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2570 Duffel

Om naar uit
te kijken!
VLAANDEREN FEEST
In Duffel vieren we het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap op vrijdag
8 juli in het historische Ter Elstkader. Op het programma staan Jeu
de Boules en Hannelore Bedert.
Veel volk en ambiance, en… we kijken nu al uit naar de 11 juli-toespraak met een analyse van de
politieke toestand in ons land!

De kogel is door de kerk
We hebben een formateur. Nu nog maar zien of die er ook daadwerkelijk iets van
terecht brengt… Elio zal goede teksten uit zijn hoge hoed moeten toveren om
ons te overtuigen. Ik verwijs hier graag naar de uitspraak van Bart de Wever na het
publiceren van zijn nota indertijd: “Dit is het. Voor minder doe ik het niet.”
De N-VA heeft zich daaraan vastgehouden en is niet, zoals destijds zo dikwijls door
andere partijen werd gedaan, overstag gegaan. Die standvastige houding siert onze
voorzitter en onze andere onderhandelaars. Toegeven en blijven toegeven is immers
niet moeilijk. We zien nu in welk doodlopend straatje ons dat gebracht heeft. Hoog
tijd voor verandering dus en voor blijvende standvastigheid… wat ook de uitkomst
mag zijn. We zijn nu te ver gekomen om dat nog op te geven.
N-VA DUFFEL WEEGT OP HET BELEID
In Duffel groeit de N-VA zienderogen. Wekelijks vergroot ons ledenaantal. Ons bestuur is ondertussen ook weer uitgebreid en zeer actief bezig. Wij bouwen ook onze
afdeling van Jong N-VA uit. Uiteraard is onze aandacht vooral gericht op het gemeentelijk bestuursvlak. Op geregelde tijdstippen brengen wij verscheidene punten
onder de aandacht van onze coalitiepartner.

OP 11 JULI KLAUWT DE LEEUW
Het bewustzijn van onze Vlaamse
identiteit groeit. Dat komt onder
meer tot uiting in het naar buiten
brengen van ons nationaal symbool. 'De zwarte blom in 't geluw
veld', zoals Guido Gezelle dat
schreef. Kijk maar naar de zee van
leeuwenvlaggen bij wielerwedstrijden. Op 11 juli vlaggen we met de
Leeuw: Vlaanderen kleurt zwartgeel!
ONTBIJT MET HUUB BROERS
Na het succesvolle Onbijt met
Bracke in 2010, nodigen we dit najaar de Voerense Senator Huub
Broers uit in Duffel. Noteer alvast
2 oktober in uw agenda!

Dat dit ook effect heeft op beleidsbeslissingen, bewijst ondermeer de op stapel
staande heraanleg van de voetpaden in de Kerkstraat (één van onze stokpaardjes). Er
is ook het behoud van waardevol natuurgebied in de Missestraat. Daar leest u verder in dit blad meer over. Daarnaast zijn er nog heel wat andere punten die wij zeer
regelmatig te berde brengen. Maar natuurlijk: alles kan altijd beter!
Dat kan met uw hulp. Bouw mee aan onze partij! Word lid, werk mee in onze verscheidene werkgroepen. Zeker en vast is er ook voor u iets te vinden in onze werking wat u interesseert. Wij verwelkomen u graag in onze actieve kern!

Geert Aerts,
Voorzitter N-VA Duffel

Uit de gemeenteraad

Momenteel ogen de voetpaden van de
Kerkstraat niet te best. Daar komt dankzij
de N-VA weldra verandering in.

Hoe meer mensen, hoe meer
meningen. Daarom is het
(als mens en als politicus) gemakkelijk om steeds te klagen
over het beleid in Duffel. De
N-VA is echter van nature geen
brompot. Wij kijken kritisch
maar correct naar de plannen
en verwezenlijkingen van het
CD&V-college.
EEN ATTRACTIEVE
GEMEENTE
Zo steunt N-VA Duffel de veranderingen en werken
die onze gemeente aantrekkelijker en veiliger maken.
Volgende initiatieven zijn volgens ons een goede
zaak:
• De aanpassing van de Mijlstraat
• De werken aan het sportcentrum
• De geplande werken aan de Heidestraat
De herstelling aan de voetpaden van de Kerkstraat
heeft ook groen licht gekregen. Dit gebeurde op aandringen van de N-VA. Een grondige herstelling van
onze centrumstraten in het algemeen gaat daarmee
eindelijk van start.

EEN GROENE GEMEENTE
Open en groene ruimten zijn voor de N-VA
zeker een speerpunt. Wij kijken er op toe dat
de open ruimten niet verdwijnen en dat het
groene karakter van Duffel behouden blijft.
In die optiek houden we de opmaak van
de volgende ruimtelijke structuurplannen
nauwlettend in de gaten. We zullen het college ook regelmatig bevragen over de stand
van zaken.
EEN VEILIGE GEMEENTE
Tot slot wil N-VA Duffel nog eens duidelijk stellen
dat wij blij zijn dat ons brandweerkorps de nodige
ruimte en middelen krijgt, om uw en onze veiligheid
te garanderen. Hoewel dit soms over aanzienlijke bedragen gaat, stellen wij als N-VA dat er op veiligheid
een prijs staat. Maar die moet ten dienste staan van
de Duffelse bevolking. De gelden mogen niet verdwijnen in
logge systemen waar je als gemeente nauwelijks zicht op
hebt en waarover je de klachten nauwelijks kan bijhouden.
Uw gemeenteraadslid
Koen Frederickx

Behoud de open ruimte!
Onder dit motto zette N-VA Duffel zich, samen met de lokale
actiegroep en met onze coalitiepartner, in om waardevol natuurgebied in de Missestraat te vrijwaren en voor de toekomst
te bewaren. Het gebied dreigde ingenomen te worden door een
reusachtige tomatenkwekerij.
De N-VA wenst hierbij duidelijk te benadrukken dat ze absoluut niet tegen land- of tuinbouw is. We willen echter wél dat
die activiteiten plaatsvinden op daarvoor vastgelegde ruimten.
Het nieuw op te stellen RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) over de glas- en tuinbouw in
Duffel-West moet die ruimte bepalen. Hiervoor werd tijdens de vorige gemeenteraad
de start gegeven.
N-VA Duffel meent dat de zuidelijke kant van de Missestraat daarvan gevrijwaard moet
blijven omwille van zijn hoog waardevol, natuurlijk en ontspannend karakter. N-VA
Duffel bezocht dan ook meermaals dit gebied en leidde er ook haar provinciaal afgevaardigde Bart De Nijn rond. Die ging uiteindelijk in op het negatief advies dat reeds
eerder door het schepencollege werd gegeven. Dit leidde uiteindelijk tot het afkeuren
van de milieu-aanvraag en van de bouwaanvraag.
Provinciaal afgevaardigde Bart De Nijn
steunt samen met N-VA Duffel het behoud van het natuurgebied.

Kent u onze nieuwe bestuursleden al?
Meer en meer Vlamingen beseffen dat de rechtlijnige koers van de N-VA de juiste is. Onze partij gaat voluit voor meer Vlaanderen. Niet een Vlaanderen dat terugplooit op de schaduw van de eigen kerktoren. Wel
een gemeenschap van zes miljoen mensen die zelfbewust en met open vizier de wereld tegemoet treedt. Zo werd
de N-VA de grootste partij van het land, en het aantal leden neemt nog elke dag toe. Ook onze Duffelse afdeling
groeit en bloeit. Naast vele nieuwe sympathisanten verwelkomen we ook een aantal kersverse bestuursleden.
Stuk voor stuk geëngageerde mensen die mee hun schouders zetten onder ons project. Ons gezamenlijk doel?
Duffel een nog betere gemeente maken.

THEO BOEL

GLENN ASSELBERGHS

RUDI JUCHTMANS

Wie is Theo?
Ik woon met vrouw en kinderen al
25 jaar in Duffel. Ik had er twintig
jaar lang een huisartsenpraktijk.
Daarnaast was ik actief als coördinerend geneesheer in het rusthuis
Sint-Elisabeth. Later volgde ik een
opleiding sociale geneeskunde in
Amsterdam en ging ik aan de slag
bij een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Daar oefen ik nu een
leidinggevende functie uit.

Wie is Glenn?
Ik ben 22 jaar en een geboren en getogen inwoner van de Mijlstraat.
Momenteel zit ik in het laatste jaar
van mijn studies personeelswerk in
Antwerpen. Daarnaast engageer ik
mij als hoofdleider van scoutsgroep
‘De Hellevelders’ en als bestuurslid
van de Duffelse jeugdraad.

Wie is Rudi?
Ik ben gehuwd met Liliane
Bruijninckx en vader van Lieven,
Roeland en Katelijne. Al dertig jaar
woon ik in de Enkelstraat. Mijn
beroep is chauffeur bij De Lijn in
Mechelen. Daarnaast ben ik actief
in het bestuur van de Vlaamse
Kring Duffel en nu dus ook in
N-VA Duffel .

Waarom de N-VA ?
Ik werd lid van de N-VA nadat de
CD&V in 2008 haar verkiezingsbeloftes rond de staatshervorming
brak. Na het lezen van Bart De
Wevers ‘Het kostbare weefsel’ en
het heldere partijprogramma was
de keuze snel gemaakt. De sociale
bewogenheid en de duidelijke
communicatie spreken me het
meeste aan. En dat N-VA’ers geen
‘postjes-pakkers’ zijn.
Als Theo burgemeester was ….
…zou ik zorgen dat de gemeente,
samen met het OCMW, een proactief beleid voert inzake armoedebestrijding. Duffel heeft een grote
economische activiteit en een hoge
werkgelegenheidsgraad. Troeven
die we moeten benutten om armoede geen kans te geven.

Waarom de N-VA?
Als politiek bewuste jongere heb ik
eens alle partijen in de balans gelegd. Ik kwam zeer vlug uit bij de
N-VA. Omwille van haar standvastigheid en de wil om echt iets voor
de mensen te doen. Ook lokaal kan
de partij nog meer betekenen.
Als Glenn burgemeester was ….
…zou ik de jeugd meer inspraak
geven in het beleid. De jeugdraad
functioneert goed als adviesraad: er
wordt naar ons geluisterd. Bij belangrijke beslissingen en de communicatie daarrond, loopt het
echter toch soms fout. Denk maar
aan het dossier ‘Den Daak’. Het
kan dus zeker beter.

Waarom de N-VA?
Ik heb mijn Vlaamsgezindheid met
de paplepel meegekregen. Zo was
ik onder meer bestuurslid van de
Duffelse VU. Toen onder voorzitterschap van Bert Anciaux de
Vlaamse koers van de VU verwaterde, hield ik die partij voor bekeken. Bij de oprichting van de N-VA
stapte ik meteen mee aan boord.
Als Rudi burgemeester was ….
…dan zou ik het beleid dichter bij
de mensen brengen. De essentie
van gemeentepolitiek is luisteren
naar de concrete noden van de burgers en daar iets mee doen.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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.
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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.
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