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DUFFEL De Brug
NIEUWJAARSRECEPTIE

DE N-VA STAAT MEE AAN HET ROER IN DUFFEL

Jong N-VA en N-VA
Duffel nodigen u van
harte uit om samen
met ons op het
januari
nieuwe jaar te
2013
klinken. U mag zich
verwachten aan een
hapje en een drankje, maar ook aan
een woordje van onze burgemeester Marc Van der Linden en
van onze OCMW-voorzitter Theo
Boel.

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober liggen al even achter ons. De
N-VA heeft prachtig gescoord. 31,8 procent van de Duffelaars stemde voor de
N-VA. Intussen heeft de N-VA een coalitie gevormd met Groen en sp.a.

ZONDAG

20

U bent welkom
op zondag 20 januari vanaf 11 uur
in De Lage Polder, Netelei 26

Velen hebben ons gevraagd waarom we de bestaande coalitie met CD&V niet
verderzetten. Het antwoord is heel eenvoudig: omdat CD&V voor de
verkiezingen op geen enkele manier heeft laten blijken dat zij de bestaande
coalitie ook na de verkiezingen wilde voortzetten als dat mogelijk zou geweest
zijn. CD&V ging enkel voor de absolute meerderheid.
Groen en sp.a hadden wel de intentie een coalitie te vormen. Eens de resultaten
bekend waren, was het dus niet meer dan logisch dat wij met hen contact
namen om te zien of er een akkoord mogelijk was. En dat akkoord bleek al
snel mogelijk. De N-VA gaat samen met de nieuwe ploeg die de eed heeft
afgelegd Duffel mee besturen, onder leiding van onze nieuwe burgemeester
Marc Van der Linden.
Als voorzitter van de Duffelse N-VA ben ik zeer tevreden met deze gang van
zaken. Twaalf jaar geleden was er in Duffel geen democratische Vlaamsnationale partij meer. De volgende
zes jaar zal de N-VA, die we
twaalf jaar geleden in dit dorp
stichtten, Duffel echt besturen.

V.U.: Geert Aerts - Merodestraat 18/2 - 2570 Duffel - duffel@n-va.be

De N-VA is
ook in Duffel
verankerd.
Een droom is
werkelijkheid
geworden!
GEERT AERTS
Voorzitter
N-VA Duffel

www.n-va.be/duffel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

WOORDJE VAN DE BURGEMEESTER

Een verhaal van mensen
Beste Duffelaar
Het verheugt me zeer dat ik u als uw nieuwe burgemeester een warm en
gelukkig 2013 mag toewensen. Ik hoop dat het nieuwe jaar voor u en uw
dierbaren voorspoed, geluk en vooral een goede gezondheid brengt!
Van mijn kant beloof ik u dat het gemeentebestuur alles in het werk zal
stellen om ervoor te zorgen dat Duffel een nog betere plaats wordt om te
wonen. Mijn ploeg en ik gaan voor een gemeente
• die blijvend aandacht heeft voor het welzijn van haar burgers,
• die maximaal inzet op versterken van het sociale weefsel,
• waar jong en oud zich thuis kunnen voelen.
Dat is niet enkel een verhaal van cijfers en stenen, van
budgetten en plannen maar vooral een verhaal van
mensen en verenigingen. Een verhaal waar ieder van
ons deel van uitmaakt. Samen maken we van Duffel,
ook in 2013, een gemeente waar het goed is om te
wonen en werken, waar het goed is om op te groeien
maar ook om ouder te worden. Kortom, een gemeente
waar het goed is om te leven.

MARC
VAN DER LINDEN
Burgemeester

De N-VA-ploeg staat voor u klaar
Op de installatiegemeenteraad van 2 januari legden de nieuwe gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen de
eed af. Dit zijn uw N-VA-mandatarissen. Aarzel niet hen te contacteren met uw vragen, bedenkingen en suggesties.

Burgemeester

OCMW-voorzitter

Schepen

Schepen

MARC
VAN DER LINDEN
Maltahoevelei 2D
marc.vanderlinden@n-va.be

THEO BOEL

SOFIE JOOSEN

IVAN BLAUWHOFF

Kiliaanstraat 73
theo.boel@n-va.be

G. Van der Lindenln. 47/2
sofie.joosen@n-va.be

Nieuwstraat 12
ivan.blauwhoff@n-va.be

Bevoegdheden:
• OCMW-beleid
• Sociale huisvesting
• Sociale economie

Bevoegdheden:
• Sport
• Lokale economie en
Middenstand
• Land- en tuinbouw
• Toerisme
• Feestelijkheden
• Burgerlijke stand
• Dierenwelzijn

Bevoegdheden:
• Onderwijs
• Ruimtelijke ordening
• Erediensten
• Energiebeleid
• Technisch Centrum
• Begrafeniszorg
• Onderhoud publiek
domein

Bevoegdheden:
• Algemene coördinatie
• Brandweer
• Politie
• Veiligheid
• Personeel
• Financiën

duffel@n-va.be

Gemeenteraadsleden

RITA
BELLENS

GEERT
AERTS

KOEN
FREDERICKX

Merodestraat 47 bus 3
rita.bellens@n-va.be

Merodestraat 18/2
geert.aerts@n-va.be

Kremerslei 7
koen.frederickx@n-va.be

CHRIS
DE VOS

KARINE
CEULEMANS

DIRK
VERBIST

Katelijnsesteenweg 131
chris.devos@n-va.be

Bruinstraat 9
karine.ceulemans@n-va.be

Perwijsstraat 11
dirk.verbist@n-va.be

OCMW-raadsleden

LILIANE
BRUIJNINCKX

GLENN
ASSELBERGHS

ISABEL
GLORIE

Enkelstraat 57
liliane.bruyninckx@n-va.be

Mijlstraat 161
glenn.asselberghs@n-va.be

Kwakkelenberg 36
isabel.glorie@n-va.be

www.n-va.be/duffel

De
verandering
voortzetten
Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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