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N-VA Duffel vult lijst verder in 
Eerder werd al bekendgemaakt dat Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen Sofie Joosen de lijst zal 
trekken en kandidaat-burgemeester is voor de N-VA. Huidig burgemeester Marc Van der Linden zal de lijst 
duwen. OCMW-voorzitter Theo Boel staat op twee en volksvertegenwoordiger en schepen Rita Bellens staat 
op de derde plaats. 

Bekwame mensen 
Begrafenisondernemer Dirk Broes komt op de vierde plaats. Dirk 
is voorzitter van de middenstandsvereniging Duffel-Oost.

Op de vijfde plaats staat Chris De Vos. Na een loopbaan als 
turnjuf in de gemeentelijke lagere scholen is rusten nog niet aan 
de orde voor Chris. Zij is al vele jaren actief in turnvereniging 
Oefening Geeft Kracht.

Dirk Verbist neemt plaats zes voor zijn rekening. Hij is werkzaam 
als bankbediende en de drijvende kracht achter het Feest van de 
Burgemeester, dat jaarlijks vele duizenden euro’s in het laatje van 
Duffelse goede doelen brengt. 

Op de zevende plaats vinden we Karine Ceulemans. Als kleu-
terleidster zijn generaties Duffelaars bij haar gepasseerd in de 
kleuterklas. 

Ivan Blauwhoff komt op de achtste plaats. Hij was de eerste jaren 
van de legislatuur schepen en is beroepshalve aan de slag als  
parlementair medewerker in het Vlaams Parlement. 

Tot slot zal Koen Frederickx de dertiende plaats invullen.  
Koen begon zijn politieke carrière ooit als voorzitter van de  
Volksunie-jongeren. Hij is therapeutisch assistent van beroep.

Sofie Joosen is blij met sterke kandidaten
Kandidaat-burgemeester Sofie Joosen is opgetogen: “N-VA Duffel 
is een hecht team. Onze uittredende gemeenteraadsleden hebben 
hun strepen de voorbije zes jaren verdiend. De Verandering Werkt. 
Zeker in Duffel, zo bleek onlangs nog uit de schitterende resultaten 
van de gemeentemonitor. Onze gemeenteraadsleden hebben dat 
mee bewerkstelligd en ik wil, samen met hen, ook de volgende legis-
latuur het ambitieuze N-VA-project voor Duffel verder omzetten in 
beleid. Ook het feit dat een ondernemer als Dirk Broes N-VA Duffel 
komt versterken, toont dat ons project werkt en overtuigt!”

De N-VA heeft een            voor Duffel.
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PWA wordt Wijkwerken 
Via het plaatselijke werkgelegenheidsagentschap (PWA) van Duffel konden langdurig werklozen en 
mensen met een leefloon wat bijverdienen, naast hun werkloosheidsvergoeding of leefloon. Het betrof 
steeds werk dat niet in concurrentie stond met reguliere arbeid. Denk dan aan het doen van kleine 
klussen, tuinonderhoud, kinderoppas, hulp bij oversteekplaatsen aan scholen …

PWA wordt Wijkwerken
Vanaf 2018 werden de PWA’s een bevoegdheid van de gewesten. 
De Vlaamse Regering was van oordeel dat het PWA-systeem 
geen opstap was naar werk. Mensen bleven te vaak werkloos. 
Daarom zal vanaf 2019 PWA vervangen worden door een nieuwe 
structuur met de naam Wijkwerken. 

Doel: werklozen begeleiden naar job
Het doel wordt langdurig werkzoekenden en mensen met een 
leefloon stap voor stap te begeleiden naar werk. Dat traject 
naar werk wordt begeleid door de VDAB voor werklozen  
en door het OCMW voor mensen met een leefloon. Het  
begeleidingstraject is beperkt tot maximaal twaalf maanden en 
60 uur per maand. 

Wat verandert er voor Duffel? 
In Duffel was er binnen het PWA ook een dienstenchequeonderneming (DCO) waar men terecht kon voor poetshulp.  
Vanaf 2019 mag dergelijke combinatie niet meer. Het bestuur heeft besloten om de dienstenchequeonder-
neming een andere juridische structuur te geven en een nieuwe raad van bestuur. Deze zal bestaan uit 
vertegenwoordigers van de gemeente, het OCMW en vzw De Krone. 

Er zullen in de toekomst ook meer diensten worden aangeboden dan alleen maar poetshulp. Het 
administratief bureel bevindt zich in de gebouwen van het OCMW en krijgt een definitieve plaats 
in het toekomstige dienstencentrum. Voor het PWA kan men elke week terecht in het gemeentehuis. 

Theo Boel
Voorzitter raad van bestuur PWA en DCO

Jan De Haes trekt N-VA-lijst  
provincieraadsverkiezingen 
Op 14 oktober zal u niet alleen uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen, maar zal u ook uw 
stem kunnen laten horen op provinciaal niveau. Huidig gedeputeerde Jan De Haes uit Heist-op-den-
berg zal de lijst trekken voor het arrondissement Mechelen. 

Samen met onze provincieraadsleden werkt Jan De Haes 
aan de uitvoering van heel wat bovenlokale dossiers. “Als 
grootste fractie in het huidig Antwerpse provinciebestuur 
kunnen we trots zijn op het werk dat we geleverd hebben: 
onder meer een geslaagde afslankingsoperatie van de pro-
vincies en de uitbouw van onze groendomeinen.”

Ook in Duffel werkt de provincie samen met het gemeen-
tebestuur aan heel wat mooie projecten. Niet alleen de 
fietsostrade Antwerpen-Mechelen, maar ook het overstro-
mingsgebied Veleplas werd aangelegd. Een mooi project, 
bekend bij elke Duffelaar, is het prachtige Fort van Duffel. 
Mede dankzij de steun van de provincie Antwerpen werd 
het herbestemd en gerestaureerd.

Jan De Haes licht het N-VA partijstandpunt toe: “Als N-VA 
zijn we voor efficiënte, digitale en vooral slanke overheden. Het is de verdienste van de N-VA dat het provinciale niveau al 
afgeslankt werd. Zo werd het aantal mandaten reeds gehalveerd. We spitsen ons nu toe op de grondgebonden kerntaken waar-
mee we de lokale besturen ondersteunen. Zo voeren we bijvoorbeeld mobiliteitsstudies uit of voeren we een gebiedsgericht 
beleid op vraag van steden en gemeenten.”

N-VA Duffel in beeld

N-VA Duffel  
wenst u alvast  
een deugddoende 
vakantie!

Hangt u de leeuwenvlag  

op 11 juli ook buiten?

Spreektafeldag N-VA: denken en doen.

Na inspanning volgt ontspanning.N-VA Duffel komt naar u toe.

Ons laat ontbijt was met 120 
bezoekers een groot succes.



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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
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