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

Op 11 juli
klauwt de leeuw

Laat ons samen zorgen voor een
feestelijke aankleding van onze
gemeente en hang die dag ook de
leeuw uit!
Net zoals vorig jaar zijn wij 11 juli
op pad om de Duffelaars die hun
huis tooien met de leeuwenvlag te
bedanken met een kleine attentie.
Heb je nog geen leeuwenvlag?
Stuur dan een berichtje aan
ivan.blauwhoff@n-va.be of bel op
0477 574 193
Wij bezorgen je graag een vlag aan
een zeer democratische prijs.
NOTEER ALVAST IN JE AGENDA
Dag van Jong N-VA
Barbecue met cava- en wijnbar
op 1 september vanaf 16 uur
Domein de Locht

Meer info: www.n-va.be/duffel

Marc Van der Linden zal op 14 oktober de N-VA-gemeenteraadslijst aanvoeren.
Marc is een geboren en getogen Duffelaar en voorzitter van de
Duffelse Natuurvrienden en Turnkring OGK.
WIL JE MEER WETEN OVER MARC?
LEES DAN SNEL ZIJN BRIEF OP BLADZIJDE 3.

Mee de handen uit de mouwen steken?
De verkiezingen komen in zicht en dus worden de mouwen opgestroopt. Wil jij
mee je schouders zetten onder de campagne van N-VA Duffel? Graag natuurlijk!
Je kan ons steunen door een tuinbord
te plaatsen of een raamaffiche op te
hangen. Hou je meer van actie, dan kan
je ongetwijfeld je energie kwijt in onze
plak- of busploegen. Of heb je een goed
idee of kan je op een andere manier helpen?
Aarzel dan niet om Walter Sels, onze
campagneverantwoordelijke, te contacteren. Stuur een berichtje naar
sels.walter@telenet.be of geef een seintje op 0497 627 516.

Op 14 oktober gaat het om
Duffel en zijn inwoners
U hebt het waarschijnlijk al wel gehoord. De
geruchtenmolen gaat snel in Duffel en ondertussen
hebben we het ook officieel bekendgemaakt. De
Duffelse N-VA heeft inderdaad een nieuwe lijsttrekker: Marc Van der Linden.
Sommigen hebben mij verbaasd en verrast aangesproken
over deze verandering en begrijpen niet goed waarom ik
het lijsttrekkerschap aan Marc overlaat.
Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste ken ik
Marc al meer dan 40 jaar en weet ik dus heel goed wat ik
aan hem heb. Hij is iemand die recht door zee is, geen
flauwekul verkoopt, een doel voor ogen heeft en zich
daar dan ook 100 procent wil voor inzetten. Ten tweede
denk ik dat Marc, nog meer dan ikzelf, verweven is in
het Duffelse verenigingsleven, vooral als voorzitter van
Turnkring OGK en als voorzitter van de Natuurvrienden.
Iemand met zoveel contacten als Marc is een belangrijke
aanwinst voor de N-VA hier in Duffel.
En ten derde, en eigenlijk de belangrijkste reden waarom
ik een stapje teruggezet heb: het gaat op 14 oktober helemaal niet over mij. En eigenlijk gaat het ook helemaal

niet over Marc. Op verkiezingszondag gaat het over
ons, en over de N-VA in haar geheel. Het gaat erover
hoe wij ons ook in deze gemeente kunnen verankeren en
hoe wij als geheel het sterkst naar voor kunnen komen.
Hoe wij mogelijk, zoals de vorige zes jaren, mee kunnen
deel uitmaken van het beleid, hopelijk met meer mandatarissen. Deze keer moeten we echt ook op dat beleid
kunnen wegen en het mee een richting, onze richting,
geven.
Het gaat bij de N-VA niet zozeer om personen, wel om
het geheel. Wij trekken SAMEN aan de kar. Persoonlijke
belangen komen op de achtergrond. Dat is de kracht van
verandering! Zo brengen wij de verandering tot stand.
Daarom leek het mij als voorzitter in het belang van onze
afdeling aangewezen een stap terug
te zetten. In het voordeel en ten
goede van Duffel!

Geert Aerts
Afdelingsvoorzitter

• Uit de gemeenteraad • Uit de gemeenteraad •
n N-VA WIL KLACHTENREGISTER
Omdat de N-VA het welzijn van onze Duffelaars belangrijk vindt, hameren wij binnen de meerderheid reeds geruime
tijd op het aanleggen van een klachtenregistratie. Deze registratie is een opsomming van alle klachten die op de gemeentediensten binnenkomen én van de gevolgen die hieraan gegeven zijn. Wij vinden dit een elementaire noodzaak
om jou als burger te helpen. Op die manier vermijden we ook dat een klacht tot eindeloze discussies leidt over het feit
of er al dan niet gevolg aan gegeven werd. Dit komt jou als inwoner alleen maar ten goede. Dit nemen wij zeker mee
naar 14 oktober.
n VAART ZETTEN ACHTER DE PLAZA
De Plaza is ook een verhaal zonder einde aan het worden. Plannen worden getekend, aangepast en nog eens veranderd. Telkens duikt er een nieuw probleem op dat de hele boel vertraagt. Ondertussen wachten vele verenigingen op
een degelijke polyvalente zaal waar iets grotere activiteiten kunnen plaatsvinden. De N-VA zal ook in dit dossier het
college blijven bevragen over de stand van zaken en hen aanzetten tot spoed.
n KRITISCHE STEM
Met N-VA in de meerderheid is er een kritischere stem gekomen in Duffel. Geen harde roepers
maar een stille kracht die zich kritisch opstelt en het college regelmatig bevraagt over lopende
en geplande dossiers!
Koen Frederickx
Gemeenteraadslid N-VA Duffel
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De jonge kracht van verandering
Op 14 oktober kiezen we welk beleid de volgende zes jaren in Duffel zal gevoerd worden. De N-VA wil onze jeugd daar maximaal
bij betrekken.
Wij geven jongeren graag de kans om actief
mee vorm te geven aan onze gemeente. We zijn
daarom zeer blij jullie deze vier enthousiaste
jongerenkandidaten voor te kunnen stellen.
Met uw steun op 14 oktober maken zij werk
van de jonge kracht van verandering.
Ben je tussen 16 en 31 en wil je meewerken
met Jong N-VA Duffel?
Contacteer ons dan via sofie.joosen@n-va.be

Gert Voet, Isabel Glorie, Sofie Joosen en Glenn Asselberghs

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.be.

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.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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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

