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Krachtlijnen in ambitieus bestuursakkoord (p. 2 en 3) 

Ambitieus bestuursakkoord voor Duffel

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 tekenden de N-VA en CD&V een stevig coalitie- 
akkoord met daarin de inhoudelijke krachtlijnen voor de komende bestuursperiode. Die krachtlijnen werden 
intussen verder uitgewerkt tot een zeer uitgebreid en ambitieus bestuursakkoord. Het is nu zaak om dat 
bestuursakkoord de komende jaren samen met de gemeentediensten uit te rollen tot concrete realisaties. 

Gezonde financiën én blijven investeren
Burgemeester Sofie Joosen: “Het bestuursakkoord is een perfecte 
weerslag van ons verkiezingsprogramma. Onze belangrijkste 
programmapunten zijn erin terug te vinden.”

Het bestuursakkoord is een zeer uitgebreid werkstuk. Er wachten 
de komende bestuursperiode dan ook heel wat uitdagingen. Het 
bestuur wil een betrouwbare partner zijn die ten dienste staat van 
elke Duffelaar en zorgt dat Duffel een aangename gemeente is 
om in te wonen, werken en ondernemen. Het is de vaste wil van 
de nieuwe bestuursploeg om het financiële plaatje gezond te houden. 
Tegelijkertijd is het zeer belangrijk om te blijven investeren.

Oog voor milieu en klimaat
Ook milieu en klimaat zijn belangrijke uitdagingen. Duffel wil 
een voorbeeldfunctie vervullen en realistische doelstellingen 
nastreven. We ijveren voor een mooie, gezonde gemeente met 
veel groen, open ruimte, biodiversiteit en duurzaamheid. Het 
bestuur zal ook intensiever inzetten op het bestrijden van onkruid.

Veiligheid en aanpak overlast
Duffel moet een veilige gemeente zijn. Dat vereist een doordacht 
veiligheidsbeleid met slimme investeringen in zowel mensen als 
middelen. Sluikstorten, overdreven snelheid, overlast en ander 
asociaal gedrag mogen niet onbestraft blijven. 

Verenigingen ondersteunen 
Duffel is een bruisende gemeente en daar hebben onze vele 
cultuur-, jeugd- en sportverenigingen een groot aandeel in. Het 
akkoord trekt voluit de kaart van de verenigingen en de vele 
vrijwilligers. Zij vormen het kostbare weefsel van onze samenleving. 
Duffel wil ook een ondernemende gemeente zijn door werk te 
maken van een gezond ondernemingsklimaat en in te zetten op 
kernversterking.

Zorg dragen voor iedereen
Een goed akkoord draagt zorg voor de Duffelaars. Het gelooft in 
zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. Voor 
diegenen die het moeilijk hebben, is extra ondersteuning nodig. 
Het is immers niet evident om in het welzijnslandschap altijd de 
juiste weg te vinden.

“Met veel vertrouwen kijken we uit naar de concrete uitwerking 
van onze ambities. Onze coalitie kan rekenen op de steun van 
zestien van de 25 Duffelse gemeenteraadsleden. Ze beschikt 
dus over een ruime en stabiele meerderheid om effectief werk te 
maken van een nog beter Duffel. We zien het niet alleen als onze 
taak om het Duffelse huis verder uit te bouwen en te verfraaien, 
maar er ook voor te blijven zorgen dat iedereen zich thuis kan 
voelen in Duffel”, besluit burgemeester Sofie Joosen. 

Schepen Dirk Broes, burgemeester Sofie Joosen en schepen Theo Boel staan te popelen om het ambitieuze bestuursakkoord uit te rollen 
in concrete realisaties. 
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Krachtlijnen in ambitieus bestuursakkoord 

Met N-VA Duffel mee aan het roer maakt het gemeentebestuur de komende jaren werk van een ambitieus 
bestuursakkoord. Het akkoord bestaat uit heel wat krachtlijnen die Duffel de komende jaren nog mooier 
zullen maken. Een overzicht:

De N-VA-gemeenteraadsleden maken de komende jaren werk van een nog mooier Duffel.

1  Algemeen beleid
• We besturen de gemeente als een goede huisvader. 
• We maken werk van klantgerichte gemeentediensten.
• Uw mening over beleidskeuzes telt meer dan ooit tevoren.

2  Financiën
• Duffel blijft investeren. 
• De historische gemeenteschuld houden we beheersbaar.
• De gemeentefinanciën zijn transparant. 

3  Lokale economie
• We zoeken nieuwe bestemmingen of uitbaters voor 
   leegstaande handelspanden. 
• Het aantal nachtwinkels wordt beperkt. 
• We maken werk van een kernwinkelgebied. 

4  Mobiliteit
• De omgeving rond het gemeentehuis (Netebrug) wordt volledig hertekend.
• Er komen meer comfortabele fietspaden en obstakelvrije voetpaden.
• Files worden aangepakt.
• We verhogen uw verkeersveiligheid.

5  Begrafeniszorg
• Het kerkhof wordt een landschapspark.
• We breiden de strooiweide uit.
• Er komt een gedenkboom.

6   Natuur en leefmilieu
• Het Perwijspark steken we in een nieuw jasje.
• We verhogen de biodiversiteit.
• Enkele verharde stroken zetten we terug om in natuurgebied.
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7  Onderwijs en bibliotheek
• We investeren volop in gemeentescholen.
• De kunstfabriek blijft laagdrempelig.
• De bib wordt meer dan ooit een ontmoetingsplaats. 

9  Veiligheid
• We verankeren en versterken de lokale brandweerkazerne.
• We starten buurtinformatienetwerken op om samen met u de 
   veiligheid in uw buurt te verhogen. 
• Er komen meer camera’s met nummerplaatherkenning. 

8  Ruimtelijke ordening
• We zetten in op het behoud van open ruimte.
• Duffel behoudt z’n landelijk karakter.
• De communicatie over bouwvergunningen wordt verfijnd. 

10  Vrije tijd
• Er komt een openluchtkiosk in het park.
• Plaza wordt een heus gemeenschapscentrum.
• Kasteel Ter Elst wordt opnieuw toegankelijk.

11  Jeugd
• Er komt een nieuwe fuifzaal.
• Het gemeentebestuur ondersteunt de 
   jeugdverenigingen. 
• We maken werk van kwaliteitsvolle 
   kinderopvang.

15  Wonen
• We blijven inzetten op een divers en betaalbaar woonaanbod.
• Voldoende groen in de dorpskernen is een must. 
• Het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen groeit. 16  Dierenwelzijn

• Duffel krijgt meer hondenpoepvuilbakken.
• We maken werk van een sterilisatiecampagne voor zwerfkatten. 
• We zorgen voor een extra hondenlosloopweide. 

13  Welzijn en zorg
• Het woonzorgcentrum wordt verder 
   uitgebouwd.
• We blijven inzetten op sociale tewerkstelling.
• Discretie in sociaal beleid blijft een belangrijk 
   uitgangspunt.

12  Sport
• Er komt een gymhal.
• We geven ruimte aan recreatie.
• De infrastructuur van VV Duffel 
   wordt vernieuwd.

14  Senioren
• We zetten in op een ruimer aanbod aan betaalbare 
   woonvormen.
• Het woonzorgcentrum wordt een ‘open huis’.
• Er komt een lokaal dienstencentrum.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


