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DUFFEL DE BRUG
JAARLIJKSE
BARBECUE
N-VA DUFFEL
13 SEPTEMBER 2014
De jaarlijkse barbecue van N-VA en
Jong N-VA Duffel vindt dit jaar
plaats op zaterdag 13 september,
vanaf 16 uur,
in ‘t Eusterke, Euster 69.

BESTE DUFFELAAR
De verkiezingen van 25 mei waren fantastisch voor de N-VA. Dat geldt
zeker en vast ook voor onze afdeling en voor onze gemeente. Duffel heeft nu
maar liefst twee N-VA-volksvertegenwoordigers in de parlementen. Sofie
Joosen werd verkozen voor het Vlaams Parlement, Rita Bellens behaalde een
zetel in de Kamer. Het is van 1978 geleden dat Duffel nog een rechtstreeks
verkozen parlementslid had. Ludo Sels zetelde van 1968 tot 1978 voor de
Volksunie als volksvertegenwoordiger in het toen nog enige Belgische
Parlement.

STERKE CAMPAGNEPLOEG
Dat we dit met onze afdeling in deze toch relatief kleine gemeente hebben voor
elkaar gekregen is natuurlijk grotendeels te danken aan de kracht van beide
dames zelf! Maar ik wil zeker ook niet vergeten en hier tegelijk hulde brengen
aan de sterke campagneploeg die vier maanden lang het beste van zichzelf
gegeven heeft om tot dit resultaat te komen. Het is hartverwarmend te zien
hoeveel onbaatzuchtigheid onze vrijwilligers van half februari tot 25 mei toonden. Dat het doel bereikt werd, is zeker mede aan hun inzet te danken!
En natuurlijk hebt ook u, als Duffelaar, uw steentje bijgedragen tot dit succes.
U hebt raamaffiches gehangen, borden in uw tuin geplaatst, mee folders gaan
bussen zelfs! Maar vooral, beste Duffelaar, is dit resultaat bereikt door uw stem
op 25 mei.

V.U.: Geert Aerts - Merodestraat 18 bus2 - 2570 Duffel - duffel@n-va.be

UNIEK PARCOURS
Daar kan ik u als voorzitter van de Duffelse afdeling alleen maar heel dankbaar
voor zijn. Op 11 jaar tijd is onze afdeling uitgegroeid tot wat ze nu is: een afdeling die in Duffel de burgemeester, twee schepenen, de OCMW-voorzitter, zes
gemeenteraadsleden, drie OCMW-raadsleden en nu nog twee parlementsleden
levert!
Volwassenen betalen € 18,
kinderen € 10. Verschuldigd
bedrag is op de barbecue zelf
ter plekke te betalen.
Inschrijven is verplicht.
Dat kan via
hans.cauwenbergh@n-va.be
of 0496 53 59 90.

DE N-VA LEEFT!
ZEKER IN DUFFEL!
Als u met ons mee verder aan
onze afdeling wil bouwen, heten
we u graag welkom als lid! Samen
bouwen we dan de N-VA en onze
afdeling nog verder uit!
Geert Aerts, voorzitter N-VA Duffel,
tussen kersvers verkozen parlementsleden
Sofie Joosen en Rita Bellens.

www.n-va.be/duffel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN
U las het al in het voorwoord van onze voorzitter: op 25 mei schreef de Duffelse bevolking een stukje geschiedenis
door voor het eerst in het bestaan van onze gezellige gemeente twee parlementsleden naar Brussel te stemmen. Dit
succes kwam er natuurlijk niet zomaar. Er werd hard, zeer hard gewerkt door de campagneploeg van N-VA Duffel.
Campagneleider Kristoff Van Genechten kon niet alleen rekenen op twee sterke kandidaten, ook heel wat bestuursleden en sympathisanten staken maar al te graag dag en nacht de handen uit de mouwen. Kijk even mee achter de schermen van dit succesverhaal.
Met deze originele pre-campagne werd het startschot
gegeven. Onze beide kandidaten stonden namelijk op
de 11de plaats van hun respectievelijke lijsten.

Inpakken en wegwezen!

Ettelijke dagen pap- en plakwerk.

We plaatsten meer dan 100 borden.

Ook de kandid
aten staken el
ke dag
de handen uit
de mouwen.

Campagneleider Kristoff met kersvers
verkozen parlementsleden Sofie en Rita.

duffel@n-va.be

De resultaten werden
vol spanning gevolgd.

Vertrouwen - Verbinden - Vooruitgaan
25 mei 2014 werd voor mij een heel bijzondere dag. Niet
alleen de N-VA haalde een uitstekend verkiezingsresultaat. Zelf werd ik met 11 193 voorkeurstemmen verkozen voor het Vlaams Parlement. Intussen heb ik de eed
afgelegd als Vlaams volksvertegenwoordiger. Het is
niet de bedoeling om mijn stoel leeg te laten. De kiezers
hebben voor mij gekozen om hun stem te zijn in het
parlement en die taak zal ik voor 100 % ter harte nemen.
Ik zal ook steeds kritisch blijven voor mezelf en regelmatig de spiegel voorhouden. Ik ben me er ten volle van
bewust dat mijn nieuw mandaat in combinatie met mijn
schepenambt, al mijn tijd zal vragen.

Welvaart en welzijn verzekeren
Op het partijcongres van 24 juli keurde een overgrote
meerderheid van de 2 200 aanwezige leden de
regeringsdeelname aan de Vlaamse Regering en het
regeerakkoord goed. Tijd om maatregelen te nemen die de
welvaart en het welzijn verzekeren van ons en de generaties die na ons komen. Dat zal de komende jaren inspanning vergen.
We kiezen resoluut voor een VVV-akkoord: Vertrouwen –
verbinden - vooruitgaan. Vertrouwen in ons eigen kunnen: Vlaanderen heeft alle kwaliteiten en talenten om
onze ambities te realiseren. Vertrouwen in elkaar: moeilijke hindernissen neem je niet alleen. Vertrouwen betekent ook verbinden: met elkaar en met elkaars talenten en
kwaliteiten zodat we samen kunnen vooruitgaan. We
laten niemand achter.

Sofie Joosen legt de eed af
als Vlaams Parlementslid

Grote uitdagingen
Er staan deze nieuwe Vlaamse Regering dus heel wat uitdagingen te wachten. Graag wil ik hier de komende vijf
jaar als volksvertegenwoordiger mijn steentje aan bijdragen. Ik sta klaar om deze uitdaging vol enthousiasme aan
te gaan.
Vlaamse groeten,
Sofie Joosen
sofie.joosen@n-va.be

Jong N-VA Duffel trekt mee de kaart van de jeugd
Door de plannen voor cinema Plaza kon jeugdhuis Den Daak niet langer op zijn huidige
locatie blijven. In 2013 werd door het gemeentebestuur reeds gekozen voor een nieuwbouw. Dit is op langere termijn een betere investering. Intussen is de kogel door de kerk: Den Daak verhuist naar
het G. Van der Lindenplein. Dat is, mede door impuls van Jong N-VA, beslist door het gemeentebestuur. Dat was
eveneens de voorkeur van jongerencentrum Den Daak en de Duffelse jeugdraad.

Jongeren centraal in Duffel
Het jeugdhuis blijft zo langs de Nete. De locatie is veilig en makkelijk te bereiken voor de jongeren. Iedereen kan
er meteen binnen- en buitenwandelen om eens een kijkje te nemen, rustig iets te drinken of deel te nemen aan activiteiten. Op deze manier krijgt de jongerencultuur een centrale plaats in onze gemeente.

Isolatie tegen geluidshinder
Uiteraard is de beperking van de geluidshinder een belangrijk element bij de keuze van een locatie. Het G. Van
der Lindenplein biedt alle mogelijkheden om het geluid in te perken met goede isolatie. Verder zijn hier mogelijkheden om het jeugdhuis in te kapselen. Over deze geluidsisolatie maakte Jong N-VA Duffel reeds in 2013 een ontwerp. Zij zullen als jongerenafdeling dan ook de verdere realisatie van dichtbij opvolgen.

www.n-va.be/duffel

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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