
Geniet van de zomer!

Mobiele camera’s tegen sluikstorten
Zwerfvuil en sluikstorten blijven, ondanks vele 
inspanningen, een hardnekkig probleem. In de strijd 
tegen sluikstort zetten we nu ook mobiele camera’s in. 
Boetes kunnen oplopen tot 350 euro plus de oprui-
mingskosten van het sluikstorten. Naast de camera’s 
zullen ook sensibilisatie, nieuwe vuilnisbakken en het 
opruimwerk van de Du� else groene meters en peters 
onderdeel blijven van het plan van aanpak tegen 
zwerfvuil en sluikstorten.

De twee mobiele camera’s die de gemeente heeft aan-
gekocht zullen in eerste instantie ingezet worden op 
de gekende hotspots. Nadien zullen ze op regelmatige 
basis verplaatst worden binnen Duffel. Het gemeente-
personeel staat in voor de plaatsing van de toestellen, 
het wisselen van de batterij en zal de nodige beelden 
aan de politiezone BODUKAP bezorgen.

Nut al bewezen
Bij vaststelling van een inbreuk wordt een proces-verbaal 
opgesteld door de politie. Een overtreder riskeert een 
maximum GAS-boete van 350 euro. Daarnaast draait 
de sluikstorter ook op voor alle opruimingskosten. En 
dat de camera’s hun nut bewijzen, is ondertussen 
duidelijk. De eerste twee weken werden al acht sluik-
storters betrapt.

Met de camera’s is alweer een belofte uit ons verkie-
zingsprogramma verwezenlijkt. We werken elke dag 
enthousiast verder om van Duffel een nog mooiere en 
aangenamere plek te maken om te wonen, werken en 
ontspannen.

Smeer je ‘m deze zomer naar het buitenland, 
ga je naar zee of blijf je gezellig thuis? Jezelf 
beschermen tegen de zon is sowieso nodig. 
Wij vinden de gezondheid van de Duffelaar 
belangrijk.

Stuur daarom een mail naar duffel@n-va.be
met je adresgegevens of stuur ons een berichtje 
via Facebook of Instagram. De eerste 200 
Duffelaars ontvangen van ons een reistube 
zonnecrème (50 ml).

Handhaving is belangrijk, ook bij sluikstorten. Overtreders 
mogen zich aan een gepeperde rekening verwachten. Voor 
dergelijk asociaal gedrag is er geen excuus.” 

burgemeester SOFIE JOOSEN

In verschillende gemeenten is de inzet van sluikstortcamera’s 
al een succes gebleken. Enerzijds als afschrikmiddel voor 
mogelijke sluikstorters, maar ook om daders te betrappen.” 

schepen van Milieu ISABEL GLORIE
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Toen je op het bestuur je vertrek uit de politiek aankondigde, 
waren heel wat leden verrast. Vanwaar die keuze?
“Voor velen was het misschien een verrassing, maar ik 
had dit besluit al een tijdje genomen. Tijdens een reis door 
Italië besefte ik dat het leven meer is dan politiek alleen. 
Ik wil tijd vrijmaken voor andere dingen. Ik blijf de lokale 
N-VA-afdeling die ik mee oprichtte wel volop steunen. Je 
mag me zeker nog op evenementen verwachten en ik blijf 
ook nog zetelen in het bestuur.”

Je bent momenteel gemeenteraadsvoorzitter, voordien was je 
ook schepen en volksvertegenwoordiger. Welk mandaat heeft 
jou het meest kunnen bekoren?
“Goh, elke functie heeft natuurlijk zijn charmes. Bij een 
lokaal mandaat sta je heel dicht bij de mensen, iets wat ik 
altijd belangrijk heb gevonden. De veranderingen die je 
daar verwezenlijkt, zijn het meest tastbaar. Maar mogen 
zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is 
natuurlijk ook een hele eer, een unieke ervaring. Ik kan 
toch wel met enige trots terugkijken op mijn politieke 
carrière.”

Je wordt als gemeenteraadsvoorzitter opgevolgd door 
partijgenoot Dirk Verbist. Ook Kristoff Van Genechten 
zal inschuiven als nieuw gemeenteraadslid. Heb je 
vertrouwen in deze heren?
(lacht) “Uiteraard, ze gaan dat heel goed doen. Dirk draait 
al jaren mee in de afdeling en is een graag geziene Duffelaar. 
De gemeenteraadsvoorzitter wordt ook wel de eerste burger 
van Duffel genoemd. Dirk is dan ook de juiste man op de 
juiste plaats. Kristoff was tijdens de federale verkiezingen 

Foto: Kristoff Van Genechten, Rita Bellens, Tinne Neutjens en 
Dirk Verbist.

mijn campagneleider en is een harde werker achter de 
schermen. Ik ben blij dat hij nu ook eens op het voorplan 
treedt. Wat hij doet, doet hij met veel inzet en kennis van 
zaken. En onze fractie zal ook nog versterkt worden met 
een vrouw. Kristoff zal in het Bijzonder Comité namelijk 
worden vervangen door Tinne Neutjens. Met haar ervaring 
uit het onderwijs en het ziekenfonds zal ze daar zeker haar 
steentje kunnen bijdragen.”

Heel wat veranderingen dus. Ook voor jou zal het toch wel 
aanpassen worden nu de vele vergaderingen en raden 
wegvallen?
“Er zal inderdaad heel wat tijd vrijkomen. Maar wees 
gerust, die zal snel ingevuld zijn met andere leuke dingen.”

Wil je nog iets kwijt aan onze lezers, aan de Duffelaar?
“Ik wil de Duffelaars bedanken voor de kansen die ze mij 
gegeven hebben. Ik ben blij dat ik op mijn beurt nu kansen 
kan geven aan mijn opvolgers. Ten slotte hoop ik dat iedereen 
dat beetje meer kan genieten van het leven en in goede 
gezondheid mag blijven. Proost!”

Rita, vanuit de N-VA Duffel willen we je uitdrukkelijk 
bedanken voor de vele jaren trouwe inzet. We wensen je 
alle succes toe in de toekomst en zien je heel graag op een 
van onze komende activiteiten verschijnen.

“Graag gedaan! Zullen we dan nu de koffie vervangen door 
een wijntje?”

Bedankt, 
RITA!

Gemeenteraadslid, schepen, 
federaal volksvertegenwoordiger, 

gemeenteraadsvoorzitter … 
De politieke carrière van Rita

Bellens is rijkgevuld. Vandaag 
kondigt ze haar politiek afscheid 

aan. Wij gingen bij Rita op de 
ko�  e en blikten terug én vooruit.

afdeling@n-va.be



Heel wat wandelaars gingen mee 
op zwier met Joosen en Demir!

We ondertekenden het charter 
‘Verkeersveilige gemeente’.

Onze burgemeester op werkbezoek 
in het Catalaans parlement.

Gemeenteraadslid 
Chris De Vos wil 
prestatieplaatsen 
voor werkstraffen 
in Duffel.

Arts Guido Van Doninck vraagt 
aandacht voor orgaandonatie 
tijdens de gemeenteraad.

www.klikvoororgaandonatie.be

De nieuwe speeltuin aan de 
Merodestraat werd offi cieel ingehuldigd.

Eind oktober krijgen alle Duffelaars een 
gele container voor papier en karton.

www.n-va.be/afdeling



Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


