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Beste Duffelaar

Als trotse voorzitter van N-VA Duffel stel ik graag onze nieuwe 
bestuursploeg aan jullie voor. Ons team telt voortaan maar liefst 
32 leden, het grootste aantal ooit voor onze afdeling. Het is een 
zeer evenwichtige ploeg geworden met een mooie mix van 
ervaring en jeugdig talent.

Deze ambitieuze groep staat voor de belangrijke taak om de 
komende jaren mee het beleid in Duffel uit te stippelen en de 
nationale en lokale verkiezingen van 2024 voor te bereiden. 
Onder de naam ‘Traject 24’ zullen we de komende maanden en 
jaren heel wat op poten zetten.

Het aantal enthousiastelingen dat zich wil engageren, bewijst 
de gedrevenheid en hechtheid van onze Duffelaars. Naast beleid 
maken, is er bij ons ook altijd ruimte voor gezelligheid en ontspanning. 
De veerkracht van een vriendengroep is groot, dat bewijzen we 
met de N-VA Duffel al vele jaren. Ik wens alle inwoners alvast 
dezelfde gedrevenheid, daadkracht 
en vriendschap toe. Zo maken we 
van Duffel allemaal samen een nog 
mooiere en leukere gemeente.

Veel leesplezier en tot binnenkort!

Walter Sels
Voorzitter

Meer info en inschrijven via 

www.n-va.be/duffel 
of via 0486 42 02 96 

Kristoff Van Genechten

Op zwier met Joosen en Demir 
op zondag 29 mei

N-VA Duffelwww.n-va.be/duffelduffel@n-va.be
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Actieplan Kernwinkelgebied
Lokaal winkelen en ondernemen is een mooie meerwaarde 
voor onze Du� elaars. Daarom plant het gemeentebestuur 
een samenwerking met IGEMO voor het opstellen en uitvoeren 
van een nieuw actieplan voor de Du� else handelskern.

Door verschillende acties wil het lokaal bestuur het onder-
nemersklimaat bevorderen en zullen de handelaars ondersteund 
worden. De gekozen initiatieven zullen structureel en duurzaam 
zijn. “Er zal, samen met de verschillende betrokken partijen en 
geëngageerde ondernemers, een draaiboek worden opgesteld 
met acties rond lokale economie. Heel wat nieuwe ondernemers 
vestigen zich in Duffel. Hun ervaringen willen we samenbrengen 
met de reeds aanwezige expertise van de bestaande handelaars 
om zo tot een beleidsplan voor de toekomst te komen”, aldus 
schepen van Lokale Economie Dirk Broes.

Overkoepelende handelsvereniging
Naast het ontwikkelen van een regelgevend kader om leegstand aan te pakken en activering van winkelpanden te stimuleren, zal ook 
het realiseren van een overkoepelende handelsvereniging een belangrijk onderdeel van het plan zijn. Er wordt alvast gedacht aan een 
wisselwinkel of belevingsmoment die kunnen bijdragen tot een positieve verandering op korte en lange termijn.

Kwalitatieve en veilige infrastructuur
Als gemeente willen we onze burgers een kwalitatieve en veilige 
infrastructuur bieden. Zo krijgt de Lintsesteenweg momenteel 
een gescheiden rioolstelsel voor afval- en hemelwater. Van de 
rioleringswerken wordt ook gebruik gemaakt om de straat uit 
te rusten met nieuwe en veiligere � etspaden. We benadrukken 
daarmee nogmaals dat we een � etsvriendelijke gemeente zijn. 

Ook andere gemeenten zitten natuurlijk niet stil. Zo leggen 
onze buren uit Lier momenteel een nieuw fietspad aan langs de 
Mechelsesteenweg (N14). Een fietstochtje vanuit Duffel naar Lier 
kan dus binnenkort niet alleen veilig langs de Netedijk, maar 
ook via de vernieuwde fietspaden van de N14.

Nog meer rioleringswerken in de Hondiuslaan
De grootste wegenwerken in Duffel vinden in het najaar plaats. 
Dan starten de rioleringswerken in de Hondiuslaan. Om de 
verkeersproblemen te beperken, zullen die werken pas beginnen 
als de werken aan de Lintsesteenweg en de N14 in Lier afgerond 
zijn. Naast de riolering, zal ook de bovenbouw van de Hondius-
laan volledig vernieuwd worden. Zo gaan we voor meer groen in 
het straatbeeld. Ook daar ligt de focus op de verbetering van de 
fietsveiligheid en het fietscomfort. De werken zullen ongeveer 
anderhalf jaar in beslag nemen.

Schepen van Lokale Economie Dirk Broes

Hondiuslaan

Lintsesteenweg

Alle praktische informatie over de wegenwerken is gebundeld 
op onze gemeentelijke website: www.duffel.be/wegenwerken.
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N-VA Duffel 
is er voor u!

Felicitaties voor Jan 
Moons, de kersverse 
burgemeester van Heist-
op-den-Berg. 

Ook onze jongerenafdeling heeft 
voortaan een nieuw bestuur. 

De eindejaarsverlichting werd 
vervangen door sfeervolle 
Valentijnsverlichting.

 Duffel zet de bloemetjes buiten, 
met dank aan onze groendienst.

 Enkele bestuursleden 
maakten de Duffelse 
straten mee proper tijdens 
de lenteschoonmaak.

 Onze burgemeester als gast-
vrouw bij ‘Op tournee met BDW’.

 Onze nieuwjaars-
actie werd gesmaakt. 
We deelden meer dan 
1.000 smoutebollen uit. 

Het skatepark is de 
nieuwe hotspot van de 
Duffelse jongeren. 
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