
http://duffel.cdenv.be

Sinds enkele weken kan je op de 
vernieuwde website van CD&V-Duffel 
terecht voor allerhande informatie 
over Duffel.

De nieuwe website speelt in op de 
hedendaagse technologie.  Ook vanop uw 
smartphone of tablet zal de website te zien 
zijn.  Directe links met Facebook en Twitter 
zijn ingebouwd.  Dit alles om u zo snel 
mogelijk te kunnen informeren.
Vergeet dus niet om regelmatig onze website 
te openen voor het laatste nieuws van CD&V-
Duffel.

Een luisterend oor voor de Duffelaar. 

Perwijsveld is een moderne, gemengde verkaveling.  Onze mandatarissen 
vinden hier via de bewoners veel verhaal over het wel-en-wee over de eerste tien 
jaar van deze nieuwe buurt.  Er kan altijd verbeterd worden wanneer er geluisterd 
wordt naar de noden. 

Wat leeft er in Duffel ?
In samenwerking met een privéontwikkelaar en 
de Volkswoningen van Duffel realiseerden wij 
exact tien jaar geleden de verkaveling 
Perwijsveld aan de Mechelsebaan: 139 private 
kavels en 29 sociale huurwoningen.  Inmiddels 
zijn nagenoeg alle kavels bebouwd.  Een goed 
moment  om ons oor eens te luisteren te leggen 
bij de bewoners en te vragen naar hun 
welbevinden.  Uit de vele deur-aan-deur 
gesprekken die onze mandatarissen hadden, 
konden we heel wat opsteken.  Een thema dat 
telkens terugkwam was de mobiliteit, en dan 
vooral de filevorming op de Mechelsebaan 
waardoor men vanuit de verkaveling de baan 
zelfs niet altijd kan oprijden.  Ook een tweede 
Netebrug kwam herhaaldelijk aan bod.  Alle 
opmerkingen werden genoteerd.  Voor de 
opmaak van ons verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
e.k.  zijn ze alvast een welgekome inspiratiebron!

"WIJ" OP STAP 
IN DE VERKAVELING 
PERWIJSVELD.

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 18 - maart 2018

Beste Duffelaars,

De winter is uit onze gemeente.  
De lente lacht ons toe en maakt ons 
klaar voor een warme, gezellige zomer.

Met dit "WIJ"-blad geeft CD&V-Duffel u 
een klein overzicht van de vele 
activiteiten van de partij.

 
Veel leesplezier !

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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Keuvelen met de lokale jongeren op het 

speelpleintje.



Een schitterend en technisch 
hoogstaand concert van het 
lerarenkorps van de Kunstfabriek wist 
op een zaterdagavond in februari een 
bomvolle feestzaal te boeien met 
prachtige muziek.  Een organisatie van 
de vriendenkring van de Kunstfabriek.
De Kunstfabriek leeft en groeit.  Niet 
alleen de muzikale lessen zijn zeer 
gegeerd.  Ook de taalkursussen en de  
plastische vorming maken mee het 
bloeiend verhaal van de Kunstfabriek. 
Onlangs werd een prachtige occasie 
vleugelpiano op de kop getikt.  De 
vriendenkring van de Kunstfabriek zorgt  
mede met de organisatie van het concert en  
ontbijtochtenden dat er extra centjes in het 

laadje komen.  Hiermee kunnen onder 
andere nieuwe snaren en hamertjes gekocht 
worden om de vleugelpiano te verbeteren.
De Kunstfabriek doet het goed en moet 
blijven waar ze nu is.  Zo kan de Duffelaar zijn 
talenten ontdekken en ontwikkelen.  

Het huis met nummer 57 in de 
Kiliaanstraat dat eigendom is van de 
gemeente en tevens een mooie 
doorgang geeft naar de parking staat  
te koop!   Een verkeerde beslissing van 
het huidig bestuur vinden we! 

Deze doorgang en het huis zijn van 
strategische waarde voor de 
gemeente! 

Het huis links naast deze doorgang (in 
particuliere handen) heeft eveneens te 
koop gestaan. In combinatie met de 
doorgang had dit een mooi project 
kunnen zijn.  Er kunnen namelijk twee  
bouwlagen gebruikt worden voor 

woningen en onderaan een mooi 
winkelpand! 
Zowel winkeletalages vooraan in de 
Kiliaanstraat als in de mooie 
doorgang naar de achterliggende 
parking zijn mogelijk.   

Deze opportuniteit zou vele kansen 
bieden.  Hieronder zie je  een schets 
van een mogelijke invulling.  Verdiend 
onze Kiliaanstraat geen 
opwaardering? 

Een verkeerde keuze vinden we van het  
huidig bestuur en deze beslissing is 
onomkeerbaar van zodra de woning 
verkocht is. 

CD&V Duffel kiest voor daadkracht: 
Plaats die zonnewering!

Je zal het maar voor hebben: op je oude dag 
terechtkomen in een kamer waar het bakken 
en braden is in de lente en de zomer. Net 
wanneer je gezondheid gevoelig wordt aan 
koude en hitte bovendien. Aangezien de 
bezetting van ons RVT hoog is, is de kans groot 
dat het jou of je familie overkomt aangezien 
niet alle kamers van zonnewering voorzien 
zijn. Binnen het OCMW wachten heel wat 
bejaarden op de beloofde zonnewering, 
maar alles sleept aan.  Inmiddels meer dan 2 
jaar wordt het budget doorgeschoven! De 
reden is te zoeken bij eindeloos denkwerk en 
andere prioriteiten zoals het OCMW-
meerjarenplan vermeldt: "tuin, internet, 
verfraaiing woonomgeving, 
herkenbaarheid, ...".   
De technische raming voor de plaatsing van 
de zonnewering bedraagt ongeveer 100.000 
euro en is een relatief klein bedrag in de 
gehele werking.  Op de rekening staat 
momenteel 4 miljoen euro. Bovendien is de 
opdracht  eenvoudig te bestellen waardoor 
een snelle uitvoering kan gebeuren. 
"Doen!" zegt onze fractie al meer dan 2 jaar, 
doen! 

CD&V Duffel kiest voor haar 
verenigingen, vroeger, nu en in de 
toekomst.
Duffel heeft een rijk verenigingsleven waarin 
veel Duffelaars als vrijwilliger met een warm 
hart het beste geven van zichzelf. Iedereen is 
het erover eens: van onschatbare waarde. Wij 
willen duidelijk overleg met de verenigingen 
zodat wij hen beter kunnen ondersteunen. 
Wij willen niet bepalen welke ondersteuning 
een vereniging moet krijgen, maar in 
samenspraak en op maat die ondersteuning 
bieden waardoor de vereniging voldoende 
autonoom verder kan werken. Dat geldt ook 
voor onze vrijwilligers: ondersteun die in hun 
kader. 
In het toekomstige lokale dienstencentrum 
van ons OCMW moet voldoende 
professionele en aanpasbare omkadering 
aanwezig zijn om onze vrijwilligers echt nog 
vrijwilliger te laten zijn. Ook in de minder 
mobiele-centrale. Zij zijn geen goedkope 
knechten. CD&V kiest om de gepaste 
ondersteuning en omkadering aan te bieden 
in dialoog met verenigingen en vrijwilligers. 
We gaan samen de uitdaging aan met onze 
verenigingen om van ons Duffel nog een beter 
plaats te maken om samen te (be)-leven.

ZONNEWERING HOOG- 
NODIG IN RUSTHUIS

LILI 
STEVENS 
Lijsttrekker 

• gemeenteraad
• provincieraad
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En jij? Wil jij meewerken aan ons verkiezingsprogramma?

Laat het ons weten en mail je gegevens 
door naar info@duffel.cdenv.be

DE KILIAANSTRAAT, 
DE GEZELLIGSTE STRAAT 
VAN DUFFEL ?
CD&V-Duffel ziet mogelijkheden voor de doorgang 
van de Kiliaanstraat naar de parking achter de kerk.

De Kunstfabriek in concert.

Vooruit kijken,

Januari is weer voorbij gevlogen, de 
traditionele maand van 
nieuwjaarsrecepties. Ook onze CD&V 
receptie was een groot succes, op 
21januari mochten we onze trouwe 
leden maar ook vele nieuwe gezichten 
begroeten. Het was gezellig bijpraten 
met een lekker hapje en een 
sprankelend drankje.

De nieuwjaarsreceptie is het 
uitgelezen moment om terug te 
blikken op het voorbije jaar. Uit het 
verleden kan men vele wijze lessen 
trekken, mits men ze gebruikt om 
daarna vooruit te kijken, kijken naar 
de toekomst, de toekomst van ons 
gezin, onze gemeente en onze 
toekomstige generaties.

Als voorzitter heb ik het volste 
vertrouwen in onze mandatarissen, 
gemeente en OCMW raadsleden 
welke zich dit laatste jaar voor de 
verkiezingen van 14 oktober 
constructief maar kritisch zullen 
blijven opstellen steeds in het belang 
van Duffel en de Duffelaar.

 Ronny Henin
Voorzitter CD&V Dufffel
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CD&V-ers genoten van een schitterend 

optreden van de Kunstfabriek. 




