
DUFFEL
VU:  Lili Stevens, Hoogstraat 270, 2570 Duffel  

>> DUFFEL HEEFT DRINGEND  
 EEN FRISSE WIND NODIG 
 EN DAADKRACHT!

>> VERBINDEN
>> ONDERNEMEN
>> MOBILITEIT
>> ZORG VOOR ONZE OMGEVING

Meer info over ons programma  
kan je vinden op  www.duffel.cdenv.be 

Lili Stevens
Lijsttrekker CD&V Duffel

CD&V verjongt en toont  
“de weg vooruit” in onze gemeente
We doen dit met onze Duffelse verenigingen, onze buurten en jullie. 
Samen verbinden we Duffel tot een gemeente waar iedereen opnieuw 
trots kan op zijn en waar iedereen zich thuis en eveneens veilig voelt.

Onze inspiratiebundel bevat 79 actiepunten. Deze zijn opgesteld  
met en door de Duffelaar. Duffelaars die we onder andere ontmoetten 
tijdens onze huisbezoeken in 2017 en 2018. 

1000 Duffelse voordeuren die ons leiden naar 79 ideeën, een 
vernieuwende politieke visie en een actief programma voor Duffel. 

Zit jouw idee erin? Zou goed kunnen en kan je lezen in ons beknopt 
programma hierna. 

Ik nodig jullie uit om samen met ons verder te bouwen aan  
een beter Duffel vanuit jullie en onze 4 speerpunten:



x

LILI ...
TUSSEN 
EN VOOR 
DE MENSEN!
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>> verbinden
>> ondernemen
>> mobiliteit
>> zorg voor  
 onze omgeving

MET EEN 
HART VOOR 
ONDERNEMEN
Welvaart komt niet vanzelf en dichtbij winkelen is 
duurzaam. Daarom is kunnen werken en winkelen 
in Duffel voor CD&V één van de vier speerpunten.  

>> Winkelen in Duffel krijgt een boost via een 
marketingplan en tal van initiatieven die we 
samen nemen.

>> Minstens één KMO-zone wordt verder 
ontwikkeld en één nieuwe zone onderzocht 
op ontwikkelkansen.

Extra 
inspanningen 
tegen onkruid.

xx

ZORG VOOR 
ONZE DUFFELSE 
OMGEVING
Onze omgeving is belangrijk voor ons welzijn en 
veiligheidsgevoel.  We verbinden aangenaam wonen 
aan levenskwaliteit en aan de betaalbaarheid ervan. 

>> Wij maken van onkruid verwijdering werk en 
bestrijden het zwerfafval in parken en andere 
openbare ruimten.

>> Ons woonbeleid is erop gericht om kleine 
gezinnen in betaalbare woningen te voorzien.

>> Wij stoten minder schadelijke klimaatgassen 
uit als gemeente en voldoen aan de 
burgemeestersconvenant.  
We gaan voor  energiebesparende  
maatregelen en stellen onszelf  
als voorbeeld.

WE VERBINDEN 
IEDEREEN IN 
DUFFEL
Duffel is gekend als een bruisende gemeente.  
We zetten ook hier verder op in door mensen 
samen te brengen in de beste omstandigheden 
en met een hedendaagse en soms duurzame 
toets:

>> Wij bouwen een ontmoetingscentrum met 
fuifzaal en ook de beloofde turnhal.

>> Wij nemen onze buurten en verenigingen 
ernstig en plannen beter overleg met meer 
inspraak. 

>> Onze bibliotheek wordt een aantrekkelijke 
ontmoetingsplaats waar van alles kan 
(gamen, delen, werken op afstand, ….) 
net als het park aan de Hondiuslaan. Dat 
wordt zoals jong en oud vraagt, eigentijdser 
en “chill”.

DUFFELOnze bibliotheek wordt het kloppend 
hart van de gemeente.

DUFFEL IN BEWEGING
Duffel is een straatdorp en dat zien we aan onze 
verkeersdrukte. Wij maken van onze ligging nabij  
fiets-o-strade en Nete, een voordeel en bannen de 
vervuilende file uit onze dorpskern:

>> De files aan de brug worden aangepakt. De tweede 
brug zetten wij op de kaart als een oplossing.

>> We stimuleren het gebruik van de fiets 
en ondersteunen dit met een degelijk 
onderhoudsprogramma van fietspaden.

>> We investeren in veilige fietsverbindingen vanuit 
onze buitenrand naar de fiets-o-strade en de Nete.

Meer info over ons programma:
www.duffel.cdenv.be 

Wij werken aan 
propere lucht en 

klimaatmaatregelen.

Wij bouwen een  
ontmoetingscentrum met grote fuifzaal.

Wij overleggen  
meer met buurten  
en verenigingen.

Wij voorzien veilige 
verbindingen voor 
fietsers.

Wij bestrijden de files aan de brug.

Wij voorzien plaats voor werk en plezier.
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Meer weten  
over onze kandidaten?

w  www.duffel.cdenv.be

Contacteer ons:
e  info@www.duffel.cdenv.be.be

t  +32 498 10 43 41 - Lili Stevens

Volg en like ons!
f   www.facebook.com/cdenvduffel

14 Koen Ghys

15
Greta Possemiers-
Van Dessel

16 Morien Fierens
17 Lucas Van Nylen
18 Nick Lieckens
19 Stefie Dieltjens
20 Jannes Kempener
21 Vic Schelkens
22 Rosa Van Dessel
23 Nicole Wellens
24 Lieve Weyns
25 Jos Hellemans

>> CD&V DUFFEL, 
TUSSEN EN  
VOOR DE MENSEN!

Zo stemt u geldig op 14 oktober :
U mag op meerdere kandidaten  
stemmen binnen onze lijst.  

Lili staat ook op de  
1ste plaats van de provinciale  
kieslijst Mechelen.  
Lili krijgt mijn stem en ook  
jij kan haar steunen door  
voor haar te stemmen. 
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DUFFEL

GEMEENTERAAD
DUFFEL

1 Lili Stevens
2 Luc Van Houtven
3 Paul Wuyts
4 Kimberly Torfs
5 Lars Van de Vondel
6 Annelies Temmerman
7 Hinse Wouters
8 Evi Timmermans
9 Johan Kempener

10 Kristel Stevens
11 Ann Van Winkel
12 Vincent Kindt
13 Luc Wuyts
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