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DUFFEL
De Brug

Ivan geeft fakkel door aan Rita
Op 28 januari nam Rita Bellens het schepenambt van Ivan Blauwhoff over. Zij is voortaan bevoegd voor: ruimtelijke ordening, onderwijs, de naschoolse vorming, het technisch centrum, energiebeleid, onderhoud publiek domein, erediensten en
begrafeniszorg.
Voor wie Rita nog niet kent: ze werd geboren in Antwerpen in 1962. Als derde in een rij van vier kinderen bracht ze haar
kindertijd en de eerste jaren van haar jeugd door in Wilrijk. Via een ommetje – het gezin verhuist in 1978 naar Lommel – komt
ze uiteindelijk in Duffel terecht. Als 27-jarige start ze hier haar eigen zaak.
Rita groeide in de jaren zeventig op temidden de politieke activiteiten van haar vader. In deze periode ligt dan ook de
oorsprong van haar eigen politieke interesse. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze mee aan de wieg stond van onze N-VAafdeling in Duffel. In 2006 was ze al kandidaat op de kartellijst en sinds de verkiezingen van 2012 zetelt Rita in de gemeenteraad.

Onze N-VA-ploeg luistert naar u. Contacteer gerust onze mandatarissen met uw vraag. U vindt hun gegevens op www.n-va.be/duffel.

V.U.: Geert Aerts; Merodestraat 18 bus 2, 2570 Duffel

Laat ontbijt met … Peter De Roover
Sinds ons eerste ontbijt met Siegfried Bracke in 2010 haalden we Huub
Broers, Marc Hendrickx, huidig staatssecretaris Theo Francken en
huidig Europees Parlementslid Mark De Mesmaeker naar Duffel.
Vorig jaar waren onze eigen Rita Bellens en Sofie Joosen de blikvangers.
Dit jaar hebben we Peter De Roover te gast.
Peter is een man met een lang verleden bij de Vlaamse Volksbeweging.
Hij was jarenlang opiniemaker, onder meer als redacteur van het tijdschrift Doorbraak. Sinds 2014 zetelt hij voor de N-VA in de Kamer.
Verwacht u op 7 juni dus maar aan een boeiende uiteenzetting over de
rol die de N-VA speelt in de Vlaamse en federale regering. Na het lekkere
ontbijtbuffet kan u Peter bovendien de vraag stellen waar u altijd al een
antwoord op wou. Iedereen is welkom!
Hoe inschrijven?
• 0496 53 59 90
• hans.cauwenbergh@n-va.be
Uw inschrijving is geldig na storting van 10 euro per persoon op
rekeningnummer BE 72 9796 1530 1216 van N-VA Duffel, met melding ‘Laat
Ontbijt + namen deelnemers’. Kinderen jonger dan 12 jaar eten gratis.
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Jonas Jaspers:
“Ik wil meer jongeren betrekken
bij het N-VA-verhaal”

Goed bezig!
De gemeenteraadsverkiezingen liggen al 2,5 jaar achter ons. Hoog tijd om eens terug te blikken op wat we toen beloofden
in ons verkiezingsprogramma en of die beloftes al werden ingelost. N-VA-Duffel trok naar de verkiezingen van 2012 met
vijf krachtlijnen. Inspraak rond beleid was er daar eentje van: ‘politici moeten alle inwoners betrekken bij hun beleid, maar
moeten ook de verantwoordelijkheid opnemen om daarna duidelijke beslissingen te nemen.’ Daarom stellen we nu de vraag:

ZIJN ER AL INSPRAAKMOMENTEN VOOR DE DUFFELAAR GEWEEST?
Jonas Jaspers is de nieuwe voorzitter van Jong N-VA
Duffel. Wij zochten hem op voor een kort interview
en leerden dat hij een bevlogen jongeman is, met veel
interessante ideeën voor de Duffelse jeugd.

WIE IS JONAS JASPERS?

Ik ben 22 jaar jong en een geboren en getogen Duffelaar.
Momenteel studeer ik politieke wetenschappen aan de
KU Leuven. Buiten mijn studies werk ik als jobstudent
bij frituur Villa de Frit in Leuven. In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk te reizen en doe ik graag mee
aan quizzen.

WAAROM HEB JE VOOR DE N-VA GEKOZEN?

Actualiteit en politiek hebben mij altijd geïnteresseerd. Dat leidde uiteindelijk tot de keuze om politieke
wetenschappen te studeren. Van thuis uit kreeg ik
het Vlaamse gedachtegoed mee. Toen ik besloot me
politiek te engageren was de keuze voor de N-VA
snel gemaakt: een partij met een duidelijk en concreet
Vlaams verhaal waar ik als overtuigde republikein
mijn thuis vond.

N-VA-bestuur zet zich in
bij de Lenteschoonmaak
Nog voor de officiële start van de lente rukten de
Duffelaars massaal uit om op zondag 15 maart
straten en pleinen een fikse schoonmaakbeurt te
geven. Het is een traditie aan het worden waar
het N-VA-bestuur zich graag achter zet. Ook
nu waren weer een heel aantal bestuursleden
present om straten en pleintjes schoon te plukken en te vegen en het zwerfvuil in de witte
zakken te deponeren. In totaal werden tijdens
de Lenteschoonmaak zo’n 120 vuilniszakken
met zwerfvuil opgehaald door meer dan 150
Duffelaars. Bij deze willen we de Duffelaars
nogmaals van harte bedanken voor de massale
opkomst en het enthousiasme. Wij hopen alvast
op jullie medewerking voor de volgende editie
van de Lenteschoonmaak in 2016.
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WAT WAREN JE DRIJFVEREN OM VOOR HET VOORZITTERSCHAP VAN JONG N-VA DUFFEL TE GAAN?
Als pas verkozen bestuurslid werd ik hartelijk ontvangen door de vorige voorzitter en bestuursleden. Ik voelde me onmiddellijk aanvaard en goed in de bestuursploeg. Met de komst van de voorzittersverkiezingen heb
ik dan besloten om mij kandidaat te stellen.
In mijn nieuwe functie wil ik proberen meer jongeren
te bereiken en te betrekken bij ons verhaal. Een verhaal
van kansen die we met z’n allen moeten grijpen. Ik hoop
zo, samen met de bestuursleden, een positieve noot te
brengen voor de Duffelse jongeren. Onze nieuwjaarsactie in de Mijlstraat was hier een mooi voorbeeld van.

HOE ZIE JE JE TOEKOMST BINNEN DE PARTIJ?
WAT ZIJN JE AMBITIES?

Ik hoop om me in de toekomst te kunnen blijven inzetten voor de N-VA zodat we er samen sterker van worden. Qua persoonlijke ambitie hoop ik meer jongeren
warm te maken voor politiek en dan specifiek voor Jong
N-VA. Wie weet vertegenwoordig ik ooit Jong N-VA in
de strijd om een mandaat.

Op basis van deze verzamelde gegevens, uw ideeën en voorstellen, zullen wij de komende jaren een daadkrachtig
beleid uitstippelen. Eindigt hier het verhaal? Uiteraard niet! Het blijft niet bij een eenmalige bevraging. Er zullen voldoende
vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd om u inspraak te blijven geven.

We verzamelden 46
Duffelaars, van
jong tot oud, om zic
h te beraden over
de toekomstperspec
tieven van Kasteel
Ter Elst.

Op uitnodiging van de schepen van
Middenstand, Sofie Joosen, kwamen
handelaars en ondernemers samen
voor de eerste gesprekken over een
nieuw overlegorgaan voor handel en
ondernemen.

We willen onze Duffelse Reuzen op de
lijst van immaterieel erfgoed plaatsen.
We zaten samen met een groep
Duffelaars om na te gaan wat we moet
en
ondernemen om dit Duffels erfgoed in
stand te houden.

Eind 2014 werd de mening gevraagd van
de Duffelaars over de toekomst van
het Van der Lindenplein. Belangrijk
was hoe de vele jaarlijkse activiteiten
en festiviteiten zullen worden ingepast.
Verschillende groepen gaven in collages
hun toekomstvisie voor het plein.

Gemeente en OCMW gaan samen
Het OCMW van Duffel vormt momenteel nog een afzonderlijk
bestuur, naast het gemeentebestuur. Nochtans voeren beiden
een sociaal beleid, op allerlei domeinen. Die opdeling is vandaag
achterhaald. Daarom zorgde de N-VA ervoor dat de schotten
tussen het OCMW en de gemeente tegen 2019 zullen verdwijnen.
Een sociaal beleid kan je best voeren op een samenhangende manier,
met één bestuur. In het recente verleden werden daartoe al enkele
stappen gezet maar het tweeledige model, met alle tekortkomingen
die daarbij horen, bleef overeind. Om een goed lokaal sociaal
beleid te voeren, brengt de N-VA daar nu verandering in, zoals we ook
beloofden voor de verkiezingen van 2012.

De schotten tussen gemeente en OCMW
verdwijnen. - schepen Sofie Joosen en
OCMW-voorzitter Theo Boel

Onder impuls van onze partij werd de samensmelting van OCMW
en gemeente trouwens ook in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen. Onze eigen Duffelse schepen en Vlaams
volksvertegenwoordiger Sofie Joosen volgt het dossier van zeer nabij op in het Vlaams Parlement: “Door de integratie
kan er rond sociale thema’s zoals maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang, seniorenbeleid, gelijke kansenbeleid, wonen, onderwijs eindelijk een samenhangend en doeltreffend beleid gevoerd worden. Het samenvoegen van
de administraties van gemeente en OCMW bespaart bovendien kosten.”
OCMW-voorzitter Theo Boel is ook zeer positief: “Wie vandaag een beleid wil voeren dat de meest kwetsbaren echt wil
helpen, moet dit doen in wisselwerking met de andere beleidsdomeinen. Nu is er nog vaak een psychologische drempel
voor onze burgers om zich tot het OCMW te wenden. In de toekomst kunnen ze zich wenden tot één gemeentelijke
dienst voor alle sociale dienstverlening. Ik ben er van overtuigd dat we zo meer mensen kunnen bereiken.”
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Hoe onze pensioenen redden?
Stijgende levensverwachting
1998

2013

77,5

Elke 5 jaar
stijgt de
levensverwachting
met 1 jaar

80,5

jaar

17,5
jaar

Kloof tussen de reële pensioenleeftijd
en de ofﬁciële pensioenleeftijd

jaar

19,5
jaar

genieten
van pensioen

Ofﬁciële pensioenleeftijd
Reële pensioenleeftijd
Kloof van

genieten
van pensioen

65 jaar
59 jaar
6 jaar

Onze pensioenen kosten nu 11,9 % van
wat we samen jaarlijks produceren (bbp).
Als we niet ingrijpen is dat tegen 2060

=
15,7 %

Gemiddelde duur
loopbaan in buurlanden
BE

32,2
jaar

FR

34,6
jaar

EU

35,8
jaar

DE

37,5
jaar

Regering-Di Rupo

Wij grijpen in met
ons pensioenbeleid

Vergrijzingskost

Vergrijzingskost

-0,2 % bbp
GB

38,1
jaar

NL

39,6
jaar

Bron: Eurostat

-1,9 % bbp

8 miljard winst =
budget van politie + justitie + leger

Voor een duurzaam model

met rechtvaardige
pensioenen

met werkbaar
werk

solidair met
onze kinderen
& kleinkinderen

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
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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