N-VA Duffel wenst u fijne feestdagen!

DUFFEL

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

    duffel@n-va.be I

DE BRUG

www.n-va.be/duffel I jaargang 2017 I nr. 4 I december

V.U.: GEERT AERTS, MERODESTRAAT 18/2 2570 DUFFEL

N-VA Duffel wenst u
een fijn 2018!

Sofie Joosen lijsttrekker
N-VA Duffel
Binnen minder dan tien maanden weten we wie
de nieuwe Duffelse burgemeester wordt. Als het
van de N-VA Duffel afhangt zal dit een jonge
vrouw worden. Uniek in de regio! Sofie Joosen
is door het afdelingsbestuur unaniem verkozen
als lijsttrekker. Uittredend burgemeester Marc
Van der Linden zet zijn schouders onder de lijst
en wordt lijstduwer. We hadden een gemoedelijk
gesprek met Sofie en Marc.
Marc, voor sommige mensen zal het toch wel even schrikken
geweest zijn. Je bent geen kandidaat om opnieuw burgemeester te worden?
Marc: “Ik heb die beslissing in eer en geweten en samen met
mijn gezin inderdaad genomen. In de toekomst zal ik mijn
job in de privé immers niet meer kunnen combineren met
de functie van burgemeester. Het was een enorme eer om
zes jaar lang dag en nacht de Duffelaars te mogen dienen. Ik
ben trots op wat onze ploeg allemaal gerealiseerd heeft.”
Wat vind je persoonlijk de mooiste verwezenlijkingen?
Marc: “We hebben heel wat gerealiseerd en dit in financieel zeer moeilijke tijden. Onze gemeente stond er in 2012
niet goed voor. We hebben de afgelopen jaren dan ook elke
euro omgedraaid vooraleer die uit te geven. Daardoor is de
ommekeer naar een betere financiële situatie nu duidelijk
ingezet. Misschien is dat al direct de belangrijkste verwezenlijking. Ook dossiers die jarenlang vast bleken te zitten,
hebben wij vlot kunnen trekken. Ik denk hierbij aan de
renovatie van Cinema Plaza, de verwerving van de velden
van VV Duffel en de komst van de gymhal.”
Sofie, dat is inderdaad een mooi rapport van Marc. Ga je dit
kunnen evenaren?
Sofie: “Dat is alvast mijn ambitie! (lacht) We hebben met
deze nieuwe bestuursploeg heel wat kunnen verwezenlijken.
Ik ben er zeker van dat er tijdens de volgende legislatuur nog
heel wat mooi werk op tafel ligt en daar wil ik mij voor de
volle 100% voor inzetten!”

Kan je al iets zeggen over het beleid dat jij zou willen voeren?
Sofie: “Uiteraard is het eerst aan de kiezer om te beslissen of
we onze ingeslagen weg mogen verderzetten. Met het mooie
traject dat we ondertussen hebben afgelegd, heb ik daar alle
vertrouwen in. Duffel is een mooie, levendige en moderne
gemeente om in te wonen. Dat wil ik nog verder uitbouwen.
Ik denk hierbij aan een herinrichting van de Kiliaanstraat en
ook op veiligheid wil ik nog meer inzetten.”
Je bent nog relatief jong. Kan dat een nadeel zijn?
Sofie: “Ik ben ondertussen vijf jaar schepen en vier jaar
Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik heb dus toch al wel wat
politieke ervaring. Ik vind het ook een krachtig signaal naar
de jeugd toe dat jonge mensen bij de N-VA kansen krijgen.
Hard werk en inzet worden bij ons beloond. Ik ben de afdeling en Marc enorm dankbaar voor deze kans!”
De mensen zijn waarschijnlijk ook wel geïnteresseerd in de
rest van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen? Zijn er
nog kandidaten gekend?
Sofie: “We zijn daar uiteraard volop mee bezig. We hebben
al heel wat gesprekken achter de rug. Onze afdeling blijft
nog altijd groeien. Ook mensen die geen lid zijn, contacteren
ons en geven hun visie of stellen zich zelfs kandidaat. En dat
geeft ons enorm veel vertrouwen met het oog op 2018!”
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N-VA Duffel wenst
u een prettige Kerst!

Nieuwe gymzaal
op sportcentrum
In oktober keurde de gemeenteraad unaniem de aankoop goed van de woning en gronden aan de Wouwendonkstraat 79. Het gaat in totaal over 5100 m², waarvan 4680 m² meteen kan worden opgenomen in het
Sportcentrum Rooienberg. Met deze aankoop kan de nieuwe gymhal op het sportcentrum gebouwd worden,
zonder dat er voetbalveldcapaciteit moet verdwijnen. De piste Norbertijnerlei als locatie voor de gymhal
wordt dus definitief verlaten.
In opdracht van de gemeente Duffel
voerde de intercommunale Igemo een
onderzoek uit naar de inplantingsmogelijkheden van de nieuwe gymhal op het
gemeentelijke sportcentrum Rooienberg.
Er werden vijf scenario’s in detail bekeken. Een belangrijke randvoorwaarde was
dat de capaciteit aan voetbalvelden niet
mocht verminderen. De conclusie van
het onderzoek was dat het cruciaal is dat
de gemeente Duffel de gronden aan de
Wouwendonkstraat 79 zou verwerven. De
gemeente knoopte daarom gesprekken aan
met de eigenaars. De totale aankoopprijs
bedraagt 366 155,50 euro.

Onze schepen van sport Sofie Joosen is
verheugd: “De gemeente zal het woonhuis
met de bijhorende gronden kopen. De
bewoners kunnen levenslang blijven wonen
in het huis. De achterliggende grond, 4680
m² groot, kan in het sportcentrum opgenomen worden. Hierdoor kunnen we de
gymhal bouwen, aansluitend op de parking
van het sportcentrum, wat natuurlijk ideaal
is wat nutsvoorzieningen en bereikbaarheid
voor de hulpdiensten betreft. Het huidige
C-terrein kan dan opschuiven en zo blijft de
capaciteit aan voetbalvelden gevrijwaard.”
Door deze aankoop kiest het gemeentebestuur om de piste waarbij de gymhal

naast het technisch centrum zou worden
gebouwd, definitief te verlaten. De nodige
grondonderzoeken op de nieuwe locatie
worden nu zo snel mogelijk uitgevoerd. Na
het einde van het voetbalseizoen kan dan
hopelijk de eerste spade in de grond.
Sofie: “Ik ben zeer blij dat we deze strategische gronden, die midden in ons
sportcomplex liggen, kunnen verwerven.
We kunnen nu ook verder met de concrete
plannen om de gymhal te bouwen en het
C-terrein te verleggen. Ik hoop dat er geen
obstakels meer opduiken, want de Duffelse
turnende jeugd wacht al veel te lang op een
aangepaste en veilige infrastructuur.”

In Flanders fields
Op 9 september trok Jong N-VA Duffel naar de Westhoek voor een dag in het spoor van de Groote Oorlog.

Tijdens de Last Post legde Jong N-VA een
poppiekrans neer onder de Menenpoort.

duffel@n-va.be

Jong N-VA bezocht onder meer de
Britse begraafplaats Tyne Cot.
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OCMW-voorzitter Theo Boel naast de
nieuwe digitale TV die elke bewoner
op zijn of haar kamer kreeg.

Van rustoord naar woonzorgcentrum
OCMW-voorzitter Theo Boel is er sinds zijn aantreden vijf jaar geleden samen
met een enthousiaste ploeg in geslaagd om de bewoners van het woonzorgcentrum een (h)echt thuisgevoel te geven. Naast de dagelijks activiteiten, die
verzorgd worden door het animatieteam, ergotherapeuten en kinesisten, is er
heel wat nieuws bijgekomen. Een overzicht:
Dieren welkom

Goed eten is belangrijk

Multimedia maakt meer mogelijk

Contact hebben met dieren blijkt een
gunstig effect te hebben op de levenskwaliteit. Het OCMW werkt hierbij samen met
vzw Siann, het Shijyaa-team en de mobiele
boerderij Huppeldepup.
 Knuffelen en aaien: honden, pony’s,
konijnen, duiven, kippen of cavia’s
brengen de onze bewoners regelmatig
een bezoekje. Ze kunnen geknuffeld en
eventueel geborsteld worden door de
bewoners.
 Vogeltentoonstelling: elk jaar is er
een vogeltentoonstelling, die verzorgd
wordt door de Duffelse vereniging De
Slechtvalk.
 Kippenhok: er wordt een kippenhok
gebouwd nabij de binnentuin.
 Vissen: in de inkomhal staat een groot
aquarium vol vissen.
 Huisdieren toegelaten: mits de bewoners zelf in kunnen staan voor de zorg,
zijn kleine huisdieren toegelaten.

We hechten veel belang aan allerlei
voedingsaspecten

Het inzetten van multimedia kan op
verschillende manieren een meerwaarde
betekenen.

 Verwenontbijt: wekelijks, en in de
toekomst mogelijk vaker, is er een verwenontbijt voor zes personen. Spek en
eieren ontbreken daarbij niet.
 Verjaardagsdiner: Jarigen krijgen steevast een speciale driegangenmaaltijd.
 Kookgroep: bewoners kunnen zich
aansluiten bij een kookgroep die twee
tot drie keer per week samenkomt om
maaltijden te bereiden.
 De geur van lekker eten: binnenkort
komt er een mobiel kookeiland. Een
keer per week zal de kok op de afdeling
koken. De geur van lekker eten zal
ongetwijfeld de appetijt bij de bewoners
doen toenemen.

 Tovertafel: De tovertafel werd een
groot succes en verhuist regelmatig van
de ene naar de andere afdeling.
 Digitale TV: alle bewoners hebben een
digitale TV met groot scherm gekregen
op hun kamer, zonder verhoging van
de dagprijs.
 Eigen TV-kanaal: er komt een eigen
TV-kanaal waar de residenten foto’s en
filmpjes kunnen zien. Op het kanaal is
ook ruimte voor een verjaardagskalender, het weekmenu en de activiteiten
van de dag.
 Skypen met familie: skypen zal in de
toekomst mogelijk worden.

N-VA Duffel naar het Vlaams Parlement en de Kamer
In november bezocht N-VA Duffel met een grote groep het Vlaams Parlement en de Kamer. Een sfeerimpressie:

www.n-va.be/duffel

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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