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Koop de oranje handschoenen en
steun een goed doel
In december werd het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente en OCMW voorgelegd aan de gemeenteraad, en wat
blijkt? Onze CD&V plannen inzake wegen- en rioleringswerken, scholenbouw, PLAZA, enz. worden gewoon overgenomen. Wat wel nieuw is zijn een aantal flinke belastingverhogingen. (Lees hierover verder in dit blad.) Waarvoor zijn deze
extra miljoenen dan nodig? Een turnhal, een dienstencentrum in Duffel-Oost waarvan de noodzaak nog moet bewezen
worden, en een nieuw (ondergronds?) jeugdhuis geraamd op 570.000 EURO terwijl onze verbouwing van De Locht
370.500 EURO zou gekost hebben. Maar ook dat was eigenlijk geen nieuws. Wel nieuw was dat het stimuleren van de
lokale economie uitdrukkelijk als niet-prioritair werd omschreven, en dat daaraan slechts 0,6 % van het budget zal besteed
worden in de komende zes jaren! Ondanks het feit dat de nieuwe meerderheid van N-VA, Groen en SP.A het leven in Duffel fors duurder maakt, wensen wij u toch het allerbeste voor een warm 2014.
Ronny Henin - voorzitter CD&V Duffel

Wij wensen u een
tof 2014. Onze
CD&V mandatarissen
zetten zich verder
in voor onze mooie
en goedgezinde
gemeente
(foto A. Buelens)

Wij wensen
u een Warm
Duffel in 2014

Het nieuwe bestuur N-VA, Groen en SP.A graait jaarlijks tot 400 Euro uit uw spaarpot.
Lees het hier op pagina vier!

(foto L. Van Nylen)

Onnodige belastingverhoging

Belastingverhoging echt niet nodig !

N-VA, Groen en SP.A verhoogt de
onroerende voorheffing (KDI) van 850
naar 1150 opcentiemen, een toename
met ruim 35 %. Dit alleen al zal de gemeentekas 10,5 miljoen EURO opbrengen in de komende zes jaar. Hierdoor
gaat het wonen in Duffel met ongeveer
200 EURO per jaar en per gezin duurder worden, want ook de huurprijzen
zullen daardoor stijgen.
Tevens verhogen N-VA, Groen en SP.A
de saneringsbijdrage op afvalwater van
0,55 EURO/m³ naar 1,33 EURO/m³,
een toename van liefst 142 % +BTW!!
Dit brengt de gemeentekas nog eens
3,2 miljoen EURO op in de komende
zes jaar. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen betekent dit
– afhankelijk van het waterverbruik –
een extra kost van 125 à 175 EURO per
jaar. Van een gezinsvriendelijk beleid
gesproken.
Bovendien is er nog de nieuwe vaste
kost voor het afval van 54 EURO per
jaar per gezin, die heden nog door de

gemeente wordt betaald. Ook afvalophaling en de prijs per kg gaat de hoogte
in. Op 6 jaar bedraagt dit 2.8 miljoen
EURO.

sporthal, brandweerkazerne, heraanleg
Hoogstraat e.a. Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de
hogere overheid.

Al gauw gaat een Duffels gezin door
al deze maatregelen jaarlijks ca. 400
EURO extra mogen ophoesten.

Waarvoor zijn dan al die extra miljoenen nodig ? Voor prestigeprojecten
(lees het inlossen van verkiezingsbeloften zoals een nieuwe turnhal, een nieuw
jeugdhuis, een nieuw dienstencentrum
in Duffel-Oost, etc...). Of is er een verborgen agenda ?

De verhoging van de belasting op commercieel huis-aan-huisdrukwerk brengt
jaarlijks nog eens 120.000 EURO in de
gemeentekas, of 720.000 EURO in de
komende zes jaar.
De totale som is meer dan 17 miljoen
extra belastingen, die men haalt bij de
Duffelaars, en dan in het bijzonder bij
de Duffelse gezinnen.
Om deze enorme belastingverhogingen, die echt niet nodig zijn, te rechtvaardigden, zegt men dat het vorige
CD&V bestuur een financiële put heeft
achtergelaten!
De waarheid die elke inwoner kan
controleren is: eind vorig jaar liet
CD&V een spaarpot van 2 miljoen
EURO achter in het gemeentehuis en
2,3 miljoen EURO in het OCMW. Het
CD&V-bestuur heeft het meerjarenplan
2013-2016 positief afgesloten met
daarin al onze grote projecten zoals

OCMW: sociaal beleid?
Er is geen enkele duidelijke
reden om de huurprijs van de
flatjes te verhogen. De huurprijs
die het CD&V bestuur aanrekende leverde ook in 2013 winst
op voor het OCMW.
Op de laatste gemeenteraadszitting bevestigde de nieuwe OCMW voorzitter,
op vraag van zijn voorgangster Daniella
Van den Bergh, dat de financiële balans
van de 32 serviceflats De Craene in
de Boomgaardstraat meer dan positief is en er winst (meer dan 50 000
4

Euro) wordt gemaakt. De exploitatie
berekening die twintig jaar geleden,
door de toenmalige CD&V meerderheid, was opgesteld klopt dus als een
bus. Daarbij werd uitgegaan van een
sociaal verantwoorde huurprijs die
tegelijkertijd een maximale verhuring
moest toestaan en toch de investering
rendabel moest maken. Vandaag kunnen we met tevredenheid vaststellen
dat die visie klopt en dat één en ander
zowel voor de huurders als voor de
gemeentekas een goede zaak is geweest.
Dat de nieuwe N-VA, Groen en SP.A

Want in hun vernieuwd meerjarenplan
stijgt de schuldenlast van 2014 tot 2019
met 15 miljoen EURO en zal de spaarpot van het OCMW in 2019 voor meer
dan twee derde zijn opgesoupeerd!
Is dat de verandering die tijdens de
verkiezingscampagne werd voorgesteld,
gaan onze Duffelaars dit allemaal met
plezier betalen?

(foto A. Buelens)

Door de belastingverhogingen
die N-VA, Groen en SP.A de Duffelaar opleggen, zal wonen en
leven in Duffel fors duurder worden. Het ergst van al is dat deze
verhoging echt niet nodig is.

De saneringsbijdrage op afvalwater
stijgt met 142 % + BTW !

meerderheid nu van een algemene en
bewust opgeklopte en gemanipuleerde
besparingswoede gebruik maakt om de
huurprijs met ruim 20% te verhogen
blijven we onfatsoenlijk, onnodig en
bovendien niet correct vinden. Je zou
het maar eens moeten proberen op
de private markt. De Duffelaar moest
volgens sommigen zo nodig kiezen
voor verandering. Het wordt stilaan
duidelijk waar die veranderingen voor
staan. Wij blijven geloven in een warm
en sociaal beleid waar de mens centraal
staat.

Wonen een pak duurder!

Belofte
maakt
schuld

CD&V Duffel zegt duidelijk
NEEN tegen de onnodige belastingverhoging van 35 % van de
gemeentelijke opcentiemen op
de onroerende voorheffing !

Door een recent geschreven
belofte niet na te komen zet de
SP.A zich zelf aan de kant waar
de klappen zullen vallen.
In de reclamefolder van SP.A Duffel van oktober 2013 werd nog zwaar
ingezet op hun verkiezingsbelofte om
wonen in Duffel goedkoper te maken.

Elk Duffels gezin zal hierdoor alleen
al snel tot €200 per jaar meer moeten
betalen. Dit staat haaks op de aanmoedigingen van de overheid om een eigen
woonst te verwerven. Want het verwerven van een eigen woning is vaak een
eerste verzekering tegen armoede en

uitsluiting. Een logisch gevolg hiervan
zal ook zijn dat de Duffelse huurprijzen
nog meer zullen stijgen in de toekomst.
Dat de meerderheid van N-VA, Groen
en SP.A net er voor kiest om de gezinnen te raken met deze belastingverhoging kan er bij CD&V Duffel echt niet
in.
De volledige CD&V fractie stemde dan
ook tegen deze onnodige gezins-PESTbelasting!

Slechts 6 weken later was daar in de
gemeenteraad weinig van te merken.
Toen CD&V raadslid Bart Iliaens de
SP.A schepen van wonen hierover
interpelleerde leek het wel alsof deze
laatste aan geheugenverlies leed. Zij
antwoordde heel vinnig en geprikkeld,
maar helaas volledig naast de kwestie.
… foei schepen. Jouw weliswaar beperkt aantal kiezers hadden zeker meer
verwacht…
Beloven kan iedereen, een belofte nakomen is merkbaar veel moeilijker.
(foto A. Buelens)
(foto A. Buelens)

De onroerende voorheffing gaat van 850 naar 1150 : + 35 % !

Ge moet maar durven!
Een vaste afvalkost van 54 euro per
jaar per gezin wordt ingevoerd. Ook
de afvalophaling en de prijs per kg
gaan de hoogte in.

In de krant van 28 maart
2013 werd het nieuwe gemeentebestuur gepolst omtrent de maatregelen die het
zal nemen om de crisis het
hoofd te bieden.
Op de vraag “Wordt de onroerende
voorheffing verhoogd ?” werd kortweg neen geantwoord, en op de vraag

“Wordt er bespaard op personeel ?”
werd eveneens met een kort neen
geantwoord. En wat zien wij vandaag
: de onroerende voorheffing gaat van
850 naar 1150, en wat lezen wij in de
meerjarenplanning : “Hoeveel banen
er precies verdwijnen, moet blijken
uit een personeelsaudit.” Van geloofwaardig bestuur gesproken!
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De meerderheid wil de gemeentelijke geboorte- en adoptiepremies niet aanpassen aan
de stijging van de levensduurte.
Bij monde van Luc Wuyts stelde onze
fractie in de gemeenteraad voor om
de geboorte- en adoptiepremie te
verhogen tot 55 EURO. Immers,
deze premie werd in 1995 vastgesteld
op 1500 Belgische frank (of heden
37,18 EURO). Sindsdien bedroeg de
jaarlijkse inflatie gemiddeld 2 %. Dit
wil zeggen dat 1500 Belgische frank van
toen gedevalueerd is tot ca. 1000 frank
vandaag, m.a.w. nog slechts twee derde
waard is . Om deze geldontwaarding te
compenseren, stelden wij dan ook voor
de nieuwe geboorte- en adoptiepremie
vast te stellen op 37,18 x 3/2 = 55,77
EURO, afgerond 55 EURO. N-VA,
Groen en SP.A, die nochtans beloofden
een gezinsvriendelijk beleid te zullen
voeren, stemden dit voorstel zonder
blikken of blozen weg!

Wist je dat…
… het standgeld op de wekelijkse
markt met meer dan 20 % verhoogd wordt?
(Waarschijnlijk om de lokale en regionale economie aan te moedigen
in deze moeilijke tijden?)
… een belasting op taxidiensten werd
ingevoerd?
(Waarschijnlijk eveneens om het
ondernemen te bevorderen!)
… u voor heel wat interventies van
de brandweer in de toekomst zal
moeten betalen ?

… op voorstel van onze fractieleider
Lili Stevens de belasting op de
ontgraving van urnen werd verminderd tot 100 EURO en op het
kinderkerkhof zelfs tot 50 EURO?
… compostvaten 60 % duurder worden?
(Waarschijnlijk om het milieubewustzijn te bevorderen?)
… het voltallige schepencollege en
alle fracties van N-VA, Groen en
SP.A schitterden door afwezigheid
tijdens het Te Deum op 17 november?

… op voorstel van ons raadslid Paul
Wuyts de belasting op het bouwen
van serres werd gehalveerd?

Waar zijn jullie, meerderheid?
(foto Bart Aerts)

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Georges Stevens
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
(georges.stevens@pandora.be)
Wetstraat 89
eenvoudig:
& Luc Wuyts (lucwuyts@hotmail.com) 1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.duffel.cdenv.be
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Gezinsvriendelijke
maatregel door
N-VA, Groen en
SP.A weggestemd

