
Het bedroeft ook ons dat er nog geen nieuwe regering is. Maar de N-VA blijft er-
voor ijveren een goede, slagkrachtige regering te vormen. Samen met onze na-

tionale voorzitter Bart De Wever menen wij dat diegenen die niet meer met de N-VA
verder willen dat maar eens duidelijk moeten zeggen. Zij die wél met ons in zee wil-
len gaan, moeten zich dan ook volop inzetten voor een duidelijke Copernicaanse
staatshervorming.  Eén van de twee is het.  Een derde weg is er niet!

Op lokaal vlak mogen wij als afdeling  tevreden zijn. Onze interne structuuraanpas-
singen slaan aan.  Het bestuur is een ploeg die wérkt, en dat vertaalt zich op aller-
lei gebieden. We komen meer en meer als N-VA in beeld op het terrein, maar ook in
de pers, en ons ledenaantal groeit zienderogen. Sympathisanten spreken ons meer
en meer aan, heel veel Duffelaars lezen onze blog en sinds kort is ook onze gloed-
nieuwe website online.

De N-VA blijft in de meerderheid. Niet blindelings, maar positief kritisch. Als we vin-
den dat sommige dingen niet kunnen, laten we dat ook duidelijk horen. Dat uit zich
ook in het stemgedrag van onze mandatarissen. Kortom, de N-VA werkt mee aan
een zo goed mogelijk beleid voor Duffel.

We hopen dan ook dat deze tendens zich verder zet en dat onze afdeling dit jaar ver-
der blijft groeien. U kunt daarvoor met ons meewerken – er
zijn honderden dingen te doen -, u kunt lid worden, u kunt
ons in woord en daad steunen.  

Met uw hulp en uw medewerking wordt ook 2011 voor 
N-VA Duffel een succesrijk jaar!

Geert Aerts
Voorzitter N-VA Duffel

Stoor jij je ook zo aan de totale im-
passe waarin België zich bevindt?
Reken jij ook op de N-VA om voor
de broodnodige verandering te
zorgen?

Daarbij stel je jezelf ongetwijfeld de
vraag welke rol de Jong N-VA’ers
van Duffel spelen in dit verhaal. Wij
blijven niet aan de kant staan! De
grootste partij van Vlaanderen heeft
ook in Duffel  een volwaardige jon-
gerenafdeling.

Wie ouder is dan 16 en jonger dan
31 en wie zijn of haar steentje wil
bijdragen, is meer dan welkom bij
Jong N-VA Duffel!

Als je het voelt
kriebelen om je
politiek te enga-
geren en Jong 
N-VA ook in Duf-
fel op de kaart te
zetten, aarzel dan
niet om contact
op te nemen met
sofie.joosen@n-va.be.

Sofie Joosen
Bestuur Jong N-VA Duffel

Jong N-VA Duffel,
iets voor jou?
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Beste Duffelaar

V.U. Geert Aerts
Mechelsesteenweg 418
2500 Lier

DE BRUG

N-VA Duffel  heeft sindskort  een nieuwe webstek. Neem zekereens een kijkje opwww.n-va.be/duffel en blijf zo op de hoogtevan het politieke reilenen zeilen in Duffel.



Op 10 oktober 2010 liet kersvers volksvertegenwoordiger en
voormalig VRT-journalist Siegfried Bracke op uitnodiging van 

N-VA Duffel zijn licht schijnen op de politieke actualiteit.

Een honderdtal aanwezigen genoot
eerst van een uitgebreid ontbijt en
luisterde daarna aandachtig naar zijn
analyse van de gebeurtenissen sinds
de verkiezingen. De mogelijkheid tot
vragen stellen aan Siegfried werd
duchtig benut.

Gezien het succes van dit initiatief legden we alvast een nieuw 
“Ontbijt met …” vast op 2 oktober 2011. Wij kijken er naar uit, u toch ook?

1 900 000 euro per jaar betalen wij voor onze politie-
zone. Maar de politie van BoDuKaP wil uw vriend
blijven. Daarom is een degelijk beleid inzake ver-
keersveiligheid in Duffel geen prioriteit. 

n Of u nu 30 of 70 rijdt in Duffel, dat maakt weinig
uit. In de zone 30 wordt de snelheid niet gecon-
troleerd. Rijd u maar zo snel als u wilt: de politie
is toch uw vriend.

n Duffel-centrum is verboden voor vrachtwagens
van meer dan 3,5 ton. Geen probleem, rijd u rus-
tig door onze straten: de politie is
toch uw vriend.  

n Parkeren doet u in Duffel best niet
op de daarvoor voorziene parkeer-
plaatsen, want dat kan u een 
rekening van 25 euro opleveren als
u uw parkeerschijf vergeet. Neen,
parkeer liever dubbel of op het
voetpad: de politie is toch uw
vriend.  

N-VA Duffel vindt
dit van het goede 
teveel. De gemeente
investeert in borden
voor fietsroutes naar

de scholen. Dat vinden wij een geweldig initiatief,
maar niet terwijl de auto’s door onze straten racen,

vrachtwagens het betere bochtenwerk
ondernemen in het centrum en lijnbus-
sen tegen te hoge snelheid passeren.

De N-VA vraagt een degelijke controle
op deze verkeersovertredingen. Niet
om burgers te pesten. Maar wel om het
voor iedereen veiliger en aangenamer te
maken om door Duffel te rijden of te
gaan winkelen.

De politie, uw vriend!

Het bestuur van N-VA Duffel in gezelschap van N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke.

Succesvol ontbijt 

met Bracke in het Gildenhuis

De borden voor fietsroutes
naar school zijn een 
geweldig initiatief, maar
niet terwijl de auto’s door
onze straten racen.

De N-VA vraagt om 
snelheidscontroles in de zone 30.



Uit de gemeenteraad • Uit de gemeenteraad

Op 6 december keurde de gemeenteraad het nieuwe subsi-
diereglement voor de culturele verenigingen goed. Dat regle-
ment bepaalt dat verenigingen aan de hand van hun
werking punten krijgen. De verdiende hoeveelheid punten
komt overeen met een bepaald subsidiebedrag. 

Het reglement is van toepassing op alle culturele verenigin-
gen die aansloten zijn bij de cultuurraad en die erkend zijn
door het gemeentebestuur. Dat zou je tenminste denken! Maar laat 6 december nu net de dag zijn om cadeautjes uit
te delen: het college van burgemeester en schepenen besliste om beide muziekmaatschappijen uit dit reglement te
halen en hen een forfaitaire subsidie van 2 000 euro per jaar te schenken. De N-VA gaf duidelijk te kennen daar
niet mee akkoord te gaan. Wij zijn van oordeel dat iedereen gelijk is. Wij zijn niet van het principe “hoe meer CVP’er,
hoe meer geld”. De N-VA heeft dan ook duidelijk tegen deze subsidie gestemd.

Hoe meer CVP'er, hoe meer geld?

De N-VA heeft zich bij de goedkeuring van de begro-
ting onthouden bij de stemming over de gemeente-
lijke bijdrage aan de politiezone BoDuKaP. 

De gemeente Duffel betaalt 1,9 miljoen euro per jaar aan
de politiezone. De N-VA vindt dit bedrag te hoog, zeker
als we naar de mank lopende verkeersveiligheid in Duf-
fel kijken (zie artikel vorige bladzijde).

1,9 miljoen euro voor politiezone

Een van de thema’s die de N-VA in de meerderheid regelmatig
op de agenda brengt, is de toestand van de straten in Duffel-
centrum. Regelmatig bereiken er ons berichten van mensen die
vallen over loskomende stenen of struikelen in kuiltjes waar
ooit een tegel lag. 

In de begroting van 2010 was er geld voorzien voor de heraanleg
van de Kerkstraat. Tot onze grote spijt moeten wij echter samen
met u vaststellen dat er in 2010 geen steen verlegd is in de Kerk-

straat.  De toestand van straten en voet-
paden verslechtert zienderogen, zeker met
het vele doorgaand verkeer omwille van de afgesloten spoorwegbrug op de Hondiuslaan. Wij
zullen ook dit probleem blijven aankaarten in 2011!

Koen Frederickx
N-VA-Gemeenteraadslid

Geen steen verlegd in Kerkstraat

Over onze werkzaamheden in de gemeenteraad kunt u steeds meer lezen 

• op onze blog www.bloggen.be/nvaduffel

• via onze webstek www.n-va.be/duffel



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


