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DUFFEL De Brug
Barbecue ‘10 Jaar N-VA
ZATERDAG en Jong N-VA’

FRISSE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN

14
september

N-VA, Groen en sp.a besturen al een half jaar onze gemeente. Een inwerkingsperiode werd ons niet gegund, dat vertelden we in onze vorige uitgave
al. De gemeentehuisdeuren bleven potdicht tot en met 31 december 2012. De
lijken die ondertussen uit de kast gevallen zijn, ruiken dus ook extra slecht.
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’T EUSTERKE
Euster 69

Beste Duffelaar,

Een jaarlijks terugkerend N-VA-feest
is wel onze traditionele barbecue.
Vorig jaar herdoopten we dit
eetfestijn en ontmoetingsgebeuren
tot ‘Dag van N-VA
en Jong
N-VA’. Het bleek
een mooie voorbereidingsdag
voor de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen.

ERFENISSEN UIT HET VERLEDEN

Dit jaar wordt deze N-VA-organisatie
extra feestelijk! We vieren immers het
tienjarig bestaan van N-VA Duffel. Volgens de archieven is de stichtingsdatum
van N-VA Duffel 23 september 2003.

• De Kasteelruïne Ter Elst werd decennialang door de vroegere gemeentebestuurders aan haar lot overgelaten en verkommerde. Nu valt de ruïne zo
goed als in elkaar. Opkalefaterwerk is dus broodnodig. De situatie is ondertussen zo erg dat de grote evenementen naar een andere locatie op zoek moesten.

Voorafgaand aan deze barbecue komt
er een feestelijke plechtigheid, waarop
we het tienjarig bestaan luister zullen
bijzetten. Wellicht wordt dat een
academische zitting met een spreker
‘van gewicht’… maar wie dat wordt,
daar vertellen we u later nog.

NIEUWE BESTUURSPLOEG GRIJPT IN

Het zal alleszins een heuglijke dag
worden, met lekker eten en drinken in
gezellig samenzijn. Omcirkel 14 september dus al in uw agenda en zorg dat
u erbij bent!
Volwassenen betalen 15 euro voor

de barbecue, kinderen 10 euro.

Inschrijven kan bij
Hans Cauwenbergh: 0496 53 59 90 of
hans.cauwenbergh@n-va.be.

www.n-va.be/duffel

• De begroting voor 2013 vertoont een
tekort van 1,5 miljoen euro en de meerjarenplanning is te rooskleurig. De N-VA
keurde het budget destijds dan ook niet
goed, zoals onze christendemocratische
vrienden graag willen laten uitschijnen
(we onthielden ons bij de stemming).

De N-VA zoekt én vindt oplossingen
voor prangende Duffelse problemen.

• Een nieuwe sporthal is nodig, maar die
zal veel meer gaan kosten dan het vorig bestuur vooropstelde.

• Het opzet van de brandweerkazerne ruikt naar megalomanie en persoonlijke
verheerlijking van de vorige burgemeester. Dit project gaat de financiële
toekomst van onze gemeente zwaar belasten.

Gelukkig kan de nieuwe ploeg nu ingrijpen. Er wordt een nieuwe oplossing
gezocht voor het jeugdhuis Den Daak zonder dat De Locht extra wordt belast.
Dit gebeurt met volledige inspraak en goedkeuring van degenen die het gaan
gebruiken: de jongeren van Den Daak zelf! Ook komen er verfraaiings- en
instandhoudingswerken aan het Kasteel Ter Elst. En losliggende stenen in de
Leopoldstraat behoren binnenkort tot het verleden. Meer goed nieuws ontdekt
u verder in deze uitgave.
Natuurlijk zijn er nog veel meer plannen, maar we moeten roeien met de financiële riemen die we hebben. En die zijn door de zwaar doorwegende projecten
van het vorige bestuur serieus ingekort.
Geert Aerts, voorzitter N-VA Duffel

N-VA Duffel wenst u een uiterst prettige vakantie!
Hopelijk gaat het hoogzomeren, niet alleen op weergebied,
maar ook op politiek vlak.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Duffel vlagt op 11 juli
Net zoals vorig jaar zijn wij op 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 naar hans.cauwenbergh@n-va.be of bel
naar 0496 53 59 90.

Werk zelf mee aan een beter Duffel
In onze N-VA-afdeling loopt alles op rolletjes. We worden bijna elke dag groter, we hebben een zeer succesrijk
‘Laat ontbijt met Theo Francken’ achter de rug en we startten werkgroepen op om onze burgemeester en schepenen
met alle mogelijke informatie en gespecialiseerde kennis bij te staan in moeilijke dossiers.
Wil u zich ook nog bij ons of bij één van onze werkgroepen aansluiten? Dat kan! Lid worden van de N-VA kan bij Ivo
Magriet op ivo.magriet@n-va.be of 0475 52 38 26.
Voor de werkgroepen meldt u zich best bij Koen Frederickx via koen.frederickx@n-va.be of 0483 68 30 82.

De kracht van verandering na zes maanden
Een half jaar na de start van het
nieuwe college en met heel wat
nieuw bloed in de gemeenteraad is
de verandering voor Duffel definitief begonnen. Ons beleid is gericht
op openheid en respect voor het personeel en voor u, de Duffelse burger. Oude routines worden
doorbroken en vervangen door modernere en efficiëntere methodes.

Jongeren in actie
De jongeren hebben de frisse wind
ook reeds voelen waaien. De jeugdraad heeft kennis gemaakt met een
college dat wil luisteren en overleg-

Het wordt aangenamer fietsen in Duffel.

Duffel verwelkomt toeristen
Verschillende beleidsdomeinen
waarin dossiers bleven liggen, bliezen we nieuw leven in. Zo is er onlangs een nieuwe modernere
toeristische brochure verschenen.
Deze nieuwe uitgave vervangt de folders die dateren uit de jaren tachtig.
De brochures zullen verdeeld worden
in de omliggende gemeentes om Duffel op de toeristische kaart te zetten.

Fietsstroken zorgen
voor veiliger verkeer
De N-VA heeft in het verleden de
problemen met de fietsstroken in de
Leopoldstraat al aangekaart, maar
telkens zonder resultaat. Onder impuls van onze nieuwe meerderheid
zullen deze stroken heraangelegd

worden. Zo zal het aangenamer fietsen worden in Duffel centrum. Voor
scholieren wordt het veiliger om naar
school te rijden.

Verenigingen als steunpilaar van
de gemeente
Onze nieuwe Duffelse meerderheid
wil een gelijke behandeling van alle
verenigingen. In ons beleid is geen
plaats voor vriendjespolitiek. Zo zullen alle culturele verenigingen hun
subsidies verdienen door te voldoen
aan het afgesproken subsidiereglement. Niemand krijgt zomaar een
vast bedrag. Wij willen geen ‘ons
kent ons’-beleid voeren maar een
open, eerlijk en transparant beleid.

De N-VA laat jongeren zelf mee bepalen welk
jeugdbeleid we voeren.

gen. Zo is er door overleg en openheid een oplossing voor
Jongerencentrum Den Daak. Bij het
uitwerken van oplossingen wordt
steeds gezocht naar een zo groot
mogelijk draagvlak. Het voorstel
voor Den Daak kan dan ook rekenen
op de steun van de Daak-leden en
-bezoekers.
De vele veranderingen in Duffel
kan u steeds volgen op onze
webstek www.n-va.be/duffel.

Feest van de Burgemeester
Graag nodigen we nu reeds alle Duffelaars uit op het ‘Feest van de Burgemeester’ op zaterdag 5 oktober 2013.
Een feest voor en met alle Duffelaars. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.
Noteer alvast deze datum in je agenda!

duffel@n-va.be

Financiële meerjarenplanning gebaseerd op luchtbel
Na de gemeenteraadsverkiezingen werd snel duidelijk dat onze gemeente
de volgende legislatuur
een coalitie van N-VA,
Op financieel vlak zal
Groen en sp.a zou krijgen.
Duffel de komende
De nieuwe meerderheid
jaren meer moeten
vroeg dan ook aan de vodoen met minder.
rige bestuursploeg
(CD&V) om betrokken te
worden bij de opmaak van
het budget van 2013 en de
bijhorende financiële
meerjarenplanning. Natuurlijk had onze nieuwe ploeg graag meegedacht over
hoe we de middelen de volgende jaren zouden besteden. Maar op onze terechte vraag werd niet ingegaan.
CD&V heeft op eigen houtje de meerjarenplanning
opgesteld. Deze planning werd op de laatste gemeenteraad van 2012 (toen zij dus nog de meerderheid hadden)
goedgekeurd. De N-VA noch haar huidige coalitiepartners keurden dit document goed. Mede op basis van deze
meerjarenplanning verklaarde CD&V in de media dat de
gemeente Duffel in blakende financiële gezondheid werd
overgedragen. Helaas klopt dat plaatje helemaal niet.

Veel uitgaven
In de meerjarenplanning staat een bedrag ingeschreven
van 15,6 miljoen euro voor investeringen de volgende
jaren. Het gaat onder meer om de werken aan de Hoogstraat, de Plaza en de nieuwe kinderopvang in DuffelOost. De grootste investering wordt natuurlijk de nieuwe
brandweerkazerne. Die kost meer dan 7 miljoen euro. Een

brandweerkazerne die CD&V, ondanks onze vraag om de
finale beslissing aan de nieuwe meerderheid te laten, toch
nog snel heeft gegund. Er is dus geen weg meer terug.

Onrealistische rentevoeten
Dat bedrag van 15,6 miljoen euro heeft Duffel natuurlijk
niet. En dus moet er geleend worden. De lening staat in
het meerjarenplan ingeschreven aan een jaarlijkse interestvoet van 0,5 procent over een periode van 30 jaar. Dat is
totaal onrealistisch.
De realiteit is dat een gemeente als Duffel bij de banken
moet lenen op 20 jaar en dat de interest momenteel ongeveer 3,5 procent bedraagt. Het spreekt voor zich dat de
afbetalingen op een kortere termijn aan een hogere rentevoet veel zwaarder zijn dan degene die in de meerjarenplanning zijn opgenomen. Het verschil loopt op tot 2,3
miljoen euro in de periode 2013-2016. En daarmee kleurt
de meerjarenplanning donkerrood.

Structureel verlies
Daarbij komt nog dat onze gemeente al sinds 2011 structureel verlieslatend is. Dat jaar werd afgesloten met een
negatief saldo van 0,6 miljoen euro. In 2012 liep dit al op
tot 1,2 miljoen en voor 2013 budgetteerde CD&V zelfs een
tekort van 1,5 miljoen. Al in 2011 werd Duffel door de
gouverneur en haar diensten gewezen op het feit dat we
meer uitgaven dan we binnenkregen. Alleen luisterde
CD&V niet naar die goede raad en liep het tekort in 2012
nog hoger op.
Marc Van der Linden
Burgemeester

N-VA Duffel komt op tegen kanker
In het kader van de actie ‘Kom op tegen Kanker’ passeerde de vierdaagse fietstocht ‘1 000 km tegen kanker” tijdens de slotrit op 12 mei in Duffel. Aan het
kruispunt Katelijnsesteenweg – Oude Liersebaan werd de fietskaravaan opgewacht door een delegatie van ons N-VA-bestuur, met onder meer burgemeester
Marc Van der Linden.

Laat ontbijt met Theo Francken wordt gesmaakt
Op zondag 2 juni mochten we een
honderdtal Duffelaars verwelkomen
op ons ‘laat ontbijt’. Ditmaal was
Theo Francken onze gast. Hij gaf de
aanwezigen op een luchtige manier
meer duiding bij de actuele politieke
situatie. Bovendien ontsluierde hij
ons enkele ‘geheimen’ van het
koningshuis.

www.n-va.be/duffel

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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