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INHOUDSTAFEL 
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INLEIDING 

 

Beste Duffelaars, 

Dit akkoord vormt de leidraad aan de hand waarvan N-VA en CD&V de komende legislatuur Duffel 

willen besturen. De coalitie heeft 16 zitjes op de 25 in de Duffelse gemeenteraad en beschikt dus 

over een zeer ruime meerderheid. We moeten al 25 jaar terug gaan in de tijd om een grotere 

meerderheid te vinden in de Duffelse gemeenteraad. 

Dit bestuursakkoord is het resultaat van een doordachte oefening en is niet exhaustief. Dit document 

zal in het kader van de BBC en het meerjarenplan verder verfijnd en vertaald worden in bijhorende 

acties en bijhorend financieel kader. 

De budgettaire uitdagingen voor de komende jaren zijn niet gering. Lokale besturen krijgen steeds 

meer taken en tegelijkertijd staan de inkomsten zwaar onder druk. Het gemeentebestuur heeft als 

prioritaire taak de financiën gezond te houden en de schuld beheersbaar. Tegelijkertijd is het zeer 

belangrijk om te blijven investeren in onze gemeente. Niet investeren is immers achteruitgaan.  

Ook milieu en klimaat zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Het gemeentebestuur wil een 

voorbeeldfunctie vervullen en voor Duffel realistische doelstellingen nastreven. Duurzaamheid is een 

rode draad doorheen dit bestuursakkoord. 

Onze inwoners verlangen, ook terecht, een veilige en nette gemeente.  Sluikstorten, overdreven 

snelheid, overlast en ander asociaal gedrag mogen niet ongestraft blijven. We gaan voor een 

rechtvaardig lik-op-stukbeleid waar preventie en handhaving twee pijlers vormen van het beleid. We 

zetten intensiever in op het bestrijden van onkruid. 

Duffel is een bruisende gemeente en daar hebben onze vele verenigingen een groot aandeel in. Zij en 

de vele vrijwilligers waar ze op draaien vormen het kostbare weefsel van onze Duffelse samenleving. 

Het gemeentebestuur zal hun initiatieven maximaal ondersteunen en, samen met de verenigingen, 

blijvend inzetten om realistische oplossingen te bieden voor de infrastructurele noden. 

De Duffelse samenleving steunt ook op verantwoordelijkheid. Wij willen een verantwoordelijk, 
zorgzaam, doelgericht bestuur zijn voor de Duffelaars. 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. Wij geloven in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. En voor 

diegenen die het moeilijk hebben, willen wij ons inspannen. 

Dit zijn een aantal prioriteiten die zijn uitgewerkt in het bestuursakkoord. Maar het is natuurlijk veel 

ruimer en uitgebreider dan dat. Samen maken we werk van een nog beter Duffel. 

 

Wij nodigen u graag uit dat zelf vast te stellen. 
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ALGEMEEN BELEID EN PERSONEEL 

Het bestuur wil een betrouwbare partner zijn die ten dienste staat van elke burger en zorgt dat 

Duffel een aangename gemeente is om in te werken, wonen en leven. Onze personeelsleden vormen 

de motor en het hart van onze gemeente en verdienen alle waardering en ondersteuning. Wij dragen 

als werkgever zorg voor ons personeel. 

Doelstellingen 

- Onze organisatie wordt gekenmerkt door klantgerichtheid, transparantie en 
professionaliteit. 

- Burgerparticipatie blijft niet beperkt tot adviesraden maar krijgt een ruimere invulling.  
- Duffel mag de digitale communicatietrein niet missen en moet evolueren naar een 

slimme gemeente (“smart city”). 
- Communicatie naar de burger moet toegankelijk, duidelijk en betrouwbaar zijn.  
- De financiële slagkracht van de gemeente vergt een beleid als goede huisvader. Het 

vermijden van onnodige uitgaven en investeren, gaan hand in hand en worden 
gedragen door een fiscaal en tarievenbeleid dat billijk is. 

- Het gemeentepersoneel krijgt ruimte voor eigen initiatief en professionele 
ontwikkeling. De organisatie is klantgericht en gestoeld op een eigentijds 
personeelsbeleid. 

- Het bestuur focust zich op korte en lange termijn, over legislaturen heen.  
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Duffel moet evolueren naar een slimme gemeente (“smart city”) waar de afstand tussen inwoners en 
bestuur verkleint, de levenskwaliteit verhoogt en alles beter wordt georganiseerd. Dat kan enkel 
door in te zetten op informatietechnologie en het internet.  

We wensen een gemeente die functioneel en bereikbaar is. 
De gemeente dient verder te evolueren naar een efficiënte en klantvriendelijke werking. 
We zijn een organisatie die permanent in beweging en ontwikkeling is. 

Doelstellingen 

- Onze gemeente wil de ingeslagen weg van digitalisering verder volgen, zowel intern als 
extern.  

- Intern is de leidraad: de analyse gemaakt door de Vlaamse ICT organisatie (VICTOR). 
Hierdoor wordt de slagkracht van de gemeentelijke diensten groter en transparanter.  

- Extern kiezen we zoveel mogelijk voor de digitale lokale overheid. De bevolking 
profiteert enerzijds van het digitaal verkrijgen van documenten en informatie terwijl 
ook de contacten tussen ambtenaar en bevolking kwalitatiever kunnen ingevuld 
worden.  

- De mogelijkheid onderzoeken voor het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke app 
“2570” waardoor de bevolking via smartphone of tablet toegang krijgt tot 
gemeentelijke informatie allerhande.   

- Onderzoeken van de mogelijkheden voor publieke wifi. 

 

 

Doelstellingen 

- Meer bereikbaar zijn via een verruiming van de openingsuren. Ook de uitbreiding van 
het e-loket en de digitalisering van documenten moet het comfort van onze burgers 
verhogen. 

- De invoering van een beheers- en opvolgsysteem  in het gemeentehuis zal de 
dienstverlening aan de inwoners verbeteren. 

- Digitale communicatie uitbreiden doen we zonder te vergeten dat een groot aantal 
mensen de weg naar de digitale wereld nog niet hebben gevonden. Die mensen blijven 
we informeren en op weg helpen.  

- We bouwen de sociale media verder uit om snel en duidelijk te kunnen communiceren. 
- De Duffelaar moet pro-actief, snel en gericht info krijgen via de website, maar ook via 

het gericht gebruik van sociale media, digitale informatieborden, apps. 
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Het betrekken van burgers bij het voeren van beleid heeft een absolute meerwaarde. Niet alleen om 

het draagvlak te vergroten maar ook voor het incorporeren van deskundigheid en engagement 

vanuit de burgers.  

De focus enkel leggen op de wettelijk verplichte adviesraden acht dit bestuur onvoldoende omdat 

hierdoor een aantal burgers uit de boot vallen.  

Er zijn burgers die mee willen denken, er zijn er die mee willen beslissen en er zijn er die mee willen 

“doen”. Er zijn burgers die zich zes jaar lang willen inzetten en burgers die zich voor een kortere 

periode willen engageren. We willen daarbij bovendien ook aandacht hebben voor kwetsbare 

doelgroepen die niet vertegenwoordigd zijn in de klassieke manieren van burgerparticipatie.

Doelstellingen 

 

- Vanuit deze vaststelling zal er een gebalanceerd participatieregelement opgesteld 

worden dat vertrekt vanuit een menu van mogelijkheden en de daar bijhorende 

methodiek. Structurele participatie kan door adviesraden, stuurgroepen of netwerken. 

Daarnaast kunnen ook vormen van “pop-up” burgerparticipatie het licht zien. Het gaat 

dan om occasionele, kortlopende burgerparticipatie, zowel voor “denkers” als voor 

“doeners”. Op die manier kunnen Duffelaars die zich betrokken voelen bij een concreet 

project zich engageren. 

- De brede waaier van participatiemogelijkheden is een prikkel voor innovatie en 

administratieve vereenvoudiging binnen de huidige adviesraden.  

- Uiteraard zal dit participatiereglement zelf ook onderwerp zijn van een participatief 

denkproces met de huidige adviesraden en geïnteresseerde burgers.  
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Om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren is een sterke ambtelijke organisatie noodzakelijk die 

loyaal, gedreven en vanuit een professionele houding samenwerkt met de bestuursploeg. 

 

 

Doelstellingen 

- Het gemeentepersoneel krijgt ruimte voor initiatief en professionele ontwikkeling. De 

organisatie is klantgericht en is gestoeld op een eigentijds personeelsbeleid.  

- De ambtenaar heeft een belangrijke adviserende en uitvoerende rol terwijl de politiek 

het beleid bepaalt. Politiek en ambtenaar hebben respect voor elkaars rol. 

- Een ambtenaar is neutraal. Uitingen van levensbeschouwelijke, politieke of 

maatschappelijke visies in functies met klantencontact kunnen niet.  

- Wij onderschrijven de operationele rol en het belang van het managementteam voor 

het voorbereiden en omzetten van beleidsdoelstellingen door de diensten en 

medewerkers.  
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FINANCIEN 

 

Het gezond houden van de Duffelse financiën is één van de prioritaire doelstellingen. Het is de vaste 

wil van de nieuwe bestuursploeg om het financiële plaatje gezond te houden en de schuld 

beheersbaar. Uiteraard moeten en zullen wij verder blijven investeren in een beter Duffel.  

Het lokaal bestuur werkt met geld van de Duffelaars. Zij hebben recht op een transparant financieel 

beleid. We maken werk van structurele maatregelen om de begroting in evenwicht te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

 

- We stellen een weloverwogen investeringsplan op voor de komende jaren en geven 

elke euro doordacht uit. 

- We realiseren efficiëntiewinsten door de integratie van het OCMW in de gemeente en 

de vorming van het lokaal bestuur Duffel. 

- We benutten subsidiemogelijkheden vanuit hogere overheden. 

- We gaan bovengemeentelijke samenwerkingen aan en bekijken binnen dit kader de 

mogelijkheden voor de aanstelling van een ambtenaar die gespecialiseerd is in het 

zoeken en verkrijgen van subsidies. 

- We evalueren de huidige belastingen en retributies. 

- De personenbelasting en onroerende voorheffing blijven behoren tot de laagste in onze 

regio. 
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LOKALE ECONOMIE EN KERNVERSTERKING 

Duffel wil een actieve en ondernemende gemeente zijn. 
Onze doelstelling is de creatie van een gezond ondernemingsklimaat want de economie is de motor 
van een gemeente.  Lokale handel is een uitdaging en het gemeentebestuur wil dan ook 
ondersteuning bieden aan alle ondernemers en jonge starters. 

Doelstellingen 

- We bakenen een kernwinkelgebied af, focussen op de maximale invulling van panden 
en stimuleren het wonen boven winkelpanden. 

- Leegstand aanpakken en inzetten op activering van leegstaande panden 
- Samenwerken met lokale handelaars door middel van een overlegplatform waarbij we 

zeker UNIZO en VOKA niet vergeten. Ook kermis- en marktoverleg blijft behouden. 
- Het aanspreekpunt lokale economie meer in de kijker zetten. Dit kan eventueel met 

samenwerking tussen verschillende gemeenten. 
- Bereikbare kernen door een slim en doordacht parkeerbeleid met duidelijke aanduiding 

van parkings. We zetten in op alle vervoersmiddelen en weren de auto niet zomaar uit 
het centrum. 

- Bij openbare werken komt er overleg met lokale middenstand en communicatie 
omtrent uitvoering en voortgang. 

- Op de website van de gemeente zal de ondernemerspagina verder aangevuld worden 
met links naar diverse informatieve sites zoals de hinderpremie van de Vlaamse 
overheid. 

- Er komt een reglement voor de spreiding en beperking van nachtwinkels.  
- We promoten de gemeente aan de hand van kennismakingspakketten voor jonge 

starters en via de scholen. 
- Vanuit de gemeente zal een aankoopbeleid gevoerd worden dat zoveel mogelijk gericht 

is op de lokale ondernemers teneinde de lokale middenstand blijvend te ondersteunen. 
- We gaan voor een aantrekkelijke inrichting van het publiek domein. Dit door 

bijvoorbeeld het aanbrengen van groenelementen, onderhoud van voetpaden en 
pleinen,… 

- Onze grotere bedrijven zijn een belangrijke werkgever en hebben een maatschappelijke 
impact in de gemeente. Zij zijn een bevoorrechte partner en we hebben blijvende 
aandacht voor hen. 

- Om economische groei mogelijk te maken, is er nood aan voldoende ruimte om te 
ondernemen en toegevoegde waarde te creëren. Daarom is het noodzakelijk de 
ontwikkeling van bijkomende bedrijfsruimtes voor KMO’s en de mogelijke uitbreiding 
van bestaande locaties te onderzoeken. Dit met de nodige aandacht voor kleinere 
KMO’s. 

- Blijvend ondersteunen van middenstandsverenigingen door bijvoorbeeld logistieke 
steun, kerstverlichting, subsidies,…. 

- We starten een  BIN-Z op. (Buurtinformatienetwerk KMO-zone). 
- Onze markt is een belangrijke troef. Het standgeld houden we betaalbaar en de markt 

blijft in Duffel-Oost.  
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We moeten inzetten op de leefbaarheid van onze land- en tuinbouw door ze te ondersteunen in de 
promotie en verkoop van hun producten. Dit alles kan kaderen in het ontwikkelen van een korte 
keten-traject. 
 
We willen een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige land- en tuinbouw mogelijk maken.  
De toekomst van onze land- en tuinbouw ligt in duurzaamheid en innovatie. 
 

 

 

 

- Overleg en ontmoeting met de sector door organisatie van een land- en tuinbouwraad 
waarop alle belanghebbenden worden uitgenodigd. 

- Informeren en sensibiliseren van land- en tuinbouwers rond bijvoorbeeld subsidies 
waar ze gebruik van kunnen maken. 

- Het promoten van verbreding naar niet-agrarische activiteiten zoals agrotoerisme, de 
verkoop van hoeveproducten, … 

- We willen de kennis van land- en tuinbouw bij de burgers verbeteren. Dit kan door 
schoolbezoeken, plattelandstoer,… . 

- Blijvende ondersteuning van onze land- en tuinbouwers : 
o Via de commissie tot vaststelling van schade aan teelten wanneer door overmacht 

(hittegolf, onweer, hagelslag, overstroming, vorst of langdurige periode slecht 
weer) schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en 
tuinbouwers in aanzienlijke mate kan verminderen.  

o Het organiseren van de Jaarmarkt. 
 

Doelstellingen 
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OPENBARE WERKEN EN MOBILITEIT 

Doelstellingen 

Duurzaam bouwen, verbouwen en onderhouden. 
 

- We investeren in onze kleuter- en lagere scholen en het GTID. Een duurzaam 
energiebeleid staat hierbij hoog op de agenda. Hiervoor kijken we zowel naar 
dakisolatie (school Mijlstraat), vervanging buitenschrijnwerk (‘t Kompas), als 
hernieuwbare energie (GTID), …..  

- We renoveren onze bibliotheek en plaatsen alvast een personenlift. De bibliotheek 
moet verder evolueren van een “boekerij” naar een voor iedereen toegankelijk 
informatiecentrum met adequate digitale voorzieningen.  

- We bouwen de gymhal. 
- We durven investeren om accommodatie voor recreatie en sportbeleving ook in de 

toekomst te verwerven en/of veilig te stellen.  
- We gaan volop voor de realisatie van een nieuwe fuifzaal.  
- We wensen ons Technisch Centrum energievriendelijker te maken. We vervangen 

alvast het buitenschrijnwerk van de aanpalende woningen. 
- We zetten verder in op “verledding” van de openbare verlichting en aanstralingen. 

Het gemeentehuis en omgeving worden prioritair aangepakt. 
- De site van de “Oude wasserij” van onze woonzorgcampus zal grondig bekeken worden 

in functie van een nieuwe bestemming.  
- Het Duffels erfgoed willen wij koesteren, bewaren en promoten. Een beheersplan voor 

de site van Kasteelruïne Ter Elst werd onlangs ingediend. We willen Ter Elst, na deze 
aanpassingswerken, opnieuw openstellen voor het publiek als leuke én unieke 
evenementenlocatie.  

- We maken ook werk van een duurzaam erfgoedbeleid met zowel aandacht voor ons 
roerend, onroerend als immaterieel erfgoed. We gaan hiervoor partnerschappen aan. 
We zorgen dat monumenten, objecten en geschriften goed onderhouden worden, dat 
hun geschiedenis verteld wordt en dat ze een rol zullen spelen binnen de lokale 
gemeenschap.  

- In samenspraak met de Kerkfabrieken en het Centraal Kerkbestuur moeten we 
nadenken over de her- of nevenbestemming van sommige kerken.  

- De gemeente bezit onbebouwde gronden. Anderzijds zijn gezinnen op zoek naar 
betaalbare bouwgrond. Deze gronden kunnen dus verstandig, doelgericht  en gefaseerd 
verkocht worden.  

- Met het oog op toekomstige functies en mogelijkheden, zullen we eigen niet-
strategische bezittingen of andere onroerende goederen actief evalueren en waarderen 
voor aan- of verkoop. 
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Voor een “Schoner Duffel”  : Investeren …. 

 

- We investeren in publieke plaatsen zoals parken en groene plekjes. We maken de 

parken eigentijdser en zorgen ook terug voor meer beleving. Dit kan o.a. door rust en 

chill-zones, evenementen, kleinschalige terreinen voor petanque, kubb, schaak,  …. 

- Een vaste openluchtkiosk brengt muziek, theater, kunst…. dicht bij de mensen. Het 

Muggenbergpark is hiervoor de ideale locatie.  

- De omgeving van de nieuwe Netebrug moet gezien worden als het nieuwe hart van de 

gemeente. Het is dan ook cruciaal om te waken over de publieke invulling zodat die 

ganse omgeving, voor de Duffelaars maar ook voor de bezoekers, een aangename plek 

wordt om te verblijven.  

- Ook de opwaardering van het G. Van der Lindenplein zal in het kader van ruimte voor 

groen en publieke beleving van grotere betekenis zijn.   

- Na de afwerking van de PLAZA  nemen we het Perwijspark aan de Handelsstraat onder 

handen. Dit moet met de komst van de nieuwe brug heraangelegd worden en een 

toegankelijke, grote groene ruimte worden die aansluit op het Kapelplein. 

- De speelplaatsen van onze gemeentelijke scholen worden gedeeltelijk onthard en 

omgetoverd tot groene speeltuinen.  

- Er moeten meer rust- en ontmoetingsplaatsen komen met o.a. vaste zitbanken en 

groen in de wijken, nabij de verschillende scholen, nabij de Kunstfabriek, op de 

begraafplaatsen, …  

- Duffel is de vorige decennia uitgegroeid tot de “Bloemengemeente” in de regio. We 

geven hieraan een nieuwe impuls. 

- Aantrekkelijke inrichting van het publiek domein. Aanbrengen van groenelementen, 

onderhoud voetpaden en pleinen,… 
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EN …. “Net en Proper” ! 

 

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

en met mankracht alleen totaal onbetaalbaar. De expertise van onze groendienst is erg 

groot, dat hebben ze ook decennialang bewezen. Toch vergt een milieuvriendelijke 

onkruidverdelging bijkomende opleidingen en investeringen in medewerkers, sociale 

tewerkstelling, technische benodigdheden en verantwoorde producten.  

- We stimuleren inwoners die kleine stukjes openbare grond zelf willen onderhouden. 

Wij zetten daar een compensatie of beloning tegenover. (gratis compost, 

InDuffelbonnen  of onderhoudsmateriaal…) 

- We verlenen logistieke steun aan verenigingen bij natuurherstel en/of 

beheersmaatregelen van onze eigendommen.   

- De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten op het openbaar domein zal alleen maar 

resultaat opleveren door actieve bestrijding en strikte handhaving.  

o Enerzijds gaan we voor een doorgedreven sensibilisatie via de 

“Mooimakers”-actie. Daarbij willen we iedereen, maar vooral 

jeugdbewegingen,  wijkverenigingen, onderwijs, ….betrekken.  

o Anderzijds zorgen we voor een effectieve bestraffing van de daders door te 

werken aan een nieuw doordacht vuilbakkenplan, verhoogde pakkansen én 

mobiele camera’s.  

- Via een aangepast bermbeheersplan streven we enerzijds naar meer bloemrijke 

bermen en  meer biodiversiteit voor planten en dieren, anderzijds naar een economisch 

efficiënt onderhoud met bijzondere aandacht voor de veiligheid. 
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De verzuchtingen van onze Duffelse inwoners rond de steeds toenemende fileproblematiek in Duffel 

zijn zeer reëel en zeer concreet. De belangrijkste en meest ingrijpende bouwwerf de volgende jaren 

wordt ongetwijfeld de verplaatsing en verhoging van de huidige Netebrug. Deze omgeving moet 

gezien worden als het nieuwe, toekomstige hart van de gemeente. Het is dan ook cruciaal om te 

waken over de publieke invulling ervan. Zo wordt deze ganse omgeving voor de Duffelaars, maar ook 

voor de bezoekers, een aangename plek om te verblijven. Anderzijds moet alles op alles worden 

gezet opdat deze nieuwe kruispunten voor iedereen de verkeersveiligheid verhogen en de files 

verkorten. 

Veilige straten zijn belangrijk. Elke inwoner, van jong tot oud, moet zich met een gerust hart kunnen 

verplaatsen. Voetgangers en fietsers zijn voor ons het uitgangspunt. Dit wil niet zeggen dat we de 

auto verbannen. Verder blijven we ook ijveren voor een sterk en beschikbaar openbaar vervoer. 

Doelstellingen 

Onze nieuwe Netebrug. 

Door de vervanging van de brug aan het gemeentehuis wordt de ganse omgeving hertekend:  

- Extra, duurzame parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving. 

- Zo weinig mogelijk plaatsen waar fietsers de rijbanen kruisen. 

- De nieuwe verbinding tussen enerzijds het park aan het Gemeentehuis en het 

Muggenbergpark, anderzijds tussen Perwijspark en Waterlink-bekkens, mag meer zijn dan 

alleen maar een onderdoorgang van een jaagpad.  

- Voor de heraanleg van de Kiliaanstraat gaan we in overleg met de middenstand.  
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Nieuwe Voet- en Fietspaden. 

Het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer en pas als laatste persoonlijk vervoer) is niet 
nieuw. Onze bijzondere aandacht gaat daarom naar extra investeringen in veilige, maar ook 
comfortabele fiets- en obstakelvrije voetpaden. 

- Mechelsebaan : tussen Katelijnsesteenweg en grens met Sint-Katelijne-Waver. 

- Hondiuslaan : Van Netebrug tot Spoorwegtunnel. 

- Nieuwe Netebrug : een vlotte en veilige verbinding tussen Duffel-Oost en Duffel-West. 

- Nieuwe Netebrug : de doortrekking van de jaagpaden langsheen  de beide Nete-oevers onder de 
nieuwe Netebrug. 

- Lintsesteenweg : tot aan Roetestraat. 

- Walemstraat en deel Notmeir tot aan de grens met Rumst.  

- Mijlstraat : van kerk tot Oude Liersebaan. 

- Oude Liersebaan : een veilige oversteekplaats in overleg met het Gewest voor fietsers en 
voetgangers vanuit de Binnenweg naar de Mijlstraat.  

- Trage Wegen : In  samenspraak met eigenaars en aangelanden worden tracés onderzocht en 
aangelegd, in principe echter steeds zonder juridische procedures of onteigeningen. 

- Bij (her)aanleg besteden we extra aandacht aan mensen met een beperking (rolstoelgebruikers, 
slechtzienden, …). 

- Er moeten comfortabele fietsenstallingen bijkomen om fietsen naar onze winkels en diensten 
(scholen, woonzorg, …) aan te moedigen. Met de actie ‘Stap en Trap’ promoten we de fiets als 
ideaal vervoermiddel om boodschappen te doen bij de lokale handelaar en eens stil te staan bij 
ons verplaatsingsgedrag.  

- De jaagpaden op beide Nete-oevers zijn fantastische, recreatieve paden voor wandelaars en 
fietsers. De maximumsnelheid is en blijft 30 km/uur !  

- We onderzoeken de mogelijkheden van “openbare fietsen”. 

Een Tweede Netebrug ? 

 

- De mobiliteit in Duffel moet beter. De verhoging van de bestaande Netebrug is een opportuniteit 

die we, samen met de Vlaamse overheid, maximaal gaan benutten.  

- Zo onderzoeken we o.a. ook of een bijkomende Netebrug een duurzame oplossing kan bieden om 

het doorgaand en zwaar verkeer buiten onze dorpskernen te houden. Dit moet uiteraard 

verkeerskundig, financieel en ecologisch onderbouwd zijn. 

- Ook pleiten we bij de Vlaamse overheid voor een betere verbinding tussen de ring van Lier (R16) 

en de ring van Mechelen (R6) via de as N108-N14 (Oude Liersebaan –Mechelbaan ). Op die 

manier kan heel wat transit verkeer uit onze dorpskern gehouden worden. 
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Parkeren. 

 

- We wensen vlot bereikbare kernen met een slim en doordacht parkeerbeleid. We zetten in op 

alle vervoersmiddelen en weren de auto niet zomaar uit het centrum. 

- De parking achter de Sint-Martinuskerk en de Kiliaanstraat (Louis Selsplein) wordt verder 

uitgebreid zodat er niet alleen meer parkeerplaatsen bijkomen, maar ook extra toegangen voor 

de handelspanden in de Kiliaanstraat.  

- We onderzoeken optimale plaatsen voor laadpalen. 

- Onze parkings moeten extra gepromoot en bewegwijzerd worden. 

- In samenspraak met de bewoners bekijken we of het beurtelings parkeren nog noodzakelijk is. 

- We onderzoeken hoe we de parkeermogelijkheden in Duffel-Oost (evenementen , markt, …) 

kunnen heroriënteren/verplaatsen/uitbreiden. 

- We optimaliseren de inname van het openbaar domein om misbruiken te voorkomen. 

- Het is logisch dat bij nieuwe bouwprojecten de nodige parkeerplaatsen ook effectief worden 

voorzien. 

 

 

Openbaar vervoer en Toegankelijkheid. 

 

- Het aanbod en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer dreigt te verminderen terwijl de 

nood steeds hoger wordt: 

- enerzijds voor ouderen, mindervaliden en mensen in armoede.  

- anderzijds  vanuit het oogpunt van een duurzame mobiliteit.  

- Met verbazing stellen wij vast dat De Lijn-verbinding met Mechelen, maar vooral met het nieuwe 

ziekenhuis, mogelijk wordt afgebouwd. Integendeel : een verhoogde frequentie is noodzakelijk.  

Wij moeten trachten dit, met alle partijen binnen de vervoerregio, om te keren. Wij vinden betere 

busverbindingen binnen onze gemeente en met het nieuwe ziekenhuis absoluut noodzakelijk.  

- We ijveren voor een bushalte aan het woonzorgcentrum. 

- We volgen, met méér dan aandacht en interesse, het proefproject van de “Flexbus” binnen onze 

regio.    

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

mensen in een rolwagen. We hernemen de gesprekken hierover met Infrabel.  

- We blijven autodelen promoten. 
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Verkeersveiligheid en Handhaving. 

 

Het concreet vaststellen en bestraffen van overtredingen komt de veiligheid ten goede. 

Daarom zijn er nu al zes bijkomende ANPR-camera’s geplaatst. Ook werd het politietoezicht 

verhoogd. 

- Onlangs hebben we al het doorgaand vrachtverkeer in gans “Centrum-West” verboden. 

Via de nieuwe camera’s en verhoogd politietoezicht kunnen we dit handhaven. 

- Doorgaand vrachtverkeer in de Mijlstraat moet verboden worden.  

- We verhogen nu reeds het politietoezicht op het foutief parkeren (o.a. plaatsen voor 

personen met een handicap).   

- We verrichten meer en gerichte snelheidscontroles in Duffel met extra aandacht voor 

de schoolomgevingen.  

- De omgeving van al onze Duffelse scholen moet nog fietsvriendelijker en veiliger 

worden.  

- We realiseren een “Nijntjesroute” in Duffel-West om jonge kinderen veilig naar en van 

de school te brengen. 

- We blijven het “MEGA”-project met BODUKAP ondersteunen. 

- De maximumsnelheid op de jaagpaden blijft 30 km/uur. 

- De omgeving residentie Cardijn/Kofschip wordt hertekend met bijzondere aandacht 

voor de verkeersveiligheid. 

- Het sneeuwvrij houden van fietspaden blijven we heel belangrijk vinden. 

- We onderschrijven het SAVE-charter. (Daarmee wil de vzw Ouders van Verongelukte 

Kinderen (OVK) de Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar strijd tegen de 

(nog steeds) te grote verkeersonveiligheid in ons land.) 
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Doelstellingen 

Een actief en proper hemelwaterbeleid. 
 
Bij een voortgaande klimaatverandering zal wateroverlast alleen maar toenemen. Hier moet 

dus dringend nog meer aandacht aan besteed worden. 

- We bouwen onze duurzame visie op hemelwaterafvoer verder uit en vertalen dit in een 

globaal hemelwaterplan.  

- We gaan voor opvang, retentiebekkens en infiltratie van regenwater, ook op ons 

openbaar domein. 

- We geven terug meer ruimte aan water, waardoor ook de buffercapaciteit stijgt 

(Wouwendonksebeek, Arkelloop, ….). 

- We recupereren regenwater door het af te koppelen van de riolering.  

- Het ophouden van hemelwater aan de bron is de eerste stap om overlast te voorkomen 

(groendaken, hemelwaterputten, vijvers, wadi’s,…).  

- Omgevings- en verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige verordeningen zullen 

hiertoe eveneens ingezet worden. 

- De MEGA-pompen aan de Netedijken zijn sedert 2003 essentieel voor onze veiligheid 

bij hoogwater. Ingevolge de klimaatverandering dienen we preventief de 

oppompcapaciteit aan  de Wouwendonksebeek en het Zuiveringsstation te verhogen.  

 

 

Een versneld afvalwaterbeleid. 

 

Indien we de milieu/klimaatdoelstellingen inzake afvalwater willen halen, moeten we méér dan 

een tandje bijsteken. Dit kan alleen maar door een meer doorgedreven en héél intense 

samenwerking met VMM, Aquafin, PIDPA, Provincie, buurgemeenten, …  

- We maken een gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). De noodzakelijke 

rioleringsprojecten worden opgelijst en er wordt een timing opgemaakt. 

- Duffel was tien jaar geleden een van de eerste gemeenten waar, op grootschalige wijze, 

installaties voor “Individuele Behandeling van Afvalwater” (IBA’s) werden geïnstalleerd. 

Dit op plaatsen waar nooit een riolering zou komen.  Deze studie zullen we hernemen. 

Hiermee kunnen eventueel individuele lozingspunten in kwetsbare, waardevolle en/of 

natuurgebieden (Arkelloop, Goorbosbeek,…) verwijderd worden. 
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Een begraafplaats is een plek waar je waardig afscheid kan nemen. 
Een plek waar iedereen die er nood aan heeft tot rust kan komen, kan bezinnen of herinneringen kan 
ophalen. 

 
 

 

 

Doelstellingen 

- We blijven lobbyen voor de bespoediging van de heraanleg van de Mechelbaan. 

Tegelijkertijd koppelen we het regenwater af van de riolering, vernieuwen we  deze 

riolering en breiden deze verder uit tot aan de grens met Sint-Katelijne-Waver. 

- De centrale collector en lokale randrioleringen onder de Hondiuslaan zijn aan 

vervanging toe en zullen we zo snel mogelijk vernieuwen. 

- In de Lintsesteenweg wordt de riolering verlengd richting Lint. 

- In de Mijlstraat trekken we de riolering door tot aan de Oude Liersebaan. 

- Via een nieuwe riolering in de ganse Binnenweg verbinden we de hele regio Mijlstraat 

met het zuiveringsstation (via Duffel-Oost). 

- Gezien de versnelde realisatie van deze grootschalige projecten, de bijkomende 

administratieve en logistieke taken, onderzoeken we op korte termijn de samenwerking 

binnen inter/bovengemeentelijk verband. 

- We zetten in op realisaties in samenwerking met onze naburige gemeenten, o.a : 

o Notmeir en Walemstraat met Rumst. 

o Lintseheide met Sint-Katelijne-Waver. 

o Laatste stuk Lintsesteenweg met Lint. 

 

 

- Onze begraafplaatsen moeten evolueren naar landschapsparken met wandelpaden. 
- Ze moeten kleurrijker, groener en onderhoudsvriendelijker worden. 
- We zorgen ook dat ze rolstoeltoegankelijker worden. 
- We breiden de strooiweide uit en plaatsen een gedenkboom. Aan deze boom worden, 

ter herinnering aan de overledenen, blaadjes met hun naam bevestigd. 
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NATUUR,LEEFMILIEU EN KLIMAAT 

Het is de wens van het nieuwe bestuur om te ijveren voor een mooie, gezonde  gemeente waar veel 

groen, open ruimte, biodiversiteit en duurzaamheid in al hun facetten op de voorgrond staan. Omdat 

natuur, leefmilieu en klimaat niet gebonden zijn aan onze gemeentelijke grenzen is samenwerken 

met verschillende specialisten en actoren aangewezen. Prioritair maken we werk van duurzaamheid, 

landschapsbeheer, open ruimte en handhaving. 

 

 

 

Doelstellingen 

- Samenwerken met IGEMO rond Burgemeestersconvenant. 
- Samenwerken met IVAREM rond recyclage en hergebruik. 
- Samenwerken met Provincie, Natuurpunt, Regionaal landschap Rivierenland, Kempens 

Landschap en andere stakeholders.  
- Sensibilisering en handhaving rond zwerfvuil en andere milieuvervuiling. Jeugd- en 

wijkverenigingen betrekken bij het proper houden van Duffel. 
- Begraafplaatsen stapsgewijs omvormen tot toegankelijke landschapsparken. 
- Herinrichten Perwijspark  en onder de nieuwe Netebrug een verbinding leggen tussen het 

Muggenbergpark en omgeving Gemeentehuis. 
- Promoten van de korte keten-economie. De kwaliteiten en expertise van lokale 

voedselproducenten zijn te weinig bekend.  
- Inzetten op deelwagens en laadpalen voor elektrische wagens.  
- Samenwerken met energie-coöperatieven.  
- Groendaken, groengevels, open Wadi’s, ondergrondse parkings, beplanting en 

doorwaadbaarheid bij grotere nieuwbouwprojecten.  
- Ontsluiting Goorbosbeekvallei. 
- Zowel in Duffel Oost als West onderzoeken waar we kunnen ontharden (teruggeven van 

verharde stroken aan de natuur).  
- Voorbeeldfunctie vanuit gemeente: Focus op duurzaamheid bij aankopen materiaal, 

onderhoud openbare ruimte  en patrimoniumbeheer.  
- Initiatieven nemen ter verhoging van de biodiversiteit. 
- Accenten leggen bij omgevings- en verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige 

verordeningen met betrekking tot hemelwaterbeleid. 
- Zones afbakenen die in aanmerking komen voor bebossing.  
- Draagvlak zoeken voor het uitbreiden van trage wegen.  
- Samenwerking met de Vlaamse milieu-inspectie rond mogelijke hinder door Klasse I 

bedrijven.   
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ONDERWIJS EN BIBLIOTHEEK 

 

De vier Duffelse gemeentescholen krijgen een steeds meer diverse leerlingenpopulatie en de 

gevolgen van het M-decreet zijn een hele uitdaging voor ons onderwijzend personeel.  We moeten 

zorgen dat onze scholen kunnen inspelen op de hedendaagse onderwijsnoden. 

Als lokale overheid willen we de burgers aanmoedigen om levenslang te blijven leren. De bibliotheek 

moet hierin een cruciale taak opnemen. Ook de Kunstfabriek blijft hier een belangrijke plaats 

innemen. 

 

 

 

 

Doelstellingen 

- We investeren in de materiële en infrastructurele noden van onze gemeentelijke scholen. 

- We zetten in op de vergroening van de speelplaatsen. 

- We zetten in op de zorg voor de leerling zodat hij ondanks de drempels toch tot leren kan 

komen en zijn talenten verder kan ontwikkelen. De zorgleerkrachten en 

zorgcoördinatoren zullen een centralere plaats krijgen in de individuele begeleiding van 

het kind. 

- Het flankerend onderwijsbeleid, zoals huiswerk- en studiebegeleiding door vrijwilligers, 

wordt verder uitgebouwd. 

- Initiatieven die oefenmogelijkheden creëren voor anderstaligen worden ondersteund. 

- Netoverschrijdende ondersteuning blijft behouden. 

- De Kunstfabriek blijft laagdrempelig toegankelijk voor de Duffelaars, ook voor de meest 

kwetsbaren in onze samenleving. 

- In de Kunstfabriek bouwen we de muziek-, bewegings- en kunsteducatie voor kinderen 

verder uit door samen te werken met andere actoren. 

- Bij de volledige renovatie van de Bib houden we rekening met de toegankelijkheid voor 

iedereen. 

- De Bib als open huis en als ontmoetingsplaats van waaruit we er ook voor willen zorgen 

dat iedereen mee is in de digitale wereld. 

- Voor de studenten voorzien we in overleg met de jeugd (eventueel bijkomende) 

studieplekken. 

- We ondersteunen de groepen en verenigingen die vorming en opleidingen geven in de 

Bib. 

- Op verschillende plaatsen zullen we wisselboekenhuisjes plaatsen. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 

De omgeving waarin we wonen is een belangrijke factor voor het welbevinden en de gezondheid van 

onze bewoners. Er is enerzijds behoefte aan open ruimte met plaats voor fauna, flora, rust en 

recreatie. Tegelijk is er behoefte aan een plek waar het aangenaam wonen is met plaats voor sociale 

interactie en nabijheid van openbare voorzieningen, scholen, winkels en groen.  

Een goede ruimtelijke ordening dient ook rekening te houden met de gevolgen, nu en in de 

toekomst, van de klimaatverandering. Door gebrek aan groen, teveel verharding en concentratie van 

gebouwen ontstaan zones met duidelijke verhoogde temperatuur (hittekernen) en zones met 

wateroverlast.  

De laatste jaren zien we een stijging van alleenstaanden en eenoudergezinnen. Mensen willen langer 

zelfstandig wonen, de vergrijzing neemt steeds toe. Met deze demografische veranderingen dient 

rekening gehouden te worden bij het uittekenen van een goede ruimtelijke ordening.  

 

 

Doelstellingen 

- Behoud van het landelijk karakter en straatbeeld van Duffel, geen ongebreidelde 
appartementisering. Duffel blijft aangenaam om te wonen.  

- Behoud, en waar mogelijk uitbreiden, van open ruimte.  
- Leefomgeving en woningtypes moeten rekening houden met de vergrijzing en de toename 

van eenoudergezinnen en alleenstaanden.  
- Voortdurende aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering: Hittekernen in het 

centrum, doorlaatbaarheid van de bodem, vergroening kern, duurzaam bouwen.  
- Duidelijkheid rond regelgeving.  
- Opmaak van een “Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) open ruimte Duffel Oost en 

Mijlstraat”. Hierdoor zal de open ruimte in Duffel Oost en de Mijlstraat beter beschermd 
worden net zoals in Duffel-West. 

- Oprichten kwaliteitskamer, herschrijven van gemeentelijke verordening en uittekenen 
krijtlijnen rond kwaliteitsvol bouwen/wonen en parkeren.  

- Ontwikkelen toekomstvisie op lange termijn van bestaande gebieden waarbij ook 
gebieden worden betrokken aangrenzend aan onze gemeente in het kader van mobiliteit 
toegespitst op wandelaars en fietsers.  

- De komst van de nieuwe Netebrug gebruiken om ook de oeverzones van de Nete te 
optimaliseren op gebied van natuur, recreatie  en wonen.  

- We verfijnen de  communicatie rond individuele dossiers m.b.t. het toekennen van 
bouwvergunningen. 

- Het handhavingsbeleid vorm geven.  
- Een nieuwe parkeerverordening bij nieuwbouw met meer ondergronds parkeren en het 

ontmoedigen van het afkopen van parkeerplaatsen . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 22 

VEILIGHEID 

 

Duffel moet een veilige plek zijn om te werken en te wonen. Dat vereist een doordacht 

veiligheidsbeleid met slimme investeringen in zowel mensen als middelen. Naast ons politiekorps zijn 

onze inwoners een partner in de strijd tegen overlast en criminaliteit. Verkeersveiligheid is een 

absolute prioriteit. 

Bij de verplichte fusie van de gemeentelijke brandweerkorpsen tot hulpverleningszone Rivierenland 

is er binnen de zone weinig aandacht  gegaan naar het uitstekende werk van onze vrijwilligers, we 

willen dit verbeteren. De lokale verankering van de brandweer blijft ontzettend belangrijk. Onze 

brandweer staat dicht bij de Duffelaar, die nabijheid mag niet verloren gaan. We centraliseren onze 

hulpverlening in de brandweerkazerne.  

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

- Uitrol van een vast ANPR-cameranetwerk (nummerplaatherkenning) en inzet van mobiele 

ANPR-camera’s. 

- Opstart van buurinformatienetwerken (BIN). Op deze manier worden inwoners belangrijke 

partners in de bestrijding van inbraken. 

- Administratieve lasten voor de wijkwerking verschuiven zodat agenten opnieuw meer 

inzetbaar zijn in onze wijken.  

- Opstart van een politie-fietsteam om de zichtbaarheid te verhogen. 

- Meer samenwerking met verschillende politiekorpsen voor specifieke politietaken zoals 

bv. slachtofferbegeleiding. 

- Bestraffing van overlast. 

- Inzet van mobiele camera’s voor de bestrijding van sluikstorten en andere vormen van 

overlast. 

- Meer controles op snelheid binnen de bebouwde kom en specifiek schoolomgevingen. 

- Trajectcontrole op de Beukheuvel. 

- Opstart van het Bureau van Vrijwilligers binnen de brandweerzone om de betrokkenheid 

van onze vrijwilligers te vergroten. 

- Brandweer, politie en Rode Kruis samenbrengen tot één centraal hulpverleningscentrum 

in de brandweerkazerne. 

- We verdiepen de huidige samenwerking met onze noodplancoördinator. 
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VRIJE TIJD 

De socio-culturele verenigingen zijn een belangrijke schakel in het Duffelse vrije-tijdslandschap. De 

vele vrijwilligers moeten door ons blijvend aangemoedigd worden om de Duffelaars actief en passief 

te laten participeren. 

De Plaza als gemeenschapscentrum moet een zeer ruim en gevarieerd aanbod van cultuur brengen 

voor elke leeftijd en openstaan voor onze Duffelse  verenigingen, scholen, bedrijven,… 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

- Het subsidiereglement wordt geëvalueerd en in samenspraak met de verenigingen 

aangepast. 

- De infrastructuur wordt zo veel mogelijk ter beschikking gesteld van de verenigingen. 

- De uitlening van gemeentelijk materiaal blijft een belangrijke ondersteuning van onze 

verenigingen. We kopen weloverwogen materiaal aan in functie van de noden. 

- We houden de regie over de kwaliteit en de hoeveelheid van openluchtevenementen en 

privé-initiatieven. De veiligheid van onze evenementen is een prioriteit. 

- De Plaza als gemeenschapscentrum is in de eerste plaats gericht op eigen inwoners en 

vereningingen. 

- De Plaza moet ook openstaan voor diegenen die minder kansen hebben om deel te 

nemen aan cultuur. 

- We brengen alle kunstvormen (woord, muziek, dans,…) dicht bij onze bewoners en we 

ondersteunen de initiatieven die ervoor zorgen dat kunst meer aanwezig is in Duffel. 

- We bouwen een kiosk in het park. 

- Na de nodige werken maken we Kasteel Ter Elst terug toegankelijk. 

- We gaan de nodige intergemeentelijke partnerschappen aan om een erfgoedbeleid uit te 

werken voor roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. 
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De jeugd is onze toekomst. Als gemeente willen wij hen alle kansen en middelen bieden om al hun 
talenten ten volle te  ontwikkelen.  We willen elk kind en elke jongere mee laten genieten van het 
jeugdaanbod. Daarom is het belangrijk dat we als gemeente blijvend aandacht besteden aan de 
toegankelijkheid van het aanbod voor iedereen. 

 
 
 
 
 
 

Doelstellingen 

- Onze jeugd moet de ruimte en mogelijkheid hebben om te fuiven in eigen gemeente 
daarom willen we werk maken van een nieuwe fuifzaal met aandacht voor veiligheid, 
geluid, inplanting en akoestiek. Participatie wordt voorzien door de oprichting van een 
werkgroep.  

- Voorzien van een ruim en kwalitatief aanbod aan vakantie-initiatieven die op mekaar zijn 
afgestemd o.a. Pasvit, Speelpleinwerking. 
Hierbij gaat extra aandacht naar beleving en verwachtingen van onze kinderen en naar 
specifieke doelgroepen. 

- Wandellus voor peuters en kleuters nabij De Locht. 
- Jongeren willen in toenemende mate betrokken worden bij het beleid. Door in te zetten 

op inspraak door en via de jeugdraad kunnen we ervoor zorgen dat georganiseerde en 
niet-georganiseerde jeugd hun stem kunnen laten horen en mee kunnen participeren in 
het beleid.  

- Meerjarenplan speelpleinvernieuwing wordt verdergezet met aandacht naar groene en 
schaduwrijke plekjes en avontuurlijk spelen. 

- Rust- en chillzones waar onze jeugd kan samenkomen en mekaar ontmoeten. 
- Duurzaam vernieuwen toestellen skatepark. 
- Jeugdverenigingen blijven ondersteunen, zowel financieel als materieel. 
- We zetten verder in op jeugdwelzijnswerk. Zo kunnen we blijvend aandacht besteden 

aan kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 
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De geboorte van een kind geeft het leven een ander ritme en nieuwe verantwoordelijkheid. We 
zetten als gemeente mee in op het informeren van ouders in spe en trekken deze lijn door na de 
geboorte. Door ontmoetingen met en door jonge ouders mogelijk te maken, geven we kersverse 
ouders die op zoek zijn naar informatie een steuntje in de rug en brengen we ze in contact met 
anderen in een gelijkaardige situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

 

- Bij het Huis van het Kind kan men terecht met gezinsvragen. 
Dit centraal punt bundelt:  

o alle opvanginitiatieven. 
o private kinderopvang, openbare kinderopvang, onthaalouders. 
o biedt ouders objectieve en neutrale ondersteuning in hun zoektocht naar een 

gepast kinderopvanginitiatief.  
o Consultatiebureau voor gezinsondersteuning van “Kind en Gezin”. 

- Kwaliteitsvolle kinderopvang is voor vele ouders onmisbaar om werk en gezin te 
combineren.  Daarom ondersteunen we een doordacht subsidiebeleid voor 
kinderopvanginitiatieven. 

- Samen met de partners kunnen we via die weg nog sterker inzetten op ontmoeting, 
hulpverlening, jongereninformatie en acties tegen kansarmoede bij kinderen.  

o Belangrijk hierbij is ook dat ouders, gezinnen en kinderen via dit centrale punt 
indien nodig hun weg vinden naar de gepaste dienstverlening en kunnen 
achterhalen welke rechten ze hebben en voor welke hulpverlening ze in 
aanmerking komen.  

o Die informatie wordt op een neutrale en objectieve manier ter beschikking 
gesteld. 

o We blijven kinderopvang in onze gemeente steunen. 
 

 



 
 

 26 

Als lokaal bestuur willen we zoveel mogelijk inwoners op een kwaliteitsvolle manier levenslang aan 
het sporten krijgen. Het beleid moet sport toegankelijk en bereikbaar maken voor alle Duffelaars. 
Sport is niet enkel het doel op zich. Sport bevordert immers niet alleen de gezondheid maar ook onze 
sociale vaardigheden en het verhoogt de levenskwaliteit,… . Duffel telt een groot aantal 
sportverenigingen en aanvullende initiatieven en die verdienen waardering. 
 

Doelstellingen 

 

Infrastructuur. 
 
Duffelaars dienen terecht te kunnen in goed onderhouden en kwalitatieve sportinfrastructuur 
in de eigen gemeente. Het is immers de basisvoorwaarde om te kunnen sporten. We gaan voor 
een hedendaagse, duurzame en veilige sportinfrastructuur en geven letterlijk ruimte aan sport.  
 

- De bestaande infrastructuur wordt stelselmatig verduurzaamd en gemoderniseerd 
met bijzondere aandacht voor de veiligheid. 

- We voorzien in bijkomende recreatiegebieden zodat sport toekomstmogelijkheden 
blijft behouden in Duffel. 

- Samenwerkingen tussen clubs en de gemeente verhogen de 
investeringsmogelijkheden. 

- We bouwen de gymhal. 
- We voorzien een aanlegplaats voor kano’s. 
- Na de aankoop van de terreinen aan de Heidestraat blijken heel wat investeringen 

noodzakelijk. Samen met K.V.V.Duffel zetten we de vernieuwing van de 
sportinfrastructuur verder. 

- Opmaak langetermijnvisie voor sportcentrum Rooienberg om te komen tot een 
oplossing voor de atletiekpiste en de tribune. 

- We optimaliseren de invulling van ons gemeentelijk zwembad. (bijvoorbeeld 
ochtend- en baantjeszwemmen, nieuwe initiatieven,….) 
 

Participatie. 
 
Het beleid moet ernaar streven sport toegankelijk te maken voor alle Duffelaars. 
We zetten in op een breed en laagdrempelig aanbod met aandacht voor kwetsbare Duffelaars. 
Door de toenemende vergrijzing dienen we verder te investeren in levenslang sporten en 
bewegen. 
 

- Verder uitbouw van het charter Vrije tijd voor iedereen. 
- Clubs moeten we stimuleren om G-sport op te nemen in hun aanbod. 
- Infrastructuur moet de nodige aanpassingen krijgen om de toegankelijkheid te 

verhogen. 
- We passen beweging in binnen een volwaardig gezondheidsbeleid. 
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Duffel heeft heel wat troeven om toerisme aan te trekken! Het fort, Ter Elst, fietsen langs de Nete, 

dijktoerisme, het park,…. 

- We werken samen met andere gemeenten om elkaar te versterken en nieuwe 

initiatieven uit te werken. 

- Ons erfgoed zal meer in de kijker worden gezet. 

- De fietsostrade en de fietspaden naast de Nete moeten nog meer een aantrekkingspool 

worden. 

 

Doelstellingen 

Verenigingen. 
 
Onze sportverenigingen zijn uiteraard een belangrijke partner in het sportbeleid.  
De ondersteuning van deze verenigingen via een doelgericht subsidiebeleid is van essentieel 
belang om de kwaliteit te blijven garanderen. De gemeente wil immers de clubs aanzetten om 
samen te werken aan het sportbeleid. Sportclubs worden aangemoedigd tot professionalisering 
en om in te spelen op de nieuwe evoluties. 
 

- De gemeente maakt werk van een transparant systeem voor  erkenningen, subsidie en 
materiële ondersteuning. We bewaken de administratieve lasten. 

- Stimuleren tot samenwerking tussen de gemeente en de clubs en bij uitbreiding tussen 
clubs onderling. 

- Accent op kwaliteitsvolle jeugdwerking. 
- De sportdienst fungeert als centraal contact- en informatiepunt en werkt samen met 

verschillende partners. 
 
 
Aanvullende initiatieven. 
 
Meer en meer wordt er gekozen voor individuele sporten. Men wil sporten waar, wanneer en 
met wie men wil. Het beleid moet inspelen op deze nieuwe vormen van sport en beweging. 
Kleinschalige, laagdrempelige en buurtgerichte sport- en bewegingsinfrastructuur krijgt een 
plaats in onze gemeente. Sport speelt een belangrijke educatieve rol, scholen zijn hier een 
belangrijke partner. 
 

- Uitbouw van infrastructuur voor individuele sporters. 
- Initiatieven rond sport en gezondheid. 
- Organisatie van activiteiten voor scholen. 
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WELZIJN EN ZORG 

Vanaf 1 januari 2019 is de eenmaking tussen OCMW en gemeente een feit. Dankzij die 
samenwerking kunnen we het beleid van gemeente en OCMW beter op elkaar afstemmen. Op die 
manier kunnen we bepaalde tekortkomingen in het zorgaanbod detecteren, die we via een gerichte 
aanpak en de samenwerking met andere actoren efficiënt wegwerken.  
Voor onze burgers, in het bijzonder kwetsbare doelgroepen, is het soms moeilijk in dit 
welzijnslandschap de juiste weg te vinden.  
Samen zorgen we er met een geïntegreerd breed onthaal voor, dat elke burger die met een vraag zit 
en hulp zoekt, vlot zijn weg vindt in het bestaande aanbod. 
 

 

 
 
 
 

- Dankzij onze participatie in Eerstelijnszone Pallieterland, die bestaat uit Berlaar, Duffel, 
Lier, Nijlen en Ranst, kunnen we het gezamenlijke zorgaanbod in kaart brengen en onze 
krachten bundelen. We zetten in op een klantgerichte aanpak waarbij we focussen op de 
sterkte van cliënten en het sociale netwerk.  

- We behouden de koers van sociale tewerkstelling: een job is de beste manier om uit de 
armoede te blijven, eigenwaarde te creëren en een sociaal netwerk op te bouwen. 
Armoede voorkomen blijft prioritair. Daarom zetten we samen in op heel gericht werken 
rond  armoedeproblematiek met scholen, kinderopvang en jeugdverenigingen.  

- De stijgende kansarmoede bij kinderen is en blijft een aandachtspunt dat we in het brede 
jeugdbeleid meenemen. We hebben al onze sociale partners, waaronder ook de scholen, 
en Duffelse verenigingen nodig om deze armoede om te zetten in kansen.  

 
o Dat doen we onder meer door in te zetten op de verdere uitbouw van de 

Vrijetijdspas. 
o Met het project “brugfiguur” willen we armoede opsporen, in kaart brengen en 

een actieplan opmaken. 
o Toegankelijke en flexibele kinderopvang blijven we ondersteunen. 
o Ook initiatieven zoals NT2, Sprang, … blijven we ondersteunen. 

  
- We leggen in ons sociaal beleid steeds de nodige discretie aan de dag en dragen 

laagdrempeligheid hoog in het vaandel. Er moet blijvend ingezet worden op het 
begeleiden van mensen met schulden zodat ze uit hun vicieuze cirkel geraken. 

 

Doelstellingen 
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- Voldoende aandacht wordt er gegeven aan onze ouderenzorg.  

o We houden de prijs van het woonzorgcentrum betaalbaar.  
o We blijven het overleg met alle zorgpartners stimuleren. 
o Het woonzorgcentrum wordt verder uitgebouwd 

▪ Een lokaal dienstencentrum wordt uitgebouwd, waar senioren en 
verenigingen, vormingen kunnen volgen, lezingen kunnen bijwonen, zelf 
activiteiten kunnen organiseren of gezellig samen iets kunnen drinken. 

• Hier gaan we in gesprek met de overheid om “groen licht te 
krijgen” om zo de nodige subsidies te verkrijgen. 

▪ Dit Lokaal Dienstencentrum willen we combineren met het “Huis van het 
kind” 

 
- Onze Duffelse ouderen kiezen meer en meer om langer thuis te blijven. 

Het dienstverleningsaanbod moet ook daarom ruim genoeg zijn: thuiszorg, mantelzorg, 
maaltijden aan huis, dagopvang, personen alarmen... 

▪ Vanuit onze “Diensten Cheque Onderneming” (DCO) willen we bekijken 
of we naast de poetsdienst ook andere diensten kunnen aanbieden. 

▪ We blijven onze goed draaiende mindermobielencentrale (MMC) 
ondersteunen.  

- We herbekijken de voorwaarden voor een mantelzorgpremie. 
- We blijven investeren in ouderenzorg en onderzoeken samen met onze partners de nood 

aan extra assistentie/service woningen in onze gemeente. 
- De site van de “Oude wasserij” van de woonzorgcampus zal bekeken worden om een 

nieuwe bestemming te geven.  
- We kiezen voor een inclusief beleid waarin de specifieke behoeften van burgers met een 

beperking binnen elk beleidsdomein vanzelfsprekend zijn. Het G-Overleg is hier de 
bevoorrechte gesprekspartner.   

- We zetten een netwerk op rond werkgelegenheid, met de focus om mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden. 
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Het lokaal bestuur en de verschillende actoren uit de gezondheidssector stemmen hun werking reeds 
op elkaar af. Via o.a. LOGO (loco-regionaal gezondheidsoverleg) werken we samen met andere lokale 
besturen rond de aansturing en realisatie van de doelstellingen voor een gezonde gemeente.  
We streven naar een drugsvrije samenleving.  
 
 

 

 
 

 
- We ondertekenen het charter van “GEZONDE GEMEENTE”. 
- Speelpleinen maken we rookvrij.  
- We ondersteunen de Gezondheid en Welzijnsraad om initiatieven te organiseren met als 

thema “GEZONDHEID”. 
- Link tussen sport en gezondheid blijft bewaard. 
- We ondersteunen de Vlaamse preventie- en bewustmakingscampagnes. 
- Participatie in Eerstelijnszone Pallieterland. 
- Een prominente rol in de Zorgraad. 
- In samenwerking met de BODUKAP–Gemeenten blijft de lokale politie extreem 

waakzaam wat betreft drugs. 
o Sensibilisering via de scholen (MEGA-project). 
o Drugcontroles.  

 
 

Doelstellingen 
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Ouderen vormen een belangrijke en groeiende groep van onze bevolking. 

Jonge senioren leiden vaak nog een zeer actief leven. We willen rekening houden met hun 

behoeften. Hun  ervaring en kennisoverdracht is zeer belangrijk en we willen hier op inzetten. 

Wij moeten  inspelen op de noden en verwachtingen van de verschillende deelgroepen, jonge en 

oudere senioren. Dit doen we door het ontwikkelen van een gevarieerd aanbod aan diensten en 

ondersteuning. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Doelstellingen 

- Wij moeten zorg bieden aan de ouderen op gebied van wonen en voorzien in de 

mogelijkheden tot alternatieve woonvormen. 

- Een ruimer aanbod betaalbare woonvormen voor ouderen moet ontwikkeld worden, dit 

kan in samenwerking met andere actoren. 

- We zorgen als bestuur voor een divers aanbod en de verdere ontwikkeling van de 

zorgcampus, waar uitbreiding tot thuiszorg, kortverblijf en een residentieel aanbod elkaar 

versterken. 

- Het woonzorgcentrum moet een open huis zijn waar jong en oud elkaar kunnen 

ontmoeten. 

- De uitbouw van buurtwerk en het lokaal dienstencentrum zijn nodig om eenzaamheid 

tegen te gaan en om via vrijwilligers allerlei activiteiten te organiseren. 

- De senioren hebben inspraak via de seniorenadviesraad. De verenigingen kunnen daar 

met elkaar in overleg gaan en indien nodig initiatieven op elkaar afstemmen. 
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WONEN 

 
De woonkwaliteit is belangrijk voor het welzijn en de veiligheid van onze inwoners. We bewaken 
deze woonkwaliteit via de verdere uitbouw van de woonwinkel. 

 

 

Doelstellingen 

 
- Een conformiteitsattest voorleggen wanneer we een huurwaarborg uitkeren voor sociaal 

kwetsbare gezinnen. 
- Samen met IGEMO bestrijden we leegstand en verwaarlozing.  
- We participeren opnieuw in  het project “Wonen Langs Dijle en Nete” (subsidie project 

BVR 4.0). We streven naar een divers en betaalbaar woonaanbod. 
o Betaalbaar woonaanbod in functie van de noden. 
o Werken aan kwaliteit van het woningenpatrimonium. 
o Als gemeente informeren, adviseren en begeleiden van inwoners. 
o We blijven “Duurzaam wonen” promoten. Dat is ook heel belangrijk in 

het kader van de klimaatverandering. 
o We zetten in op nieuwe woonvormen en waar mogelijk willen we dit 

beleidsmatig ondersteunen. 
o Betaalbaar wonen voor jongeren moet voldoende kansen krijgen. We 

denken hier vooral aan de mogelijkheid om een deel van de sociale 
woningen als koopwoningen te bouwen. Starters krijgen hierdoor meer 
kansen om in Duffel te blijven wonen. 

o In de kern moet er voldoende groen aanwezig zijn en in de 
buitengebieden moet lintbebouwing vermeden worden. 
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Elke Duffelaar droomt van een kwaliteitsvolle en betaalbare woning op maat en in een aangename 

leefomgeving. Door de strategische ligging van Duffel zijn woningen duur en huurprijzen hoog. 

Hierdoor is het voor jonge starters en mensen met een bescheiden inkomen moeilijk om een 

betaalbare kwaliteitsvolle woning te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

 
- Wij gaan voor een goede samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij van 

Duffel en Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO). 

- Dit zal in deze legislatuur leiden tot het totaal hertekenen van sites op de Lindenlei, 

Hogevelden, Lintsesteenweg, Lage Weg en later aan de Acacialei. Daar zullen nieuwe 

woningen komen waardoor het totale aanbod van sociale huur- en koopwoningen zal 

stijgen.  

- Deze legislatuur starten we met een campagne om eigenaars van huurwoningen te wijzen 

op de voordelen van het verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Onderdak. Het is 

immers een win-win situatie. De verhuurder heeft de zekerheid van huurinkomsten en de 

huurder huurt een woning aan een aanvaardbare prijs.  

- Het beheer van de sociale woningen (Boomgaardstraat, Oude Liersebaan) van het OCMW 

wordt in lijn gebracht met criteria als duurzaamheid, klimaatverandering en efficiëntie.  

- Uiteraard kunnen misbruiken en domiciliefraude niet door de beugel. Een geloofwaardig 

en rechtvaardig woonbeleid speurt misbruiken op en treft maatregelen.  
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MONDIAAL BELEID 

De wereld rondom ons evolueert en verandert razend snel. Mondiale uitdagingen en opportuniteiten 
stoppen niet aan de landsgrenzen. Ook ons gemeentelijk Noord-Zuid-beleid evolueert mee. 
Als Duffels lokaal bestuur steunen we projecten die lokale problemen oplossen in het Noorden en 
het Zuiden. We blijven onze inwoners ook sensibiliseren.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

 

- We zetten in op 4depijler projecten waarin inwoners van onze gemeente actief zijn of er 
een link mee hebben. Om te garanderen dat de middelen goed terecht komen, 
controleren we de kwaliteit van de projecten. 

- In samenspraak met de Duffelse Adviesraad (DARIS) ondersteunen we projecten in het 
kader van “Noodhulp”.  

- We voeren, waar mogelijk, een duurzaam aankoopbeleid. 
- Het label van “Duffel Fairtrade-Gemeente” willen we promoten en behouden. 

- Sensibilisering van de Duffelaars op het gebruik van Fairtrade-producten 
- We willen het gebruik van Fairtrade-producten door het lokaal bestuur 

behouden. 
- Meedoen als Gemeente in de “week van SDG’s”  (Sustainable Development 

Goals). 
- Naast aandacht voor eerlijke handel willen we ook inzetten op lokale producten via de 

korte keten. 
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DIERENWELZIJN 

De lokale overheid heeft een belangrijke rol te spelen op vlak van dierenwelzijn. Duffel wil haar 

voortrekkersrol verderzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen 

 
- Aandacht voor de campagnes gericht op de sterilisatie van katten via de gemeentelijke 

communicatiekanalen. 
- We zetten de sterilisatiecampagne voor zwerfkatten verder. 
- Schuilhokken voor zwerfkatten. 
- Plaatsing van bijkomende hondenpoepvuilbakken. 
- We richten een bijkomende hondenweide in waar honden vrij mogen rondlopen. 
- Sensibilisering via de gemeentelijke communicatiekanalen en via schoolprojecten. 
- Promotie van de website:  https://www.vlaanderen.be/melden-van-verwaarloosde-of-

mishandelde-dieren 
- Handhaving van dierenverwaarlozing door de politie. 
- Bijzondere aandacht voor het welzijn van dieren op kermissen, markten en in circussen. 
- Verdere samenwerking met Dierenbescherming Mechelen vzw. 
- Aangaan van een samenwerking met Vogelopvangcentrum Neteland (VOC). Zij zijn een 

opvangcentrum voor niet enkel vogels maar ook wilde dieren. 
- Onderzoeken van de mogelijkheden met geluidsarm vuurwerk bij gemeentelijke 

evenementen. 
- Inzetten op de handhaving van het particulier vuurwerkverbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/melden-van-verwaarloosde-of-mishandelde-dieren
https://www.vlaanderen.be/melden-van-verwaarloosde-of-mishandelde-dieren
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BEVOEGDHEDEN 

 

Burgemeester 

Algemene coördinatie, veiligheid, financiën, sport en dierenwelzijn. 

 

Eerste Schepen 

Cultuur, onderwijs, senioren, bibliotheek, naschoolse vorming, wijkwerking, toerisme en 

feestelijkheden. 

Tweede Schepen 

Burgerlijke stand en bevolking, jeugd, lokale economie en middenstand, land- en tuinbouw, 

communicatie, begrafeniszorg en erediensten. 

(vanaf januari ’21) 

Derde Schepen 

Openbare werken, mobiliteit, patrimonium, technisch centrum, waterbeheer en onderhoud publiek 

domein. 

(vanaf januari ’21)

Vierde Schepen 

Ruimtelijke ordening, milieu en natuur, sociale huisvesting, personeel, interne ondersteuning. 

Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst – Toegevoegde Schepen 

Bijzonder comité voor de sociale dienst, zorg, lokaal mondiaal beleid, sociale economie, welzijn en 

gelijke kansen, gezinnen, wonen. 

 


