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SAMENEN
WERK !
LOONT

Staatsecretaris Servais
Verherstraeten en
provincieraadslid Lili
Stevens bespreken
samen met de
voorzitter van Emmaüs,
Inge Vervotte, de
mogelijkheden tot
samenwerking ten
voordele van mensen
met minder kansen.

Lili Stevens op plaats 8
voor het Vlaams parlement

In de provincie volgen Tine Muuyshondt,
fractieleider, en Lili onderwijs, welzijn,
cultuur en de sociaal-economische
thema's op. Tine heeft plaats 9, federaal
parlement.

Suzy Put, Vlaams Parlement plaats 22.

STERKERE ZORG, STERKERE MENSEN!
Lili Stevens is onze kandidaat. Ze is
reeds 26 jaar mandataris op gemeentelijk en provinciaal vlak. Lili zet zich in voor
het welzijn van iedereen, maar zeker voor
de jongerenzorg en altijd met speciale

aandacht voor mensen die het moeilijk
hebben. Ze heeft als schepen van cultuur
en welzijn heel wat nieuwe projecten op
de rails gezet te Duffel. Zij is ook ondervoorzitter van de provincieraad.

Haar motto is SAMEN STERKER, OOK
VOOR DE ZWAKKEREN!
Een echte CD&V-gedachte! Een stem
voor CD&V zal het verschil maken in uw
buurt!

Omnisporthal
0p 3 november 2013 werd onze nieuwe
omnisporthal in gebruik genomen. Daarmee werd de laatste fase van de vernieuwing van het gemeentelijk sportcentrum
afgerond.

Sporthal (foto Bart Aerts)

Voormalig sportschepen Patrik Van Herck
zette voor tien jaar de heraanleg van de
voetbalvelden en de parking, en de plaatsing van verlichting, omheining en speeltoestellen op de sporen. Daarna volgden de
nieuwe kleedkamers voor de jeugd en een
fotofinishgebouw met ontvangstruimte. De
bouw van de sporthal, die half augustus
2012 van start ging, was het orgelpunt van
het CD&V-masterplan voor de opwaardering van het gemeentelijk sportcentrum.
De sporthal werd gebouwd via alternatieve
financiering in het kader van het VLAAMSE SPORTINFRASTRUCTUURFONDS. De
Vlaamse overheid subsidieert het project
voor 30 %.

Spoorwegfort
Op 4 mei werd
het Duffelse
spoorwegfort
heropend
Door hun goede contacten met VZW KEMPENS LANDSCHAP brachten de toenmalige schepenen Lili Stevens en Jos Hellemans in 2008 de bal aan het rollen. De
vzw wist het domein te verwerven mits
GEMEENTELIJKE COFINANCIERING. Voor
de restauratie en de inrichting van het fort
ontving Kempens Landschap een bijdrage
vanuit het EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELINGEN, bijkomende
financiering vanwege de PROVINCIE ANTWERPEN en vanuit VLAANDEREN. Het
onderhoud en natuurbeheer wordt gedaan
door sociale tewerkstellingsinitiatieven
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Spoorwegfort (foto Bart Aerts)
met steun van gemeente en provincie. De
aanpak van de restauratie, het toegankelijk
maken, de uitbating en het beheer van het
fort en zijn directe omgeving dragen duidelijk een CD&V-stempel waarbij gestreefd

wordt naar een evenwicht tussen fauna,
flora en de mens, met speciale aandacht
voor de zwakkeren in onze samenleving.

Brandweerkazerne
Voor CD&V staat veiligheid voorop! Eind
2012 gaf burgemeester Guido De Vos het
startsein voor de bouw van onze nieuwe
brandweerkazerne met hulppost voor het
Rode Kruis.
De bouw en de omgevingswerken zijn zo
goed als klaar. Het gaat daarbij om een
betonnen oefenplaat, een rondweg, en een
afzonderlijke riolering met olie- en vetafscheiders die het moeten mogelijk maken
dat de brandweer kan oefenen met detergenten, oliën en moderne blusmiddelen.
Verder is er een bijgebouw voor reductie
van de gasdruk, en zijn er parkeerplaatsen.
De kazerne ligt op korte afstand van risicogebieden zoals ziekenhuizen, scholen en
industrie, en is centraal gelegen binnen het
verzorgingsgebied dat het Duffelse brandweerkorps bestrijkt. Ook de uitrusting van
onze brandweermannen wordt voortdu-

Kazerne (foto Bart Aerts)
rend up-to-date gehouden. Hiervoor kan
onze gemeente rekenen op een subsidie
van 50 % door de FEDERALE STAAT.

Riolen,
fietspaden
en scholen
De Vlaamse overheid subsidieerde de
rioleringswerken in de Heidestraat, Wandelingstraat en Hoogstraat, en de bouw
van de waterzuiveringsinstallatie achter
de kerk.
De fietspaden werden vernieuwd met tussenkomst van het VLAAMS FIETSFONDS.
De gemeentelijke lagere school DE MEYL
kon op een ruime tussenkomst van de
Vlaamse overheid rekenen bij de realisatie van de nieuwbouw. Ook in ’t KOFSCHIP
komt een gans nieuwe kleuterschool en
een nieuw reftergebouw met op de verdieping vier extra klassen voor de lagere
school; het huidige reftergebouw wordt
omgebouwd tot het administratieve hart

School Mijlstraat
(foto Bart Aerts)
van de school. Annex aan de turnzaal wordt
een gebouw voor buitenschoolse kinderopvang opgetrokken. Dankzij de inspanningen van het vorige CD&V-college kon een
subsidie van ca. 10 miljoen euro worden
verkregen bij de Vlaamse overheid.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

5

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

De sporthal werd gebouwd via alternatieve
financiering in het kader van het VLAAMSE
SPORTINFRASTRUCTUURFONDS. De
Vlaamse overheid subsidieert het project
voor 30 %.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Voor de restauratie en de inrichting van het
fort ontving Kempens Landschap een bijdrage vanuit het EUROPEES FONDS VOOR
REGIONALE ONTWIKKELINGEN, bijkomende financiering vanwege de PROVINCIE
ANTWERPEN en vanuit VLAANDEREN.

Voor de uitrusting van onze brandweerlieden kan onze gemeente rekenen op
een subsidie van 50 % door de FEDERALE
STAAT.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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