer door
zwerfvuil ontsierd.”

