
Laat ontbijt met Vlaams 
Volksvertegenwoordiger 
Marc Hendrickx

Na Siegfried Bracke en Huub Broers zal nu 
Marc Hendrickx, Vlaams Volksvertegenwoor-
diger, het woord voeren. 
Marc is ook de lijsttrekker voor de N-VA in 
Mechelen. 
Dit alles vindt plaats in 
Zaal Gildenhuis, Stationstraat 1 in Duffel. 
10 euro per persoon
kinderen (t.e.m. 12 jaar) gratis
Er wordt kinderanimatie voorzien.
Inschrijven voor 19 september op 
rita.bellens@n-va.be
of telefonisch op 0477 574 193.
U bent welkom vanaf 11 uur.

23
sept 2012

De laatste weg naar de verkiezingen van 14 oktober is ingeslagen.  De Duffelse N-VA 
is erin geslaagd een sterke lijst met sterke mannen en vrouwen, ook met  jongeren en 
senioren, vertegenwoordigers van zowel Duffel-Oost, Duffel-West als Duffel-
Mijlstraat samen te stellen.   
Met die lijst, die u verder in dit blad kan ontdekken, durven wij u het vertrouwen 
voor de komende zes jaar te vragen.  En dat doen we niet zomaar. De N-VA staat voor 
verandering in Duffel. Wat die verandering juist inhoudt, leest u op bladzijde 2. 

EEN stErkE LijsttrEkkEr
In onze lijsttrekker Marc Van der Linden hebben we een sterke persoon gevonden die door 
heel veel Duffelaars gekend is, vooral in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Duffelse 
turnkring OGK en als voorzitter van de Natuurvrienden.  
Samen met Marc als onze lijsttrekker gaan onze kandidaten voor de verandering en voor 
een nieuwe en frisse beleidswind in Duffel.  Samen zijn zij de KRACHT VAN VERANDERING!  
Samen DENKEN, DURVEN en DOEN zij.  Samen zijn zij de N-VA lijst.
Wij gaan ervoor!  Verandert u Duffel met ons mee?  Afspraak dan op 14 oktober!!!

V.
U.
:�B

ar
t�D

e�
W
ev
er
�-
�K
on
in
gs
st
ra
at
�4
7/
6�
-�
10

00
�B
ru
ss
el
.�V
er
ki
ez
in
gs
dr
uk
w
er
ke
n:
�v
er
ki
ez
in
ge
n�
ge
m
ee
nt
e-
�e
n�
pr
ov
in
ci
er
aa
ds
ve
rk
ie
zi
ng

en
�1
4�
ok
to
be
r�2

01
2,
�v
rij
�v
an
�z
eg
el
�v
ol
ge
ns
�a
rti
ke
l�1
98

�v
an
�h
et
�W
.Z
.G
.T
.

De�verandering
begint�in�Duffel.

Lijsttrekker

Marc�Van�der�Linden

2
7
1
0
3
0

De�kracht�van
verandering
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N-VA Duffel stelt haar derde 
‘laat ontbijt met ....’ voor.

De verandering begint in Duffel

  Marc Hendrickx
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www.n-va.be/duffel
 

U vindt ons volledige programma op http://duffel.n-va.be/verkiezingen2012
 

Zes concrete speerpunten voor 
verandering

Een transparant en open beleid
Te lang al wordt Duffel in de feiten bestuurd door één partij. Een gevolg hiervan is dat het beleid in 
Duffel te weinig transparant en open is. Maar nu is er een alternatief: de N-VA! De N-VA wil de burgers 
niet enkel inspraak geven maar ze ook actief betrekken bij de uitvoering van het beleid. Dit houdt 
ondermeer in dat de nodige informatie vlot en laagdrempelig beschikbaar moet zijn en dat klachten 
worden opgenomen in een klachtenregister waarbij de burger de garantie heeft dat er op zijn klacht 
wel degelijk een antwoord komt.

Versterken van het sociale weefsel
Ons kostbare sociale weefsel wordt van onderuit opgebouwd en niet van bovenaf opgelegd. De hoek-
stenen zijn gezinnen, actieve senioren, geëngageerde jongeren, ondernemende burgers … Een ge-
meentebestuur moet optimale omstandigheden creëren waarin dit gemeenschapsleven (sport, cultuur, 
jeugd,…) kan bloeien en groeien. Inwoners en verenigingen moeten voldoende kansen krijgen om zelf 
hun verantwoordelijkheid op te nemen. De lokale overheid moet dit, zonder op te dringen, ondersteu-
nen. Samenleven is een verhaal van rechten én plichten, van vrijheid en verantwoordelijkheid.

Gezonde financiën
Het zijn financieel onzekere tijden. Op zo’n moment moet een goed huisvader in het bijzonder letten 
op het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, niet enkel op korte maar ook op lange termijn. De 
huidige belastingtarieven in Duffel behoren bij de laagste van het arrondissement en dat willen we 
zo houden. De N-VA wil geen belastingverhoging, maar dat brengt mee dat we zuinig zullen moeten 
omspringen met de beschikbare middelen. Voorzichtig investeren, besparen waar mogelijk en ervoor 
zorgen dat we geen te grote financiële hypotheek leggen op de toekomst, dat is waar de N-VA voor wil 
gaan.

Betere mobiliteit met aandacht voor de zwakke weggebruiker
De N-VA wil dat de reiziger, en niet de wijze waarop hij zich verplaatst, opnieuw centraal komt te staan 
in het mobiliteitsbeleid. Een duurzaam mobiliteitsbeleid maakt gebruik van alle vervoermiddelen en 
creëert een stevig netwerk door de sterke punten van fiets, openbaar vervoer of auto beter op elkaar 
af te stemmen. Ook de voetganger  is een belangrijke schakel in dit netwerk en daarom zijn goed 
begaanbare en goed onderhouden voetpaden van het grootste belang. De kwaliteit van de verplaat-
singen verbeteren, meer inzetten op bereikbaarheid en doorstroming en een doortastende aanpak van 
verkeersonveiligheid zijn onze prioriteiten. 

Milieubewust Duffel
De N-VA maakt zonder enige aarzeling de keuze voor een lokaal energie- en milieubeleid dat steunt 
op duurzaamheid. Rationele keuzes maken op het gebied van grondstoffen en producten, efficiënt 
inzetten van de middelen, de vervuiler laten betalen en als gemeentebestuur zelf het goede voorbeeld 
geven: dat zijn de krachtlijnen van het N-VA-beleid. Want de kwaliteit van onze leefomgeving bepaalt 
het welzijn van de lokale gemeenschap. Wij streven naar een goede samenwerking met milieu-
verenigingen en landbouwers. N-VA Duffel is gekant tegen het inplanten van nieuwe grote industriële 
glastuinbouwprojecten.

Veiligheid is een basisbehoefte 
Het welzijn is onlosmakelijk verbonden met een gevoel van veiligheid. Een veilige omgeving is een 
voorwaarde om andere activiteiten te kunnen ontwikkelen. De overheid heeft de plicht de veilig-
heid van de burgers te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken. De politie hoort middenin 
de maatschappij te staan en zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. N-VA Duffel zet daarom in op een 
belangrijkere rol voor de wijkagent. Duffel betaalt zeer veel geld aan de politiezone Bodukap maar 
krijgt er te weinig voor in de plaats.  Maar veiligheid is meer dan alleen politie en justitie. Er is op alle 
vlakken en niveaus nood aan een doeltreffend preventiebeleid. 
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Een sterke ploeg voor Duffel

DIRK 
VERBIST
52 jaar
Bankbediende

Alle sporttakken en alle leeftijden 
moeten de kans krijgen om aan sport 
te doen. Een gezonde geest in een 
gezond lichaam!

JO 
GIART
50 jaar
Dierenarts

Duffel moet een voorzichtig financieel 
beleid voeren. Besparen waar kan 
of moet en geen verhoging van de 
gemeentelijke belastingen.

IVAN
BLAUWHOff
39 jaar
Parlementair medewerker

Ik ben vader van drie jonge kinderen 
en daarom is fietsveiligheid voor mij 
een absolute prioriteit. fietsen moet 
veiliger worden in onze gemeente.

LEEN 
SELS
56 jaar
Verpleegkundige

De waarden waar mijn vader Ludo 
vroeger voor in de bres stond zijn 
nog steeds brandend actueel. Een 
rechtvaardig, transparant en resultaat-
gericht bestuur dat rekening houdt met 
de stem van alle Duffelaars.

KARINE 
CEULEMANS
53 jaar
Kleuterleidster

Als kleuterleidster zijn verkeersveilige 
schoolomgevingen voor mij absolute 
prioriteit !

CHRIS 
DE VOS
55 jaar
Leerkracht 
Lichamelijke Opvoeding
Als sportlerares,ondervoorzitster van 
de Duffelse sportraad en gezondheids-
coördinatrice in het Duffelse lagere 
onderwijs streef ik naar een duurzaam 
sport- gezondheidsbeleid in al zijn 
facetten.

U kan geldig stemmen op meerdere kandidaten op de N-VA lijst

Lijst
kandidaten

14 GIART Jo 
15 MAGRIET Ivo
16 DE BIE Dirk
17 VERBIST Dirk
18 SELS-NITOR Ingrid
19 CAUWENBERGH Hans
20 JUCHTMANS Rudi
21 SOMERS-BEUKELAERS Katleen
22 VERMEIREN Veronique
23 CEULEMANS Karine
24 DUTRY-ROBION Joke
25 fREDERICKX Koen

1 VAN DER LINDEN Marc
2 JOOSEN Sofie
3 AERTS Geert
4 BELLENS Rita
5 BOEL Theo
6 BLAUWHOff Ivan
7 ASSELBERGHS Glenn
8 DE VOS Chris
9 GLORIE Isabel
10 VOET Gert
11 SELS Leen
12 BRUIJNINCKX Liliane
13 VAN DEN BROECK Bianca

duffel-nr3-def.indd   3 3/09/12   12:05



Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

1
DE HAES Jan
Heist-op-den-Berg (Itegem)

2
COTTENIE Christ’l
Bonheiden (Rijmenam)

3
HAUWAERT Jan
Lier

4
BELLENS Rita
Duffel

5
DE BACKERE Christophe
Berlaar

6
VAN CAMP Inge
Nijlen

7
GEETS frank
Sint-Katelijne-Waver

Provincieraad
district LiEr

“De N-VA kiest voor verandering.
in uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.

Geef deze lokale 
N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

jan Hauwaert - Lier
3e plaats provincieraadrita Bellens - Duffel

4e plaats provincieraad

kiezen voor verandering.
Ook in de Antwerpse provincieraad.

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

In Antwerpen gaan we voluit voor:

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en 
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.

3. ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen

4. toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder ontwikkeld en gepromoot.

5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur 
de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.
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