
PB OV

Duffel 6,5 724,18

Mechelen 6,8 1100

Nijlen 7,0 819

SKW 7,3 880

Bonheiden 7,5 724,18

Bornem 7,5 929

Heist ODB 7,5 913

Putte 7,5 840

Puurs-SA 7,5 998

Willebroek 7,5 992

Berlaar 7,8 1165

Lier 7,9 787
PB: personenbelasting
OV: opcentiemen onroerende voorheffi ng

Ook in 2022 een 
hart voor Duffel!

Financiën op orde, 
we blijven investeren! 
Op de laatste gemeenteraad van 2021 werden de 
budgetten voor 2022 goedgekeurd. We investeren 
als bestuur ondanks de coronacrisis voor maar 
liefst acht miljoen euro. “We zijn � er dat onze budget-
ten in evenwicht zijn en we met de investeringen van 
Du� el een nog mooiere gemeente kunnen maken om 
te wonen en te leven”, aldus onze burgemeester So� e 
Joosen.

Zoals elk gezin moet ook een gemeente haar inkomsten 
en uitgaven beheren als een goede huisvader- of moeder. 
Een belangrijke barometer om te zien of een gemeente 
financieel gezond is, is de autofinancieringsmarge 
(AFM). In Duffel is die AFM, net zoals de voorbije jaren, 
opnieuw positief. In coronatijden is dat niet evident. 
De coronamaatregelen brachten extra uitgaven met zich 
mee, maar de inkomsten van bijvoorbeeld de sporthal en 
Cinema Plaza lagen dan weer een pak lager. De gemeente 
kan toch een mooi financieel rapport voorleggen. 
De positieve balans maakt het mogelijk om te blijven 
investeren in Duffel. Hieronder een greep uit de lijst 
met investeringen:

  Wegen- en rioleringswerken aan de Lintsesteenweg 
en Hondiuslaan

  Uitbreiding GTI Duffel

  Verbeteringen aan gemeentelijk zwembad

  Verduurzamen wagenpark, zwembad en sporthal

  Aankoop vuilbakken en camera’s ter bestrijding van 
zwerfvuil en sluikstort

   Subsidiedossier Kasteel Ter Elst

  Ontwerp fuifzaal

Kijk en vergelijk
Het gemeentebestuur blijft investeren en doet dat 
zonder de personenbelasting en de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing voor de Duffelaar te verhogen. 

Wist u trouwens dat met een personenbelasting van 
6,5 procent en een onroerende voorheffing van 724,18 
Duffel de goedkoopste tarieven heeft van gans het ar-
rondissement? Het zijn belastingen die elke inwoner en 
eigenaar van een huis moet betalen. Ze hebben dus een 
grote invloed op het gezinsbudget. We beseffen dat heel 
wat gezinnen in deze coronatijden, door onder andere 
de hoge gas- en elektriciteitsprijzen, het niet makkelijk 
hebben. We zijn dan ook fier dat we dit beleid van lage 
belastingen in Duffel kunnen blijven hanteren. Samen 
geraken we verder dan alleen.
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Nieuw skatepark
De Du� else jeugd kan sinds kort terecht op een nieuw 
skatepark aan de sporthal. Schepen Dirk Broes en de 
gemeentediensten gingen voor de heraanleg in gesprek 
met verschillende skaters. Zo werd er een werkgroep 
samengesteld om te brainstormen over ontwerp en inplanting. 
Al snel bleek ook dat de skaters graag op dezelfde locatie 
wilden blijven aan de Rooienberg, naast de sporthal.

“Als schepen van Jeugd ben ik fier dat het mede door het 
enthousiasme en het engagement van onze jongeren tot stand is 
gekomen”, zegt Dirk Broes. “Het wordt een modern skatepark 
dat bijna dubbel zo groot zal zijn dan het vorige en vele 
generaties speelplezier zal geven.”

Gekozen voor duurzaamheid
Het nieuwe skatepark wordt ook een stuk duurzamer. Geen losse 
toestellen meer maar één groot geheel gemaakt uit polybeton. 
Dat materiaal is nagenoeg onderhoudsvrij en in alle mogelijke 
vormen te polieren. Het skatet beter en zorgt voor minder 

geluidsoverlast. Het skatepark werd gemaakt door ‘Concrete 
Dreams’, een bedrijf met internationale naam en faam. Elk type 
van skater, beginner of gevorderde, jong of oud, kan in het 
nieuwe park terecht. Ook BMX’ers, inlineskaters en steppers zijn 
welkom. De officiële opening is op zaterdag 12 maart. Kom in-
tussen gerust al eens een kijkje nemen, met of zonder skateboard.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Opknapbeurt voor het gemeentelijk zwembad
De renovatie van het gemeentelijk zwembad aan sportcentrum Rooienberg 
ligt intussen een hele tijd achter ons. De tijd is rijp voor een aantal ver-
beteringen. Er staan in totaal voor maar liefst 450.000 euro aan investeringen 
op de planning.

De technische installatie wordt onder handen genomen en de whirlpool zal 
vervangen worden. Daarnaast zetten we ook in op een aantal energie-
besparende maatregelen zoals dakisolatie. Zo kan het zwembad er weer een 
tijdje tegen. 

Het zwembad is een mooie troef van onze gemeente. Heel wat Duffelaars 
hebben er leren zwemmen en we willen nog veel Duffelaars die kans bieden.

“De offi ciële opening staat gepland op zaterdag 
12 maart”, zegt jeugdschepen Dirk Broes.

duffel@n-va.be
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Romboutsbos
Op zondag 28 november staken we de handen uit de mouwen en de spades in de grond voor het aanplanten van het Romboutbos 
in de Varestraat.

Dankzij financiële steun van het lokaal bestuur kon 
Natuurpunt Oude Spoorweg een stuk grond van bijna 1,3 
hectare in de Varestraat verwerven. Samen met groepen van 
de Scouts en Chiro, buurtbewoners en leden van Natuurpunt 
konden we het bos aanplanten. De 4.000 jonge bomen en 
struiken kunnen nu groeien tot een structuurrijk, biodivers bos. 
Wanneer het bos wat meer vorm heeft gekregen, zal er ook een 
wandelpad voorzien worden. Dan kan iedereen komen genieten 
van het extra stukje natuur in Duffel.

Het bos maakt deel uit van het natuurgebied Goorbosbeekvallei 
en kreeg de naam Romboutsbos, een verwijzing naar het 
kapelletje van Sint-Rombout dat oorspronkelijk ter hoogte 
van de hoek van de Varestraat en de Mechelsebaan stond.

Proefproject vuilnisbakken
In het kader van onze strijd tegen zwerfvuil en sluikstort loopt er momenteel een coachingstraject 
met Mooimakers, het Vlaamse initiatief van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Samen met 
Mooimakers werken we onder andere aan een vuilnisbakkenplan. De juiste vuilnisbak op de 
juiste plaats kan heel wat helpen om Du� el net te houden.

Het plan begon met het opstellen 
van een inventaris: waar staan 
de vuilnisbakken, welke capa-
citeit hebben ze en hoe groot 
is de inwerpopening? Daarna 
gingen we meten hoe vaak ze 
worden leeggemaakt, hoeveel 
erin zit, hoeveel sluikstort er is 
enzovoort. Met deze informatie 
gaan we aan de slag voor het 
opstellen van een plan.

Mister Fill
Terwijl we aan dit plan sleute-
len, hebben we al een nieuwe 
vuilnisbak kunnen uittesten op 
het pleintje aan de Kiliaan-
straat: Mr. Fill. Binnenkort is 
de stationsomgeving aan de 
beurt voor een nieuw proef-
project. Verschillende vuilnis-
bakken worden vervangen door 
een groter model van 200 liter. 
We zetten de vuilnisbakken in 

de looplijn van voorbijgangers. 
Naast een grotere capaciteit 
hebben ze een kleinere 
inwerpopening en een aparte 
uitdoofplaat voor sigaretten. 

Aan de haltes van De Lijn 
komen ook twee nieuwe 
vuilnisbakken van 65 liter. 
Daarnaast zal ook achter de 
Sint-Martinuskerk een vuilnis-
bak verplaatst en vervangen 
worden door een groter model. 

Na het plaatsen van de nieu-
we vuilnisbakken zullen de 
medewerkers van de Techni-
sche Dienst nieuwe metingen 
uitvoeren om de effectiviteit 
van de nieuwe vuilnisbakken te 
beoordelen. Ook die info nemen 
we mee bij het verder opstellen 
van het vuilnisbakkenplan.

Schepen van Natuur en Milieu 
Isabel Glorie bij het gloednieuwe bos.

Zonnepanelen lagere school De Meyl
Nadat eerder gebouwen van het GTID werden voorzien van dakisolatie en zonnepanelen was het recent de beurt aan 
de gemeentelijke lagere school De Meyl. Het dak van de school werd geïsoleerd en er werden 54 zonnepanelen met een 
vermogen van 15 kilowattpiek geplaatst. Die investeringen zorgen voor een lager energieverbruik en helpen te besparen 
op de energiefactuur.

Het lokaal bestuur zal verder onder andere ook het gemeentelijk zwembad, het technisch 
centrum, het woonzorgcentrum, de school ‘t Kofschip van dakisolatie en zonnepanelen 
voorzien. De werken passen binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat de gemeente-
raad ondertekende. Daarmee engageren we ons om energiebesparende maatregelen te 
treffen voor ons eigen patrimonium. Dat bovenop de eerder uitgedrukte ambitie van het 
burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot aanzienlijk te reduceren.

www.n-va.be/duffel
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


