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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Stem Sofie Joosen en Rita Bellens  
opnieuw naar Brussel

Op 25 mei 2014 schreef onze Duffelse N-VA-afdeling geschiedenis. In één klap werden twee van onze dames 
verkozen als parlementslid: Sofie Joosen raakte verkozen als Vlaams Parlementslid en Rita Bellens als  
Kamerlid. Op 26 mei gaan beiden opnieuw voluit voor een verlenging van hun parlementair mandaat.

Sofie Joosen, sinds januari ook onze burgemeester, zal terug 
te vinden zijn op de 5de plaats voor het Vlaams Parlement. 
en Rita Bellens, tevens voorzitster van de gemeenteraad, 
neemt de 14de plaats op de Kamerlijst voor haar rekening.

Sofie Joosen: Duffel in Brussel vertegenwoordigen
Burgemeester Sofie Joosen: “De 5de plaats voor het Vlaams 
Parlement is een mooie erkenning voor het harde werk van 
de voorbije jaren in Brussel, maar ook in Duffel. Dat zijn 
geen twee van elkaar geïsoleerde niveaus. Wat in het par-
lement wordt beslist heeft vaak directe impact op de lokale 
besturen en vice versa. Het is zeer belangrijk dat ook de 
stem en de ervaring van lokale bestuurders in het parlement 
wordt gehoord. Er zal dus opnieuw hard gewerkt moeten 
worden, maar dat schrikt me zeker niet af, integendeel.”

Rita Bellens: expertise komende jaren aanspreken
Rita Bellens: “Net zoals vorige keer sta ik op een strijd-
plaats. Ik ga opnieuw vol voor de kans om mijn werk in het 
parlement verder te zetten. In de Kamer lag mijn focus op 
buitenlands beleid en landsverdediging. Twee thema’s  

waarin ik heel wat expertise heb opgebouwd, die ik de  
volgende legislatuur graag verder wil uitbouwen.”

Trotse afdelingsvoorzitter
Ook afdelingsvoorzitter Walter Sels is verheugd met de 
plaatsen van deze twee Duffelse dames: “Op 14 jaar tijd 
is de N-VA in Duffel uitgegroeid tot de grootste politieke 
formatie. Voor de tweede keer op rij staan we aan het hoofd 
van de Duffelse coalitie en leveren we de burgemeester. De 
parlementszetels van Rita en Sofie in 2014 waren natuurlijk 
de kers op de taart. Het doet mij als afdelingsvoorzitter veel 
plezier dat ons goede werk in Duffel wordt opgemerkt door 
het N-VA-kiescollege en dat onze dames opnieuw vanop 
een mooie plaats naar de kiezer trekken. Onze afdeling is 
alleszins klaar om in campagnemodus te gaan en Sofie en 
Rita 100 procent te ondersteunen.” 

De N-VA hoopt op uw stem te kunnen rekenen zodat onze 
twee dames opnieuw de Duffelse belangen in de Kamer en 
het Vlaams Parlement kunnen behartigen.

Lees op blz. 3 meer over de 
N-VA-realisaties in Duffel.

Sofie Joosen | Plaats 5  
Vlaams Parlement

Rita Bellens | Plaats 14  
Kamer van Volksvertegenwoordigers



N-VA-leden kiezen nieuw bestuur

duffel@n-va.be

Begin februari hield N-VA Duffel haar bestuursverkiezingen. De ledenvergadering werd andermaal in grote 
getale bijgewoond. Het was zonder meer een belangrijke dag. Enkele steunpilaren, waar N-VA Duffel jaren 
op heeft kunnen rekenen, lieten het bestuur aan de volgende generatie. N-VA Duffel maakt dan ook graag 
van deze gelegenheid gebruik om Geert Aerts, Hans Cauwenbergh en Veronique Vermeiren te danken voor 
hun jarenlange inzet. Zonder hen stond N-VA Duffel niet waar ze nu staat. Gelukkig kunnen zij met een 
gerust hart hun werk doorgeven aan hun opvolgers.

Geert Aerts | Erevoorzitter 

Geert was vijftien jaar lang de voorzitter van N-VA Duffel. Hij stond mee aan de wieg van de afdeling en heeft ze onder 
zijn kundige leiding zien uitbloeien tot een politieke sterkhouder in Duffel. Als dank voor deze prachtige staat van 
dienst is Geert op voordracht van de bestuursvergadering uitgeroepen tot erevoorzitter.

Walter Sels | Nieuwbakken afdelingsvoorzitter 

Walter werkt als business analyst op de afdeling human resources van Telenet in Mechelen. Walter was de afgelopen 
zes jaar al lid van het bestuur. Van 1988 tot 1994 zetelde hij als gemeenteraadslid voor de Volksunie. Hij neemt graag 
de fakkel over van Geert om de N-VA-ploeg de komende jaren te leiden.

Glenn Asselberghs | Nieuwbakken afdelingsondervoorzitter 

Ook Glenn bekleedt als ondervoorzitter een nieuwe functie. In de vorige legislatuur zetelde Glenn als OCMW-raadslid 
en momenteel is hij lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Glenn is ook oud-hoofdleider van scouts de 
Hellevelders.

 

Wanneer: zondag 19 mei om 11 uur 
Waar: bovenzaal Gildenhuis, Stationstraat 1 in Duffel 

 

Wil je dit team komen versterken en lid worden van N-VA Duffel? 
Graag! Onze ledenverantwoordelijke Kristoff Van Genechten geeft je geheel vrijblijvend een woordje uitleg. 

Mail naar kristoff.vangenechten@n-va.be of bel naar 0486 42 02 96. Tot binnenkort!
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1 miljoen euro Vlaamse subsidie voor Cinema Plaza 
Intensief overleg met Vlaams minister-president Geert Bourgeois leverde een subsidie 
van bijna 1 miljoen euro op voor de renovatie van Cinema Plaza. De minister-president 
kwam in de zomer van 2016 zelf naar Duffel om de subsidie te ondertekenen. Ondertus-
sen is de renovatie afgerond en werd de Cinema Plaza eind maart feestelijk heropend.

Heraanleg Mechelsebaan
Meer dan tien jaar geleden besliste de provincie Antwerpen om de N14 van Duffel tot 
aan de aansluiting op de R6 in Mechelen opnieuw aan te leggen. Door de overheveling 
van de provinciale wegen naar Vlaanderen liepen de plannen vertraging op. In 2014 
werd eindelijk het licht op groen gezet om de heraanleg over een traject van 2,5 kilometer door te voeren. Er worden ook nieu-
we fietspaden, rioleringen en voetpaden voorzien. De realisatie is voorzien voor deze bestuursperiode.

‘Vrije Tijd voor elk Kind’  
Acht Duffelse verenigingen ondertekenden in september 2017 het charter ‘Vrije Tijd voor elk Kind’. Dat moet ervoor zorgen 
dat elk Duffels kind, zonder drempel, kan deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Vlaams minister van Armoedebestrijding 
Liesbeth Homans (N-VA) kende Duffel daarvoor een subsidie toe van maar liefst 40 000 euro. Duffel wil een engagement op 
lange termijn aangaan en de kinderen zo snel mogelijk bereiken. Daarom voorzien we een aanbod van 0 tot 18 jaar met tal van 
acties.

Subsidie voor het pendelfonds
Bedrijven uit Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Heist-op-den-Berg, Berlaar en Bornem kunnen sinds begin 2018 opnieuw een 
beroep doen op het Pendelfonds, een Vlaamse subsidie voor mobiliteitsprojecten die alternatieven voor de auto promoot. Met 
de fietsostrade Antwerpen-Brussel op ons grondgebied kan het gebruik van fietssnelwegen makkelijk worden ingepast in 
die projecten. En bovendien worden Duffel en Sint-Katelijne-Waver nu wel als filegevoelig gebied beschouwd, wat verhoogde 
slaagkansen biedt voor onze lokale projecten.

BE-Alert en app 112
In onze gemeente werd dankzij voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon het BE-Alert-systeem 
uitgerold dat je waarschuwt bij noodsituaties. Denk maar aan een stevige brand waarbij je best 
ramen en deuren gesloten houdt. Je kan je registreren voor deze berichtendienst op www.be-alert.be 
of aan het onthaal in het gemeentehuis. Ook de lancering van de app 112 is een succes en laat toe om 
meteen contact op te nemen met de hulpdiensten in geval van nood.

Sterrenkinderen
Sterrenkinderen, dat zijn kinderen die helaas levenloos werden geboren, krijgen eindelijk een achternaam in het register van 
de burgerlijke stand. Zo erkent de overheid de belangrijke plaats die het kindje in een gezin inneemt. Het neemt het verlies 
niet weg, maar verzacht misschien een klein beetje het leed.

ANPR-camera’s
Dankzij de hervorming van de wetgeving op beveiligingscamera’s kunnen ANPR- 
camera’s worden ingezet in de politiezone Bodukap, waar Duffel deel van uitmaakt. Zo’n 
cameraschild biedt een betere beveiliging tegen bijvoorbeeld rondtrekkende dievenben-
des, maar creëert ook meer verkeersveiligheid dankzij efficiëntere snelheidscontroles.

Investeringen in onderwijs 
Dankzij voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt werd het btw-tarief 
voor scholenbouw verlaagd naar 6 procent. Dat betekende een flinke slok op de borrel 
voor de gemeente, en dus de Duffelaar. Zeker omdat vanuit Vlaanderen volop geinves-
teerd werd in het Duffelse onderwijs. Basisschool ’t Kofschip kreeg bijvoorbeeld prachtige nieuwe lokalen.

www.n-va.be/duffel 

Sofie Joosen en Rita Bellens behartigen Duffelse belangen in Brussel

N-VA-ministers investeren in Duffel
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Antwerpen (Wilrijk)

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Antwerpen (Deurne)

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig vicepremier, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


