Jaargang 2013 • Nr. 5 • december

DUFFEL De Brug
N-VA-nieuwjaarsreceptie
ZONDAG

26
januari

N-VA DUFFEL TEKENT VISIE VOOR TOEKOMST UIT
Beste Duffelaar,

11 uur
De Lage Polder,
Netelei 26

2014

Op 1 januari zal onze beleidsploeg één jaar aan het werk zijn. Tijd dus om
even terug te kijken op dat eerste jaar van deze legislatuur. Op de volgende
pagina kan u daarover alles lezen en zien.

REALISTISCHE MEERJARENPLANNING
Het laatste half jaar hebben onze schepenen zich bijna voortdurend bezig gehouden met het opstellen van de meerjarenplanning. Gezien de zware investeringen waarmee het
vorige bestuur onze gemeente heeft opgezadeld - en gezien
de nieuwe regels voor zo’n meerjarenplan - was dit geen
voor de hand liggende opgave.

Eén jaar nieuw bestuur…
Een prima onderwerp om eens samen
onder de loep te nemen op de nieuwjaarsreceptie!

V.U.: Geert Aerts - Merodestraat 18 bus 2 - 2570 Duffel - duffel@n-va.be

Jong N-VA en N-VA Duffel nodigen u
van harte uit om, net zoals vorig jaar,
vol enthousiasme het nieuwe jaar 2014
– een verkiezingsjaar zoals u weet - in
te duiken en met ons op het nieuwe jaar
te klinken.
U mag zich verwachten aan een hapje
en een drankje, maar ook aan een
woordje van onze voorzitter Geert
Aerts, burgemeester Marc Van der Linden en van onze OCMW-voorzitter
Theo Boel.

De N-VA voert een
open beleid
Geert Aerts,
voorzitter N-VA Duffel

Toch zijn we erin geslaagd een realistische meerjarenplanning op te maken die beantwoordt aan de eisen
die de Vlaamse overheid oplegt. Die planning is ook
voorgelegd aan de verscheidene adviesraden in onze
gemeente. Zoals we beloofden voor de verkiezingen
wordt er dus een open beleid gevoerd.

OPEN COMMUNICATIE
Getuige daarvan was ook de gespreksavond over Kasteel Ter Elst op 19 november. Elke Duffelaar kon hier zijn of haar ideeën rechtstreeks aan het bestuur
doorspelen. Dit was nog maar de eerste van de vele inspraakmomenten die wij
aan de bevolking zullen voorstellen. Een open en transparant beleid dus, waar
u als Duffelaar rechtstreeks kan aan meewerken!

VERANDERING VOOR VOORUITGANG
Intussen kregen alle N-VA-leden de mogelijkheid om hun eigen mening te
geven over de N-VA-congresteksten en konden ze er
amendementen op indienen. Dat alles zal aan bod
komen op het N-VA-congres begin februari. Wil u in de
toekomst ook rechtstreeks mee kunnen beslissen over
de N-VA en over haar verkiezingsprogramma’s? Word
dan lid van onze partij. Dat kan met een eenvoudige
mail aan onze ledenverantwoordelijke:
ivo.magriet@n-va.be.
Met veel plezier wens ik u, in naam van de hele Duffelse N-VA afdeling, een heel prettig kerstfeest en alvast een gelukkig Nieuwjaar. 2014 wordt voor de
N-VA, maar vooral voor Vlaanderen, een cruciaal jaar.
Laten we het met z’n allen goed inzetten!

www.n-va.be/duffel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

2013: een jaar waarin we al heel wat realiseerden voor u
Wifi in het
gemeentehuis, ook
voor de bezoekers

Ondertussen is het nieuwe bestuur in Duffel alweer bijna een jaar aan de
slag. Tot nu moesten we het stellen met de budgetten opgemaakt door de
vorige meerderheid. Vanaf 1 januari 2014 werken we met onze
meerjarenplanning. Toch kon u het afgelopen jaar al heel wat
veranderingen zien. Hierbij alvast enkele van deze realisaties.
Toeristische
brochure

Heraanleg van de
fietsstroken in de
Leopoldstraat

Belasting op
tapperijen en
slijterijen afgeschaft

Nieuw speeltoestel
voor gemeenteschool
’t Kompas

Opstart van een traject
voor de instandhouding
van kasteel Ter Elst

Aansluiting bij
Regionaal landschap
Rivierenland

Omgevingswerken
en cafetaria van de
nieuwe sporthal

Duffelcoat op de
rotonde van de
Hondiuslaan

Verandering schuilt soms in kleine dingen

2008
2013

duffel@n-va.be

Fietsers:
welkom thuis in Duffel!

Welkom in Duffel, fietserke fiets
De aanleg van de fietsostrade in en rond onze gemeente
loopt als een trein. Eind oktober reden enkele honderden
enthousiastelingen, waaronder burgemeester Marc
Van der Linden, het traject tussen de treinstations van
Kontich en Duffel al officieel in.
De werken schakelen momenteel nog een versnelling hoger.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het fietspad tussen de stations van Duffel en Sint-Katelijne-Waver.
De fietsostrade biedt u en de inwoners van de omringende gemeenten extra
fietscomfort. Een gebruiksvriendelijk fietspad langs een overwegend groene
omgeving: daar kan de N-VA zich perfect in vinden!
Momenteel maken al zo’n 4 500 fietsers gebruik van dit drie meter brede,
verlichte fietspad langs spoorlijn 25/27 tussen Antwerpen en Mechelen. De
fietsostrade is nu voor meer dan 75 procent klaar. Je kan momenteel vanaf
het Centraal Station in Antwerpen via Berchem, Mortsel, Hove, Kontich en
Duffel al tot in Sint-Katelijne-Waver fietsen.

Enkele voordel

en:

• De fietser h
eeft voorrang
op andere
weggebruiker
s.
• De fietsostra
de loopt grot
endeels
langs een auto
vrij traject
• De fietsostra
de vermijdt ge
vaarlijke
kruispunten
door tunnels
of bruggen
te voorzien
• Er is een lo
gische aanslu
iting op
andere lokale
routes

Een stukje geschiedenis
In 1970 schreef
Duffel de eerste
‘Prijskamp Schoner
Duffel’ uit. Deze
‘prijskamp’ kennen
we tegenwoordig
onder de naam
‘Bebloemingsactie’.
Om de bevolking te motiveren deel te nemen, stelde de
gemeente bloembakken en potgrond ter beschikking. Er
werd er zelfs een voorlichtingsavond met ‘lichtbeelden’
ingericht in de bovenzaal van het gemeentehuis!

De actie kende haar oorsprong in een brief van Duffelse
Natuurvrienden aan de Duffelse bevolking. Uit het verslag van de resulterende vergadering blijkt dat vooral de
heren Romain Croes, Gaston Ceusters en Ludo Vanderlinden deze actie zouden uitwerken.
De ‘Bebloemingsactie’ is een prachtig initiatief waarvan
de oorsprong wel wat verder terug in het verleden ligt
dan gedacht. Ze werd ook door anderen tot stand gebracht dan in een bepaalde uitgave werd voorgesteld.
Ere wie ere toekomt!

Huurprijs serviceflats met meer dan 20 procent verhoogd?
Het onverantwoorde CD&V‘bestuur’ van het OCMW heeft ons
genoodzaakt om in te grijpen. In het
dossier rond de serviceflats werden
we geconfronteerd met een erfenis
die alle verbeelding tart.
CD&V gaf jarenlang een mondeling
beloofde korting aan elke bewoner,
maar verplichtte elke serviceflatbewoner wel om een contract te tekenen met de normale prijs zonder korting. Hierdoor maakte ze de bewoners
van de serviceflats monddood. De
contractuele prijs zonder korting kon
immers steeds gevraagd worden
indien men ‘stout’ was. Zo werd
‘tevredenheid’ afgekocht.

www.n-va.be/duffel

Deze constructie is volstrekt onwettelijk. Sinterklaas spelen voor rijk en
arm is geen taak van het OCMW. Het
OCMW kan immers enkel individuele
steun geven nadat uit een grondig
maatschappelijk onderzoek blijkt dat
hulp nodig is.

Meerderheid maakt einde aan
onwettelijke constructie
De nieuwe bestuursmeerderheid heeft
gekozen om het oneigenlijk en onwettelijk gebruik van gemeenschapsgeld
te stoppen. De korting wordt dus progressief afgebouwd over de loop van
één jaar.
De huurprijs van de serviceflats blijft
ongewijzigd. Dit is nog steeds de
huurprijs die al sinds 1995 in de con-

tracten staat. Pas vanaf eind 2014 zal
deze huurprijs gekoppeld worden aan
de index.

Een écht sociaal beleid
Echt sociaal beleid is geen misplaatst
paternalisme uit eigenbelang. Vermeldenswaardig is dat de gouverneur, na
een klacht uit CD&V-rangen, de
nieuwe meerderheid over heel de lijn
in het gelijk heeft gesteld in deze materie.
Onze nieuwe bestuursploeg kiest resoluut voor verandering. Geen vriendjespolitiek meer of mondelinge
beloftes. Wel een strikte naleving van
het wettelijk kader opdat steun komt
daar waar die echt nodig is.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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