
DE PLAZA LEEFT
GROEN IS GEZOND

DUFFEL FIETST



Kijk jij ook nieuwsgierig uit naar de opening van  
Cinema Plaza? Of wacht je vol ongeduld tot de bomen in 
het nieuwe speelbos volgroeid zijn? Geniet je eerder van 
een kunstkast in je buurt of van een veilig tochtje met je 
(elektrische) fiets?

Verspreid over heel ons prachtige Duffel kom je Groene 
realisaties tegen. Samen met jou bouwen we verder aan 
een bruisende gemeente, waar mensen voor elkaar zorgen.

Wil je meer van dat? Kies dan samen met Groen  
voor een menselijk, eerlijk en gezond Duffel.
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 Voetgangers en fietsers krijgen de ruimte en voorzieningen 
die ze verdienen. We zetten in op veilige woonkernen  
in Oost, West en Mijlstraat. En dus gaan we resoluut voor 
zone 30’s waar mogelijk, of schoolstraten tijdens de spitsuren.

 De straten willen we teruggeven aan de bewoners: aan de 
kinderen die er spelen, de voetgangers die er wandelen ... 
Daarom ontmoedigen we sluipverkeer op een creatieve manier.

 Bij de heraanleg van de Netebrug moeten auto- en 
ander verkeer zo veel mogelijk gescheiden worden. 
Minder gevaarlijke situaties, meer doorstroming 
en een beter fietscomfort. Daar gaan we voor.

DUFFEL FIETST

Duffel is sinds kort officieel 
fietsgemeente dankzij vele inspanningen: 
een fietsvriendelijke stationsomgeving, 
een lagere snelheid in meer dan 20 straten 
zonder fietspad en ook de groepsaankopen 
elektrische fietsen waren in Duffel een 
groot succes. Maar we willen meer ... 



 Cinema Plaza en het nieuwe jeugdhuis zullen het culturele 
en sociale leven in Duffel een boost geven. We zorgen voor 
een divers en laagdrempelig aanbod, voor álle Duffelaars.

 Verder richten we een lokaal dienstencentrum op, waar 
iedereen terecht kan voor een gezellige babbel en een 
lekkere maaltijd, maar ook voor creatieve activiteiten of 
informatie over thuishulp, mantelzorg en zoveel meer.

 Kasteel Ter Elst wordt opnieuw een gezellige locatie voor 
kleine evenementen. En het plein aan de G. Van der Lindenlaan 
richten we in als groene en multifunctionele 
ontmoetingsruimte. Sowieso bepaal jij mee hoe Duffel er 
morgen uitziet: inspraak en transparantie zijn de norm.

DE PLAZA LEEFT

Wat Duffel écht uniek maakt, zijn 
de Duffelaars zelf, onze warme 
bewoners. Zij verdienen dan ook de 
Cinema Plaza als volwaardig cultureel 
centrum. Maar ook elders blijven 
we inzetten op het warme hart van 
mensen, scholen en verenigingen.



 Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur en 
behouden onze kostbare open ruimte. Groen zal nog meer 
trage wegen openen en een extra bos aanplanten. 

 Door de inspanningen van de afgelopen jaren (LED-
straatverlichting, energiezuinige wagens ...) besparen we al 
jaarlijks 6 ton CO2, maar we willen meer: alle gemeentelijke 
gebouwen worden geïsoleerd en krijgen zonnepanelen.

 De groene ruimte langs de Nete maken we extra toegankelijk 
voor publiek. Zou het niet fijn zijn als je kan wandelen of 
joggen op de paden rond de spaarbekkens van Waterlink?

GROEN IS GEZOND

Duffel is een groene gemeente en 
dat moet ze blijven. Een speelbos 
is aangeplant, meer dan 90 km aan 
trage wegen zijn in kaart gebracht, 
groene zones als de Mosterdpot 
werden opgewaardeerd ... Maar 
het werk is nog niet gedaan.



Benieuwd naar onze realisaties?  
Bekijk ze op www.groenduffel.be/realisaties
Benieuwd naar onze plannen? 
Laat je inspireren op www.groenduffel.be/plannen
Benieuwd naar onze mensen? 
Je vindt ze op www.groenduffel.be/kandidaten
Heb je zin om mee de handen uit de mouwen te steken? 
Surf naar www.groenduffel.be/doemee  
en versterk ons steeds maar groeiend team vrijwilligers.  
 
Samen maken we Duffel  
menselijker, eerlijker en gezonder   

V.U.: Stijn Van Nieuwenhove, Bloemenstraat 72, 2570 Duffel. 
Gedrukt op FSC- en EU-flower-gecertificeerd papier, vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezel. 


