
Geniet van het najaar!

Begin vorige maand werd een nieuwe bladzijde geschreven in het verhaal 
van onze Duff else bibliotheek. De bib opende opnieuw haar deuren na 
een grondige renovatie. Niet alleen het moderne kader, maar ook heel 
wat nieuwigheden in de bibliotheek zorgen ervoor dat het een bib en 
ontmoetingsruimte van de toekomst is geworden. Een groots project 
waar we samen met onze coalitiepartner trots op mogen zijn.

Het bibliotheekgebouw dateert van de jaren zeventig. Het 
interieur en de nutsvoorzieningen waren dan ook aan ver-
nieuwing toe. De werken aan de bibliotheek gingen al in 
februari van dit jaar van start. Op het vlak van brandvei-
ligheid moesten er noodzakelijke aanpassingen gebeuren. 
Daarnaast werden ook de ingang en vooral de bovenzalen 
in een nieuw kleedje gestoken. Bijna acht maanden was het 
gebouw niet toegankelijk. De bezoekers konden al die tijd 
wel terecht in de pop-upbib in de benedenzaal.

Gloednieuwe zelfuitleenbalies
Tijdens het openingsweekend waren de bezoekers alvast 
laaiend enthousiast. De medewerkers van de bib gaven 
tijdens dit openingsweekend een rondleiding en maakten 

de bezoekers wegwijs in de aangepaste opstelling en de 
werking van de nieuwe zelfuitleenbalies. Want inderdaad, 
het binnenbrengen en uitlenen van boeken kan je voortaan 
zelf doen via de klantvriendelijke balies.

Expositieruimtes
De bovenzalen kregen, zoals eerder vermeld, eveneens een 
make-over. Zo kunnen de Beethovenzaal en nieuwe poly-
valente zaal dienst doen als expositieruimtes, maar kunnen 
ze ook gebruikt worden door de Duffelse verenigingen. 
Burgemeester Sofie Joosen is terecht trots op deze nieuwe 
cultuurparel: “Als gemeentebestuur blijven we investeren 
in Duffel, zeker ook in cultuur”, besluit onze burgemeester.

Heropening 
bibliotheek
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Eline Van Kerckhoven nieuw  
in de gemeenteraad
Tijdens de eerste gemeenteraad van het nieuwe politieke jaar legde Eline Van  
Kerckhoven (24) de eed af als Duffels gemeenteraadslid voor de N-VA. Ze volgt er 
Theo Boel (66) op die met pensioen gaat.

Eline is voortaan het jongste lid in de gemeenteraad. Ze is voorzitter van Jong N-VA 
in Duffel en was ook een tijd regiocoördinator voor Jong N-VA. Eline is een duidelijk 
voorbeeld van iemand die de kansen die ze krijgt met beide handen aanneemt en ervoor 
gaat. Bij haar eerste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde ze meteen meer dan 
300 stemmen en stond zo in polepositie om Theo Boel op te volgen.

Ze brengt ook de man/vrouw-verhouding binnen de Duffelse N-VA in evenwicht. Onze 
fractie telt nu vijf mannen en vijf vrouwen. Eline is Master in de psychologie, momenteel 
is ze psychologe bij het leger en heeft ze een praktijk in Duffel. “Zorg en welzijn zijn dan 
ook thema’s die mij nauw aan het hart liggen”, aldus het kersverse gemeenteraadslid.

Natuurpark  
Rivierenland
In april 2021 lanceerde Vlaams Minister van Omgeving 
Zuhal Demir een oproep voor kandidaat-Nationale Parken 
Vlaanderen.

We stelden samen met onder andere Natuurpunt en het 
Agentschap Natuur en Bos een ambitienota op en gingen 
verder van start met een plan om een Natuurpark over de 
gemeentegrenzen heen te creëren. Op 11 september onder-
tekende onze schepen van Milieu en Natuur Isabel Glorie 
de engagementsverklaring. De gemeente Duffel wil onze 
bestaande natuur beschermen, versterken en waar moge-
lijk verbinden en uitbreiden. Zo streven we, samen met de 
gebiedscoalitie, naar een groot aaneengeschakeld natuurge-
bied, het Beschermd Natuurpark Rivierenland.

In de komende 
maanden zal een 
onafhankelijke 
jury van experten 
de plannen van 
de kandidaat-par-
ken beoordelen. 
Midden 2023 
wordt uiteindelijk 
bekendgemaakt 
welke parken de 
erkenning als  
‘Nationaal Park 
Vlaanderen’ op zak 
kunnen steken.

Waterspaarbekken op  
zondagen weer toegankelijk
In het hart van Duffel bevindt zich een enorme groenblauwe long 
met vier waterspaarbekkens van watermaatschappij Water-link. Tot 
2020 konden wandelaars en joggers op zondag gebruik maken van 
de paden rond bekken 3, maar tijdens de eerste lockdown besliste 
Water-link de bekkens te sluiten.

Het waterleidingbedrijf komt nu op die beslissing terug, op voor-
waarde dat de gemeente aan de slag gaat met Natuurpunt Oude 
Spoorweg en vrijwilligers om het domein te openen en te sluiten 
en alles netjes te houden. Gemeenteraadslid Chris De Vos trok mee 
de kar om Water-link te overtuigen en is uiteraard tevreden dat het 
gelukt is. Tijdens de zomermaanden heb je elke zondag van 8 tot 19 
uur toegang tot de waterspaarbekkens. In de winter is dat van 9 tot 
16 uur. Honden horen steeds aan de leiband.
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GYMHAL
De Duffelse gymnasten 
kunnen voortaan 
terecht in een prachtige 
gymhal. De hal kwam 
er in samenwerking 
met turnkring OGK.

AANSTELLING KRISTOFF
We kunnen sinds kort rekenen op een extra 
Duffelse mankracht. Kristoff Van Genechten 
gaat aan de slag als parlementair medewerker 
van Vlaams parlementslid en burgemeester 
Sofi e Joosen.

LETTERS ‘DUFFEL’
Onze gemeente staat nu ook 
woordelijk in de kijker. Aan het 
gemeentehuis werden de Duffelse 
letters enthousiast onthaald.

20 JAAR N-VA
Onze partij bestaat 20 
jaar en dat ging niet 
onopgemerkt voorbij.

BALLONNEKENSSTOET
De Ballonnekensstoet trok weer 
door de Duffelse straten. Heel 
wat blije Duffelaars kwamen een 
kijkje nemen. 

Onze 

gemeente 

in de 

kijker!

www.n-va.be/duffel
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


