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VEILIG THUIS IN EEN WELVAREND DUFFEL 

De N-VA wil sterke lokale besturen, met de nodige bevoegdheden om voor hun burgers beleid te 

voeren. Het is immers het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Onze blik is op de 

wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp, stad, elk met hun eigen 

verhaal, unieke karakter en typische troeven. Hier delen wij lief en leed met elkaar. Dat 

Vlaanderen is onze thuis. 

De Nete splitst, maar verbindt ook onze prachtige gemeente. De Duffelse parken en bossen zijn 

onze longen. Ons rijke verenigingsleven is het fundament van een bloeiende gemeenschap en 

verdient alle mogelijk steun. N-VA Duffel wil een proper dorp en kernen met plaats voor rust en 

groen en een slimme mobiliteit. Daar ligt nog heel wat werk op de plank, maar we zijn ervan 

overtuigd dat we hierin zullen slagen. 

Dat vrije en gezellige Duffel veronderstelt veiligheid. Daarom pleiten wij voor bestuurlijke  

handhaving. Het lokale bestuur moet de middelen krijgen om criminaliteit en overlast tegen te 

gaan en meer veiligheid te creëren. Wij willen paal en perk stellen aan de straffeloosheid door 

een veiligheidscultuur met een rechtvaardig lik-op-stukbeleid. 

Onze Vlaamse identiteit staat onder druk. Sommigen willen de grenzen laten vervagen en wijzen 

nieuwkomers wel op hun rechten, maar vergeten dat daar plichten bij komen kijken. Zo verdwijnt 

het vertrouwen en de teamspirit. Nieuwkomers worden niet spontaan burgers die de seculiere 

rechtsstaat en de daarbij horende rechten en plichten respecteren. Wij zetten in op een Vlaams 

burgerschap, waarbij we nieuwe Vlamingen integreren in ons verhaal. In de lokale besturen moet 

de neutraliteit voorop staan. 

De Duffelse samenleving steunt ook op verantwoordelijkheid. Wij willen een verantwoordelijk, 

slank, doelgericht bestuur op gemeentelijk vlak. De integratie van OCMW en gemeente is daar 

een mooi voorbeeld van. 

Verantwoordelijkheid nemen is ook ondernemen. Duffelaars zijn ondernemers in hart en nieren. 

Duffelse bedrijven zijn de basis van onze welvaart en moeten alle kansen krijgen. Maar het is ook 

zorgen voor elkaar. Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, maar door mensen aan een job te 

helpen. Wij geloven in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. En voor 

diegenen die het moeilijk hebben, willen wij ons inspannen. Want in het verhaal van de N-VA 

staat niemand er alleen voor.  
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Algemeen bestuur 

Onze missie 

N-VA Duffel is een partij die gedreven wordt door een programma en een visie gebaseerd op de wensen van 

de burger. We zijn geen pop-uppartij die alleen op korte termijn wil besturen, maar een partij met een 

duidelijk toekomstideaal als doel. 

Vroeger functioneerde de lokale overheid als een logge organisatie met bureaucratische procedures. De 

voorbije jaren zijn door N-VA Duffel en op de hogere beleidsniveaus al verschillende stappen in de goede 

richting gezet. 

Onze gemeentelijke diensten zijn uitgegroeid tot een transparante en slagkrachtige organisatie, met een 

eigentijds personeelsbeleid en een nog sterkere focus op klantgerichtheid en eigen initiatief. 

Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering moeten de leidraad blijven in de gemeentelijke 

organisatie. Met publieke middelen moet men als een goede huisvader omgaan. Verspilling moet dan ook te 

allen tijde vermeden worden. 

Kortom, de N-VA blijft gaan voor een verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk gemeentelijk bedrijf! 

 

Onze doelstellingen 

- Een slagkrachtige organisatie moet zich vooral bezighouden met haar kerntaken. Geregeld zal een 

kerntakendebat gevoerd moeten worden. 

- De gemeente werkt met geld dat afkomstig is van burgers en bedrijven; we moeten er dus uiterst 

omzichtig mee omspringen. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. Er is geen plaats voor 

prestigeprojecten. Wij besturen als een goede huisvader. Het aankoopbeleid van allerlei materialen 

moet kostenbewust gebeuren met aandacht voor duurzaamheid. De schuldafbouw die wij hebben 

gerealiseerd voor onze gemeente moet verdergezet worden. 

- De belastingtarieven in Duffel blijven de laagste van het arrondissement. 

- Het is niet meer dan billijk dat ondernemers en verenigingen, volgens hun draagkracht, mee bijdragen 

in evenementen of projecten die zij wensen. Eigen inbreng naast de gemeentelijke ondersteuning zorgt 

voor een gedeelde verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden. 

- Zuinigheid mag niet leiden tot minder investeren. We moeten blijven investeren in onze gemeente en op 

maat van Duffel. 

- Wij denken toekomstgericht en op lange termijn. Wat willen we bereiken in Duffel tegen 2040? Welke 

uitdagingen zijn er en welke stappen moeten dan nu gezet worden? Wij vinden het een goed idee om 

met vrijwilligers, ambtenaren en politiek samen een visie te ontwikkelen voor “Duffel in 2040”. 

- De gemeenteraad zal het beleid vorm geven. Goed bestuur is evenwel niet enkel voor de gemeenschap, 

maar ook van de gemeenschap én door de gemeenschap. We moeten onze inwoners dus ook inspraak 

durven geven om projecten samen of zelfstandig tot een goed einde te brengen. Burgerparticipatie kan 

op verschillende manieren: adviesraden, informatie aan burgers, organisatie van inspraakrondes, online-

consultatie van burgers,… Participatie heeft een meerwaarde maar mag daadkrachtig beleid uiteraard 

niet in de weg staan. 
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- Als partij staan we voor een transparante overheid. Een proactieve communicatie vanuit die overheid is 

essentieel. Inwoners en andere belanghebbenden hebben het recht om te weten wat met de publieke 

middelen gebeurt. De overheidscommunicatie moet niet enkel duidelijk en verstaanbaar zijn, maar ook 

eenvormig, betrouwbaar en eenvoudig raadpleegbaar. 

- Wanneer burgers beroep doen op de gemeente verwachten ze een objectieve behandeling. De N-VA 

beschouwt neutraliteit en onpartijdigheid van de overheid als een fundamenteel onderdeel van onze 

democratische rechtsstaat. Die neutraliteit vertaalt zich in de werking, deontologie en uitstraling van de 

overheid en moet men ook zichtbaar maken. 

- Bij rechtstreeks klantencontact in ons gemeentehuis en contact met externe partners stelt de N-VA het 

neutraliteitsprincipe voorop. Een ambtenaar moet niet alleen neutraal zijn, maar ook neutraal 

overkomen. Uitingen van levensbeschouwelijke, politieke, maatschappelijke, ... visies in functies met 

klantencontact kunnen wat ons betreft niet. 

- Klantgerichtheid in het gemeentehuis heeft naast het onthaal van de inwoners ook andere aspecten. De 

toegankelijkheid van de loketten voor mensen met een rolwagen is verre van ideaal. De website van de 

gemeente moet meer ingezet worden als communicatiemiddel (vragen, klachten, meldingen) en als 

plaats van waaruit digitaal allerhande formulieren en attesten geprint kunnen worden. 

- De wachttijden aan onze gemeentelijke loketten durven al eens oplopen. Daarom vinden wij dat de 

mogelijkheid om op afspraak gebruik te maken van de gemeentelijke diensten moet voorzien worden.  
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Asiel, migratie en integratie  

Onze missie 

Een sterk asiel- en integratiebeleid is meer dan ooit noodzakelijk. De instroom van nieuwe inwoners, 

anderstalig of van buitenlandse oorsprong, vraagt van ons een daadkrachtig antwoord. Vervallen in linkse 

naïviteit is geen optie. Integendeel, we willen als bestuur werk maken van een fundamenteel sterk 

integratiebeleid met duidelijke regels. Hierbij zijn we zacht voor wie onze hulp echt nodig heeft, en hard voor 

wie misbruik maakt van onze gastvrijheid. 

Inburgering is ook een tweerichtingsverkeer. We mogen eisen stellen aan de inburgering van nieuwkomers. 

Als nieuwkomers niet bereid zijn om de nodige inspanningen te leveren voor hun integratie, dan koppelen wij 

hier concrete gevolgen aan. Wij begrijpen dat de weg naar werk soms moeizaam kan verlopen. Maar wie geen 

inspanningen doet om werk te vinden, kunnen we tijdelijk de toegang tot het leefloon weigeren. Hetzelfde 

geldt voor de wil tot integratie en het aanleren van de Nederlandse taal. 

 

Onze doelstellingen 

- N-VA Duffel wil het gratis vernieuwen, verlengen of vervangen van verblijfskaarten afschaffen en een 

retributie van 50 euro invoeren voor verblijfskaarten. Onze eigen bewoners betalen ook voor hun 

documenten. Het afleveren van verblijfskaarten voor asielzoekers, erkende vluchtelingen of subsidiair 

beschermden zorgt immers voor extra werk bij onze lokale administratie. 

- Er moet streng worden opgetreden bij een vermoeden van schijnhuwelijk of schijnpartnerschap. In deze 

gevallen zal de gemeente weigeren het huwelijk te voltrekken of het samenwonen te registreren. 

- Indien de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) een vermoeden heeft van radicalisering zal zij de 

bevoegde politiediensten verwittigen. 

- De kennis van de Nederlandse taal is dé sleutel tot integratie in de samenleving. Het is een 

noodzakelijke voorwaarde én een middel tot participatie en emancipatie. We zetten daarom actief in op 

het voeren van een efficiënt taalbeleid en op de lokale promotie van het Nederlands. De kennis van 

onze taal is hét middel voor meer sociale mobiliteit. 

- Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is voor N-VA Duffel een evidentie. 
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Dierenwelzijn 

Onze missie 

De gemeente Duffel heeft een belangrijke rol te spelen op vlak van dierenwelzijn. In onze maatschappij groeit 

de bezorgdheid over onze omgang met dieren, en terecht. Een moderne samenleving met sterke morele 

waarden draagt een goede behandeling van alle levende wezens hoog in het vaandel. 

N-VA Duffel heeft als eerste partij in de geschiedenis van Duffel dierenwelzijn op de agenda gezet en het als 

bevoegdheid toegevoegd aan het schepencollege. Er werden heel wat zaken gerealiseerd. Ook in de volgende 

legislatuur willen wij een schepen voor dierenwelzijn aanstellen. 

 

Onze doelstellingen 

- Verdere sensibilisering via de gemeentelijke communicatiekanalen rond een aantal belangrijke thema’s 

zoals sterilisatie van katten, de impulsieve aankoop van dieren, hitteplan voor dieren,… 

- Educatieve projecten organiseren rond dierenwelzijn in de Duffelse scholen. 

- Dierenmishandeling is voor de parketten niet altijd een prioriteit. Ook hier kan onze gemeente een rol 

spelen. Onze politie moet streng kunnen optreden wanneer de dieren geen beschutting, voedsel of drank 

hebben. Dat is het enige juiste signaal bij dierenmishandeling en verwaarlozing. 

- Sterilisatie en castratie van katten is nodig om de stijging van het aantal zwerf- en asielkatten te stoppen 

en hopelijk om te keren. Om de populatie zwerfkatten in Duffel in toom te houden werd een 

sterilisatiecampagne van zwerfkatten opgezet. We willen een stap verder gaan en een premie toekennen 

voor sterilisatie van huiskatten. 

- Iedereen, hondenbezitter of niet, stoort zich aan hondenpoep op de stoep of in het park. Duffel 

investeert momenteel in speciale vuilbakken voor hondenpoep. Deze blijken een succes en we willen 

hun aantal verder uitbreiden. 

- De eerste hondenweide werd in gebruik genomen. We willen het aanbod losloopzones verder uitbreiden 

over heel Duffel. 

- In Duffel wordt geen toelating gegeven voor het afsteken van particulier vuurwerk. Voor het jaarlijkse 

gemeentelijke vuurwerk na de Ballonnekesstoet willen we de mogelijkheden van geluidsarm vuurwerk 

bekijken.  
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Financiën 

Onze missie 

De lokale overheid functioneert met het geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden 

omgesprongen. Een transparant financieel beleid, met een begroting minstens in evenwicht, is dan ook 

cruciaal. Daarbij moeten we keuzes durven maken. Blijven investeren is noodzakelijk, terwijl het 

overheidsbeslag zonder twijfel beperkt moet worden. Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik 

gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk. Wel integendeel, de N-VA wil werk maken van structurele 

maatregelen. Daar moet elk ander beleidsdomein en elke andere lokale overheidsorganisatie bij betrokken 

worden. 

N-VA Duffel zorgde als een goede huisvader voor de financiële middelen van onze gemeente. Een goed 

financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte als de 

lange termijn. Tot slot moeten we het financieel beleid zowel voor de eigen organisatie als voor de burgers 

transparant houden. 

 

Onze doelstellingen 

- De schuldentanker die recht naar de afgrond aan het stevenen was, hebben we kunnen keren. Met N-VA 

Duffel aan het roer is voor het vierde jaar op rij de schuldgraad van de Duffelaar gezakt. Wij hebben de 

Duffelaar gered van verdere financiële buitensporige avonturen en hebben elke euro 2 keer omgedraaid 

alvorens deze uit te geven. Dit was niet altijd gemakkelijk want daardoor hebben we enkele projecten 

moeten bijsturen. Toch zijn we ontzettend fier dat we deze moeilijke financiële periode het hoofd 

hebben kunnen bieden zonder te moeten inboeten op het geluk en welzijn van onze inwoners. 

- De belasting op drijfkracht en de retributie op publieke brandstofdistributieapparaten zijn achterhaalde 

belastingen en worden afgeschaft. Deze belastingen gaan op in de algemene belastingen voor 

ondernemingen. 

- Op de financiering van de gemeenten door de overheid wordt regelmatig beknibbeld terwijl de 

gemeente steeds meer taken op zich neemt. Maximaal inspelen op de diverse subsidiemogelijkheden 

(hogere overheden, Europees, …) is noodzakelijk. Zelfs proactief hiernaar op zoek gaan moet kunnen. 

In dit kader kan een ambtenaar, gespecialiseerd in het verkrijgen van deze subsidies, worden 

aangesteld. 

- Binnen het arrondissement Mechelen heeft Duffel nog steeds de laagste personenbelasting en 

onroerende voorheffing. Ook bij een nieuwe legislatuur zal N-VA Duffel dit zo houden. 
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Lokale economie & kernversterking 

Onze missie 

N-VA Duffel draagt het lokaal economisch weefsel een warm hart toe. We geven het lokaal ondernemerschap 

maximale kansen.  

Dit Duffels ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor tewerkstelling en draagt bij tot het 

welzijn van onze burgers. Daarom willen we ook maximaal kansen bieden aan zelfstandige ondernemers en 

bedrijven. Een bloeiende middenstand en horeca verstevigen de dorpskernen. We maken werk van een 

positief, open en ondersteunend beleidskader en hebben oog voor de belangen van onze lokale economie. 

Tegelijk kiezen we voluit voor lokale werkgelegenheid in onze industrie en KMO-zones. Het beleid zet ook in 

op de leefbaarheid van onze land- en tuinbouw. 

Onze doelstellingen 

- De wekelijkse markt is nog steeds een succes en levert een grote bijdrage aan de levendigheid van 

Duffel-Oost. Via een laag standgeld proberen we het aanbod aan marktkramen zo breed mogelijk te 

houden. De markt blijft in Duffel-Oost. 

- Er moet meer aandacht zijn voor lokale producten. Land- en tuinbouwers moeten de mogelijkheid 

krijgen om hun producten te promoten en verkopen. Dit kan kaderen in het ontwikkelen van een korte-

ketentraject. 

- De land- en tuinbouw zijn onlosmakelijk verbonden met het platteland. We willen de huidige agrarische 

zones behouden. Initiatieven van land- en tuinbouwers die inzetten op agrotoerisme, verkoop van 

hoeveproducten , schoolbezoeken,… zullen we ondersteunen. 

- Er is in Duffel nog ruimte voor detailhandel die nichemarkten aanboort. Een centrummanager kan 

hierin een belangrijke begeleidende rol spelen. Deze manager kan eveneens mensen begeleiden bij het 

opstarten en uitbouwen van een zaak. 

- We moeten onze toeristische aantrekkingskracht vergroten en fietsers op de dijken verleiden om halt te 

houden in Duffel (B&B, fietsenverhuur, verkoop lokale producten, aanlegsteiger voor 

pleziervaartuigen,…). 

- We zullen de wirwar van gemeentelijke taksen verder uitzuiveren en komen tot een eenduidig en 

transparant fiscaal beleid voor ondernemers. 

- De Kiliaanstraat moet heraangelegd worden tot een aantrekkelijke winkelstraat. Hiervoor gaan we in 

overleg met de Duffelse middenstanders. 

- N-VA Duffel wil een starterspremie voor handelaars die een zaak willen opstarten in de Kiliaanstraat. 

Uitbaters die hun zaak sluiten, bijvoorbeeld omwille van pensionering, moeten aangemoedigd worden 

met een renovatiepremie om hun winkelpand te renoveren en te verhuren om leegstand te vermijden. 

- In de centra moeten er voldoende fietsenstallingen zijn om onze winkels vlotter bereikbaar te maken.  

- Nachtwinkels zijn geen meerwaarde voor Duffel. N-VA Duffel zal het opstarten van nieuwe 

nachtwinkels dan ook onaantrekkelijk maken. 
- De InDuffelbons bewijzen hun waarde en zullen behouden blijven. We zoeken verder naar nieuwe 

toepassingen.  



  

 
Veilig thuis in een welvarend Duffel         10 
Partijprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

Mobiliteit 

Onze missie 

Nergens staan er meer files dan in Vlaanderen. De ringwegen rond Brussel en Antwerpen slibben dagelijks 

dicht. Ook in en rond Duffel kennen we mobiliteitsproblemen. 

Als N-VA Duffel zijn we ons bewust van het ongenoegen dat er leeft bij de vele Duffelaars die in file staan op 

de Duffelse wegen. Een oplossing voor dit probleem bevindt zich echter op verschillende bestuursniveaus en 

dit vergt de nodige tijd. Een duurzame oplossing is enkel mogelijk mits intensief Vlaams, provinciaal en 

intergemeentelijk overleg. 

Een duurzaam mobiliteitsbeleid maakt gebruik van alle vervoermiddelen en creëert een stevig netwerk door 

de sterke punten van fiets, openbaar vervoer of auto beter op elkaar af te stemmen. De kwaliteit van de 

verplaatsingen verbeteren, meer inzetten op bereikbaarheid en doorstroming, en een doortastende aanpak van 

verkeersveiligheid zijn onze prioriteiten. 

 

Onze doelstellingen 

- Het fileleed op de Duffelse wegen moet opgelost geraken. Wij sluiten geen enkele piste uit maar ze 

moet steeds onderbouwd worden door een mobiliteitsstudie en financiële haalbaarheid. Dat geldt zeker 

voor de aanleg van een tweede Netebrug (geen beslissingsbevoegdheid van de gemeente) indien de 

Vlaamse overheid daartoe zou besluiten. 

- De vervanging van de brug aan het gemeentehuis is het moment om deze omgeving te hertekenen: 

- extra duurzame parkeerplaatsen in de buurt:  

- zo weinig mogelijk plaatsen waar fietsers de rijbanen kruisen; 

- fietsers op de Netedijken rijden bijvoorbeeld onder de brug door; 

- bij de heraanleg van de Kiliaanstraat gaan we in overleg met de middenstand. De straat moet alvast 

  voetgangers- en fietsvriendelijk worden; 

- op het Louis Selsplein bekijken we de optimalisatie van de parkeerplaatsen. 

- Het doorgaand vrachtverkeer in de Mijlstraat moet verboden worden. Dit kan gecontroleerd worden 

door twee ANPR-camera’s. 

- Er moeten meer gerichte snelheidscontroles komen in Duffel, ook in het centrum. 

- We zorgen voor een streng politietoezicht op het parkeren op plaatsen voor personen met een handicap 

en andere foutief geparkeerde voertuigen. 

- De omgeving van onze scholen moet nog fietsvriendelijker en veiliger worden. Straten afsluiten voor 

autoverkeer aan het begin en einde van de schooldag is efficiënt. 

- De Emiel van Hammestraat moet een éénrichtingsstraat worden om sluipverkeer tegen te gaan. 

- Naast het uitbreiden van de zone 30 (bv. aan de Perwijsstraat, of het begin van de Leopoldstraat) moet 

er gestreefd worden naar autoluwe centra in Duffel in combinatie met het bereikbaar houden van onze 

handelaars. 

- Autodelen is een succes en wordt verder gepromoot. 
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- Verwijderen van kasseien is belangrijk omdat deze niet aangepast zijn aan de zwakkke weggebruiker. 

Nieuwe wegen zullen aangelegd worden met veel aandacht voor het comfort en de veiligheid van de 

fietser en voetganger. 

- Bij de heraanleg van de Mechelsebaan in 2019 pakken we ook het fietspad aan. Ook andere fietspaden 

in Duffel moeten veiliger gemaakt worden. 

- N-VA Duffel wil een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers vanuit de Binnenweg naar de 

Mijlstraat. 

- Het verlengen van de Spoorweglaan vanaf de Lintsesteenweg tot aan de Mechelsesteenweg (achter de 

Beunt) heeft geen toekomst en zal er met de N-VA nooit komen. 

- Voor sommige straten is het mogelijk nuttig om een een bewonerskaart in te voeren. 

- De herbestemming van de gronden waar nu het ziekenhuis nog staat is een moment om de 

verkeersstromen en toegangswegen te herbekijken. 

- We optimaliseren de procedure ‘inname openbaar domein’ (bv. parkeerverbod bij verhuis) door gebruik 

te maken van digitale borden om zo misbruiken te voorkomen. 

- We bekijken straat per straat of het systeem van beurtelings parkeren nog noodzakelijk is. 
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Natuur en leefmilieu  

Onze missie 

Duffel is een mooie en groene gemeente om te wonen. N-VA Duffel wil dat dit zo blijft. Groene en open 

ruimtes moeten behouden blijven. Bij nieuwe projecten moet steeds rekening gehouden worden met het 

duurzame karakter ervan. 

We stimuleren de Duffelaar om duurzaam om te springen met water en andere grondstoffen. Door recyclage 

en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. 

Bovendien bekleedt onze recyclage-industrie een toppositie in de wereld en dat moeten we zo houden. 

Duurzaamheid genereert een meerwaarde en werkt kwaliteitsverhogend. Het is steeds vaker een spil in 

economische ontwikkelingen en creëert kansen voor de huidige en toekomstige generaties. 

De gemeente stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede richting, ze geef zelf ook het goede voorbeeld. 

De N-VA wil dat de eigen gemeentelijke diensten duurzaam omgaan met energie en milieu. Onze gemeente 

viel al enkele keren in de prijzen op het vlak van recycleren en sorteren, een bewijs dat we goed bezig zijn. 

Burgers zijn belangrijke actoren die zowel bij de totstandkoming als bij de uitvoering van duurzaam beleid 

betrokken moeten worden. 

 

Onze doelstellingen  

- We kiezen voor een openbare ruimte met zoveel mogelijk groen, bijenvriendelijke beplanting en 

bloemen. 

- De expertise van onze groendienst is erg groot en daar moet meer gebruik van gemaakt worden.  

- Voor bermbeheer volgen we volledig de visie van Natuurpunt. We willen het draagvlak voor trage 

wegen vergroten en het onderhoud ervan verbeteren. 

- Voor landschapsbeheer zijn onze landbouwers, Natuurpunt, regionaal landschap Rivierenland en 

Kempens Landschap cruciale partners. We moeten onze open ruimte bewaken. Net zoals in Duffel-

West zullen we voor Duffel-Oost en Mijlstraat zones waar glastuinbouw toegelaten zijn afbakenen in 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). Er moeten meer natuurgebieden ontwikkeld worden. 

- Met het oog op de verkoop van OCMW-gronden aan de Mechelsebaan werd reeds nauw samengewerkt 

met Natuurpunt. Er komt op deze gronden een wadi en een wandelweg tussen de Goorbosbeekvallei en 

het Mouriaubos. 

- Duffel is een waterrijk gebied dat geliefd is bij vogelliefhebbers. We moeten die troef meer uitspelen 

door biotoopverbetering en het plaatsen van vogelkijkhutten. 

- Onze gemeente volledig onkruidvrij maken met chemische middelen is bij wet verboden en met 

mankracht onmogelijk. Er moet geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke onkruidverdelging. Bij de 

aanleg van nieuwe straten en pleinen moet rekening gehouden worden met duurzame materialen die 

onkruid weinig kans geven en onderhoudsvriendelijk zijn. 

- Jeugdverenigingen of wijkverenigingen kunnen een rol spelen in het proper houden van de gemeente of 

het onderhoud van groen. Zij kunnen hiervoor vergoed worden (financieel of andere voordelen). 

- Onze begraafplaatsen moeten evolueren naar landschapsparken met wandelpaden tussen het groen.  
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- Vijvers in parken zullen we behandelen waardoor het bodemleven en de waterkwaliteit voor planten, 

vissen, kikkers, salamanders en andere waterbewoners verbetert. Dit komt de biodiversiteit ten goede.  

- Momenteel zijn er mensen die kleine stukjes openbare grond in de buurt van hun eigendom zelf 

onderhouden. Wij willen daar een compensatie of beloning tegenover zetten, zoals gratis compost of 

onderhoudsmateriaal. 

- In de buitengebieden moet de open ruimte behouden blijven. Wonen in de kern van onze gemeente 

moet aangemoedigd worden.  

- Het park aan de Handelsstraat moet met de komst van de brug volledig heraangelegd worden en een 

toegankelijke grote groene ruimte worden die aansluit op het Kapelplein. Ook het Muggenbergpark 

moet beter bereikbaar worden waarbij de oversteek van de Hondiuslaan makkelijker en veiliger moet 

worden. 

- We creëren een speelbos aan de Hoevelaan en het Senthout. Tegelijkertijd willen we onderzoeken of 

een knip van het Senthout een oplossing kan bieden om sluipverkeer tegen te gaan.  

- We waken over strikte regelgeving en handhaving voor het vermijden van vervuiling van lucht, water 

en grond. Sluikstorten in onze gemeente zal maar eindigen door strikte handhaving. Er moeten mobiele 

camera’s komen op plaatsen die gevoelig zijn voor sluikstorten zodat kan opgetreden worden tegen de 

daders. 

- De behaagactie met streekeigen planten moet behouden blijven. Daarenboven willen we het 

subsidiereglement kleine landschapselementen zo mogelijk nog uitbreiden in overleg met partners zoals 

Regionaal Rivierenlandschap. 

- Bij verkaveling van braakliggende bouwkavels moet rekening gehouden worden met bestaande 

natuurwaarden (bomen, struiken,…) die kunnen geïntegreerd worden in het project. Groendaken en 

open wadi’s met inheemse groenaanplanting moeten de regel worden bij grotere nieuwbouwprojecten. 

- We willen zelfplukbomen en -struiken aanplanten. 

- Samen met de vissers van de Rode Pen zoeken we naar een nieuwe locatie waar ze hun geliefde sport 

kunnen uitoefenen. Het natuurlijke overstromingsgebied dat zal ontstaan zal zorgen voor minder 

wateroverlast en meteen voor een ontsluiting van de Goorbosbeekvallei. 

- We willen schapen inzetten voor het begrazen van de Netedijken. 

- Hondenpoepvuilbakken zijn een groot succes. We willen hun aantal uitbreiden .  



  

 
Veilig thuis in een welvarend Duffel         14 
Partijprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

Onderwijs  

Onze missie 

De N-VA wil binnen de bevoegdheden van de gemeente werken aan kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs 

voor elk kind ongeacht zijn thuissituatie, rekening houdend met de capaciteiten van het kind. In Vlaanderen 

krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee.  

In onze gemeente willen we geen kampeertoestanden aan schoolpoorten. Elke ouder kan zijn of haar kind 

inschrijven in de school die hij/zij kiest. Wij willen kind-nabije scholen. Ons gemeentelijk onderwijs in West, 

Oost en Mijlstraat moeten blijven. N-VA Duffel blijft hiermee inzetten op het geluk van kinderen, ouders en 

gezinnen. 

 

Onze doelstellingen 

- N-VA Duffel wil blijvend investeren in onze gemeentelijke scholen. Naast de nieuwbouw voor ’t 

Kofschip zal er ook voortdurend geïnvesteerd worden in de andere kleuter- en lagere scholen en het 

GTI. Wij willen dit blijven doen om zo leerlingen in de best mogelijke omstandigheden te laten 

uitgroeien tot afgestudeerden met een mooie toekomst op de arbeidsmarkt. 

- Op langere termijn staan we voor de uitdaging om onze scholen volledig te hertekenen als zij in de 

toekomst nog aan criteria van duurzaamheid, kindvriendelijkheid en kwaliteitsvol onderwijs willen 

voldoen. Hierover moet nu een visie ontwikkeld worden. 

- We moeten blijven inzetten op kleuterparticipatie. Kleuteronderwijs is immers belangrijk voor de 

taalontwikkeling en het verwerven van de kennis van het Nederlands. 

- De stenen speelplaatsen van onze scholen moeten veranderen in groene ruimten met bomen en struiken. 

- Om leerlingen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen zal werkplaatsleren in het GTI Duffel verder 

uitgebouwd worden. 

- De gemeente heeft een regierol wat betreft het onderwijs in Duffel. Momenteel heeft Duffel geen 

specifieke ambtenaar met aandachtspunt scholen/onderwijs. Deze leemte moet opgevuld worden. 

- Het is evident dat de schoolomgeving niet enkel verkeersveilig moet zijn maar ook drugsvrij. Dit vergt 

regelmatig overleg tussen de scholen, de gemeente en politiezone Bodukap. 

- Onze schepen van onderwijs heeft het flankerend onderwijs, dat vroeger onbestaande was, vorm 

gegeven. De sector- en netoverschrijdende regierol van onze gemeente moet verder uitgebouwd 

worden. Het doel is om alle leerlingen gelijke kansen te bieden om zich te ontwikkelen en de ouders 

hierbij te betrekken.  
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Ruimtelijke ordening 

Onze missie 

Dagelijks worden in Vlaanderen 6 ha niet-bebouwde ruimte omgezet in bebouwde ruimte. Na Malta zijn wij 

het Europese land met de meeste verharde oppervlakte. Daarom heeft Vlaanderen een Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen voorgesteld: een visie op ruimtelijke ontwikkeling tot 2050 waarbij geen nog niet-bebouwde 

ruimte wordt ingenomen voor verharding. 

De uitdagingen voor de toekomst zijn: 

- Demografie: vergrijzing, meer éénoudergezinnen en alleenstaanden 

- Bodemgebruik: versnippering tegengaan en voldoende ruimte laten aan fauna en flora 

- Klimaat: natuur en biodiversiteit 

 

Onze doelstellingen 

- Voor onze gemeente betekent dit inzetten op “slim wonen en leven”. Dit houdt in dat we in de toekomst 

meer aandacht besteden aan de opwaardering van bestaand bebouwd gebied om op andere plaatsen 

meer ruimte beschikbaar te houden voor landbouw, fauna en flora. 

- Duffel landelijk houden betekent dat we onze bebouwbare oppervlakte optimaal moeten benutten om 

versnippering tegen te gaan waardoor voldoende open ruimte gegarandeerd wordt. 

- We gaan Duffel niet volbouwen met hoge woontorens. Woonkavels zullen in de toekomst wel andere 

kenmerken hebben dan nu. Verdichting, hoge woonkwaliteit, gemeenschappelijke open ruimte, veel 

groen en duurzame mobiliteit staan dan op de voorgrond. 

- De ruime kernen van Oost en West zijn het meest geschikt voor verdichting gezien de nabijheid van 

winkels, scholen en recreatie. 

- Verdichting heeft als voordeel dat kosten van aanleg en onderhoud van o.a. wegen en riolering door 

meer adressen gedeeld worden. Ondergrondse parkings verhogen de leefbaarheid en creëren meer 

ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. 

- De omgeving van de Nete moet opgewaardeerd worden. Bovendien biedt de vervanging van de huidige 

brug de mogelijkheid tot de creatie van een nieuwe ontmoetingsplaats, een belevingselement voor alle 

Duffelaars aan beide oevers. Ook het Van der Lindenplein verdient een opwaardering. 

- De open ruimte in West hebben we inmiddels vastgelegd in een goedgekeurd Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP). Grondgebonden landbouw, glastuinbouw en natuurgebied werden verankerd. 

Eenzelfde oefening zullen we doen voor Oost en Mijlstraat. 

- Bij de visievorming rond open ruimte is overleg met alle betrokkenen (landbouwers, waterbeheerders, 

Natuurpunt, grondeigenaars) noodzakelijk om landbouw, landschap, water en trage wegen met elkaar in 

harmonie te brengen. De afwikkeling van probleemdossiers (bv. zonevreemde recreatie) zal veel 

creativiteit en pragmatisme vereisen. 

- N-VA wenst een nieuwe KMO-zone te ontwikkelen. We hechten veel belang aan ondernemers en 

lokale werkgelegenheid, uiteraard met behoud van de leefbaarheid van de omgeving wat betreft 

woonkwaliteit en mobiliteit.   
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Veiligheid  

Onze missie 

Terrorisme, vrij verkeer van personen, toename van illegalen, verkeersagressie en een gevoel van 

straffeloosheid zijn elementen die veel mensen een onveiligheidsgevoel geven.  

Onze gemeente moet een veilige plek zijn om te wonen. Dit vergt een doorgedreven actieve aanpak waarvan 

bestuurlijke handhaving en preventie de pijlers zijn. 

Voor N-VA Duffel is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve 

verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn een onmisbare partner in de strijd tegen 

criminaliteit en overlast. 

 

Onze doelstellingen 

- Door de nabijheid van de E19 naar Mechelen, Antwerpen en Brussel lijkt Duffel voor inbrekers en 

andere misdadigers interessant. Deze realiteit vergt een langetermijnvisie m.b.t. investeringen in nieuwe 

technologieën. Wij willen een gemeentelijk cameranetwerk dat kan worden aangesloten op het 

nationaal ANPR-netwerk (nummerplaatherkenning). De eerste camera’s staan er al maar dat aantal 

moet uitgebreid worden waardoor er een veiligheidsschild rond Duffel komt. Daarnaast kunnen er ook 

meer slimme mobiele ANPR-camera’s worden aangekocht om politiewagens mee uit te rusten.  

- Wij zijn ook voorstander van het ondersteunen van buurtinformatienetwerken (BIN) ter voorkoming 

van inbraken.  

- Er is te weinig politie in ons straatbeeld. De bereikbaarheid van de politie is niet klantvriendelijk. Ook 

de wijkagent moet zichtbaarder worden. Er moet hieromtrent binnen de Bodukap-gemeenten opnieuw 

intens overleg plaatsvinden. Indien dit faalt, dienen andere mogelijkheden onderzocht te worden 

waarbij samenwerking met andere politiezones een optie kan zijn. 

- Naast ANPR-camera’s moet er ook geïnvesteerd worden in bewakingscamera’s op plaatsen die 

gevoelig zijn voor overlast, sluikstorten en criminaliteit. 

- Verkeersveiligheid kan pas gegarandeerd worden wanneer de pakkans groot is. De flitscontroles 

werden reeds opgevoerd, maar de snelheid in de bebouwde kom wordt nog te weinig gecontroleerd.  

- Bij de fusie van de gemeentelijke brandweerkorpsen tot hulpverleningszones is er te weinig aandacht 

geweest voor het uitstekende werk van onze vrijwilligers. We willen dit verbeteren door onder andere 

de uitrol van het Bureau van Vrijwilligers. 

- Er moet een GAS-ambtenaar aangesteld worden in Duffel waardoor sluikstorten en andere overlast 

effectiever kan bestraft worden.  
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Vrije tijd  

Onze missie 

Wat mensen in hun vrije tijd doen, draagt niet enkel bij aan persoonlijke ontwikkeling maar ook aan de 

versterking van de sociale samenhang. Denk maar aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- 

en wijkwerking, de jeugdwerking en het grote sportieve aanbod in onze gemeente. Dit rijke Duffelse 

verenigingsleven is het fundament van een bloeiende gemeenschap. Het verenigingsleven ondersteunen kan 

op verschillende manieren waaronder het ter beschikking stellen van infrastructuur en het geven van subsidies 

enkele van de mogelijkheden zijn. N-VA Duffel wil dan ook voluit dit verenigingsleven blijven ondersteunen. 

Cultuur 

Kunst en cultuur moet meer aanwezig zijn in Duffel. Integratie van beeldende of grafische  kunst in de 

openbare ruimte (parken, straatbeeld,…) heeft een meerwaarde en zou een evidentie moeten zijn. Er kan een 

voorbeeld genomen worden aan de initiatieven die het psychiatrisch ziekenhuis reeds neemt. Deze blijven we 

ondersteunen. 

Het is de taak van de gemeente om alle kunstvormen (woord, muziek, dans,…) dicht bij onze bewoners te 

brengen. 

Jeugd 

De jeugd is de toekomst. Jongeren willen zelf hun keuzes maken en wij willen dit als N-VA Duffel 

ondersteunen. We laten jongeren participeren in het besluitvormingsproces, en niet alleen over jeugdthema’s. 

Voor ons is het belangrijk dat jongeren in hun gemeente plekken hebben waar ze zichzelf kunnen zijn en 

elkaar kunnen ontmoeten. 

Sport 

Als gemeentebestuur willen we zo veel mogelijk inwoners op een kwaliteitsvolle manier levenslang laten 

sporten. We willen sport toegankelijk en bereikbaar maken voor elke Duffelaar, niet alleen omdat het gezond 

is, maar ook omdat het de sociale vaardigheden stimuleert en de levenskwaliteit verhoogt. 

Duffelaars dienen terecht te kunnen in goed onderhouden, kwalitatieve en functionele sportaccommodatie in 

hun eigen gemeente. Het is immers de basisvoorwaarde om te kunnen sporten. We gaan voor een hedendaagse 

sportinfrastructuur en zetten in op een breed en laagdrempelig aanbod, zowel voor clubs als voor individuele 

sporters. 
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Onze doelstellingen 

 

Cultuur 

- Cinema Plaza moet een zeer ruim en gevarieerd aanbod van cultuur brengen voor elke leeftijd en 

openstaan voor onze verenigingen, scholen, bedrijven,...  

- Een mobiele openluchtkiosk brengt muziek dicht bij de mensen. Mogelijke locaties zijn het plein aan de 

Sint-Martinuskerk, de tuin vooraan aan het WZC, de Mijlstraat,...  

- Bij de aanleg van pleinen en bij nieuwbouwprojecten moet kunst een plaats krijgen. 

- Onze bibliotheek moet worden gerenoveerd en voorzien worden van een personenlift. Een bibliotheek 

moet evolueren van een “boekerij” naar een voor iedereen toegankelijk informatiecentrum met adequate 

digitale voorzieningen. 

- Het Duffels erfgoed willen wij koesteren en bewaren. De instandhoudingswerken en restauratie van 

Kasteel Ter Elst zijn door de N-VA ingezet. Na deze werken kan het kasteel opnieuw opengesteld 

worden voor het publiek als evenementlocatie. 

- Naschoolse vorming in de Kunstfabriek moet voor Duffelaars laagdrempelig blijven.  

- We hebben tal van openluchtevenementen in Duffel en wij zien dat als erg positief. Feesten is immers 

leuk maar om overlast te vermijden zal spreiding van deze evenementen over verschillende locaties 

noodzakelijk zijn. 

- Het toekomstig Lokaal Dienstencentrum staat open voor alle verenigingen. Zij kunnen gebruik maken 

van lokalen en mee activiteiten ondersteunen. Er ontstaat zo een win-winsituatie waarbij de vereniging 

meer bekendheid krijgt en haar toekomst kan verzekeren via het aantrekken van nieuwe leden.  

- Wij gaan het vernieuwde subsidiereglement Cultuur in samenspraak met onze verenigingen evalueren 

en indien nodig bijsturen.  

- Buurtverenigingen die initiatieven nemen om hun buurt aangenaam en leefbaar te maken moeten 

kunnen putten uit een wijkbudget dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld. 

- In het kader van ontwikkelingssamenwerking zijn wij voorstander van het subsidiëren van lokale 

initiatieven in de desbetreffende landen. 

- In de toekomst dient, in samenspraak met de Kerkfabrieken en het Centraal Kerkbestuur, gedacht te 

worden aan de her- of nevenbestemming van kerken. Cultuur (concerten, tentoonstellingen, 

lezingen,…) kan hierin een belangrijke rol spelen. 
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Jeugd 

- Iedereen is het erover eens dat de fuifzaal “de Locht” verre van ideaal is wat betreft infrastructuur. Daar 

moet verandering in komen. N-VA Duffel stelt voor om geen werken te doen aan “de Locht” maar 

resoluut te kiezen voor een nieuwe fuifzaal op een andere locatie. 

- Het studeren in de bibliotheek is een groot succes. Dit moet verdergezet en eventueel uitgebreid worden 

naar andere locaties. 

- Onze speelpleinen moeten een natuurlijk karakter krijgen met elementen die uitnodigen voor avontuur. 

- Bij de vervanging van de Netebrug moet heel de omgeving hertekend worden. Het is de ideale 

gelegenheid om er een “chillplaats” te voorzien. 

- Opvang vinden tijdens de vakanties is voor vele ouders telkens opnieuw een puzzel. We voorzien dan 

ook een zo gevarieerd mogelijk aanbod jeugd- en sportkampen. 

Sport 

- Een turnhal voor onze turners zal eindelijk, dankzij de N-VA, gerealiseerd worden. 

- Met gedeelde financiering moet het mogelijk zijn om meer voetbalvelden te voorzien van kunstgras. 

- G-sporters moeten de nodige accommodatie krijgen en clubs moeten gestimuleerd worden om G-sport 

een vaste stek te geven in hun aanbod. 

- Er moet meer aandacht komen voor de niet-clubgebonden recreatieve sporters (basketbalpleintje, slack 

lines, crosstrainers, fiets- en wandelpaden,…). 

- Een aanlegplaats voor kanovaarders zal voorzien worden. 

- De gemeente zal mee instaan voor het bouwen van nieuwe kleedkamers voor KVV Duffel en een 

tribune voor KFC Duffel. 

- We streven naar bijkomende gronden voor recreatie. We moeten durven investeren om sportbeleving in 

alle facetten ook in de toekomst veilig te stellen. Het verwerven, al dan niet samen met een 

privépartner, van het sportcentrum “De Pollepel” moet overwogen worden. 

- In de sporthal willen we graag een projectiesysteem installeren zodat tijdens wedstrijden en toernooien 

de clubs hun sponsors en evenementen extra in de kijker kunnen zetten. 

- N-VA Duffel promoot de aanleg van Finse pistes omdat hierdoor op een verkeersveilige en medisch 

verantwoorde manier (o.a door de zachte ondergrond) aan recreatief lopen kan gedaan worden. 

- We plannen de renovatie van de atletiekpiste.  
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Welzijn 

Onze missie 

De gemeente is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een voldoende 

en gedifferentieerd aanbod is. Ze bundelt de expertise van de lokale actoren en werkt nauw met hen samen om 

lacunes in het aanbod te detecteren en op te vullen, bij voorkeur door de lokale spelers. We ondersteunen 

initiatieven die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie, ongeacht tot welke zuil ze behoren. 

Duffel moet een zorgzame gemeente zijn voor iedereen. In onze sterk geïndividualiseerde maatschappij 

voelen velen zich alleen. Ouderen, mindervaliden, zieken, alleenstaande ouders en minderbedeelden staan 

dikwijls alleen met hun problemen en denken nergens terecht te kunnen. Individualisering leidt ook tot isolatie 

en het mogelijk laattijdig erkennen van (gezondheids)situaties die de levenskwaliteit hypothekeren. 

We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we 

binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, 

senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen. Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, 

maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het 

gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze gemeente een warme gemeenschap. 

 

Onze doelstellingen 

- Ook in Duffel is er vergrijzing. We zien dit als een troef want actieve senioren spelen een belangrijke 

rol in onze samenleving, niet enkel in de familiale sfeer (kleinkinderen) maar vooral in het 

verenigingsleven of als vrijwilliger. Wij stimuleren en ondersteunen alle initiatieven die senioren actief 

betrekken in onze maatschappij. 

- Het woonzorgcentrum St.-Elisabeth blijft in handen van de gemeente en wordt niet geprivatiseerd. We 

zetten verder in op professionalisering en kwaliteitszorg. Heel de site aan de Kwakkelenberg en 

Boomgaardstraat (Woonzorgcentrum [WZC], lokaal dienstencentrum, assistentiewoningen) vormen we 

om tot een Zorgcampus. De keten van thuiszorg-kortverblijf-verblijf in het WZC vergt een integrale 

aanpak. Zorgtrajectcoaches (maatschappelijk werkers) zullen hun klant volgen doorheen het hele traject 

en ondersteunen de mantelzorgers. Het werkveld van kinesisten, ergotherapeuten, administratie en 

animatoren mag niet beperkt worden tot het “rustoord” maar moet de volledige zorgcampus omvatten. 

Tegelijk moeten ruimtes in het WZC ook opengesteld worden. Denk dan aan ouderen die onder 

begeleiding van hun thuisverpleegkundige gebruik kunnen maken van de instapbaden in het WZC. 

- Het WZC moet ook openstaan voor activiteiten die niets te maken hebben met “zorg” zoals een 

leeszaal, een studeerruimte voor studenten, een vogeltentoonstelling, de tuin openstellen voor de 

kinderen van de naastliggende school tijdens de speeltijd,… 

- We streven ernaar dat de bewoners van het WZC, serviceflatbewoners, bezoekers van het 

dienstencentrum en mensen die nog thuis wonen zo een grote gemeenschap vormen. 

- Alle kamers van het WZC zijn voorzien van smart TV’s. In de toekomst moet dit meer en meer gezien 

worden als een bijkomend communicatiemiddel dat de wereld van onze bejaarden verruimt.  

- De tuin vóór het WZC moet gebruiksvriendelijker gemaakt worden met schaduwplekken en eventueel 

een kiosk. 
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- Het Lokaal Dienstencentrum kan een belangrijke rol spelen in het leven van senioren. Ontspanning, 

informatie, ontwikkeling van vaardigheden en kennis, en de mogelijkheid om lekker te eten zijn de 

troeven van het dienstencentrum. Daarnaast is het een ontmoetingsplek en een antwoord op 

vereenzaming. Ook de dienstencheque-onderneming zal haar stek krijgen in het dienstencentrum. Het 

aanbod van hulp bij het poetsen, strijken en boodschappen zal in de toekomst nog worden uitgebreid. 

- Er moet een wagen komen van het dienstencentrum die mindervalide bejaarden thuis komt ophalen en 

naar het dienstencentrum brengt.  

- De site Pittoors en de oude wasserij van het rustoord zijn locaties waar alternatieve en betaalbare 

woonvormen voor senioren kunnen gebouwd worden.  

- Onze openbare ruimte moet gebruiksvriendelijker worden voor iedereen. We denken hierbij aan 

zitbanken, het wegwerken van fysieke drempels, fietsvriendelijke straten en meer aandacht voor 

rolstoeltoegankelijkheid. 

- Er moeten meer ontmoetingsplaatsen komen in de wijken, met vaste zitplaatsen en groen.  

- N-VA Duffel wil inzetten op een beter ouderenbeleid. Het is net omdat je ouder bent dat je een 

bijzondere toegevoegde waarde hebt voor onze maatschappij. Wij dienen de ervaring van onze oudere 

medeburgers naar waarde te schatten en ze bovendien de kans te geven ons als gemeenschap hier 

optimaal van te laten genieten. Wij beoordelen oudere medeburgers op wat zij kunnen en niet op wat ze 

niet meer kunnen. Wij tonen respect voor hun ervaring en ondersteunen hen in elke 

vrijwilligerswerking waarin zij hun ervaring ten dienste kunnen stellen van de gemeenschap. 

- Er moet meer aandacht zijn voor mensen met een beperking. Aandachtspunten zijn voor ons: 

- Het station is door de korte tunnelhelling en de steile trappen naar perron 2-3 ontoegankelijk voor 

  mensen in een rolwagen. Er moeten gesprekken komen met Infrabel hierover. 

- Het G-overleg moet geïncorporeerd worden in de Welzijnsraad. 

- Bij werken waarbij een G-parking onbruikbaar wordt moet er een tijdelijk alternatieve G-parking 

  voorzien worden in de nabijheid. 

- In ons cultuur- en sportaanbod voorzien we activiteiten aangepast aan personen met een beperking. 

- Met de sticker ‘Zorgparkeren welkom!’ kunnen bewoners zorgverstrekkers (thuisverpleegkundigen, 

  huisarts,…) toestaan korte tijd voor hun garage te parkeren. 

- De voorwaarden voor een mantelzorgpremie zijn in Duffel vrij strikt. We willen de toegang tot de 

mantelzorgpremie vergemakkelijken zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. 

- Het hebben van werk is een belangrijke troef om armoede te bestrijden. Daarvoor zetten we verder in 

op het uitbreiden van arbeidstrajectbegeleiding en werkervaringsplekken  

- Er moet blijvend ingezet worden op het begeleiden van mensen met schulden.  

- Armoede heeft veel facetten en moet niet enkel financieel bekeken worden. De drempel om mee te 

doen aan culturele activiteiten, sport en ontspanning moet omlaag. De gemeente, het OCMW en het 

Lokaal Dienstencentrum moeten hier een cruciale rol spelen.  
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Wonen 

Onze missie 

Elke Duffelaar droomt van een kwaliteitsvolle en betaalbare woning op maat en in een aangename 

leefomgeving. Ieder van ons heeft recht op menswaardig wonen. De gemeente moet de ambitie hebben om dit 

te kunnen garanderen.  

De  vraag naar woningen stijgt sneller dan het aanbod. Vooral de vraag naar starterswoningen, woningen voor 

eenpersoonshuishoudens en specifieke woningen voor ouderen zit in stijgende lijn. Op heel wat plaatsen is er 

nog onvoldoende woningdifferentiatie om aan die verschillende woonwensen tegemoet te komen. 

Het lokale woonbeleid moet ervoor zorgen dat het (sociale en private) woningaanbod in de gemeente 

voldoende divers is, met een bijzondere aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden. 

Betaalbaar wonen moet echter ook voor ‘niet-doelgroepen’ mogelijk blijven, al was het maar om te 

voorkomen dat het sociale huisvestingsstelsel uit zijn voegen barst. 

Zorg en steun moeten terechtkomen bij de mensen die er het meeste nood aan hebben. Iedereen moet een 

gelijke toegang kunnen krijgen tot een menswaardig bestaan. Toch zijn aan deze rechten ook plichten 

verbonden. Tegenover het recht om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij staat de plicht om onze 

taal te leren en zich te integreren. Die wederkerigheid is cruciaal. 

Misbruiken en domiciliefraude kunnen niet door de beugel; de zwaksten in de samenleving zijn hiervan 

immers het grootste slachtoffer. Een geloofwaardig en rechtvaardig woonbeleid speurt misbruiken op en 

bestraft ze. Waar het evenwicht tussen rechten en plichten zoek is, moeten we het beleid bijsturen. 

Duffel heeft de laatste jaren de quota voor sociale woningen mooi ingevuld. Ook in de toekomst zal onze 

gemeente niet nalaten om dit te blijven doen. 

 

Onze doelstellingen 

- Door de ligging van Duffel tussen twee grootsteden en aan de E19 zijn de grondprijzen zeer hoog. 

Betaalbaar wonen voor jonge starters is dan ook geen evidentie. 

- Het Masterplan van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkswoningen van Duffel maakt het 

mogelijk dat er de komende jaren ruim 140 nieuwe sociale woningen bijkomen in Duffel. Wij zijn van 

oordeel dat een belangrijk deel van deze nieuwe woningen sociale koopwoningen moeten worden. 

Hierdoor zullen jonge starters meer kansen hebben om in Duffel te blijven wonen.  

- Wat het toewijzen betreft van sociale huurwoningen aan Duffelaars moet er een doelgroepenbeleid 

worden opgesteld voor senioren en mensen met een handicap zodat zij voorrang krijgen. 

- Er moet een campagne komen om eigenaars van huurwoningen te wijzen op de voordelen van het 

verhuren aan het sociaal verhuurkantoor (SVK Onderdak) dat actief is in onze gemeente. Hierdoor 

wordt aan de verhuurder heel wat zekerheid gegeven terwijl de huurder aan een aanvaardbare prijs kan 

huren. 

- De gemeente moet haar rol blijven spelen rond woonkwaliteit, duurzaam wonen en leegstand. 

- Wonen in de kern moet aangemoedigd worden. In de kern moet er voldoende groen zijn, speelpleintjes 

en zitbanken. In de buitengebieden moet lintbebouwing vermeden worden. 
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- Op de site van de oude wasserij van het woonzorgcentrum kunnen nieuwe serviceflats gebouwd worden 

voor onze senioren. 

- N-VA Duffel wil ook inzetten op nieuwe woonvormen en dit waar mogelijk in haar beleid 

ondersteunen. Dit kan gaan van kangoeroe-wonen tot allerlei vormen van samenwonen met collectieve 

ruimtes voor het delen van tuinmateriaal, wasplaatsen, enz. 

- Duurzaam wonen promoten. (bv. zonnepanelen delen met bedrijven, groendaken, verticale tuinen 

toelaten,…). 

- We willen voor onze bewoners reflecterende huisnummers aanbieden. Dit maakt het makkelijker voor 

de hulpdiensten om uw woning te vinden. 


