Ja a r g a n g 2 0 1 1 • N r. 4 - n ov e m b e r • d u f f e l @ n - va . b e • w w w. n - va . b e / d u f f e l

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

Om naar uit te kijken!
WANDELING LANGS OUDE
SPOORWEGBERM

4

Zoals bekend is N-VA
Duffel een grote voorstander
én voorvechter
R
E
B
M
DECE
van het behoud van
groene en open ruimte in onze
gemeente. Natuur en recreatie, tuinbouw, serrebouw, biodiversiteit: het
zijn maar enkele aspecten van het
kostbare leefgebied, van ons milieu.
Om enigszins zicht te krijgen op de
mogelijkheden en problemen omtrent
het gebruik van de open ruimten,
nodigt N-VA Duffel u uit op een wandeling langs de Oude Spoorwegberm.
Die organiseren we in samenwerking
met Natuurpunt op
zondag 4 december 2011.
We vertrekken om 14 uur, aan de
ingang van de AWW (hoek
Notmeir/Walemstraat) voor een tocht
van ongeveer 5 kilometer.
Terugkomst is voorzien rond 16 uur.

NIEUWJAARSRECEPTIE 2012
Het is nog niet voor
meteen, maar toch
wenkt 2012 al.
N-VA Duffel
RI
JANUA
nodigt nu reeds alle
Duffelaars uit op haar
nieuwjaarsreceptie in De Passage op
29 januari 2012, vanaf 11 uur. Meer
details volgen, maar noteer nu
alvast 29 januari in uw agenda!
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KWIS JONG N-VA DUFFEL
Zaal de Kroon,
Kapelstraat 1
Vier personen per ploeg,
inschrijven via
sofie.joosen@n-va.be.
I
R
A
U
FEBR
Deelname:
15 euro per ploeg.
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Burgemeester voor een dag
Beste Duffelaar,
Minder dan 365 dagen scheiden ons nog van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar.
Hoewel dit nog ver weg lijkt, is N-VA Duffel al volop
bezig deze verkiezingen voor te bereiden. Zo werken
wij onverdroten verder aan het samenstellen van een
sterke lijst waarmee we de N-VA definitief kunnen
verankeren in Duffel.
SCHRIJF ZELF MEE AAN N-VA-PROGRAMMA
Maar natuurlijk komt er veel meer bij kijken. We schrijven momenteel aan ons programma, maar vinden het daarbij erg belangrijk hoe u, de Duffelaar die elke dag in
deze gemeente leeft, over het reilen en zeilen hier denkt. Daarom vindt u verderop
in deze Brug een enquête terug. Die geeft u de kans om bepaalde gebieden van het
gemeentelijke beleid te beoordelen. De bevraging wil niet de pretentie hebben volledig te zijn. We hebben een aantal deelgebieden uitgekozen waarvan we denken dat
elke burger er wel eens mee te maken krijgt.
We zouden het dan ook erg op prijs stellen dat u deze enquête ingevuld aan ons terugbezorgt. Zo schrijft ook u mee aan het programma van de N-VA. U kan kortom
nu al mee beslissen over wat u belangrijk acht en aangeven waar
de N-VA bij een bestuursdeelname de komende zes jaar vooral
aandacht aan moet besteden.
Uiteraard: voor wat hoort wat. Iedereen die ons een ingevulde
enquête bezorgt, maakt kans op een restaurantbezoek van 75 euro.
Geert Aerts, voorzitter N-VA Duffel

HOE BEZORGT U ONS DE INGEVULDE BEVRAGING?
• Download de enquête van onze webstek www.n-va.be/duffel en mail ze
ingevuld naar ivan.blauwhoff@n-va.be.
• Vul de gedrukte enquête in dit blad in en stuur die per post naar:
• Voor Duffel West: Ivan Blauwhoff, Nieuwstraat 12, Duffel
Hans Cauwenbergh, Standplaats 114, Duffel
• Voor Duffel Oost: Rita Van den Broeck, Perwijsstraat 16, Duffel
• Voor Duffel Mijlstraat: Glenn Asselberghs, Mijlstraat 161, Duffel

© Monumentenwacht

Uit de
gemeenteraad
Op de gemeenteraad van 8 november 2011 werd,
mede dankzij de steun van de N-VA, een belastingverlaging op industriële motoren goedgekeurd. Door
deze verlaging willen wij een duidelijk signaal geven
naar de in Duffel aanwezige bedrijven. Het is mede
dankzij de aanwezigheid van de vele bedrijven dat onze
gemeente financieel gezond blijft. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze
maatregel de tewerkstelling in Duffel ten goede zal komen.
Op dezelfde gemeenteraad werd tevens een positief advies gegeven om het
Spoorwegfort aan de Mechelsebaan op te nemen in de lijst van monumenten die voor bescherming in aanmerking komen. Het is dan ook onze overtuiging
dat de bevoegde minister Bourgeois (N-VA) dit monument definitief zal beschermen. Begin september
verleende de minister reeds de voorlopige bescherming.
In 2007 haalde Cinema Plaza een mooie tweede plaats in de Monumentenstrijd van
de VRT. Het was de start van een project om de bioscoop te restaureren en renoveren. Voor de N-VA moet het eindplaatje bestaan uit een mooie gerestaureerde cinema en
een ontmoetingsplaats voor verenigingen. Spijtig genoeg lijkt dat eindplaatje wel erg
ver weg, ondanks alle ontwerpen en voorstellen. Daarom blijft N-VA Duffel dit dossier
van nabij opvolgen. Via interpellaties aan het schepencollege sturen we het dossier in de
goede richting. Cinema Plaza is immers een icoon in onze gemeente en dat moeten we
koesteren.
Koen Frederickx - gemeenteraadslid

Spoorwegfort voorlopig beschermd
© vzw Kempens Landschap

N-VA-minister Geert Bourgeois,
bevoegd voor Onroerend Erfgoed,
heeft de voorlopige bescherming
van het Spoorwegfort ondertekend. Dit ligt in de
gemeente Duffel, op de grens met Sint-KatelijneWaver. In principe volgt, na het doorlopen van de
procedure met onder meer een openbaar onderzoek,
binnen het jaar de definitieve bescherming.

© Gemeentearchief Duffel

Het fort werd opgericht in 1886 en is het eerste waarbij
beton is gebruikt voor de gewelven. De bakstenen,
rondlopende gang is bovendien enig in zijn genre. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield het spoorwegfortje
als laatste vestingwerk op de zuidelijke Nete-oever
stand tot 3 oktober 1914. Na de oorlog verloor het zijn
betekenis en werd het niet herbewapend.

In het kader van zijn andere bevoegdheid, toerisme, kende minister Bourgeois al 110 000
euro subsidie toe aan Kempens Landschap. De
vzw zal, samen met de gemeente Duffel, het
spoorwegfortje verder uitbouwen als een belevingspunt. Het fort wordt tevens het aangewezen vertrekpunt op het fiets- en wandelnetwerk, waarbij het Eerste
Wereldoorlog-verleden van het bouwwerk op een originele manier ontsloten
wordt.

Het spoorwegfort van
Duffel is een unieke
getuige van de evolutie
van de militaire
bouwkunde in de
laatste decennia van
de 19de eeuw.
Geert Bourgeois

Ringgerommel
vermoeden immers dat het verkeersplein de aanzet
vormt tot een verbinding van de Lintsesteenweg met
de Mechelsesteenweg (N14) op het grondgebied van
Lier.

Naar wij vernemen is er in de buurt van de Beunt
weer enige ongerustheid gerezen in verband met
een mogelijke verlenging van de omleidingsweg, in de
volksmond ook wel de Ring rond Duffel genoemd. Bij
de aansluiting van de omleidingsweg op de Lintsesteenweg werd namelijk een verkeersplein aangelegd.
En het is deze rotonde die de tongen losmaakt. Velen

N-VA Duffel wil duidelijke taal spreken: onze partij zal
zich volop verzetten tegen een mogelijke aanleg van
deze verbinding. Onze huidige coalitiepartner CD&V
is daar volledig van op de hoogte. We hebben dat, bij de
goedkeuring van de verbinding Rechtstraat-Lintsesteenweg, reeds als voorwaarde voor onze goedkeuring
uitgesproken: de omleidingsweg eindigt (of begint) op
de Lintsesteenweg.
De N-VA ziet geen enkele noodzaak voor een verlenging van de omleidingsweg naar de N14. Die verbinding wordt al gemaakt door de Lintsesteenweg en ligt
buiten de eigenlijke dorpskern. Daarmee is de omleidingsweg aan de noordoostelijke kant dus volledig. Een
verlenging achter de Beunt door is totaal overbodig
en bijgevolg absoluut ongewenst.

In oktober kon u niet naast N-VA Duffel kijken!
HUUB BROERS OP BEZOEK
Op 2 oktober ontving N-VA Duffel in het
Gildenhuis een levende legende van de Vlaamse Beweging. N-VA-senator en burgemeester van Voeren, Huub
Broers, liet voor een honderdtal aanwezigen zijn licht
schijnen op de politieke actualiteit. In het bijzonder werden de communautaire akkoorden van Di Rupo gewikt,
gewogen en ruimschoots onvoldoende bevonden. Vlaanderen betaalt, alle zegebulletins van de Vlaamse onderhandelaars ten spijt, een veel te zware prijs voor de
onzuivere splitsing van BHV.

Huub Broers

Ook de vette cheque voor Brussel komt op geen enkele
manier tegemoet aan de Vlaamse eisen voor beter bestuur. Bovendien zitten nieuwe conflicten
in deze akkoorden ingebakken. De Franstalige expansiedrang wordt verder aangemoedigd en
geenszins ingeperkt. Voor de N-VA blijft iedereen welkom in Vlaanderen. Met als duidelijke
voorwaarde dat wie hier komt wonen moet aanvaarden dat de taal in Vlaanderen het Nederlands
is. Daar willen en kunnen wij niet op
toegeven.
JAARMARKT KLEURT GEEL-ZWART
Twee weken later was ook onze aanwezigheid op de jaarmarkt een groot succes. In recordtempo waren al onze ballonnen ‘aan het kind gebracht’ en kleurde de markt
geel-zwart. Ook ons gratis eendjeskraam was bij het jonge
volkje zeer in trek. Hartverwarmend waren de vele positieve reacties van de bezoekers. De mensen rekenen duidelijk op de N-VA, ook in Duffel! Het spreekt voor zich dat
wij dit engagement met veel inzet opnemen. Wij stellen alles
in het werk om u een sterke lijst en even sterk programma
voor de gemeenteraadsverkiezingen te kunnen presenteren.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

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

/

ENQUÊTE: BURGEMEESTER VOOR EEN DAG
Aankruisen wat past:
WOONPLAATS
LEEFTIJD
GESLACHT

n Duffel-Oost n Duffel-West
n < 25
n 25-35
n MAN
n VROUW

n Mijlstraat
n 35-45

n 45-55

n >55

In onderstaande tab kan u aankruisen hoe tevreden u bent over de gemeentelijke diensten met een score van 1 tot 5 :
1: ontevreden
2: eerder ontevreden
3: geen mening
4: eerder tevreden
5: zeer tevreden
TEVREDENHEID GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN COMMUNICATIE
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Dienstverlening gemeentelijke administratieve diensten
Dienstverlening gemeentelijke bibliotheek
Dienstverlening OCMW
Toegankelijkheid politiediensten/wijkagent
Toegankelijkheid en dienstverlening containerpark
Gemeentelijke webstek
Gemeentelijke nieuwsbrieven/Contactblad
Gemeentelijk onderwijs
Naschoolse vorming
Toegankelijkheid en dienstverlening technische dienst
Eventuele opmerkingen:

TEVREDENHEID GEMEENTELIJK BELEID * schrappen wat u overbodig acht
ALGEMEEN BELEID
Duurzame ontwikkeling : energiebesparende maatregelen en acties
Veiligheidsgevoel als inwoner
Onderhoud begraafplaatsen
Behoud open ruimte/ Gemeentelijke parken en groenbeleid
Betaalbare woningen voor senioren/jonge gezinnen *
Bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten
Ondersteuning lokale middenstand
Wijkwerking/buurtaccommodatie
Vlaamse identiteit van onze gemeente
Eventuele opmerkingen:

VERKEER
Aanleg nieuwe fietspaden in ………………………………………straat of wijk (in te vullen)
Algemene verkeersveiligheid en signalisatie
Verkeersbeleid rondom de scholen
Openbaar vervoer in mijn omgeving
Parkeermogelijkheden
Heraanleg ……………………………………………………………Straat (straatnaam invullen)
Onderhoud wegen/plantsoenen /voet- en fietspaden *
Onderhoud en herstel wandelpaden/buurtwegen/trage wegen *
Aanleggen verkeersdrempels en andere snelheidsbeperkingen
Eventuele opmerkingen:

SPORT, CULTUUR EN JEUGD
Uitbouw culturele infrastructuur Duffel-Oost / Duffel-West / Mijlstraat *
Planning PLAZA
Planning DEN DAAK
Sportaanbod
Gemeentelijk zwembad
Aantal sportvoorzieningen (sporthal/sportterrein) *
Gemeentelijke ondersteuning jeugdverenigingen/andere verenigingen *
Aanbod accommodatie en vergaderlokalen lokale verenigingen
Gemeentelijke speelpleinwerking: programma/aanbod
Ondersteuning lokale tradities en feestelijkheden

1

2

3

4

5

Eventuele opmerkingen:

DE GEMEENTE DICHTBIJ
Waar kan / moet het beleid worden bijgestuurd in uw onmiddellijke buurt, straat of wijk?
Hebt u specifieke vragen / suggesties met betrekking tot uw directe leefomgeving?

IEDEREEN BURGEMEESTER
Wat zou u doen mocht u één dag burgemeester van Duffel zijn?

Bedankt voor uw medewerking!
Als u graag actief wil meewerken en -denken met N-VA Duffel laat dan hier uw adres achter of stuur een mail naar
ivan.blauwhoff@n-va.be of neem contact op via de functie ‘contact’ van onze webstek www.n-va.be/duffel.

De resultaten van deze enquête zullen worden bekendgemaakt in een volgend huis-aan-huisblad en op onze webstek.

