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Beste vrienden,
Onze aandacht voor de Mijlstraat staat
buiten kijf. De recente heraanleg van de
kerkomgeving, Heidestraat, Wande-
lingsstraat , en de scoutslokalen zijn
een tastbaar bewijs. Voor de re-
novatiewerken aan de kerk hadden wij
de nodige middelen reeds in geschre-
ven in onze begroting 2013. Ook voor de
aankoop van VV was de belangrijkste
stap door onze mensen reeds gezet: de
omzetting van agrarisch gebied naar
recreatiegebied. Zopas werd onze
ploeg nog versterkt door een
Mijlstratenaar.

Duffel, een warme
gemeente
"Maar in het gemeentehuis is het kil en
koud” (zie p.3)



Ooit speelde VV Duffel op een weide
tegenover de kerk. Vanaf ‘t seizoen ’61-’62
werd een terrein op de Hoogstraat in gebruik
genomen. Bij het einde van het huurcontract
moest VV opnieuw naar een ander veld
uitkijken. Dit maal viel de keuze op de
gronden van Jos Goossens (Jos van den Taj)
in de Heidestraat. In maart besliste de
gemeenteraad unaniem om deze gronden
aan te kopen.

Zo begon het bij VV Duffel

Onder impuls van wijlen onze sportschepen
Jan Borremans werd In 1954 een voetbalclub
opgericht in de Mijlstraat. In 1961 sloot men
aan bij de KBVB, en in juli ‘70 werd aan de
Heidestraat de eerste steen gelegd van een
heus sportcomplex. De club groeide uit tot het
VV van vandaag met 16 ploegen waaronder
12 jeugdploegen!

Zonevreemde speelvelden

Inmiddels hadden ook onze mandatarissen
niet stilgezeten. “Het probleem was dat
volgens het gewestplan 1,8 ha van de
terreinen die VV in gebruik had, in agrarisch
gebied lag. Deze zonevreemde sportvelden
moesten dus worden omgezet in

recreatiegebied. Dat  kon door de opmaak
van een sectoraal
Bijzonder Plan van
A a n l e g , e e n
o m s l a c h t i g e
procedure die wij tot
een goed einde wisten
te brengen”, aldus Luc
Wuyts.
De volgende stap was de realisatie van het
BPA door de gronden aan te kopen voor
openbaar nut. Daartoe startten wij
onderhandelingen met Jos Goossens.
Op 6 oktober 2012 echter kwam Jos te
overlijden, en acht dagen later waren er
verkiezingen. CD&V bleef in Duffel de grootste
partij, maar werd buitenspel (sic) gezet.
Gelukkig werd aan het dossier verder
gewerkt. Na ons vele voorbereidende werk,
hebben wij dan ook enthousiast de aankoop
van de terreinen van VV goedgekeurd.

Lof en dank

“Met dank aan de verkoper voor de goede
oplossing in het belang van VV Duffel en van
de jeugd”, aldus Guido De Vos.

KVV DUFFEL VERZEKERD
VAN ‘VASTE STEK’!

VV DUFFEL:

"Een droom wordt
werkelijkheid!"
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PIJNLIJK
PERSONEELSBELEID

Onder het mom van een besparings-
maatregel drukte de meerderheid in
november 2015 een nieuwe personeels-
formatie door.

Wij hebben niets tegen een nieuw kader als
dat de werking van de gemeente ten goede
komt, maar als besparingsmaatregel was dat
helemaal niet nodig! De financiële cijfers
bewijzen. Bovendien kan de wijze waarop
sedert januari van dit jaar de overgang
gemaakt wordt van de oude naar de nieuwe
personeelsformatie helemaal niet door de
beugel, niet inhoudelijk, niet qua snelheid en
timing, en al helemaal niet inzake
communicatie naar het personeel toe. De
wijze waarop de examens verlopen is op zijn
minst merkwaardig te noemen! Het is onze
indruk (en niet alleen de onze) dat de
selectieprocedures ‘à la tête du client’ worden

aangepast. Op geen enkel moment , door
niemand van het huidige bestuur, is ook maar
enige rekening gehouden met het menselijk
aspect van de betrokkenen, noch met hun
familie en omgeving. Gevolg: het vertrouwen
van het personeel is zeer ernstig geschaad. Er
is onbegrip, demotivatie, verontwaardiging
en angst. Schitterende medewerkers die
decennia lang het beste van zichzelf gaven
voor de Duffelaars worden koudweg gebuisd,
of kiezen voor de vlucht vooruit. Anderen die
nog jaren van hun pensioen verwijderd zijn,
tellen nu reeds de dagen af. “Kan ik mijn job
nog blijven doen of moet ik in de toekomst
postzegels gaan plakken?”, is een veel
gehoorde noodkreet. Bij zulke “verandering”
zijn de mensen louter wegwerpmateriaal!

Vrieskou in het gemeentehuis

Onze mandatarissen op pad

Afscheid van onze
ontvanger
Op 12 april nam Eddy Aerts afscheid van de
gemeente.  Eddy was 36 jaar onze zeer
punctuele, uiterst bekwame, en ook loyale
financieel beheerder.  Als financieel
beheerder was hij onder zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid belast met het innen
van alle ontvangsten en het betalen van alle
uitgaven van onze gemeente.  De leden van
onze CD&V-fractie hielden er aan om Eddy op
zijn laatste werkdag persoonlijk te komen
feliciteren en bedanken voor zijn jarenlange
inzet voor de Duffelaars. Als blijk van

erkentelijkheid ondertekenden zij dan ook
graag het vriendenboek. Eddy, wij wensen u
het allerbeste toe. Geniet ervan, samen met
uw familie.

Nieuwe wagen voor Rode
Kruis Duffel

Op 23 april werd de nieuwe ziekenwagen van
het Rode Kruis Duffel ingehuldigd. Door de
opbrengsten van de jaarlijkse
stickerverkoop kon de oude ziekenwagen
vervangen worden door een recenter model.
De ziekenwagen krijgt een vaste stek in onze
nieuwe brandweerkazerne. Onze
mandatarissen tekenden graag present
tijdens de inhuldiging en waren ook getuige
van de prima samenwerking tussen het Rode
Kruis Duffel en onze brandweermannen bij
een ongevallensimulatie. Bij hen is onze
veiligheid in goede handen!

GTI bouwt hovercraft

Op 24 april verkeken onze mandatarissen
zich aan de eindwerken (lees:
meesterwerken) van de laatstejaars tijdens
de opendeurdag van het GTID. Onder het
motto “HIER LEEFT TECHNIEK ECHT” stelden
zij vast dat de leerlingen er toveren met
metaal, ICT, laswerk, autotechnologie,
pneumatiek, enz. Chapeau! Een speciale
vermelding gaat naar zesdejaars Stijn Van
den Brande die als eindwerk een op afstand
bestuurbare hovercraft had geconstrueerd.
Onze felicitaties aan het ganse schoolteam!

3



Op 25 februari  legde Vincent Kindt de eed af als raadslid in het OCMW in
opvolging van Ann Henin die haar mandaat moest beëindigen wegens verhuis
naar Koningshooikt .
Onze nieuwe CD&V-mandataris woont in de Mijlstraat, is getrouwd met Ilse en heeft
drie zonen die in de Mijlstraat schoolliepen. Hij is ingenieur en preventieadviseur van
opleiding, en werkt in Mechelen bij de OVAM. Als geboren West-Vlaming koos Vincent
bewust voor Duffel en de landelijke Mijlstraat omdat, anders dan in de steden,  de
mensen elkaar hier nog kennen. In de Mijlstraat is er bovendien ruimte om te genieten
van de groene diversiteit en de open
ruimte. “De CD&V is voor mij een logische
keuze, want net als de partij mik ook ik op
samenwerking en mensen kansen geven”,
aldus Vincent. “Het WIJ-verhaal van de
CD&V is de enige juiste weg. Daaraan zal ik
alle beslissingen binnen het OCMW
toetsen”.  Als vakbondsvoorzitter van het
ACV is Vincent ook actief in het Gewest
Mechelen en de hoofdzetel te Brussel. “Een
brede kijk op de maatschappij en haar
noden houd je bij de werkelijkheid en dat
hebben we in de politiek nodig”, aldus nog
Vincent. Dit jaar is hij ook 1 van de 35 leden
in Vlaanderen die de kans kregen om de
politieke academie van de CD&V te volgen
en aldus een doorgedreven opleiding
krijgen.

MIJLSTRATENAAR
VINCENT KINDT
NIEUW OCMW-RAADSLID

WORD LID!

Uw lidmaatschap geeft u een stem waar we graag naar luisteren. Maak kennis met
CD&V!

Als nieuw lid geniet u het eerste jaar van het voordeeltarief van 6 EURO.

U kan lid worden door contact op te nemen met ons plaatselijk secretariaat via
luc.vanhoutven@ scarlet.be of door dit strookje te bezorgen p/a Heidestraat, 40,
Duffel.
naam  voornaam: ....................................................................................................................

adres: ........................................................................................................................................

e-postadres: .............................................................................................................................

telefoon/gsm: ..........................................................................................................................

geboortedatum: ......................................................................................................................

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/doe-mee/lid-worden

Uw lokale contactpersoon:
Luc Wuyts
lucwuyts@hotmail.com

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




