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GEHECHT AAN…
ONZE DUFFELSE VLAG
Onze enige, echte, historische, Duffelse vlag is terug: zeven
banen van geel en rood met drie witte lelies in de middelste
baan. Een tijdje was ze door het huidige bestuur verbannen naar
de lappenmand, maar door onze dwingende tussenkomst is ze
opnieuw in het Duffels straatbeeld verschenen.

BESTE VRIENDEN

Bedankt Ann
voor uw inzet!

Eind januari was het weer “vollen bak” op onze nieuwjaarsreceptie. Onze
nationale CD&V-jongerenvoorzitter Wim Soons bracht er meteen de
stemming in met zijn geanimeerde toespraak. Vervolgens lichtte Jos Hellemans de gemeentelijke financiën toe, en gaf Luc Wuyts een overzicht
van de fractiewerking in 2015. Tussen de hapjes en de drankjes door
werden ook een aantal verdienstelijke partijmilitanten gevierd: onze
erevoorzitters Fons Buelens en Georges Stevens, en Ann Henin. Zij trad
in 2013 aan als raadslid in het OCMW, en beëindigde haar mandaat
vanwege een verhuis naar Koningshooikt. Applaus en felicitaties waren
er ook voor onze uittredende voorzitter Ronny Henin die met 96 % van
de stemmen werd herkozen. Proficiat Ronny, en op naar oktober 2018!
Luc Van Houtven,
secretaris CD&V Duffel.
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Proficiat voorzitter!

DUFFELAARS IN DE KIJKER
Op 31 december ll. eindigde het OCMW-mandaat van Julien Diddens. Julien zetelde sinds 1983 onafgebroken in het
OCMW en was ook gemeenteraadslid tijdens de vorige legislatuur. Bedankt Julien voor uw jarenlange onverdroten inzet
voor de zwakkeren in onze maatschappij. Julien wordt in het
OCMW opgevolgd door Greta Van Dessel. Greta baat een
landbouwbedrijf uit aan de Lintsesteenweg 168 en is klaar om
“er in te vliegen”. Gefeliciteerd!

Felicitaties ook voor de Sportafdeling van onze Brandweerpost Duffel. Oververdiend werden zij genomineerd voor de
Duffelse sporttrofee 2015. o.l.v. een gedreven Erik Voet werden zij Belgisch kampioen 2015. Proficiat mannen! Gelukwensen ook aan alle laureaten van de sporttrofee.
Greta Van Dessel druk omstuwd na
haar eedaflegging

Felicitaties zijn er ook voor ons gemeenteraadslid Koen Ghys.
Hij werd lid van de Algemene Vergadering van CD&V, het
hoogste bestuursorgaan van onze partij. De netwerking van
Koen in de Brusselse bestuursregionen zal voor Duffel vele
deuren openen. Er tegenaan Koen!
Gelukwensen ook voor de Vrienden van De Kunstfabriek
voor de schitterende organisatie van hun lekker Kunstenontbijt 2016 voor het behoud van De Kunstfabriek. Wij staan in
blok achter het behoud!
Grote waardering ook voor onze Gemeentelijke Groendienst
die opnieuw de hoogste onderscheiding haalde in de wedstrijd
‘Gemeente in bloei’. Bedankt voor de nieuwe aanplanting van
siergrassen waaronder de carex, die een mooie oranje(!) schijn
heeft. Fijn dat jullie aan ons gedacht hebben!
Driebloemensymbool: de hoogste score!
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Alle beetjes helpen!

Respect voor de bezielers van de vereniging Belgisch-Litouwse Vriendschap in Vlaanderen. Reeds jaren zetten zij
zich in voor weeshuizen, ziekenhuizen en rusthuizen in Litouwen. Sinds het huidige gemeentebestuur hun subsidies
afnam, zetten onze mandatarissen zich in om aan alternatieve
fondsenwerving te doen.

DE KRACHT VAN VERANDERING?
ACHTERUITGANG IS OOK VERANDERING!
Het Nieuwsblad lichtte alle Vlaamse gemeenten door. Ook Duffel kreeg
na drie jaar beleid door N-VA, Groen en sp.a zijn gemeenterapport, een
rapport halverwege de legislatuur dus. Er werden in het onderzoek drie
momentopnamen vergeleken: 2009 (CD&V-bestuur), 2013 (bij de start
van het nieuwe bestuur) en 2015 (halverwege de huidige legislatuur).
En wat stellen we vast: een gestage achteruitgang!
slechts één belangrijk dossier op tafel
kwam: de PLAZA LIGHT (terminologie die het huidige bestuur zelf gebruikt).
Je kan echter de summiere (!) plannen
die in december 2015 aan de gemeenteraad werden voorgelegd geenszins beschouwen als de basis voor een volwaardig en bruisend gemeenschapscentrum.
Hiermee zal cultureel Duffel geen grote
kwalitatieve sprong voorwaarts maken. Met het ombouwscenario van De
Kunstfabriek zet cultureel Duffel zelfs
een grote, onbegrijpelijke stap terug.

Het Kunstenontbijt voor behoud van De Kunstfabriek.

Op de vraag “Hoe tevreden bent u over
uw burgemeester?” was de score in 2009
6,8/10, in 2013 6,3/10, en in 2015 6,0/10.
Op de vraag “Hoeveel punten zou u uw
huidige gemeentebestuur geven?” vertoonden de scores eveneens een dalende trend:
7,1/10 in 2009, 6,7/10 in 2013, en 6,5/10
in 2015. Bovendien blijkt uit de enquête
dat het aantal Duffelaars dat het huidige
bestuur (N-VA, Groen, sp.a) slechter vindt
dan het vorige (CD&V) met ruim een
kwart gestegen is sinds het begin van de legislatuur! Ook 23 beleidsdomeinen zoals
sport, cultuur, financieel beheer e.a. werden expliciet bevraagd. Slechts 11 thema’s
worden volgens de meerderheid van de
Duffelaars “goed aangepakt”.

Toegegeven een nieuw bestuur moet ervaring opdoen, ‘inrijden’ zoals men zegt.
Daarom werden de eerste jaren enkel lintjes geknipt: opening van onze sporthal,
onze brandweerkazerne, de fiets-o-strade
e.a., dossiers waarin het huidige bestuur
geen enkel aandeel had! Ook de wegenen rioleringswerken in de Hoogstraat en
de Hermansstraat zijn CD&V-dossiers.
De nieuwbouw van ’t Kofschip met bijhorende kinderopvang die in september 2015
startte, is zelfs het grootste CD&V-dossier
ooit: wij hebben de plannen opgemaakt en
10 miljoen subsidies binnengehaald!

Verheugend is de nakende aankoop
voor VV Duffel waarover wij trouwens
in onderhandeling waren met eigenaar Jos Goossens, alias Jos van den
Taj, toen die in oktober 2012 plots
overleed. Dat OGK zijn gymzaal niet
krijgt om budgettaire redenen (dixit de
burgemeester) lijkt ons een drogreden,
want Duffel kent geen financiële problemen, wat de meerderheid ook moge
beweren. Wij hadden immers gehoopt in
2013 verder te mogen besturen en waarom
zouden wij in onze eigen voeten schieten
door voorafgaandelijk de gemeentekas leeg
te maken?

Gaandeweg verwacht je toch nieuwe initiatieven. We stellen echter vast dat tijdens
de eerste helft van de lopende legislatuur
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NIEUWTJES UIT PERS EN RAAD
Soms weet je niet wat je leest of wat je hoort, en slaan burgemeester
en schepencollege de bal volledig mis.
De burgemeester verklaart met een ronkende titel in de pers: “We hebben het
opgelegde sociaal objectief voor huurwoningen voor 2022 nu al gehaald”. Goed
gewerkt zal je zeggen! Ware het niet dat
het opgelegde sociaal objectief voor huurwoningen voor 2025 (niet 2022!) 0, nul,
zero bedraagt!

Op het Duffels grondgebied zijn vier AEDtoestellen (automatische externe defibrillatoren) aanwezig. Sinds de installatie van
het eerste toestel in het najaar 2010 onder
impuls van onze toenmalige schepen Lili
Stevens, organiseert het gemeentebestuur
i.s.m. het Rode Kruis regelmatig opleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’. Deze
samenwerking werd tijdens de gemeenteraad van september ll. in een overeenkomst
gegoten. In de overeenkomst stond dat de
gemeente zal instaan voor de kosten. Op
onze vraag wat die kosten dan wel zijn,
antwoordde de bevoegde schepen (sp.a)
woordelijk dat de lessen “gratis” gegeven
worden. Toen we aandrongen, herhaalde

Aan de bib: onze eerste defibrillator

zij dat deze opleiding “aan de gemeente
niets kost”, en voor alle duidelijkheid besloot zij dat er “als gemeente geen kosten
aan verbonden zijn”. Drie maal kraaide de
(rode) haan. Want inmiddels is gebleken
dat er wel degelijk kosten aangerekend
worden, hetgeen door ons raadslid Luc
Wuyts ontegensprekelijk werd aangetoond
tijdens de gemeenteraad van januari.
De schepen kon enkel haar ongelijk bekennen.
Dezelfde schepen moest weer inbinden
toen zij voorstelde aan de raadsleden een
tablet ter beschikking te stellen voor de uitoefening van hun mandaat. Op het einde
van het mandaat zou het raadslid de tablet
desgewenst kunnen overkopen. En wat
bleek: bij berekening van de overname-

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking
in onze gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
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Uw lokale contactpersoon:
Luc Wuyts, lucwuyts@hotmail.com
Georges Stevens,
georges.stevens@telenet.be
www.duffel.cdenv.be

prijs zou het raadslid op het einde van zijn
mandaat van 6 jaar een negatieve (!) overnameprijs moeten betalen, m.a.w. hij/zij
zou de tablet mogen houden en nog geld
bovenop krijgen! Oeps, foutje.
Eén en ander zou te maken hebben met
de afschrijvingstermijn van 5 jaar die bij
de berekening werd gehanteerd, aldus de
bevoegde (?) schepen. Weer eens compleet
fout, immers de afschrijvingstermijn bedraagt slechts 3 jaar! Na heel wat discussie
schorste de voorzitter de gemeenteraad en
trok de meerderheid zich terug om te beraadslagen. Na de hervatting van de raad
werd voorgesteld het agendapunt te verdagen! Een blaam voor het schepencollege!

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

Waar gaat het om. In 2009 kregen gemeenten met minder dan 9 % sociale
huurwoningen van de Vlaamse overheid
de verplichting opgelegd om een inhaalbeweging uit te voeren, en extra sociale
huurwoningen te bouwen tegen een vooropgestelde datum. Gemeenten met 9 % of
meer huurwoningen op hun grondgebied
werden hiervan vrijgesteld. En wat bleek…
Duffel telde reeds in 2007 10,37 % sociale huurwoningen en kreeg dus geen sociaal objectief voor huurwoningen opgelegd. CD&V had haar huiswerk al lang
gemaakt. Er had dus in de krant moeten
staan: “CD&V heeft het opgelegde sociaal objectief voor huurwoningen reeds
in 2007 ruimschoots gehaald!”

