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Een frisse wind met daadkracht. 
 

“Wij wonen graag in Duffel” hoorden we 2 jaar geleden aan vele deuren. We startten toen onze bezoeken aan de verschillende woonwijken in Duffel. 

Na ongeveer duizend huisbezoeken en met de vele aanmoedigingen telkens wanneer we tussen de Duffelaars komen, staat het vast:  

 Wij kijken vooruit en hebben een zeer positief politiek programma.  

 Wij doen dit met een vernieuwd en verjongd team waarbij we jonge Duffelaars ook een plaats willen geven in de 
gemeenteraad.  
Zeggen en doen is een uitdaging voor de politiek, ook in Duffel. 

We bewijzen dit met onze verjongde lijst en willen dit bewijzen met onze realisaties de komende zes jaar. 

Ons positief programma gaat over de Duffelaars: hun verbondenheid via buurten en verenigingen, hun levenskwaliteit 

maar ook hun wensen om een propere woonomgeving en de vraag naar een tweede brug.  

Ik wil daarom drie doelen bereiken: 

1. Een bestuur dat buurten en verenigingen ondersteunt. 
2. Een daadkrachtig bestuur waar ook ondernemers kansen krijgen. 
3. Een sociaal bestuur dat de Duffelaars samenbrengt, er voor hen is en zorgt voor hun omgeving. 
 

Concreet betekent dit onder andere: Het centrum leefbaarder en aantrekkelijker maken, het opnieuw aanbieden van 

KMO-gronden, de bouw van woningen voor kleine gezinnen stimuleren, een ontmoetingscentrum met fuifzaal 

bouwen, de beloofde turnhal, … maar ook moeilijke problemen aanpakken zoals de ongezonde en onveilige file voor 

de brug. Hierbij sluiten we de tweede brug niet uit als oplossing. 

Samen maken we van Duffel een plaats waar het goed leven is. Daarom wil onze verjongde ploeg, samen met jou, onze nieuwe projecten opzetten en 

vooruit kijken.   

Veel leesplezier. 

Lili Stevens 

Voor en tussen de mensen 
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Een actief Duffel dat verbindt en verzorgt 

 

Een leefbare en warme gemeente is wat we allemaal willen.  

Inwoners beter verbinden en zorg geven aan zij die het nodig hebben getuigt van actief en betrokken beleid.   

Verenigingen en buurtwerking verdienen een degelijke omkadering 

Duffel heeft zeer veel verenigingen en buurten waar inwoners veel plezier beleven.  Het is een prioriteit voor CD&V Duffel om deze verenigingen degelijk te 

ondersteunen in hun werking en maximaal te zorgen voor goede faciliteiten. 

1. Met CD&V Duffel zorgen wij voor een bereikbaar bestuur.  

We organiseren jaarlijks een overleg met de verenigingen om het gemeentelijk beleid af te stemmen op hun noden. Hierdoor verhogen we de 

samenwerking tussen bestuur en verenigingen. Dit is ook de wens van veel Duffelse verenigingen. 

Hetzelfde doen we ook met jouw buurt waar we ons voorbije beleid toelichten en het komende afstemmen op de wens van de buurt. Bij nieuwe 

initiatieven zoals een beweegroute voor ouderen of de keuze van nieuwe speeltuigen op speelpleinen, betrekken we de gepaste verenigingen of 

organisaties.  Het inrichten van een beleefnamiddag en inspraak wordt voorzien vooraf aan de realisatie van het project. Burgerparticipatie wordt 

een begrip voor de aanleg of vernieuwing van wijken, speelpleintjes en grote ontwikkelprojecten.  

 

2. Onze verenigingen krijgen een beter subsidiereglement.  

We willen de administratieve lasten vermnderen zodat deze minder remmend werken voor onze verenigingen.  

We herbekijken het reglement in overleg met alle geïnteresseerde verenigingen. Tegelijk wordt het bekomen van de –kleine- subsidies 

vereenvoudigd en gedigitaliseerd waardoor verenigingen meer tijd vrij krijgen voor hun kerntaak.  
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3. Succesvolle evenementen van verengingen kunnen rekenen op onze ondersteuning zodat ze niet verdwijnen. 

Andere activiteiten worden niet georganiseerd door verenigingen, maar kenden in het verleden wel een groot succes bij onze bevolking. Als bestuur 

vullen we dit complementair aanbod (opnieuw) toe aan de Duffelse kalender, al dan niet in een aangepast en nieuw kleedje.  Voorbeelden hiervan 

zijn de kerstboomverbranding, de bebloemingsacties, de dag van het park, … . Op deze gelegenheden kunnen verenigingen hun naambekendheid 

vergroten en hun clubkas spijzen. 

 

4. CD&V Duffel gooit de deuren  open van de Duffelse infrastructuur. Een activiteit organiseren zoals dansen, vergaderen, het Kubb-spel of petanque 

spelen, creatief bezig zijn moet kunnen in onze infrastructuur.  Van Plaza tot de bibliotheek, van gemeentelijke scholen tot Lokaal dienstencentrum, 

van turnhall tot onze sportinfrastructuur, van grasveld tot grindpiste, …. alles wordt ter beschikking gesteld.  Tegelijk bekijken we openstaande 

behoeften met private aanbieders. Bijzondere aandacht voor een geschikte en permanente huisvesting gaat zeker naar de zwakkeren in onze 

maatschappij en de verenigingen die aan armoedebestrijding doen.   

 

5. De bestaande gemeentelijke infrastructuur wordt stelselmatig verduurzaamd en gemoderniseerd. Ze moet ook voldoen aan de huidige wetgeving 

(veiligheid) waaronder de asbestveiligheid. In deze zin bekijken we de huidige sportinfrastructuur met de clubs, hun behoeften en mogelijke 

subsidie-kanalen.    

De gemeentelijke jeugdlokalen moeten ook aangepakt worden in overleg en samenwerking met de jongeren, waarbij een maximale autonomie 

wordt gegeven in relatie met verantwoordelijkheidszin.  

Iedereen mee in Duffel  

CD&V Duffel wil iedereen mee. Omdat sommige groepen net dat ene duwtje of ondersteuning nodig hebben, voorzien we ook een beleid op maat. Hierdoor 

kunnen specifieke inwoners van Duffel aan hun trekken komen. 

6. Er is nood aan een nieuw jeugdcentrum met fuifzaal in Duffel, vindt ook de jeugdraad. 

Oud en vooral jong moet zich nu verplaatsen buiten de gemeente, jong Duffels (draai)-talent vindt haar gading niet en grote groepen kunnen niet 

samen komen of vieren.  

 

7. CD&V Duffel investeert in publieke plaatsen zoals parken en perkjes.  

We gaan in op het voorstel van de jeugdraad door het Muggenbergpark aan de Hondiuslaan meer rust en chill-zones te voorzien.  Ons park wordt 

hierdoor eigentijdser. De kasteelruïne wordt opnieuw in gebruik genomen en in het Muggenbergpark komt een vaste kiosk. 
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Tegelijk hebben wij de vragen van de inwoners en ouderen duidelijk ontvangen om meer zitbanken te plaatsen in onze gemeente onder andere 

nabij verschillende scholen, nabij de Kunstfabriek, op de begrafenisplaatsen, … . 

 

8. Vanaf 2019 gaat het OCMW op in de gemeentewerking, waarbij zowel gemeentelijke ambtenaren als burgers vrezen voor een minder sociale 

politiek vanuit het bestuur. Met CD&V Duffel garanderen we dat er aandacht is voor sociale problematiek. Als partij blijven we initiatieven zoals 

NT2, Sprang, … ondersteunen en zorgen we –indien nodig- voor een aanvullend aanbod. De Welzijns- en Cultuurcafés krijgen een nieuwe boost. 

CD&V kiest de weg van een menselijke en waardige verzorging. Hierbij zorgen we ervoor dat dit betaalbaar blijft én de zorgende handen voldoende 

aanwezig zijn.  Zowel onze residenten in het woonzorgcentrum als hun familie bevestigen onze visie.  

CD&V Duffel wil samen met de huisvestingsmaatschappij-ontwikkelaars het aanbod verhogen van kleine en betaalbare huur- en koopwoningen. Ook 

willen we de wachtlijst in Duffel onder de Vlaamse norm krijgen van personen die wachten op een sociale woning.   

Tegelijk werken we naar een verdichting van de woonkernen en het betaalbaar houden van bouwgrond door bij toekomstige ontwikkelingen voor 

kleinere en betaalbare percelen of appartementen te kiezen.  We stimuleren hierbij ook nieuwe vormen zoals cohousing, mantelzorgwoningen, 

tijdelijke containerwoningen voor of achter in de tuin, deeltuinen, hoger bouwen en dergelijke.  

 

9. De aanvullende gemeentebelastingen blijven behoren tot de laagste in de regio. 

 

Ondernemend Duffel 
  

Lege winkelpanden en een gebrek aan terreinen voor KMO is de situatie op dit moment. Dringend tijd om de draad terug op te nemen.  

CD&V Duffel investeert in onze ondernemers. 

10. De gemeente trekt de kaart van citymarketing en we doen dit samen met de lokale middenstand die vraagt om een gezamenlijke aanpak.  

Hierbij komen we met de middenstand tot een lange termijnvisie en een kenmerkende profilering. VOKA en UNIZO Zijn hierin onze partners. 

We promoten Duffel als merk, maar ook als plaats om te ondernemen. We promoten Duffel onder andere met kennismakingspakketten voor 

(jonge) starters bij Syntra en via scholen zoals Thomas More (starterservices).  

Het gemeentebestuur moedigt ook lokaal aankopen aan en geeft hierin het voorbeeld.  
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11. Winkelen moet een beleving worden en FUN-shopping is het uitgangspunt. Hiertoe wordt een “FUN”-plan Duffel opgesteld waarbij volgende 

beleidsprincipes worden voorop geschoven: 

- Winkelen gebeurt best in geconcentreerde gebieden met een breed aanbod. De omgeving Kiliaanstraat, nabij het gemeentehuis en de omgeving 

aan de Kapel zijn hier sleutellocaties voor CD&V. 

- Niet alleen wordt het aanbod afgestemd op winkelbeleving, ook moet de middenstand elkaar en elkaars producten beter leren kennen en 

doorverwijzen. We zetten hiervoor kennismakingsmomenten op in samenspraak met de betrokken organisaties.  

- We werken aan de zichtbaarheid van alle winkellocaties. 

- We werken aan de bereikbaarheid en blijven inzetten op een adequaat parkeerbeleid voor auto’s en fietsers. Parkings worden goed aangeduid. 

- CD&V Duffel werkt samen met de middenstand om meer mensen aan te trekken door vernieuwing. Hierbij wordt gedacht aan een ruimte voor 

pop-ups, een maandelijks evenement op het Kiliaanpleintje, … . 

 

12. CD&V Duffel start met de ontwikkeling van bijkomende bedrijfsruimtes voor KMO’s aan de Walemstraat en onderzoekt uitbreidingen op andere 

locaties (Itterbeek, …).  

 

Mobiel Duffel 
 
 

De huisbezoeken leren ons dat onze inwoners het beu zijn dat er een file staat aan de brug.  Tegelijk wordt meegegeven dat Duffel best 

wel een tand bij mag steken om fietsen en wonen aangenamer, gezonder en veiliger te maken. Voor CD&V Duffel is de zaak duidelijk: wij 

gaan voor een tweede brug en benaderen de mobiliteit zonder exclusieven.   

Een tweede brug is ons uitgangspunt. 

13. CD&V Duffel vindt doorgaand en zwaar verkeer in de bebouwde kom niet meer van deze tijd. Bovendien is er ook veel kruisend fietsverkeer. Een 

bijkomende brug voor doorgaand en zwaar verkeer is nodig. Daarom wil CD&V een tweede Nete-brug vlak naast de spoorweg, op de bedding van de 

vroegere spoorwegbrug. 

  



 

CD&V DUFFEL     DE WEG VOORUIT 8 

 

 

14. Koning fiets krijgt alle aandacht bij de (her)aanleg van openbare wegen. We starten het twee jaarlijkse onderhoudsprogramma voor voet en 

fietspaden terug op waardoor fietspaden en stroken tijdig worden hersteld en aangelegd. De fiets-o-strade moet snel en veilig bereikbaar worden 

vanuit elk gehucht in Duffel. 

 

15. CD&V start wegenis- en rioleringswerken op in Notmeir, de Stationsstraat, de Zandstraat en de Lintseheide.  

 

Zorg voor onze omgeving 

 

Onze  omgeving is belangrijk voor ons welzijn.  We investeren in een proper Duffel en gaan bewust verder in een materialen- en 

koolstofarme samenleving.  De burgemeestersconvenant is onze gids naar een bewuster gebruik van ruimte, mobiliteit en energie. 

Hierbij is er ook plaats voor gemeentelijke labo’s, projecten en allerhande probeersels waarbij de Duffelaar zich kan laten zien en horen. 

De netheid van onze gemeente wordt een speerpunt in ons beleid. 

16. Het opruimen en handhaven van sluikstorten en zwerfvuil krijgen prioriteit. We plaatsen meer afvalbakjes in het park en op locaties waar vaak 

mensen voorbij komen. Onze ophaalronde wordt afgestemd op het aanbod en vastgestelde overtredingen. Er komt een nul tolerantie beleid aan de 

glasbollen langs de Hondiuslaan en de Kringwinkel voor sluikstorten. Ook onkruid wordt beter bestreden en hiervoor zijn actiepunten uitgewerkt. 

 

17. CD&V Duffel heeft een duidelijke visie op de ruimtelijke ordening en mogelijk nieuwe woongebieden. Bij deze ontwikkelingen brengen wij de 

neveneffecten in kaart. Telkens doen wij de betaalbaarheidstoets en mikken wij ook op eenoudergezinnen.  

 

18. De gemeentelijke bibliotheek krijgt een ruimere invulling. Het wordt de creatieve “deelplaats” van Duffel. 

Vandaag kan je in de BIB terecht voor het ontlenen van boeken, muziek, gamen, … maar we willen samen met jou ontdekken in de toekomst wat 

nog meer kan.  Er is een office-werkplek, plaats om te studeren en om te ontspannen met gratis WIFI.   
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19. CD&V wil innovatie en creativiteit stimuleren. De “labo”-benadering  trekken we open naar de bevolking en scholen. Een oproep tot creatieve 

ideeën wordt gelanceerd waarna een lijst van voorstellen wordt samengesteld. Minimum 3 maatschappelijk relevante projecten in de gemeente 

worden geselecteerd om uitgevoerd en opgevolgd te worden. Voorbeeld: Het bermenbeheer is in Duffel een discussiepunt en kan doelmatiger 

aangepakt worden waarbij de kosten beheersbaar blijven. Een creatieve en lokale aanpak kan ons dingen leren beter te doen en de betaalbaarheid 

ervan in te schatten.     

 


