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DUFFEL DE BRUG
Nieuwjaarsreceptie

BESTE DUFFELAAR

Jong N-VA en N-VA Duffel nodigen
u hartelijk uit op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Duffel, bij de
aanvang van het nieuwe werkjaar
2015. De receptie vindt deze keer
plaats in zaal Alcazar, Handelsstraat 25, op zondag 25 januari
2015 vanaf 11u.

Vorig jaar in december keurde onze gemeenteraad een budget en meerjarenplanning goed voor deze bestuursperiode. Die meerjarenplanning moest voldoen aan
de nieuwe, strenge eisen, door de Vlaamse overheid opgelegd aan alle lokale besturen. In het kort komt het er op neer dat een gemeente, financieel gezond moet
zijn en blijven en dus in de eerste plaats moet zorgen dat ze meer inkomsten heeft
dan uitgaven. Wat overblijft kan gebruikt worden om leningen af te betalen. Die
leningen gebruikt de gemeente om te investeren in materiaal en patrimonium.
Plannen in de toekomst is altijd moeilijk. Je moet uitgaan van ramingen van toekomstige uitgaven en inkomsten. Als de geraamde cijfers concreet worden, moet
je je planning bijsturen. Dit is de oefening die het gemeentebestuur vorige maand
heeft moeten maken. Helaas zijn de concrete cijfers waar we nu mee moesten
werken nog negatiever dan geraamd. Dit is te wijten aan meerdere factoren. Enkele wil ik hier toch aanhalen:
• Zo zijn de dotaties die onze politie- en (nieuwe) brandweerzone aan de gemeente vragen om hun werking te financieren hoger dan vorig jaar aangegeven.
• De voorziene middelen voor sport-, jeugd- en cultuurbeleid die we jaarlijks krijgen van de Vlaamse overheid worden volgend jaar verminderd.
• Ook de bedragen voorzien voor onze interest- en kapitaalsaflossingen moesten
we optrekken.
• Daar bovenop hebben wij het nieuws gekregen van de fiscus dat de door hun
eerder aangeleverde ramingen van belastinginkomsten gevoelig naar beneden
zijn bijgesteld.

Naast de traditionele drankjes en
hapjes die bij zo’n feestelijke jaaropening horen kunt u ook rekenen
op toespraken van onze voorzitter
Geert Aerts, van onze burgemeester Marc Van der Linden en onze
OCMW-voorzitter Theo Boel.
Samen bieden zij u een panorama
van wat reeds gerealiseerd is, onder
andere 2 gloednieuwe Duffelse parlementsleden bij de verkiezingen
2014, en – zeker zo belangrijk! –
waar Duffel op afstevent in 2015 en
de volgende jaren van de lopende
bestuursperiode.

Wij hebben er als bestuur uitdrukkelijk voor gekozen om deze tegenvallers niet
weg te werken met een belastingverhoging. De belastingen zijn en blijven veruit
de laagste in ons arrondissement. We hebben gezocht naar oplossingen binnen
onze eigen gemeentelijke werking. Dat is natuurlijk geen evidente en al helemaal
geen leuke oefening. We hebben in de eerste plaats de geplande investeringen
kritisch herbekeken en enkel de meest noodzakelijke weerhouden. Bovendien
zetten we onze besparingsoefening verder rekening houdend met de kerntaken
die een gemeente moet vervullen. We gaan dus zeker niet besparen op essentiële
dienstverlening.

Wij verwelkomen u graag in zaal
Alcazar vanaf 11 uur!
Iedereen welkom, inschrijven is
niet nodig

www.n-va.be/duffel

Ik wens u een voorspoedig maar vooral gezond 2015!
Uw burgemeester, Marc Van der Linden

MEER WETEN OVER N-VA DUFFEL?
Facebook:
Twitter:
Webstek:
Contact:

www.facebook.com/pages/N-VA-Duffel
@NVADuffel
www.n-va.be/duffel
hans.cauwenbergh@n-va.be

DENKEN.DURVEN.DOEN.

2014, een jaar vol verandering!
Het echte startschot van deze legislatuur is gegeven, het gemeentebestuur is erin geslaagd in 2014 heel wat mooie projecten te realiseren. Met de nieuwe huisstijl voor gemeente
en OCMW treden we het moderne communicatietijdperk
binnen. Ondanks financieel moeilijke tijden bouwen we
verder aan een beter Duffel.
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1 Vernieuwde ingang en WIFI
bibliotheek
2 Sofie Joosen toont de toeristische brochure in nieuwe huisstijl, aan het Spoorwegfort
3 Tevredenheidsonderzoek
OCMW
4 Vernieuwde loopomloop
5 Luifels jeugdvoetbalvelden
sportcentrum
6 Opening vernieuwde
Hoogstraat
7 Project 100 jaar oorlog
8 Opstart participatietraject voor
het Van der Lindenplein
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duffel@n-va.be
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En waar zou Rita nog mee bezig zijn?
Ach, laten we het maar meteen toegeven. Wanneer hij de term ‘ontwikkelingssamenwerking’ hoort gaat de gemiddelde Vlaming nu niet meteen op
het puntje van zijn stoel zitten. Het is niet ‘sexy’ zoals dat dan heet. En misschien is dat niet eens zo verwonderlijk. Voor je plezier moet je het onderwerp niet in ‘de groep smijten’ om het op zijn schoon Vlaams te zeggen.
Want hoe erg we het ook vinden dat mensen omkomen van honger, gebrek
hebben aan gezondheidszorg en zelfs de meest elementaire dingen ontberen
om te overleven, ernaar kijken doen we liever niet. Toch ben ik zeer blij dat
ik als nieuwbakken parlementslid binnen de commissie buitenlandse zaken
dit thema mag opvolgen. Ik leg u graag even uit waarom.

Gelijklopende belangen

Rita Bellens,
kersvers N-VA-parlementslid:
“De ideale wereld, waarin
iedereen elkaar helpt, is nog
niet voor morgen. Maar ik
probeer hem wel zo dicht
mogelijk te benaderen.
Waar doe je het anders voor?”

Ik ben ervan overtuigd dat het schuldgevoel dat ons telkens bekruipt als
we weer eens ‘vergeten te geven’, niet nodig is. Natuurlijk is het mooi als je
een deel van je maandelijkse inkomen wil en ook kàn spenderen aan een
sociaal doel. Maar zou het niet veel leuker zijn als je het Zuiden steunt door
gewoon te doen wat je elke dag doet? Stel dat je weet dat de bakker waar je
je brood koopt een deel van zijn winst investeert in projecten in het Zuiden,
of stel dat je weet dat je telefoonoperator zijn totale winst investeert in waterputten in de hoorn van Afrika. Je zou voor minder een telefoontje meer
doen naar je vrienden of familie. Vandaag reeds zijn er bedrijven die op die
manier werken. En wat meer is, ze zijn succesvol. Wil dat zeggen dat we
vanuit de overheid geen budgetten meer moeten voorzien voor ontwikkelingssamenwerking? Uiteraard niet, integendeel. Met dit voorbeeld wil ik
enkel aangeven dat de tijd gekomen is om ook andere solidariteitsmodellen
te stimuleren en te ondersteunen.

Moedige keuzes maken
Als team boekt men de beste resultaten wanneer het belang van elk individu
zoveel mogelijk samenvalt met het belang van de groep. Waarom zou dat
voor ontwikkelingssamenwerking anders zijn? Noord en Zuid moeten dus
op zoek naar hun gezamenlijke belangen om als gelijke partners te werken
aan welvaart en een leefbare omgeving voor iedereen. Er zijn de laatste jaren
ongetwijfeld al stappen in die richting gezet. Toch ben ik ervan overtuigd
dat we nog verder weg moeten van het beeld dat de hand van het Noorden
het Zuiden voedt. Daarom moeten we keuzes maken en dat vraagt moed
van iedereen. Dit proces mee opzetten is een kanjer van een uitdaging waar
ik als parlementslid heel graag aan wil meewerken. Het zou mooi zijn als
we op die manier kunnen komen tot een Noord-Zuidmodel dat wel ‘sexy’
is. Een solidariteitsmodel waarbij de Vlaming wél enthousiast wordt en hij
zich niet langer enkel een goed geweten kan kopen voor een euro en een
cent bij fondsenwervers in de winkelstraten van onze Vlaamse winkelsteden.

De droom als motor
In mijn verkiezingscampagne benadrukte ik dat het streefdoel dat ik als
klein meisje had eigenlijk niet is veranderd. Ach ja, ik weet wel dat die ideale
wereld, waar iedereen elkaar helpt en graag ziet niet voor morgen is. Maar
hem zo dicht mogelijk benaderen, dat is de droom, dat is de drijfveer en de
motor voor mijn politieke activiteiten. Naïef? Misschien, maar moet een politicus niet in de eerste plaats een droom hebben? Waar doe je het anders
voor?

www.n-va.be/duffel

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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