Jaargang 2012 • Nr. 5 - oktober • duffel@n-va.be • www.n-va.be/duffel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Geert Aerts
Merodestraat 18/2
2570 Duffel

Duffel De Brug
De verandering begint in Duffel
Beste Duffelaar,

Marc
Van der Linden
Lijsttrekker N-VA
“Kiezen voor N-VA
is kiezen voor een
nieuwe frisse en
open beleidswind in
Duffel.”

Nu zondag beslissen we met z’n allen hoe onze gemeente de volgende zes jaar zal bestuurd
worden. De N-VA trekt vol vertrouwen naar de kiezer met een krachtige lijst en een sterk
programma. Onze 25 kandidaten voor de gemeenteraad zijn stuk voor stuk mensen met een
hart voor Duffel die zich de volgende zes jaar willen inzetten om van Duffel een nog betere
gemeente te maken. Zij vragen uw steun voor de uitvoering van ons ijzersterk gemeentelijk
project. Ons programma is ambitieus, toekomstgericht en op maat gesneden om te
beantwoorden aan de noden van de Duffelaars.
DE KRACHT VAN VERANDERING
Het is tijd dat er een nieuwe frisse en open beleidswind door ons gemeentehuis waait. De
N-VA wil en kan daar voor zorgen. Wij hebben bekwame kandidaten en de nodige nieuwe
ideeën om de volgende legislatuur onze gemeente mee te besturen. Wij zijn er klaar voor en
vragen uw vertrouwen om ook in Duffel de kracht van de verandering te realiseren.
Benieuwd wie onze 25 vrouwen en mannen zijn ? U vindt ze allemaal in deze folder.

De wortels van Marc zijn diep verankerd in
onze gemeenschap. Als geboren en getogen
Duffelaar is hij al sinds zijn jeugd zeer actief in
het verenigingsleven. Zo is hij al vele jaren
voorzitter van turnkring OGK en van de Duffelse
Natuurvrienden. Marc is een man te midden de
mensen met een luisterend oor, grote
betrokkenheid en de daadkracht om dingen aan
te pakken. De geknipte man om ook in Duffel
de kracht van de verandering te realiseren.
Met Marc Van der Linden kiest u op 14
oktober voor inzet en engagement voor alle
Duffelaars.

www.n-va.be/duffel

Boven v.l.n.r.: Koen Frederickx (lijstduwer) en Geert Aerts (3de plaats)
Onder v.l.n.r.: Rita Bellens (4de plaats), Theo Boel (5de plaats),
Marc Van der Linden (lijsttrekker) en Sofie Joosen (2de plaats)
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1. Marc
Van der Linden
53
Commercieel manager

2. Soﬁe
Joosen
26
Tandartsassistente

5. Theo
Boel

6. Ivan
Blauwhoff

57
Arts

39
Parlementair
medewerker

10. Gert
Voet
27
Leerkracht lager
onderwijs

14. Jo
Giart
50
Dierenarts

20. Rudi
Juchtmans
58
Bestuurder De Lijn

www.n-va.be/duffel

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.

15. Ivo
Magriet
50
Zelfstandige

21. Katleen
SomersBeukelaers
37
Arbeidster

Het beleid in Duffel is niet
transparant of open. De
N-VA wil de burgers niet
enkel inspraak geven maar
ze ook actief betrekken bij
de uitvoering van het beleid.

7. Glenn
Asselberghs
23
HR-assistent

11. Leen
Sels
56
Verpleegkundige

3. Geert
Aerts
56
Leraar

8. Chris
De Vos
55
Leerkracht
lich.opvoeding

12. Liliane
Bruyninckx
55
Ergotherapeute

16. Dirk
De Bie
53
Sales manager

Veiligheid is een
basisbehoefte. De overheid
moet de veiligheid van de
burgers verzekeren en
onveiligheid radicaal
aanpakken.

De N-VA maakt zonder enige
aarzeling de keuze voor een
lokaal energie- en
milieubeleid dat steunt op
duurzaamheid.

22. Véronique
Vermeiren
64
Gepensioneerd
verpleegkundige

N-VA

4. Rita
Bellens
50
Bediende

9. Isabel
Glorie
26
Apotheker

13. Bianca
Van Den
Broeck
41
Graﬁsch vormgever

17. Dirk
Verbist
52
Bankbediende

1

VAN DER LINDEN Marc

14

GIART Jo

2

JOOSEN Sofie

15

MAGRIET Ivo

3

AERTS Geert

16

DE BIE Dirk

4

BELLENS Rita

17

VERBIST Dirk

5

BOEL Theo

18

SELS-NITOIR Ingrid

6

BLAUWHOFF Ivan

19

CAUWENBERGH Hans

7

ASSELBERGHS Glenn

20

JUCHTMANS Rudi

8

DE VOS Chris

21

SOMERS-BEUKELAERS Katleen

9

GLORIE Isabel

22

VERMEIREN Véronique

10

VOET Gert

26

CEULEMANS Karine

11

SELS Leen

24

ROBION Joke

12

BRUYNINCKX Liliane

25

FREDERICKX Koen

13

VAN DEN BROECK Bianca

De kracht van
verandering

U kan stemmen voor
meerdere kandidaten op eenzelfde lijst.

18. Ingrid
Sels-Nitor
52
Operator Infrabel

Lijst

2
19. Hans
Cauwenbergh

Ons beter
leren kennen?

68
Gepensioneerd
biblothecaris

Al onze cv’s staan op
www.n-va.be/duffel
Surf maar even.

Ons kostbare sociale
weefsel wordt van onderuit
opgebouwd en niet van
bovenaf opgelegd. Een
gemeentebestuur moet
optimale omstandigheden
creëren waarin het
gemeenschapsleven kan
bloeien en groeien.

23. Karine
Ceulemans
53
Kleuterleidster

24. Joke
Dutry-Robion
63
Sociaal verpleegkundige

25. Koen
Frederickx
36
Vormingswerker
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
Ook in de Antwerpse provincieraad. District
LIER
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.

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

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

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

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.

Jan De Haes
Lijsttrekker
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