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‘ABC van de verandering’ in de praktijk gebracht
In 2012 trok N-VA Willebroek naar de kiezer met een ‘ABC van de verandering’. We beloofden u een   
propere en groene gemeente, meer veiligheid, minder overlast door vrachtwagens en meer snelheids- en 
bewakingscamera’s. Inmiddels vallen deze puzzelstukken samen in de nieuwe beleidsplannen van onze 
gemeente. In samenwerking met de politiezone Mechelen-Willebroek en onze gemeentelijke diensten nam 
Willebroek enkele belangrijke maatregelen.

Zwaar vrachtverkeer uit centrum
De onnodige aanwezigheid van zware 
vrachtwagens in onze centra en woonker-
nen was al jaren een probleem. Vandaag  
worden het centrum van Willebroek 
en de dorpskernen Blaasveld, Tisselt en 
Heindonk nog meer getroffen door sluip-
verkeer. De zware vrachtwagens komen 
de leef- en woonkwaliteit niet ten goede. 

Daarom zocht het Willebroeks gemeen-
tebestuur een lange termijnoplossing, die 
de toegankelijkheid van de woongebieden 
vrijwaart en tegelijkertijd de leefbaarheid 
bewaakt. 

Via vrachtwagensluizen voor Wille-
broek-Centrum en dorpskernen Blaas-
veld, Tisselt en Heindonk verplichten  
we vrachtwagens voortaan de voorziene  

bereikbaarheidsroutes te gebruiken in 
onze gemeente. Onze aandacht blijft  
tegelijk ook gevestigd op de noden van  
bewoners en bezoekers, die toegang  
moeten hebben tot alle beschikbare  
faciliteiten in Willebroek.

Camera’s zorgen voor veiliger 
verkeer

Ook de verkeersveiligheid lijdt onder het 
zwaar vrachtverkeer in het centrum. De 
gemeente voorziet daarom het nodige 
budget om het netwerk van slimme AN-
PR-camera’s uit te breiden vanaf midden 
2018. Daardoor komen er meer zones met 
trajectcontrole. Dit is een grote stap naar 
meer verkeersveiligheid in onze gemeen-
te. Extra aandacht gaat naar schoolomge-
vingen en woongebieden. 

Betere luchtkwaliteit door  
lage-emissiezone

Een duurzaam milieubeleid moet dan 
weer bijdragen aan het maatschappe-
lijk draagvlak bij het uitvoeren van het 
beleid. Een lage-emissiezone (LEZ) - een 
principe dat intussen door gemeenteraad 
unaniem werd aangenomen - zal vooral 
het doorgaand sluipverkeer in het cen-
trum van Willebroek ontmoedigen. Zo 
verbeteren we de luchtkwaliteit in onze 
gemeente en maken we tegelijk de straat 
veiliger voor de Willebroekenaar. 

Al deze maatregelen zijn dus puzzelstuk-
jes van een groter geheel waarbij we over-
last op korte termijn willen aanpakken 
om op lange termijn voor een leefbaarder 
Willebroek te zorgen. Dankzij een stap-
penplan met overgangsmaatregelen ho-
pen we alle burgers mee te krijgen in die 
visie. Ons doel blijft: een goede omgeving 
voor onze burgers in een toegankelijk, 

Aperitiefgesprek over lage emissie
Op 23 april 2017 nodigen N-VA Willebroek en N-VA Mechelen u uit voor een aperitiefgesprek over lage emissie.
Voor meer info: volg onze Facebookpagina of @NVA_Willebroek op twitter.
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N-VA Willebroek zette 2017 feestelijk in
Zaterdag 4 februari, 10 uur in de voormiddag. Een ongewoon tijdstip voor een nieuwjaarsreceptie, misschien, 
maar toch zat de zaal afgeladen vol! Zelfs uit Bornem, Puurs, Mechelen, Boom en Duffel kwamen N-VA- 
leden, sympathisanten en andere nieuwsgierigen afgezakt om het verhaal van onze gastspreker, minister  
van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, te horen.
Jan Jambon vertelde over het binnenlands veiligheidsbeleid en 
prees zijn collega’s Theo Francken en Johan van Overveldt voor 
hun beleid. Hij sloot af met een stand van zaken in enkele dossiers 
die rechtsreeks invloed hebben op het lokale beleid in Willebroek.

Burgemeester Eddy Bevers bedankte de minister met een lokale 
specialiteit: een Willebroekse fles whisky. Daarna gaf hij  
toelichtingen bij de vele positieve veranderingen in de gemeente 

het voorbije jaar. Het boeketje bloemen overhandigde hij na zijn 
uiteenzetting prompt aan zijn echtgenote - een vroege Valentijn 
misschien? 

De geslaagde dag werd afgesloten met een lokale specialiteit: 
Willebroekse Schep met frietjes. Leden, sympathisanten en 
N-VA-mandatarissen kaartten nog lang na.

Op stap met de N-VA-vrouwen
De bestuursleden van N-VA Willebroek organiseren regelmatig ontspannende avondjes uit.  
In januari stond de filmvoorstelling ‘Qu’est-ce qu’ on a fait au bon dieu’ op het programma.  
De reacties na afloop waren unaniem: deze komische film moet je gezien hebben! De avond 
werd afgesloten met een gezellige drink.

Heb jij ook een leuk idee voor een activiteit? Of wil je de N-VA-vrouwen beter leren kennen? 
Stuur dan een mailtje naar sofie.deloof@n-va.be. 

Flatwachters moeten sluikstorten tegengaan
De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting probeert de residenties Schoondonk, Herselaar en Groenlaar steeds vrij 
te houden van vervuiling. Ondanks jarenlange samenwerking met gemeentediensten, politie en Ivarem blijft sluikstorten in de 
residenties en de omgeving echter een groot probleem. Daarom zet Volkshuisvesting nu zes bewoners in als flatwachters.

Op vrijwillige basis zullen de flatwachters toezicht houden op 
een propere buurt. Dagelijks controleren ze de gemeenschappe-
lijke ruimten van de drie residenties en gaan ze op zoek naar wie 
er sluikstort in de gebouwen. Ze zullen ook mee instaan voor de 
opruiming van het gesluikstorte vuil. Wat draagbaar is, gooi-
en ze zelf in de voorziene afvalcontainers. Te grote of te zware 
stukken worden gemeld bij Volkshuisvesting, dat dan zorgt voor 
het ophalen. Ook wanneer herstellingen nodig zijn, melden de 
flatwachters dit. Voor het proper houden van de omgeving van 
de gebouwen kunnen ze rekenen op de gemeentediensten. 

Eerste ondervoorzitter Volkshuisvesting Danny De Maeyer 
steunt dit innovatieve initiatief: “Willen we sluikstorten kordaat 
aanpakken, dan is een gestroomlijnde samenwerking tussen 
Volkshuisvesting, de gemeente, politie en Ivarem noodzakelijk. 

Nu ook bewoners vrijwillig willen meehelpen om de gebouwen 
proper te houden en buiten een oogje in het zeil te houden, zetten 
we een volgende stap in de goede richting gezet. Dat kunnen we 
alleen maar toejuichen. We wensen de flatwachters dan ook alle 
succes toe.”
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Ook Irene is N-VA Willebroek
Irene Hermans is een actieve ‘jong-ge-
pensioneerde’ en voormalig postbeambte. 
Geboren in Kasterlee, botste ze in 1970 op 
een Willebroekenaar … en ze bleef eraan 
plakken. Samen zijn ze inmiddels de 
gelukkige ouders van Kathy en zoon Peter 
en de fiere grootouders van Joni, Pieter, 
James en Vince.

Waarom koos je voor de N-VA, Irene?
Ik ben het eens met de principes van de 
partij. Dat wil zeggen: geen monarchie 
maar een republiek (bij voorkeur de re-
publiek Vlaanderen) die ons de kans geeft 
onze leiders zelf te kiezen. Al blijf ik onze 
Waalse vrienden een warm hart toedra-
gen. Een goeie buur is en blijft belangrijk.

Wat zijn je hobby’s?
Ik heb zeer uiteenlopende hobby’s. Zo 

leer ik als vrijwilliger in de Open School 
nieuwe inwoners het  Nederlands aan. De 
Sport-anders-dag kan ook altijd op mijn 
medewerking rekenen. En sinds 1990 sta 
ik ook op de planken in het amateurthe-
ater, voor én achter de schermen. Verder 
ga ik graag wandelen en is er de wekelijk-
se zwempartij met enkele vriendinnen. 
Met de gewezen collega’s ga ik bovendien 
graag eens gezellig samen op restaurant. 
Maar bovenal volg ik mijn schitterende 
kleinkinderen bij hun sportieve presta-
ties. 

Hoe engageer je je voor  
Willebroek?
Het buurtwerk interesseert mij bijzonder. 
In onze wijk was ik jarenlang betrokken 
in de organisatie van ons buurtcomité. Ik 
ben dan ook zeer begaan met de veilig-

heid en de properheid van onze omgeving 
en gemeente. Zo zijn we onlangs gestart 
met een buurtinformatienetwerk (BIN).

Schepen Luc Spiessens:

“Belastingen blijven dalen in Willebroek”
Herinnert u zich nog de tijd – niet zo lang geleden – dat op uw belastingbrief een tarief van 9,2 of 9 procent 
voor de personenbelasting prijkte? Willebroek was toen de belastingkampioen van België. Gelukkig maakt 
de N-VA daar in snel tempo komaf mee. 
In 2012 beloofde N-VA Willebroek u dat het tarief van de  
personenbelasting onder N-VA-bestuur zou dalen van 8,5  
naar 7,5 procent. En die belofte maken we waar. In 2017 zakt  
het tarief al naar 7,7 procent en volgend jaar zullen wij eindigen 
op de in 2012 beloofde 7,5 procent. 

“Deze daling komt er omdat we de werkingskosten van de 
gemeente onder controle hebben gehouden”, stelt schepen van 
Financiën Luc Spiessens. “Bijkomend pluspunt is dat we daar-
door onze investeringen in Willebroek sterk kunnen optrekken.”

Minder belastingen, meer inkomsten
Uit verschillende onafhankelijke studies blijkt dat Willebroek 
inderdaad op de goede weg is. De belastingdruk per inwoner ligt 
intussen al een stuk lager dan in de meeste van de ons omrin-

gende gemeenten en steden. Van belastingkampioen zijn we 
gezakt naar de 100ste plaats op 306 gemeenten!

Het financieel profiel van de gemeente geeft bovendien aan dat 
de inkomsten van onze inwoners aan het stijgen zijn. Dat komt 
ook onze gemeente-inkomsten ten goede. Bovendien dalen onze 
uitbatingskosten sinds 2014, het eerste jaar waarop de huidige 
coalitie een impact had.

 “Dat belastingtarieven verlagen meer 
inkomsten genereert, is daarmee  
bewezen”, zegt schepen Spiessens.  
“Op die manier maken we onze  
gemeente aantrekkelijker voor  
nieuwe inwoners.”

Ayten Güngör nieuw bestuurslid in 
Volkshuisvesting
Ayten Güngör, die namens de N-VA al zetelt in de OCMW-raad, vult het onlangs  
vrijgekomen plekje in de bestuursraad van Volkshuisvesting op. “De opdracht van de 
sociale huisvestingsmaatschappij sluit nauw aan bij wat ik ook als OCMW-raadslid 
tracht te bewaken”, zegt Ayten. “Een juiste en correcte invulling van de sociale opdracht 
in onze gemeente.”



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /
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