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Schoolroutes
onder de aandacht
Onze gemeente heeft een tweejaarlijks programma inzake onderhoud van asfaltwegen. Op
23 augustus laatstleden vond
een nieuwe aanbesteding plaats
voor de uitvoering van verbeteringswerken aan een twaalftal
gemeentelijke wegen voor een
bedrag van 95.500 EUR. Onder
meer de Kasteelstraat en de Binnenweg (tussen Voogdijstraat en
Beemdstraat) komen daarbij aan
bod. Eerder werden daar voetpaden, boordstenen en goten
vernieuwd. Binnenkort krijgt de
rijweg dus een nieuwe asfaltlaag.
“Hierdoor zal het rijcomfort van
de ﬁetsers aanzienlijk verbeteren.
Dit is niet onbelangrijk, want beide straten maken immers deel uit
van druk gebruikte schoolﬁetsroutes in onze gemeente”, aldus
onderwijsschepen Luc Wuyts.

Dag vrienden
Duffelaars!
Wij hopen dat iedereen genoten heeft
van een deugddoende vakantie. De
lessen zijn hernomen en er staat een
belangrijke uitdaging voor de deur.
Op 14 oktober 2012 gaan we opnieuw
naar de stembus, we kiezen voor heel
concrete dingen: hoe zal jouw, mijn,
onze gemeente er morgen uitzien?

We hebben deze legislatuur zeker niet
stil gezeten en onze mandatarissen zijn
hun verantwoordelijkheden niet uit de
weg gegaan. Duffel is veiliger, mooier en
levendiger geworden. Bekijk de realisaties op onze websites duffel.cdenv.be
CD&V bouwt resoluut aan de toekomst
van onze gemeente, we willen vooral
onze enorme bestuurservaring benadrukken maar ook inzetten op de kracht
van vernieuwing.

We werken aan een ploeg die al deze capaciteiten in huis heeft om ook volgende
legislatuur het bestuur van onze mooie
gemeente te dragen. Want daar gaan we
voor en daarom rekenen we op jullie om
de toekomst van onze prachtige gemeente te verzekeren. Wat wij beloven,
doen wij ook en jullie weten dat!
Ronny Henin
Voorzitter CD&V Duffel

Energiebesparingen in ’t Kompas’,
t Kofschip en De Meyl
Verschillende dossiers met betrekking tot energiebesparing
werden opgestart.

Op de scoutslokalen van de Mijlstraat werd een PV-installatie van 3,3 kVA in
gebruik genomen. Eerder werd ook een installatie van 6,6 kVA geplaatst op de
Chirolokalen in de Kapelstraat

In de gemeentelijke basisschool ’t Kompas wordt de stookplaats gerenoveerd,
worden de ramen vervangen en de daken geïsoleerd. Aan IMEA werd de
opdracht gegeven om het nodige studiewerk uit te voeren. Ook de lange klassenblok en de turnzaal van ’t Kofschip krijgen nieuwe ramen met superisolerende
beglazing en een bijkomende dakisolatie. “Later op het jaar zal nog een dossier
worden voorgelegd aan de gemeenteraad i.v.m. dakisolatie en plaatsing van een
PV-installatie van 42 kVA op de turnzaal en de lange klassenblok in De Meyl”,
vult onderwijsschepen Luc Wuyts aan.

Voorbereidende werken
omnisporthal
Ondertussen zijn ook de werken voor
Half augustus startte aannemer L. Janssens uit Wilrijk de de bouw van de omnisporthal gestart.
voorbereidende werken voor In dit polyvalent gebouw zijn volgens
de plannen van het Vlaams Sportinfrade bouw van deze immense
structuurfonds belijning en voorzieninomnisporthal.
gen getroffen voor de volgende activi“De Wouwendonksebeek dient in een
teiten: basketbal, zaalvoetbal, handbal,
open bedding heraangelegd te worden. korfbal, volleybal, turnen, badminton.
De nieuwe beek zal van draadafsluiting De kleine sportzaal (25 x 12,5 x 4 m)
tot draadafsluiting 5,80 m breed zijn en zal vooral kunnen gebruikt worden als
120 m lang”, Ook het kleedkamergeruimte voor gevechtsporten”, aldus
bouwtje werd gesloopt.
Patrik Van Herck, schepen van sport.
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Jeugdlokalen
Chiro-Oost:
nieuwe centrale
verwarming
De jeugdlokalen van de Chiro-Oost
aan de Kapelstraat 14 worden verwarmd via gasgestookte kachels.
Gezien het vele onderhoud dat
deze kachels vragen, zullen wij een
centrale verwarming te plaatsen in
deze gebouwen. Hiertoe worden de
nodige gasketels en nieuwe radiatoren geplaatst. De uitvoeringstermijn
bedraagt 15 werkdagen.
Dit dossier met het lastenboek en de
raming ten bedrage van 41.503,00
€, inclusief BTW, werd goedgekeurd
door de gemeenteraad in juni. Aldus
een mededeling van Schepen van
Jeugd Patrik Van Herck

Sanering
bedrijfssite
Hermansstraat
In het kader van de bestrijding van
leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten, wenst ons bestuur de bedrijfssite gelegen aan de
Hermansstraat 7 en 9 te saneren.
De vervallen gebouwen zoals het fabrieksgebouw met garage, de loods
en de woning zullen worden gesloopt. Enkel de centrale ‘verkoopsruimte’ zal behouden blijven als opslagmagazijn. “Op deze investering
wisten wij inmiddels een subsidie
van 52.381 EUR te verwerven zodat
de gunningsprocedure kan worden
opgestart”, zegt schepen Luc Wuyts.

Voegvulling
Leopoldstraat
“In de Leopoldstraat, tussen de Wouwendonkstraat en de Lintsesteenweg,
zullen de voegen van de kasseien
eveneens met een elastische vulling behandeld worden”, meldt onze schepen
van openbare werken. De werken zijn
inmiddels toegewezen aan Houwelyckx
Wegenbouw nv uit Sint-Katelijne-Waver, en zullen 45 werkdagen duren.

Bibiotheek toegankelijker
voor rolstoelgebruikers
!"#$%&'#$'($)*$%'+,%'-./,0%',,%'#$'+$)%!$/(!%1'+,%'#$'2$)&3$!#!%1'#!$'
het afvalwater van Duffel-Oost naar de collector van de Hondiuslaan perst,
zal de bestaande toegang naar de bibliotheek opgebroken te worden. “Wij
4!"%'5+$)$$%1$*56$%'6$7'-./,0%'56'$$%'+533$#!1'%!$/($'!%*562,)7!"'+55)'
de bibliotheek te bouwen zodat voldaan kan worden aan de hedendaagse
toegankelijkheidsnormen. Naast een ruime trap aan de kant van het Kapelplein komt er aan de kant van de Handelsstraat een anderhalve meter brede
rolstoelhelling aan 5%”, aldus schepen Luc Wuyts. Het gemeentelijk aandeel
in deze werken bedraagt 95.847EUR.

Sanering
bedrijfssite
Hermansstraat
In het kader van de bestrijding van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wenst ons bestuur de bedrijfssite
gelegen aan de Hermansstraat 7 en 9 te saneren. De vervallen gebouwen worden gesloopt. Enkel de centrale ‘verkoopsruimte’
zal behouden blijven als opslagmagazijn.
“Op deze investering wisten wij inmiddels
een subsidie van 52.381 EUR te verwerven
zodat de gunningsprocedure kan worden
opgestart”, zegt schepen Luc Wuyts.

De nieuwe rolstoelhelling aan de bib zal vergelijkbaar zijn met de helling die
deze legislatuur aan het station werd gebouwd

Repetitieruimte voor muziekgroepjes.
“De repetitieruimte voor elektrisch versterkte muziek bevindt zich in de garage
van De Kunstfabriek. Het gaat om een
geïsoleerde doos die in de ruimte van de
garage werd gebouwd om te voorkomen
dat het geluid buiten te horen zou zijn.
De repetitieruimte is zes bij vijfmeter
groot. Verder zijn er nog zes opslagruimtes waar de groepen hun materiaal achter
slot kunnen achterlaten, zodat ze niet
altijd alles over en weer moeten sjouwen.
“Als ex-drummer bij De Kreuners kan
ik beamen dat een repetitiekot met een
goede akoestiek wonderen doet en heel
inspirerend werkt bij het componeren
van nieuwe nummers en bij het repeteren
van de liedjes,” vertelt schepen van Jeugd
Patrik Van Herck.
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Veiliger ﬁetsoversteek Klokkestraat

Fietsdoorsteek Klokkestraat

De zijweg van de Klokkestraat
tussen de huisnummers 80 en 88
behoort tot het Antwerps fietsknooppuntennetwerk. Fietsers die
uit de zijweg komen, hebben een
slecht zicht op het verkeer in de
Klokkestraat komende uit Duffel. “Het gaat daarenboven om een
belangrijke verkeersstroom van 1600
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uitgaande wagens per dag, met een
gemiddelde snelheid van 71km/h”,
weet verkeersschepen Luc Wuyts.
Daarom komt er een stukje enkelrichtingsfietspad, vanaf de zijweg in
de richting van Kontich, zodat de
fietsers ruim dertig meter verder van
de onoverzichtelijke bocht veiliger
kunnen oversteken naar het dubbel-

richtingsfietspad aan de overkant van
de straat.
Bij de aanleg van de fiets-o-strade
Kontich-Duffel, komt er een fietsdoorsteek door het talud van de brug
van de Klokkestraat zodat men de
straat niet meer hoeft te kruisen

Inrichting Jongerencentrum De Daak in Kasteel de Locht
De gelijkvloerse verdieping van het kasteel De Locht aan de
Liersesteenweg in Duffel zal grondig verbouwd worden als
jongerencentrum Den Daak.
Schepen van jeugd Patrik Van Herck.
“De uitvoeringstermijn van de werken
bedraagt 120 werkdagen. De verwachting is dat de werken zullen kunnen
beginnen tijdens de eerste maanden
van 2013. De verbouwingen worden
geraamd aan 363.682,69 EUR, inclusief
BTW, een bedrag dat voorzien is op het
budget 2012.

Lochtfest 2012, een ongelooﬂijk succes met 3000 festivalgangers!

Na intens overleg tussen het schepencollege en het Jongerencentrum over
de vestigingsplaats van Den Daak werd

een studiecentrum aangesteld. Het
huiswerk is nu klaar en werd goedgekeurd door de gemeenteraad”, aldus

Het ontwerpdossier werd vooraf ook
grondig besproken met de brandweer,
de dienst toegankelijkheid, de scouts
en gidsen, die tevens gehuisvest zijn op
domein De Locht en met de buren uit
de onmiddellijke omgeving. De clubs
die op dit moment nog gehuisvest zijn
op het gelijkvloers zijn allemaal op de
hoogte en er werd voor ieder een oplossing gezocht en gevonden.

Restauratie projectoren cinema Plaza
In de projectieruimte van cinema
Plaza staan twee 35mm filmprojectoren die stammen uit de jaren 30.
In het kader van de restauratie van
het cinemagebouw zullen ook deze
projectoren gerestaureerd worden.
De restauratie wordt geraamd op
63.210 EUR. Hiervoor wordt een
apart restauratiedossier ingediend.
Na restauratie zullen de authentieke filmprojectoren voornamelijk
gebruikt worden voor demonstratie
bij rondleidingen, schoolbezoeken,
erfgoeddagen e.d. zodat de filmgeschiedenis in woord én beeld kan
worden uitgelegd aan de bezoekers.
De projectoren zijn van het merk Ernemann uit Duitsland
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Georges Stevens
www.duffel.cdenv.be
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Doe mee met CD&V
Uw nationale contactpersoon
Lid worden van CD&V is heel
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
eenvoudig:
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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