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N-VA Duffel bouwde al een fraaie
traditie op met de jaarlijkse
organisatie van ‘Laat ontbijt met…’.
Zo mochten we de voorbije jaren
Siegfied Bracke, Huub Broers en
Marc Hendrickx als spreker
verwelkomen, telkens op de eerste
septemberzondag. Dit jaar schuiven
we wat op in de kalender, naar
zondag 2 juni.
Als spreker konden we ditmaal Theo
Francken strikken. Theo is
N-VA-Kamerlid en burgemeester van
Lubbeek. In die functie kwam hij
recent nog in het nieuws door zijn
steun aan het verzet tegen de
‘Brusselse Hoofdstedelijke
Gemeenschap’ bij het Grondwettelijk
Hof. Hij deed dit ten persoonlijke
titel, samen met enkele andere N-VAburgemeesters uit de regio. Op die
manier steunde hij de officiële klacht
terzake van de gemeenten Overijse,
Steenokkerzeel en Landen.
Wellicht weet u dat Theo zich
profileerde op de thema’s asiel,
migratie en inburgering. U mag dus
zeker een boeiende uiteenzetting van
hem verwachten. Meer details en
praktische info vindt u in onze
volgende uitgave.

www.n-va.be/duffel
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DE VERANDERING STAAT OP DE SPOREN
Beste Duffelaar,
De nieuwe bestuursploeg voor Duffel, met voor de N-VA burgemeester Marc
Van der Linden, OCMW-voorzitter Theo Boel en schepenen Sofie Joosen en
Ivan Blauwhoff, is nu drie maanden aan het werk. En de eerste tekenen van
verandering zijn reeds aan het ontkiemen.
Deze periode is nochtans vooral een studieronde geworden omwille van de
stugge houding van het vorige schepencollege. De drie maanden na de
verkiezingen zijn daardoor verloren gegaan. In tegenstelling tot wat in de ons
omliggende gemeenten gebeurde, meende het Duffelse CD&V-college namelijk
alle deuren gesloten te moeten houden. En dat mag u vrij letterlijk nemen. Dat
dit ook voor de gemeente zelf niet zo’n goed idee was, vond CD&V blijkbaar
een onbelangrijk detail.
Maar vooruitgang en verandering
zijn nu eenmaal niet te stoppen.
De eerste veranderingen en
verbeteringen zijn al in
schepencollege en gemeente- en
OCMW-raad beslist. Vele initiatieven zijn reeds uitgevoerd of zullen eerstdaags
in de fase van uitvoering komen. De bestuurstrein is kortom op volle snelheid
gekomen.

De resultaten van de eerste
initiatieven van het nieuwe bestuur
laten zich nu al positief opmerken.

NIEUW N-VA-BESTUUR ZET SCHOUDERS ONDER DUFFELSE TOEKOMST
De lokale N-VA-afdeling heeft ondertussen de verkiezing van een nieuw
afdelingsbestuur achter de rug. Onze leden verkozen 27 bestuursleden,
waarvan de helft mandatarissen en 14 vrijwillige medewerkers. Dit bestuur zal
de afdeling de komende drie jaar leiden. Met dit uitgebreide team gaan we aan
de slag en nemen we een wissel op de toekomst!
De N-VA groeit nog steeds, ook in Duffel. Van een kleine afdeling zijn we
uitgegroeid tot een grote partij, gedragen
door een groot deel van de Duffelse
bevolking. Samen met onze aanwezigheid in
het collega en het enthousiasme van de
nieuwe bestuursploeg bewijst dit dat ook in
Duffel de N-VA volwassen is geworden.
GEERT AERTS
Voorzitter
N-VA Duffel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA Duffel
Volgens de N-VA-statuten moeten de leden van de lokale afdelingen om de drie jaar een nieuw plaatselijk bestuur
kiezen. Bij N-VA Duffel gebeurde dit op 10 maart. De leden verkozen 14 vrijwilligers, die voortaan samen met de 13
verkozen mandatarissen (9 in de gemeenteraad, 4 in de OCMW-raad) het lokale N-VA-bestuur zullen uitmaken.
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Sporthal moet optimale bezetting kennen
In de tweede helft van 2013 opent de nieuwe sporthal in onze
gemeente. Een mooi initiatief maar… het werd het zoveelste
prestigeproject van CD&V zonder visie vooraf. De beslissing
om de hal te bouwen kwam immers tot stand zonder te weten
wie en welke verenigingen hiervan gebruik wilden en konden
maken.
Voor een project dat onze gemeente in totaal 7,5 miljoen euro kost
– 250 000 euro per jaar gedurende de volgende 30 jaar – is
duidelijkheid over het gebruik van de sporthal dan ook een
noodzaak volgens N-VA Duffel. Ook voor de clubs is deze
duidelijkheid essentieel.
Bij de start van de nieuwe legislatuur nam de nieuwe meerderheid
dan ook het initiatief om een bevraging te organiseren bij sportend Duffel. Hieruit zal blijken wat
zowel clubs als individuele sporters nodig hebben om hun sport optimaal uit te oefenen.
Intussen zijn de antwoorden toegekomen op de sportdienst. Als schepen van Sport zal ik het
resultaat van deze bevraging gebruiken om de noden in kaart te brengen. Zo moeten we komen tot
een optimale bezetting van al onze Duffelse sportaccommodaties.
Voor N-VA Duffel gaat het niet over prestigeprojecten, maar over degelijk bestuur van onze
gemeente voor àlle Duffelaars. Wij hebben de bewoners inspraak beloofd en die zullen jullie dan
ook krijgen. De N-VA houdt woord!

Brandweerkazerne zorgt voor financiële kater
Iedereen weet het ondertussen: het vorige CD&V-bestuur maakte tijdens
haar laatste maanden aan het bewind nog snel ettelijke miljoenen extra
schulden. De bouw van de nieuwe brandweerkazerne, die op 7 miljoen euro
geraamd wordt, is een typisch voorbeeld. Wij, en dan bedoelen we alle
Duffelaars, zitten nu met de financiële kater.

Opschorten bouw
brandweerkazerne blijkt te dure
optie
De N-VA en haar coalitiepartners
onderzochten of het mogelijk was om
dit onnodig peperdure project terug
te schroeven. In november 2012
vroegen we aan het uittredende
bestuur zowel schriftelijk als
mondeling om de nieuwbouw geen
vergunning te geven. CD&V veegde
onze vraag van tafel. Erger nog: de
allerlaatste stap in het megalomane
project werd door CD&V zelfs pas op
de allerlaatste werkdag van 2012
genomen.
Onder het nieuwe gemeentebestuur
werd de beslissingsprocedure
getoetst door de gouverneur. We
wonnen juridisch advies in en
bestudeerden mogelijke
alternatieven. De conclusie is helaas

www.n-va.be/duffel

dat het contract met aannemer
Strabag opzeggen ons enorm veel
geld zou kosten aan boetes. We
kunnen dus niet anders dan de
bouwwerken aan de verlengde
Spoorweglaan te laten starten.

SOFIE JOOSEN
schepen van Sport

opnieuw meer dan 1 miljoen euro in
2013. De nieuwe coalitie zal dus het
puin mogen ruimen van een
ondoordacht CD&V-bestuur.
N-VA Duffel wil echter haar
verantwoordelijkheid nemen. Wij
engageren ons ervoor om voortaan
elke eurocent twee keer om te draaien
alvorens hem uit te geven. We zullen
dit principe al toepassen bij de
uitvoering van het bouwcontract
door op zoveel mogelijk onnodige
kosten te besparen.

N-VA engageert zich voor
doordacht ﬁnancieel beleid
Dit vergiftigde geschenk
bewijst nog maar eens dat
CD&V de afgelopen jaren
systematisch boven haar
stand heeft geleefd. In 2011
was er voor de eerste keer
een tekort van ruim een half
miljoen euro. Voor 2012
lopen de geschatte verliezen
op tot meer dan 1 miljoen
euro. En op basis van het
door de vorige bestuursploeg
opgestelde budget stevenen we nu al
af op een structureel tekort van

Het is onmogelijk de bouw van de nieuwe
brandweerkazerne stop te zetten, maar de N-VA zal
erop toezien dat geen enkele onnodige eurocent
gespendeerd wordt aan het project.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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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
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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