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Einde van de  
politiesoap

Met onterechte insinuaties over 
een ‘racistische cultuur’ in ons 
politiekorps bestookte de sp.a 
maandenlang het politiebeleid  
in onze politiezone. 

Het onmiskenbare succes van de 
politiefusie wilden zij kelderen. 

En daarom zouden ze hoe dan 
ook het vel van onze politie-
commissaris eisen. De federale 
arbeidsinspectie veegde alle 
insinuaties echter van tafel.

Meer nog: de doorlichting toonde 
dat het korps Mechelen- 
Willebroek een sterk diversiteits-
beleid voert, via een kordaat, 
maar vooral correct en sociaal 
personeelsbeleid. De N-VA  
feliciteert korpschef Yves  
Bogaerts. 

Niet alleen mag hij trots zijn op 
de wijze waarop zijn korps hier 
werkt, hij behield eveneens zijn 
waardigheid door nooit te 
reageren op het lage niveau  
van deze lasterlijke aantijgingen.

Onze gemeente zuivert nu al  
94,6 procent van het afvalwater.  
Willebroek staat daarmee op de 55ste 
plaats in de rangschikking  
van de 308 Vlaamse gemeenten.  
Onlangs nog verkocht de gemeente  
een stukje grond in Klein-Willebroek 
aan Aquafin. Daar komt een  
kleinschalig waterzuiverings- 
station. Wij zijn daarmee goed op  
weg om de 99 procent waterzuivering  
te halen!

PROPER WATER

Een zomer lang sport, spel en cultuur 
voor Willebroekse kinderen
4 426 kindjes namen deel  
aan ZOWI, de eerste Zomer  
Willebroek. 

Proficiat voor de tijd en energie 
waarmee alle medewerkers hebben 
gezorgd dat de kinderen de tijd van 
hun leven hebben gehad!

De jongste deugnieten werden door 
de juffen van de  buitenschoolse 
opvang en sportmonitoren geënter-
taind. Het onthaal werd gecentrali-
seerd in de sporthal ‘De Schalk’. In de loop 
van de dag werden de kinderen opgehaald 
en naar het Appelboompje gebracht. 

Regelmatig kwamen de kinderen met  
knutselwerkjes naar huis want elke week 
werd er rond een thema gewerkt. Tegen  
16 uur ging het dan terug naar de sporthal 
waar de ouders hun kinderen oppikten. 
Ook voor- en nabewaking vond plaats in 
de sporthal.

De enthousiaste animatoren van  
ZOWI zorgden voor een afwisselend  
weekprogramma met sport, spel en cultuur 

voor de minons, spewis en giants (leeftijds-
categorieën) Elke vrijdagnamiddag was er 
ook een toonmoment voor de ouders .  

Dat het inschrijven nu via de webshop 
verloopt, is alleszins positief: want op deze 
manier kan er efficiënter worden gewerkt.

Uiteraard zijn er verbeterpunten.  
Daarom volgt nog een evaluatie.  
Ook N-VA-Willebroek werkt daaraan mee. 
Heb je opmerkingen of suggesties? 
 
Dan mag je deze altijd mailen naar  
sofiedeloof@n-va.be.
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Zoals Alexander de Grote en Napoleon aan de zijde van hun soldaten stonden, 
zo ging burgemeester Eddy Bevers één week mee op werk bij zijn mensen van de 
technische dienst.
Al waren de motieven van de burgemeester 
even anders dan zijn illustere voorgangers: om 
de werking nog beter te maken, toch vond hij 
het noodzakelijk om het werk ‘aan den lijve’ te 
ondervinden: van sigarettenpeuken wegblazen 
op het August Van Landeghemplein tot het 
schilderen van zebrapaden.

Deze week van samenwerking bood de 
burgemeester inzage in het werk dat zijn 
mensen op het terrein doen. De bevolking van 
Willebroek kan er alleen maar wel bij varen. 
Op of naast het Kanaal…

Willebroekse 
dienstverlening scoort
VOKA onderzocht samen met 
Mechelse Kamer van Koophandel 
en de Thomas More Hogeschool 
hoe ondernemersvriendelijk de 
dienstverlening is van de gemeenten in 
de Mechelse regio. Ze stuurden ‘mystery 
shoppers’ met concrete vragen naar de 
gemeentehuizen. En onze Willebroekse 
diensten scoorden prima in dat 
onderzoek! We citeren graag de conclusie 
uit het rapport: “Willebroek gaf ons 
binnen één dag antwoord en dit waren 
ook goede antwoorden.” Willebroekse 
ambtenaren bieden een uitstekende 
algemene behulpzaamheid en hoogste 
behulpzaamheid voor starters uit de regio 
Mechelen. Een pluim voor het werk van 
onze administratie!

N-VA fietst door Klein-Brabant
De afdelingen van Klein-Brabant kozen dit jaar 7 augustus uit voor onze 
fietsdag. Het zonnetje maakte er meteen een stralende dag van! 

Om 13 uur vertrokken we vanuit Willebroek met een twintigtal fietsers. Een half 
uurtje later pikten we aan bij de Klein-Brabantse N-VA-sympathisanten. Een 
sportieve en gezellige namiddag voerde ons dwars door Puurs, Sint-Amands, 
Mariekerke, 
Bornem, Wintam 
en omgeving. 
Afsluitend werd nog 
uitvoerig nagepraat in 
Eetkaffee Breendonk. 

Op deze warme 
dag was de N-VA-
boodschap duidelijk: 
ook de N-VA 
ijvert voor vlotte 
en aangename 
fietspaden.

Stoofvlees met frietjes op 
Vlaamse feestdag
Naar aanleiding van onze Vlaamse feestdag besloten de 
N-VA-afdelingen van Willebroek, Puurs, Bornem en  
Sint-Amands dit jaar om samen activiteiten op te zetten.  
In Puurs is ‘stoofvlees met frietjes’ al eventjes een 
vertrouwde manier om 11 juli te vieren. N-VA Willebroek 
was blij dat we er dit jaar ook bij mochten zijn. 

Gastspreker Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer, 
kreeg de volle aandacht van het ruim opgekomen publiek.

Als snotneus kwam Vero De Wever 
30 jaar geleden in Willebroek wonen. 
Intussen is ze leerkracht in het 
secundair onderwijs en zelfstandig 
ondernemer. Met een lieve man en twee 
volwassen zonen is haar gezin compleet.

“Het is vooral voor die twee zonen 
dat ik graag verandering wou en zou 
zien in onze gemeente”, zegt Vero een 
aantrekkelijke gemeente met zoveel 
mogelijkheden en zo goed gelegen! Toch 
zie ik de laatste jaren de jeugd verhuizen 
naar aanpalende gemeenten. Ik zou hen 
graag dicht bij mij houden, ook al begrijp 
ik hun redeneringen wel.”

Lokale economie boeit Vero enorm: “Ik 
droom van een aantrekkelijk centrum 
in Willebroek, waar mijn kinderen – 
en hopelijk kleinkinderen – gewoon 
niet meer weg willen. Maar door het 
politieke beleid van de vorig legislaturen, 
dreven die dromen steeds verder weg. 
Ja, politiek: het zei me vroeger niet veel. 
Al die politiekers papegaaiden immers 
elkaar na. Ongeacht hun politieke kleur 
maakten ze het allemaal op dezelfde wijze 
bont.” 

Maar bijna vier jaar geleden zag Vero 
een nieuwe kans voor Willebroek 
tevoorschijn komen, de N-VA:  

“Het scheelde niet veel maar er kwam 
toch een nieuwe wind. Wat die toch 
verkondigen… een andere visie, een 
andere toekomst! Dit is wel interessant, 
hier kan ik me volledig in vinden, 
misschien is er toch nog een toekomst 
voor onze kinderen en economie,  
zowel gemeentelijk als nationaal.  
En wat je interesseert daar groei je  in:  
zo eenvoudig is dat... En zo ben ook ik  
nu N-VA-Willebroek.”

OCMW-raadsleden Marina De Wit en Sofie Deloof waren benieuwd wat er op het menu stond in het Lokaal 
Diensten Centrum (LDC). Van maandag tot vrijdag kan je daar terecht voor een warme maaltijd. Op 
dinsdag 30 augustus 2016 schoven Marina en Sofie mee aan tafel bij een echtpaar dat al meer dan 10 jaar in 
een serviceflat woont. 
Elke dag komen ze hier eten samen met een vaste groep eters. 
Soms doen ze mee met activiteiten in het LDC. Als er wordt 
gekaart dan zijn ze graag van de partij. Sommige activiteiten 
zijn gratis, andere betalend. Soms moet je vooraf inschrijven. 
Die activiteiten vind je ook op de website.

Toen Marina en Sofie mee aanschoven, begon het menu met 
juliennesoep. Vervolgens kwam een kalkoensteak met bruine 
jus en witloofstamppot op het bord. “Toen alles opgegeten 
was, kregen we de vraag of we nog eens wilden aanschuiven”, 

vertellen Marina en Sofie, “Er wordt echt lekker gegeten in 
het LDC. We hadden nog net een plaatsje voor het roomijs 
dessert.” 

Marina en Sofie bestelden nog een koffietje. Met een goed 
gevoel namen ze afscheid na te beloven om nog een langs te 
komen voor een lekkere maaltijd in het LDC! Heb jij goede of 
slechte ervaringen in het LDC laat het ons weten via  
marina.dewit@n-va.be.

Burgemeester Eddy Bevers werkt  
weekje bij Technische Dienst

Ook Vero is N-VA-Willebroek 
“Ik droom van een aantrekkelijk centrum waar  
mijn kinderen niet meer weg uit willen”

Nieuws uit de OCMW-raad
Marina en Sofie proeven maaltijden in LDC De Wilg

 Iedereen kan komen eten in De Wilg. Je moet wel een dag vooraf inschrijven. Weekmenu en contactinfo van het LDC vind je 
terug op www.willebroek.be. Een eerste keer moet je je aanmelden aan de receptie met een ziekenfondsklevertje, want er worden 
verschillende tarieven aangerekend.

Gespreksavond met Theo Francken
N-VA WILLEBROEK nodigt u graag uit voor een 
gespreksavond met staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
Theo Francken. Toegang is gratis voor iedereen, ook niet-leden. 
Samen met de N-VA-afdelingen van Puurs, Sint-Amands en 
Bornem nodigen wij u dan ook van harte uit op 28 oktober in 
Zaal Kloosterheide.

Programma:
18.30 uur I 20.00 uur:  Breugelbuffet +1 glas cava/fruitsap voor 

wie zich inschrijft voor dit buffet (niet 
verplicht)

20.00 uur I 20.30 uur:  Verwelkoming leden en sympathisanten
20.30 uur I 22.00 uur:  Presentatie (inclusief vragen & 

antwoorden) Theo Francken
22.00 uur I 23.30 uur: Napraten

Zaterdag 28 oktober18.30 uur
Zaal KloosterheideKloosterstraat 89, Bornem

Wil je deelnemen aan het breugelbuffet, schrijf je dan in vóór 18 oktober. Het buffet kost 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot  
12 jaar. Het juiste bedrag stort je op rekeningnummer BE44 9730 5505 8345. Vermeld daarbij steeds je naam, gemeente en het aantal  
deelnemers. Bevestig je inschrijving ook via e-mail of telefoon bij Erwin Van den Abeele: erwin.vandenabeele@n-va.be – 0499 71 07 02.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


