
Fiets parkeren onder de 
regenboog aan het 
station.

Binnenkort stallen we aan beide zijden 
van de spoorweg onze fiets onder de 
regenboog en loopt deze regenboog 
van de ene kant naar de andere via het 
opgefrist tunneltje.  Dit kleurrijk 
design is nog een nakomer van de hele 
vernieuwing van de 
stationsomgeving ontwikkeld tijdens 
het vorig bestuur (CD&V) met Luc 
Wuyts als toenmalig Schepen van 
Openbare Werken.

CD&V-Duffel en zijn leden schenken 1.175 euro aan het 
Olivia-kinderkankerfonds. 

 
Tijdens de CD&V-nieuwjaarsreceptie werd er een bedrag van 1.175 euro 
samengebracht voor het Olivia-kinderkankerfonds. Mevrouw De Reze, mama 
van Olivia, kwam de zaal toespreken over 
het fonds dat de gelden geeft voor al het 
onderzoek naar voorkoming en 
bestrijding van kanker bij kinderen. 

De gemeente- en OCMW-raadsleden 
schonken de tombolaprijzen. 
Per aanwezige schonk onze CD&V-kas 5 
euro. Dit gaf al een aardig bedrag van 
600 euro. 

De lotjes werden verder verkocht en de 
prijzen verloot. We brachten zo met onze 
partij een mooi bedrag voor een goed 
doel samen. 

Dank u! 

WARM CD&V SCHENKT 
1.175 EURO AAN HET 
KINDERKANKERFONDS. 

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!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Koen Ghys
info@duffel.cdenv.be
www.duffel.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/duffel.cdenv

in Duffel
duffel.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Duffel jaargang 17 - maart 2017

Tijdens de nieuwjaarsreceptie eind 
januari kregen de Duffelaars een 
overzicht van enkele thema's die 
belangrijk zijn voor de Duffelse 
toekomst. 

Jongeren en verdienstelijke inwoners 
werden gehuldigd.  

De aanwezigen schonken 1175€  aan het 
"OLIVIA FUND" voor onderzoek voor 
kinderkanker tijdens de 'warme' 
nieuwjaarsreceptie van CD&V . 

Lees hierover meer op pagina 4.

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via info@duffel.cdenv.be of via www.cdenv.be/wordlid
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Mevrouw De Reze na haar boeiende toespraak 

over het Olivia Kinderkankerfonds. 



De vraag is of die winsten terugvloeien naar 
de residenten onder een lagere dagprijs of 
een goedkopere “vuile was”. Voor CD&V moet 
het ook mogelijk zijn om in een afgeslankte 
Duffelse overheid, meer in te zetten op 
feitelijke zorg bij de bewoners. Tegelijk moet 
het bestuur een tandje bijsteken op het vlak 
van het coachen en het motiveren van het 
personeel. Veranderingen zijn niet 
gemakkelijk, maar die verlopen wel beter 
wanneer dit samen en in afspraak met het 
personeel gebeurt. 
CD&V is ook niet gelukkig wanneer externe 
studiebureaus bepalen hoe een centrum 
moet functioneren. Vaak heeft gezond 
boerenverstand of van de mensen die het 
werk uitvoeren betere resultaten. Een 

voorbeeld hiervan : het steeds wisselen van 
de zorgverstrekkers bij bewoners leidt 
volgens ons tot minder comfort bij de 
bewoners en een moeilijker sociaal leven bij 
de verplegenden. 
 

Om de strijdt tegen intrafamiliaal 
geweld aan te gaan zal de provincie 
een subsidie uitbetalen aan het 
OCMW van Mechelen. 

Het sociaal huis zal in samenwerking 
met verschillende diensten een Family 
Justice Center oprichten. Het is een 
belangrijk wapen tegen intrafamiliaal 
geweld. Bij moeilijke zware dossiers 
worden mensen van de politie, het 
parket en de hulpverleners die al 
betrokken zijn samengebracht om het 
dossier te bespreken. 

Zo werken de diensten niet naast 
elkaar maar kunnen ze samen naar 

oplossingen zoeken. 

Bij de begrotingsbesprekingen vroeg 
Lili Stevens hoe ver het stond met het 
project en of er al voldoende partners 
aan boord waren. Het Family Justice 
Center zal regionale dossiers ook voor 
zijn rekening nemen. 

Ook voor Duffel is dat dus een goede 
zaak! We mogen best trots zijn op onze OCMW 

voorzieningen in Duffel, van rusthuis 
(woonzorgcentrum) tot serviceflats! 
Mooie infrastructuur, competente 
medewerkers en een kwalitatieve 
dienstverlening voor onze Duffelaars en 
andere behoeftige mensen uit de buurt. 
Bovendien sluit de ligging van deze 
centra perfect aan met onze visie om 
onze oudere en zorgbehoevende 
Duffelaars te blijven verbinden met 
Duffel en haar actieve bevolking. 
Kinderen uit de buurt, winkels, een 
zangkoor dat langskomt, bereikbaarheid 
voor familieleden, … dat maakt het 
verschil bij onze oudere Duffelaars uit het 
OCMW. 
Ook de VZW Emmaüs heeft een 
voortreffelijk Woonzorgcentrum, mooi 
uitgebouwde en geïntegreerde 
serviceflats en een goed functionerend 
dienstencentrum. Laat nu net dit laatste 
niet aanwezig zijn in de portefeuille van 
onze gemeente en laat er nu net plaats 
vrijkomen in het administratief gebouw 
van het OCMW te Duffel waarmee iets 
gedaan moet worden … 
CD&V heeft zich altijd afgevraagd 
waarom de gemeente investeert (circa 1 
miljoen euro) in een apart 
dienstencentrum in Duffel en 
bijvoorbeeld niet in het verhogen van de 

kwalitatieve zorgverlening in het rusthuis 
of bijkomende bedden. Op papier is de 
zorg in het rusthuis “geoptimaliseerd” 
toch bereiken er ons nog verschillende 
verbeterpunten die kunnen opgelost 
worden met een grotere bezetting in de 
zorg of beter aanbod. Er kan ook 
samengewerkt worden met het reeds 
aanwezige dienstencentrum waardoor 
de oudere Duffelaars andere mensen 
ontmoeten, waardoor dat miljoen euro 
(met jaarlijkse kosten) zou geïnvesteerd 
kunnen worden in mensen in plaats van 
bakstenen. 
De Duffellaar verdient volgens ons het 
beste. Zelfs al is de beslissing omstreden 
en weinig onderbouwd om er een lokaal 
dienstencentrum bij te bouwen, toch 
willen wij er als CD&V het beste van 
maken en laten slagen. Met het huidige 
bestuur delen we trouwens de visie dat 
zorgen voor onze oudere bewoners een 
belangrijke taak blijft voor de 
gemeenschap! 
Het Vlaamse gewest besliste ook om het 
OCMW te laten opgaan in de 
gemeentelijke diensten. Vanaf dit jaar 
verhuizen alle administratieve diensten 
uit het OCMW stelselmatig naar het 
gemeentehuis waarbij 
samenwerkingswinsten worden 
gemaakt.        (vervolg blz.3)

OCMW-RAADSLEDEN 
VERTELLEN :

JOHAN
GRETA
KRISTEL
VINCENT
WIM 
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Wij gaan voor een warm Duffel !

FAMILY JUSTICE CENTER
TEGEN INTRAFAMILIAAL 
GEWELD!
Provincieraadslid Lili Stevens strijdt mee tegen 
intrafamiliaal geweld!

vervolg van blz.2

ROZE ZAK 
Een Duffels ontwerp

Met één jaar vertraging worden de 
roze vuilniszakken met gemengde 
plastics nu ook in Duffel opgehaald.  

Het selectief ophalen van 
huishoudafval is zeer actueel in 
Vlaanderen. Men beseft dat er naast 
het ophalen van PMD in de blauwe 
zak, er nood is aan het verzamelen van 
harde en zachte plastics. 

De vorige jaren werden de roze zakken 
als afzonderlijke fractie van het 
huishoudafval al verzameld in de 
containerparken.  Destijds  had  Duffel 
trouwens samen met Putte een 
proefproject voor het selectief 
verzamelen van gemengde plastics,  
naast  de blauwe zak met PMD-afval. 

Eén van de initiatiefnemers van de 
roze zak was Duffelaar Jos Hellemans, 
destijds lid van het directiecomité van 
IVAREM.   

Deze gemengde plastics kunnen 
verwerkt worden tot bruikbare 
materialen zoals bijvoorbeeld 
zitbanken in de parken en op pleinen. 

Meer informatie vindt men op de 
website van Ivarem, www.ivarem.be
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"Wij" betekent : samenwerken aan een 

gemeenschappelijk project. 




