
Haal Het verkeer uit de knoop

We vroegen de Duffelaars naar hun dromen en zorgen. Als 
topprioriteit kwam een verkeersvriendelijk(er) Duffel naar 

voren. PVDA Duffel pleit dan ook in de eerste plaats voor de 
heraanleg en het conflictvrij maken van het gevaarlijke kruispunt 
aan het gemeentehuis.
We halen het verkeer uit de knoop met veilige doorgangen voor 
fietsers en voetgangers, zeker aan de brug en het gemeentehuis. 
Doorgaand verkeer, en vooral het zware vrachtverkeer, halen we 
uit het centrum. Zo komt er meteen een vlottere doorgang voor het 
plaatselijk autoverkeer.
Er komt een zone 30 in de bebouwde kom als er geen afgescheiden 
fietspad is. 

oPEnbAAr VErVoEr

We ijveren voor goed openbaar vervoer naar het verhuisde 
ziekenhuis. 
Vele Duffelaars, en niet alleen de ouderen onder ons, hebben in 
weer en wind of in de felle zon al staan klungelen aan de automaten 
om een treinticket te bemachtigen.
Het heropenen van een loket in het station van Duffel zou voor 
velen dan ook een opluchting zijn. PVDA Duffel steunt volop deze 
verzuchtingen van de actiegroep Duffel Spoort.

MAAk fiEtSEn VEilig

Je kan natuurlijk fijn fietsen langs de jaagpaden en de fietsostrade. 
Maar de gemeente moet meer ambitie hebben om te zorgen dat het 
overal veilig en comfortabel fietsen en wandelen is.

een milieuvriendelijke, groene gemeente

We zijn met PVDA trots op het groene karakter van onze gemeente 
en op onze groendienst. Maar geef die groendienst dan ook de 

nodige mensen en de nodige middelen. De straten zien er nu niet uit. 
Alles blijven steken op de nieuwe Europese regelgeving lost niets 
op. Wij willen geen afbouw en besparingen bij de groendienst maar 
investeringen. 
Wij willen de verdwenen openbare vuilbakjes terugplaatsen, zeker op 
plaatsen waar veel mensen komen. Een veelgehoorde vraag van zowel 
jong als oud.
We plaatsen meteen ook een paar vuilbakjes aan het station. 
buurtbewoners namen daar zelf het initiatief om extra vuilniszakken te 
hangen aan de fietsrekken. Daar moet de gemeente voor zorgen.

kiliAAnStrAAt AutoVriJ

We maken van de kiliaanstraat een aangename winkelstraat. We 
voeren actie tegen leegstand door starters te steunen. De parkings op 
wandelafstand moeten gratis blijven.

SortErEn bElonEn

Wist je dat de ophaling van de roze zakken er pas kwam na een actie van 
PVDA Duffel? Wij willen een verdubbeling van die ophaling.
We sorteren in Duffel al voorbeeldig maar het kan nog beter. Maak het 
containerpark alvast gratis zodat weer een drempel om te recycleren 
wegvalt.  
Zo doe je meteen ook iets tegen sluikstorten.

geef armoede geen kans

De 54 euro die we betalen voor afvalophaling en -verwerking is niet 
eerlijk omdat iedereen, rijk of arm, hetzelfde betaalt ongeacht 

hoeveel afval ze hebben.

DE 54 Euro AfVAlbElASting MoEt AfgEScHAft WorDEn

Zeker als je aan een laag inkomen leeft is 54 euro veel geld. in 2013 
bekwamen we met de PVDA al dat ivarem nooit meer dan 80 euro 
per factuur mag aanrekenen aan de Duffelaars. Maar voor ons en de 
meerderheid van de mensen die onze bevraging invulden moet deze 
vlaktaks weg. Het afschaffen van zulke belasting maakt wel degelijk een 
verschil. Zo zorgde de PVDA er al voor dat de extra belasting van 100 
euro op elektriciteit, de zogenaamde turteltaks, werd afgeschaft. Zoiets 
voelen de mensen. 

MEEr SociAlE WoningEn, WAnt oP EEn WAcHtliJSt kAn 
JE niEt WonEn

“in de gemeente hoeven er geen sociale woningen meer bij te komen” 
horen we soms.
ook al haalt Duffel de Vlaamse norm van 9 procent voor sociale 
huisvesting, voor ons mag het meer zijn. Voor heel wat Duffelaars is het 
huren op de privémarkt veel te duur.
op veel plaatsen in Europa is er tot 20 procent sociale huisvesting. Dat 
zet druk op de huurprijzen in de privémarkt, die hierdoor zakken.
Daarom wil PVDA Duffel dat er meer geïnvesteerd wordt in sociale 
huisvesting.

voor een veilig duffel

Veilig wonen, kunnen buitenspelen, veilig naar de winkel kunnen 
gaan en een praatje kunnen slaan met de buren, dat is een 

basisrecht.
Jong en oud willen een veilig Duffel. Dat begint met een bereikbare 
politie. nu moeten we soms voor een pietluttigheid naar Sint-
katelijne-Waver. We gaan voor een laagdrempelig politiekantoor in 
het centrum van Duffel. We herwaarderen de rol van de wijkagent 
die zichtbaar en aanspreekbaar moet zijn.

StoP fiEtSDiEfStAllEn

Mensen pikken het niet dat hun fiets nog steeds verdwijnt aan 
het station of elders. We willen een regelmatige passage van 
de wijkagent in de stationsomgeving. fietsdiefstal moet ernstig 
genomen worden.

maak Zorg toegankelijk voor iedereen

Al behoort het Duffelse rustoord in theorie bij de goedkoopste van de 
provincie, toch is het verblijf er door de bijkomende kosten ook duur 

en al zeker niet betaalbaar voor mensen met een klein pensioen.

bEtAAlbAAr ruStoorD

De PVDA is voor een halvering van de kost voor een rustoord tot 855 
euro.

grAtiS WiJkgEZonDHEiDScEntruM

We starten een wijkgezondheidscentrum waar de Duffelaars gratis 
terecht kunnen vooraleer ze eventueel naar het verhuisde ziekenhuis 
moeten trekken. WiJ StEunEn DE VErZucHtingEn  

VAn DE DuffElSE JEugD
“Wij willen een nieuwe fuifzaal, eentje waar je een deftig optreden 
of een toffe fuif kan organiseren. En ook een chill-plaats in het groen 
als het effe kan!”
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