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DUFFEL De Brug
N-VA Duffel viert 10 jaar
met barbecue
Vorig jaar
vormde de
jaarlijkse
barbecue
van N-VA
en Jong
N-VA
Duffel de
opmaat tot het grandioze succes bij
de gemeenteraadsverkiezingen.
Ook dit jaar wordt het een feest: we
schuiven de beentjes onder tafel in
het zalige besef dat - eindelijk! - een
begin is gemaakt met de verandering in Duffel.

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

We nodigen u dan ook graag uit op
deze barbecue die plaatsvindt op
14 september in ‘t Eusterke, Euster
69. Deuren: 17 uur, barbecue start
vanaf 17.30 uur.
Tijdens de barbecue, wellicht rond
18 uur, spreekt N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts ons toe in het
kader van het 10-jarig bestaan van
N-VA Duffel. Uit het archief blijkt
immers dat de stichtingsdatum van
onze afdeling 23 september 2003
was, met een klein clubje dat intussen is uitgegroeid tot een grote en
hechte familie. In de omkadering
van de barbecue gaan we nader in
op deze verjaardag, met een kleine
tentoonstelling en archiefbeelden.
Inschrijven voor de barbecue kan
via hans.cauwenbergh@ n-va.be
of 0496 53 59 90. Uw inschrijving
staat vast na betaling van 15 euro
per persoon (kinderen tot 12 jaar:
10 euro) op rekeningnummer
979-6153012-16 van N-VA Duffel.

www.n-va.be/duffel
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NIET VOOR IEDEREEN VAKANTIE
Beste Duffelaar,
In onze vorige uitgave wensten wij u een zwoele zomer toe. Dat is het tot nu
toe op weergebied (we schrijven dit begin augustus) zeker geweest. Het was
in juli nochtans niet voor iedereen vakantie en na een half jaar zitten onze
burgemeester en schepenen nu al wat vaster op hun stoel.

ELKE DAG WERKEN VOOR ONZE GEMEENTE
Natuurlijk was het in die eerste jaarhelft wat aftasten en ontdekken en vooral
zich inwerken in een hoop dossiers. Dat eerste half jaar van de bestuursperiode
hebben onze gemeentebestuurders ook kennisgemaakt met al het personeel dat
het dagdagelijks uitvoeren van de gemeentetaken op zich neemt. En omgekeerd natuurlijk ook: het gemeentepersoneel heeft zich een idee kunnen vormen van de nieuwe bestuurders. Sommigen hadden het anders gezien, maar …
dat lijkt, als ik het zo een beetje van op een afstand bekijk, allemaal goed mee te
vallen. Uitstekend voor Duffel en zijn burgers natuurlijk.

NIEUWE BRUG IN DUFFEL?
Verderop in deze uitgave van ‘De Brug’ leest u over de plannen voor een
nieuwe brug. De naam van ons blad wordt dus actueler
dan ooit! Het gaat daarbij over een vernieuwing en
vooral verhoging van de huidige brug. Dit zal natuurlijk
ook zijn gevolgen hebben op het vlak van mobiliteit.
Ook leest u in deze editie een artikel over de vernieuwing in het OCMW en een interview met onze burgemeester en schepenen. Daarin komt ook onze visie op
de dossiers Plaza en Den Daak aan bod.
GEERT AERTS
Voorzitter
N-VA Duffel

De N-VA zet de vernieuwing dus daadwerkelijk door,
ook in onze eigen gemeente

FEEST VAN DE BURGEMEESTER
Op zaterdag 5 oktober zijn alle Duffelaars van harte welkom in zaal
Forum voor het ‘Feest van de Burgemeester’.
De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Burgemeester en schepenen zetten verandering op de sporen
De zalige zomermaand juli betekende vakantie voor velen. Maar niet voor
onze burgemeester Marc Van der Linden en N-VA-schepenen Ivan
Blauwhoff en Sofie Joosen. Zij werkten hard tijdens deze zwoele periode.
Toch maakten ze tijd voor een interview.
Burgemeester Marc Van der Linden en
schepenen Ivan Blauwhoff en Sofie Joosen
zaten niet stil de voorbije maanden.

Het bureau van de burgemeester
heeft een nieuw kleurtje en enkele
moderne tinten gekregen. Waait er
ondertussen een frisse wind door
het gemeentehuis?
Ik denk dat niet alleen het bureau een
opknapbeurt gekregen heeft, maar
dat de manier van werken, de bereikbaarheid en omgang met mensen
zowel in het gemeentehuis als naar
alle Duffelaars toe alvast serieus veranderd is in positieve zin.

Een rampenplan en
-ambtenaar
worden een prioriteit.
Dat was waarschijnlijk meer dan
nodig?
Duffel heeft de afgelopen jaren inderdaad een serieuze achterstand opgelopen. Er was nauwelijks een
voorbereiding voor de nieuwe beheers- en Beleidscyclus en een Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) was er
al evenmin. Op onze gemeentediensten was geen modern informaticasysteem aanwezig en er bestond
evenmin een duidelijk rampenplan,

duffel@n-va.be

hoewel dat voor elke gemeente een
verplichting is. Als er iets ernstigs
zou gebeurd zijn - een treinramp of
een grote industriebrand - konden de
gevolgen desastreus geweest zijn.
Daarom maken we van dit rampenplan en de rampenambtenaar nu een
prioriteit.
Dat zal ongetwijfeld geld kosten. En
budgettair staat Duffel er al slecht
voor.
Dat klopt. We zijn hier op een financieel kerkhof terechtgekomen maar klagen helpt niet. We denken nu vooruit.
Feit is wel dat we de tering naar de
nering zullen moeten zetten. We zouden natuurlijk liever niet aan de personenbelasting of onroerende
voorheffing raken, maar de financiële
put, gecreëerd door het vorige bestuur, bedraagt voor dit jaar minstens
2,5 miljoen euro. Het is utopisch om
te denken dat we dit bedrag alleen
met besparingen kunnen wegwerken.

We geven het goede
voorbeeld en besparen
waar het kan.

De afbetalingen van de sporthal en
vooral de brandweerkazerne wegen
te zwaar om niet in te grijpen.
Het AGB kan een deel van de oplossing zijn om besparingen te realiseren?
Dat klopt. In het AGB kunnen we bijvoorbeeld de sporthal onderbrengen
waardoor we toch al de BTW kunnen
recupereren. Idem voor de energiebesparende maatregelen aan het zwembad. Wij gaan ook geen zitpenningen
betalen aan de bestuursleden en het
directiecomité van dit AGB: we geven
het goede voorbeeld en besparen
waar het kan. Ook aan onze interne
diensten op het gemeentehuis hebben
we gevraagd om na te gaan waar besparingen mogelijk zijn.
Dat lijkt me geen populaire vraag.
Moeten de interne diensten al niet
harder werken dan vroeger?
We zijn van in het begin eerlijk geweest met onze mensen en ook zij
zijn dat geweest. Onze medewerkers
ervaren het nieuwe bestuur als een
positieve verandering waarbij eigen
inbreng en creativiteit alle kansen
krijgen. We zijn samen een nieuwe
hardwerkende weg ingeslagen. Als
burgemeester en schepenen willen
we ook het goede voorbeeld geven
door zoveel mogelijk ter beschikking
te staan van onze mensen.
Ook de manier van werken is veranderd. Eigen inbreng wordt nu gestimuleerd. Zo zien we dat heel wat
mensen creatief zijn en nu gemotiveerd worden. Er is een heel andere,
positieve werksfeer gekomen. Er doet
zelfs een mopje de ronde op het gemeentehuis. De mensen zeggen dat er
nu minder partijen in de coalitie zitten dan toen de CD&V alléén aan de
macht was.
De relatie met de coalitiepartners
sp.a en Groen zit dus wel goed?
Op menselijk vlak klikt het zeer goed.
Uiteraard liggen onze ideologieën uit
elkaar maar in de gemeentepolitiek
speelt dit toch minder mee. We gaan
altijd zeer constructief te werk en ie-

Het volledige interv
iew kan
u lezen op onze we
bstek:
www.n-va.be/duffe
l.
dereen weet dat hij al eens een toegeving moet doen. Als burgemeester
en schepenen zijn we er voor alle
Duffelaars, dus we luisteren naar
iedereen. De burgemeester waakt ook
over de verhoudingen binnen de
meerderheid en zorgt ervoor dat
iedereen zich kan vinden in het
gevoerde beleid.

een grondige studie laten uitvoeren.
Zo willen we onderzoeken of er al
van op de brug een voorsorteerstrook
kan komen richting Lier. Fietsers
kunnen op het jaagpad onder de brug
door rijden i.p.v. de rijweg over te
steken wat veiliger en aangenamer is
voor fietsers, wandelaars én autobestuurders.
Jeugdhuis Den Daak zal een
nieuwbouw krijgen. Hoewel
dat ‘krijgen’ hier wat moet
genuanceerd worden. We
willen dat ook het jeugdhuis
zijn steentje bijdraagt. Ze zullen
onder meer zelf instaan voor de inrichting. Vroeger kregen heel wat verenigingen alles in de schoot
geworpen. Dit kan niet meer. Wij
denken dat verenigingen die mee verantwoordelijkheid dragen ook meer
zorg zullen dragen voor datgene
waaraan ze meegewerkt hebben.
Over een locatie is nog niets beslist.

Jeugdhuis Den Daak krijgt een
nieuwbouw, maar zal ook zelf zijn
steentje moeten bijdragen.
Er staan nog heel wat grote
projecten in de steigers. Hoe zit het
bijvoorbeeld met de Netebrug of het
jeugdhuis Den Daak?
Voor de Netebrug zijn we geen
vragende partij. Het is de Regie der
Waterwegen en Zeekanalen die de
brug aangepast wil zien. Onze brug is
te laag en zal dus vervangen moeten
worden door een hogere versie. Wij
willen deze werken koppelen aan een
herziening van het mobiliteitsprobleem in Duffel-Centrum en hierover

En hoe zit het met de trots van
Duffel: Cinema Plaza?

Cinema Plaza is een uniek monument
met heel wat potentieel maar een
renovatie zal veel geld kosten. De
bouwplannen moeten nog gefinaliseerd worden en dan moet het
subsidiedossier nog goedgekeurd
worden door de Vlaamse Regering
vooraleer de werken kunnen starten.
Dat kan wel even duren, maar we
verliezen dit project zeker niet uit
het oog.
Onze slotvraag: Waar mag N-VA
Duffel fier op zijn?
We mogen terecht stellen dat er een
nieuwe wind waait door Duffel, dat
alle burgers nu echt gehoord worden.
Ook het feit dat heel wat mensen zich
vrijwillig inzetten in deze drukke
tijden is iets waar we fier op mogen
zijn en waar we iedereen voor willen
bedanken.

We verliezen Cinema Plaza,
de trots van Duffel,
zeker niet uit het oog.

OCMW: waar mensen centraal staan
Het OCMW wil een open huis zijn
waar mensgericht handelen, professionalisme, hoge kwaliteit
van diensten, openheid en transparantie het beleid kleur geven.
Om deze doelstelling te bereiken zijn
er sinds het aantreden van het
nieuwe bestuur een aantal belangrijke stappen ondernomen.
• Na een externe en interne analyse
zitten het meerjarenplan en de
beleidsnota in de eindfase.
• Er is een keuze gemaakt voor een
modern personeelsbeleid. De
structuren hiervoor zullen onder
meer vorm krijgen via een pas
aangeworven beleidsmedewerker.
Die gaat op 1 september aan de
slag.

www.n-va.be/duffel

• Door het samen aankopen van
materiaal door verschillende
OCMW’s kan de aankoopprijs
gedrukt worden. Intensieve
gesprekken lopen nu en zullen
weldra tot resultaten leiden.
• We zijn volop bezig met het voorbereidend werk voor een dienstencentrum in de Kapelstraat (oude
site Pittoors). We kiezen er immers
voor om de oudere Duffelaar zolang mogelijk thuis te kunnen laten
wonen.
• De verpleegposten kregen airconditioning (geen overbodig luxe
gezien de hitte van de afgelopen
weken) en weldra zal ook internet
beschikbaar zijn in het OCMW, het
rustoord en de serviceflats.
• Er is intens overleg tussen gemeente en OCMW op niveau van

het management. Dergelijk overleg
was in het verleden zo goed als
onbestaande. Nochtans is goede
samenwerking essentieel voor een
gedragen Duffels sociaal beleid.
Laat ons dan ook samen trachten
deze doelstelling te bereiken. Ik kan
alvast met veel trots melden dat alle
leden van het bestuur hieraan positief
meewerken!

THEO BOEL
Voorzitter OCMW
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Antwerpen:
ntwerpen:
16 september om 20 uur
ANT WERPEN - Zuiderkroon
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwoord: Bart De Wever

2 ok t obe r om 2 0 u u r
TURNHOUT - Het Paterspand
gastspreker: Jan Jambon
welkom
o stwoord: Er win
i Brentjens

1 ok t obe r om 2 0 u u r
LIER - CC De Mol
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwo

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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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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