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In memoriam Geert Aerts

Geert, bedankt voor alles!
Jarenlang begon dit huis-aan-huisblad met een voorwoord van de voorzitter. Zestien jaar lang was dat Geert
Aerts. Het is met veel droefheid, maar ook met trots en ongelooflijk veel respect dat Geert nog een laatste
keer op onze voorpagina prijkt.

Vorige maand moesten we, na een slepende ziekte, afscheid
nemen van Geert. Geert was jarenlang een dragende pijler en een
monument van onze partij. Maar Geert was bovenal een goede
vriend. Als erevoorzitter van N-VA Duffel zal zijn naam voor
altijd onlosmakelijk verbonden blijven met de ontstaansgeschiedenis
van de N-VA-afdeling. Ook de studentenbeweging, de studentenclub Moeder Thybaert in Duffel, de vrije radio Quincy, Radio
Duffel … vonden in Geert een drijvende kracht.
Geert was leraar Nederlands en Duits in het Sint-Romboutscollege
in Mechelen. Maar politiek was zijn grootste passie. Vanaf de
zomer van 2003 wijdde hij zich aan de oprichting en uitbouw
van de N-VA in Duffel. Met Karel Soudan, Guido Dutry, Rita
Bellens, Koen Frederickx en vele anderen loodste hij het broze
scheepje doorheen de moeilijke beginjaren. Hij leidde diverse
verkiezingscampagnes en maakte de doorbraak en triomf mee bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2018 en de nationale
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verkiezingen van 2014. Van bij de start in 2003 tot februari 2019
bleef hij voorzitter van N-VA Duffel.
Tijdens de vorige bestuursperiode was Geert zes jaar gemeenteraadslid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig
jaar zette hij welbewust een stapje opzij. Maar ondanks een
langzaam achteruitgaande gezondheidstoestand bleef hij op post
als afdelingsvoorzitter, tot Walter Sels in februari van dit jaar het
stokje van hem overnam.
We zullen ons Geert herinneren als een gedreven man die altijd
voor zijn overtuiging uitkwam. Een actief debater (op de sociale
media), maar ook redelijk en compromisbereid in moeilijke situaties,
altijd zoekende naar de beste oplossingen voor zijn geliefde N-VA
en voor Duffel. Jouw N-VA Duffel is in goede handen, Geert. We
zetten het werk verder en zullen ervoor zorgen dat je fier kan zijn!
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N-VA veruit de grootste partij in Duffel
Op 26 mei trok u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese parlement
te kiezen. In Duffel blijft de N-VA met ruim 33 procent van de stemmen veruit de grootste partij. Burgemeester
Sofie Joosen werd herkozen in het Vlaams Parlement. Voor voormalig Kamerlid Rita Bellens komt er ondanks
een mooie persoonlijke score een einde aan haar nationaal mandaat. “Wij willen u bedanken voor uw steun
en het vertrouwen in de N-VA”, klinkt het bij beiden.
N-VA blijft veruit de grootste

De N-VA is en blijft met kop en schouders de grootste partij in
Duffel. Een op drie Duffelaars stemde op 26 mei voor de N-VA.
Ook in het grotere kieskanton Duffel, waar ook de gemeenten
Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver toe behoren, behaalden we
met 33,4 procent van de stemmen een mooie score. “Dit resultaat
is het werk van de vele enthousiaste en sterke vrijwilligers voor
en achter de schermen. Via deze weg willen we hen nogmaals van
harte danken voor hun inzet”, zeggen Duffelse kandidaten Sofie
Joosen en Rita Bellens. “We willen niet alleen de talloze vrijwilligers
bedanken. Ook u danken we van ganser harte voor uw stem en
het vertrouwen in de N-VA.”

Sofie Joosen
Uw burgemeester
Herkozen als Vlaams
volksvertegenwoordiger
14 416 voorkeurstemmen

Burgemeester Sofie Joosen herkozen

Burgemeester Sofie Joosen behaalde in de provincie Antwerpen
maar liefst 14 416 voorkeurstemmen. Dat zijn er veel meer dan
bij de parlementsverkiezingen in 2014. Een prachtig persoonlijk
resultaat en een mooie erkenning voor haar inzet van de voorbije
jaren. Wat in het Vlaams Parlement wordt beslist, heeft dan ook
vaak directe impact op de lokale besturen. Het is daarom heel
belangrijk dat de stem van burgemeesters in de parlementen
gehoord wordt. Op dinsdag 18 juni mocht Sofie opnieuw haar
eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Rita Bellens haalt mooie score, maar is niet herkozen

Voor Rita Bellens komt er, ondanks haar mooie persoonlijke
score van 9 787 voorkeurstemmen, een einde aan de nationale
politiek. Ze blijft zich uiteraard wel engageren voor onze gemeente
als voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

Rita Bellens
Voorzitter gemeenteen OCMW-raad
9 787 voorkeurstemmen

Stabiliteitswerken
aan kasteelruïne
Ter Elst van start
Kasteelruïne Ter Elst is een cultuurhistorisch waardevol
domein. Na een restauratie begin jaren 80 werd het kasteel
gebruikt voor een aantal zomerse evenementen. De staat van
de ruïne is de voorbije jaren echter zodanig verslechterd dat
een restauratie zich opdringt.
In het voorjaar gingen de eerste dringende stabiliteitswerken
aan de zuidelijke steunmuur van start. De muur vertoont tekenen
van instabiliteit. Om verder verval tegen te gaan, voorziet de
aannemer een noodzakelijke stutting. Ondertussen werkt het
gemeentebestuur verder aan het grotere restauratiedossier.
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Duffel voert vreemdelingentaks in
Duffel voert de zogenaamde ‘vreemdelingentaks’ in. Het gaat om een kleine vergoeding van 50 euro voor
het vernieuwen, verlengen of vervangen van een tijdelijke verblijfskaart voor vreemdelingen. De administratie
rond verblijfskaarten is veel complexer dan voor identiteitskaarten van eigen onderdanen. Dat zorgt voor
een bijkomende werklast voor de gemeentediensten, wat de vergoeding meteen ook rechtvaardigt.
vervangen van een tijdelijke verblijfskaart voor vreemdelingen.
Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken De eerste verblijfskaart die een vreemdeling ontvangt, wordt
maakte het voor steden en gemeenten mogelijk om jaarlijks tot 50 uitgereikt door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf, die daarvoor
een eigen retributie vraagt. De kaart dient ten vroegste na één
euro te vragen als vergoeding voor het vernieuwen, verlengen of
jaar vervangen te worden. Dat gebeurt door de gemeente zelf.

Duffel bevoegd voor verlenging vreemdelingenkaart

Vergoeding van 50 euro is billijk

De administratieve last voor vreemdelingenkaarten maakt de
vergoeding van 50 euro gerechtvaardigd. Het verlengen, vernieuwen
of vervangen van een vreemdelingenkaart vergt bijvoorbeeld veel
meer tijd dan het vernieuwen van een identiteitskaart. Daarom
vindt het gemeentebestuur een kleine vergoeding van 50 euro
billijk. Voor minderjarigen ligt het bedrag lager.

Buurtinformatienetwerken moeten
Duffel veiliger maken
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en
de lokale politie in een buurt of wijk. Het doel is
tweezijdig: een beter veiligheidsgevoel creëren en de
sociale controle bevorderen. Informatie-uitwisseling
staat daarin centraal. Ook onze Duffelaars zijn
immers belangrijke partners in de strijd tegen
overlast en criminaliteit.
Hoe werkt een buurtinformatienetwerk?
1.
2.
3.
		
		
4.
		
5.

U ziet een verdachte gedraging of situatie in uw buurt.
U belt de politie en meldt wat u ziet.
De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt
indien nodig een sms- of WhatsApp-bericht met
preventieve tips en vraagt de buurt waakzaam te zijn.
Buurtbewoners voeren de preventieve tips uit en de
politie spoort de vermoedelijke dader(s) op.
De politie kan feedback geven aan de BIN-leden.

Duffel is kwetsbaar

“Duffel is kwetsbaar voor bijvoorbeeld rondtrekkende dievenbendes”, zeggen politieraadsleden Chris De Vos en Marc Van der
Linden. “Dat komt door onze ligging. Duffel ligt op de route van
grote uitvalswegen tussen Lier en Mechelen en tussen Lier en

Politieraadsleden Marc Van der Linden en Chris De Vos namen
het initiatief om in Duffel te starten met buurtinformatienetwerken.
Rumst. Met de buurtinformatienetwerken nemen we een initiatief
om ons beter te wapenen tegen bijvoorbeeld woninginbraken.”

Opstart van een buurtinformatienetwerk?

Om de veiligheid in onze gemeente te verhogen, willen we de inwoners
warm maken om een BIN op te starten in hun wijk. Na een eerste
infovergadering in april en een tweede begin juli blijken er al een heel
aantal gemotiveerde Duffelaars zich als coördinator te willen engageren om een BIN op te starten. We gaan dus snel effectief charters kunnen ondertekenen en buurtinformatienetwerken in Duffel kunnen
uitrollen.
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aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.
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Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:
Vlaams Parlement
Kamer
Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

