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DE BRUG
V.U. Geert Aerts
Merodestraat 18 bus 2
2570 Duffel

Rita Bellens
4de plaats
provincieraadsverkiezingen

Op 14 oktober kiezen we niet alleen voor de gemeente maar ook
voor de provincie. N-VA Duffel
brengt een sterke kandidate in
stelling: Rita Bellens.
Rita Bellens zal op de 4de plaats
staan op de provincielijst (district
Lier). Rita is kantoorverantwoordelijke voor een dienstenchequebedrijf in Mechelen. Ze zetelt sinds
2006 in de Duffelse OCMW-raad.
Rita is voormalig voorzitster van de
VWDC (Verenigde Winkeliers Duffel Centrum). Bij de vorige federale
verkiezingen haalde Rita een zeer
sterke persoonlijke score: met
maar liefst 8 648 voorkeurstemmen
raakte ze van op de 7de plaats op
een haar na (enkele tientallen stemmen) verkozen in de Kamer.
Bezoek ons op www.n-va.be/duffel

Of contacteer ons via duffel@n-va.be

De kracht van verandering

De verandering begint in Duffel
Bij de verkiezingen in 2010 scoorde de N-VA in het kanton Duffel beter dan het
nationale gemiddelde. De gemeente Duffel is een deel van dat kanton en we
mogen dus redelijkerwijze aannemen dat de N-VA ook in Duffel dat gemiddelde zou
kunnen halen bij de lokale verkiezingen - of het overstijgen. Natuurlijk hebben
gemeenteraadsverkiezingen een ander karakter dan nationale of Vlaamse verkiezingen.
TRADITIE
In de gemeente werken andere krachten: traditie, dienstbetoon, angst voor verandering, … Het is aan ons, de lokale N-VA-afdeling, om die traditie en het dienstbetoon
(eigenlijk nog een overblijfsel uit ‘de jaren stillekes’) te doorprikken, en om die angst
voor verandering om te zetten in de kracht van verandering.
HET MOET ANDERS
Want na die tientallen jaren van stagnatie en steeds dezelfde mensen die aan de touwtjes trekken, moet het anders. En het moet NU anders. 14 oktober wordt een cruciale
datum. Ofwel blijft Duffel aanmodderen en blijft alles bij het oude, ofwel geeft u ons
het mandaat om een nieuwe wind te laten waaien, nieuwe ideeën uit te werken, de
gang van zaken te veranderen.
U, de Duffelaar zélf, kan ons daarbij helpen. Word lid van de N-VA, werk mee in
onze verschillende werkgroepen, versterk ons campagneteam, geef u op om tijdens
de campagne affiches te hangen en in uw tuin verkiezingsborden te plaatsen, stem
voor de N-VA en onze kandidaten op 14 oktober! De N-VA zit in de lift, ook in Duffel. Help ons op het hoogste niveau te geraken en de verandering tot stand te brengen!

Geert Aerts
Voorzitter N-VA Duffel
geert.aerts@n-va.be

Een nieuwe sporthal voor Duffel
Er komt een nieuwe sporthal in Duffel. De N-VA denkt dat dit een
surplus zal zijn voor de Duffelse sportverenigingen. Vele Duffelaars zullen tientallen jaren lang van deze sporthal kunnen genieten.
N-VA Duffel pleit ook voor een nieuwe turnhal voor de verenigingen
die niet terecht kunnen in de nieuwe sporthal.
De nieuwe sporthal komt op de onbebouwde hoek van het sportcentrum
(Rooienberg en Spoorweglaan). Dankzij deze nieuwbouw zullen vele Duffelse sportclubs kunnen wegtrekken uit versleten sportinfrastructuur en
uit antieke turnzalen die niet beantwoorden aan de noden van moderne
sportclubs. Als alles goed gaat, start de bouw na de zomer.
HOGE BEZETTINGSGRAAD
Maar niet iedereen kan tevreden zijn. Zo blijven de 510 leden van Turnkring ‘Oefening Geeft Kracht’ (O.G.K.) in de kou staan omdat de geplande
sporthal niet voldoet aan de eisen en noden van een moderne turnzaal
of gymhal. Alleen al het wegbergen van groot en klein turnmateriaal is
niet mogelijk in de nieuwe sporthal. Daarenboven zal de bezettingsgraad
van de hal zeer hoog zijn. Als alle recreatieve én competitieve trainingen
van O.G.K. daar nog bij moeten komen, dan is er een groot probleem.

De geplande sporthal
voldoet niet aan de eisen
van een moderne gymzaal.

OOK NIEUWE GYMHAL?
Er moet dus geopteerd worden voor een aparte turnhal, met toestellen die een vaste plaats hebben en voldoende
ruimte. Die nieuwe gymzaal hoeft niet enkel door O.G.K. gebruikt te worden. Scholen kunnen overdag gebruik maken
van de infrastructuur en meer dan waarschijnlijk is er ook plaats voor andere sportverenigingen, die in de nieuwe
sporthal niet aan de bak komen.
N-VA Duffel is daarom van mening dat de gemeente in de komende legislatuur niet alleen de nieuwe sporthal moet
afwerken en uitbaten, maar ook een gymhal moet bouwen voor de honderden leden van O.G.K., veelal Duffelaars,
die nu hun sport moeten bedrijven in eerder aftandse turnzalen.

• Uit de gemeenteraad • Uit de gemeenteraad •
KRITISCHE NOOT
N-VA Duffel zorgt sinds haar aantreden vijf jaar geleden voor een kritische noot binnen de
N-VA/ CD&V-meerderheid in Duffel. De N-VA stelt onduidelijkheden in vraag en gaat op
zoek naar een open en eerlijk bestuur voor Duffel. Dit vertaalt er zich op een gemeenteraad
soms in dat de N-VA niet meegaat met de meerderheid. Dat was bijvoorbeeld het geval bij
de aankoop van een nieuwe commandowagen voor de brandweer. Doordat het college niet
of onduidelijk antwoordde, besloot de N-VA zich te onthouden bij deze stemming. De N-VA
zal deze houding ook in de toekomst handhaven.
VERKEERSVEILIGHEID
N-VA Duffel zal niet nalaten om op regelmatige basis het col- Koen Frederickx
Gemeenteraadslid N-VA
lege aan de tand te voelen in verband met de verkeersveiligheid
koen.frederickx@n-va.be
in Duffel, en meer bepaald over de doorgang van vrachtwagens
in ons centrum en de veel te hoge snelheid van bepaalde bestuurders. Deze twee zaken maken het voor u als inwoner erg gevaarlijk om in het centrum te wandelen of te fietsen.
Wij zullen ook blijven hameren op punten waar de Duffelaars echt van wakker liggen. Zo
pleit de N-VA nog steeds voor een strenger toezicht op de zone 30 in Duffel-centrum.
Wij willen dat u en uw kinderen Duffel veilig kunnen doorkruisen met de fiets!

Wie is wie … ?
Steeds meer Vlamingen beseffen dat de rechtlijnige koers van de N-VA de
juiste is. Zo werden we na de verkiezingen van juni 2010 de grootste partij
van het land. Ook ons ledenaantal, zowel nationaal als in Duffel, groeit elke
week. En zeer belangrijk, steeds meer mensen zetten de stap naar een actief
engagement in onze afdeling. Wij stellen graag drie van die mensen aan u
voor!

IVO MAGRIET
“De inhoud primeert op de postjes”
• 49 jaar
• gehuwd met Mieke Thys
• vader van Nikita, Jochen, Kirsten en
Dieter
• zaakvoerder Electro Cablage Service
• ex-voorzitter VV Duffel

Waarom kies jij voor de de N-VA?
“Toen ik jong was kwam ik via een
buurman in contact met de Volksunie.
Hij vertelde me hoe de Belgische vork
in de steel zit. Al sinds het ontstaan
van dit land moeten de Vlamingen
vechten voor wat in mijn ogen evidente rechten zijn. We hebben al een
lange weg afgelegd maar we zijn er
nog niet. De N-VA is voor mij de beste
garantie dat dit proces op weg naar
echt zelfbestuur kan gerealiseerd
worden. Ook kan ik mij volledig vinden in de rechtlijnigheid van de partij
en van Bart De Wever. Voor het eerst
in de geschiedenis laat een Vlaamse
onderhandelaar de inhoud en het belang van de Vlamingen primeren op
de ‘postjes’.”
Wat zou jij doen als je burgemeester
van Duffel was?
“Ik geloof in een beleid dat dicht bij
de mensen staat. Een gemeentebestuur moet oor en oog hebben voor
wat leeft in de gemeente. Vaak worden de mensen geconfronteerd met
kleinere problemen die het gemeentebestuur makkelijk kan verhelpen
maar die nu nog onder de radar blijven. Daarnaast geloof ik als bedrijfsleider in gezonde financiën. Zowel
voor een bedrijf als voor een gemeente is het van groot belang om het
budget goed in het oog te houden en
tijdig bij te sturen waar het moet.”

DIRK DE BIE
“De N-VA gaat voor een open en
transparant beleid”
• 53 jaar
• vader van Annelies en Katrien
• sales manager

Waarom kies je voor de N-VA en
niet voor een andere partij?
“Ik wil mijn sociaal engagement en
mijn betrokkenheid concreet maken
door een actieve rol op te nemen in de
Duffelse politiek. Die heeft absoluut
nood aan nieuwe en frisse ideeën. Het
is tijd voor verandering en de N-VA
staat als geen andere partij voor deze
verandering.”
Wat zou jij doen als je burgemeester
van Duffel was?
“Als burgemeester sta je ten dienste
van alle Duffelaars en moet je een
luisterend oor hebben voor de noden
en verlangens van alle medeburgers.
Een gemeentebestuur moet gaan voor
een open, transparant en participatief
beleid. Op dat vlak kan er nog veel
ten goede veranderen in Duffel. Daar
wil ik op inzetten.”

LILIANE BRUYNINCKX
“Van Duffel een warme
gemeenschap maken”
• 55 jaar
• gehuwd met Rudi Juchtmans
• moeder van Lieven, Roeland
en Katelijne
• werkt in het Psychiatrisch
Centrum in Duffel

Waarom heb jij voor de N-VA gekozen?
“Ik ben al sinds de oprichting lid van
de N-VA. Ik geloof in het verhaal van
de partij. Een verhaal van rechten en
plichten. Maar ook een sociaal verhaal. De N-VA heeft als partij een duidelijke visie op onze toekomst. Daar
werk ik graag aan mee.”
Wat zou jij doen als je burgemeester
van Duffel was?
“Als moeder van drie en vanuit mijn
professionele achtergrond hecht ik
veel belang aan welzijn en gezin. Ik
zou willen dat ons gemeentebestuur
maximaal werkt aan Duffel als
‘gemeenschap’. Zodat onze gemeente
een plaats wordt waar het nog beter
is om wonen en waar zowel jong als
oud de nodige aandacht krijgen. Ik
denk dan in de eerste plaats aan bejaardenzorg, kinderopvang en jeugdwerking.”

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

