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Beste Willebroekenaar,

Elk jaar biedt nieuwe kansen en 
geeft nieuwe hoop. We hadden 
gehoopt dat alle coronamiserie 
intussen achter de rug zou zijn, 
maar niets is minder waar. De 
varianten van het virus winnen 
steeds meer terrein. Probeer, 
ondanks alle moeilijkheden, 
toch positief te blijven voor 
elkaar. In elk nieuw jaar zien 
we, zoals Antonio Vivaldi het 
zo prachtig componeerde, de 
vier seizoenen. Ook voor N-VA 
Willebroek was 2021 op vele 
fronten een jaar dat snel onder-
gesneeuwd mag worden. Laat 
de lente en de zomer dus maar 
snel aanbreken. Dan kunnen 
we opnieuw wat warmte voelen. 
Warmte tussen mensen en 
ook een warm beleid voor elke 
Willebroekenaar. Dat geeft ons 
hoop. Hoop op een nóg fi jner 
Willebroek. Want daar doen we 
het voor.

De allerbeste wensen voor 
2022!

Filip Mertens
Voorzitter Een woordje Willebroeks

Samen-leven lukt enkel als we elkaar verstaan …

• seuzzeke = dekentje
• snosselle = snoepen
• brazjelét = armband
• ferkét = eetvork
• gieênenieênekiêe = nooit

Bron: ‘Willebroeks dialect’ (Marcel Eeraerts)
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Wij van Willebroek 
Krijtlijnen voor een nieuwe coalitie N-VA, Groen en Open Vld

Onze gemeente hee�  nood aan een volwaardig en krachtig bestuur. Na de 
coronacrisis en het PFOS-schandaal kregen we er in Willebroek een enorme 
politieke crisis bovenop. De voorbije weken is gebleken dat een geloofwaardige 
doorstart van de oude coalitie onmogelijk bleek.

Omdat de impasse bleef aanslepen, 
besloot de N-VA in Willebroek haar 
verantwoordelijkheid op te nemen door 
gesprekken met Groen en Open Vld aan 
te knopen. De partijen van de nieuwe 
coalitie verschillen uiteraard van elkaar, 
zeker op nationaal niveau. Maar door de 
belangen van onze gemeente voorop te 
stellen en grondige inhoudelijke gesprek-
ken te voeren, zorgen we samen voor een 
nieuwe start.

N-VA-burgemeester Eddy Bevers: “Het 
resultaat is een inhoudelijk akkoord dat 
verder bouwt op wat goed gaat in Wille-
broek, maar tegelijk zorgt het voor een 
aantal trendbreuken en nieuwe impulsen 
die onze gemeente verfraaien en ver-
groenen, doen opveren en klaarmaken 
voor de toekomst.”

“We laten het Europaplein alvast 
helemaal groen, gaan voor een cultuur 
van 30 km/uur, voorzien veilige, uitnodig-
ende fietsinfrastructuur en zetten het 
klimaatbeleid op alle domeinen op de 
agenda”, aldus Thierry Serrien van 
Groen Willebroek.

De nieuwe coalitie doet wat nodig is voor 
mens, economie en klimaat en zorgt voor 
een Willebroek van en voor iedereen. We 
hebben aandacht voor alle doelgroepen: 
bewoners, ondernemers, ouderen, mensen 
die in onze gemeente werken, zij die het 
financieel, fysiek of mentaal moeilijk 
hebben …

De nieuwe coalitie is een nieuwe start. 
Het is een uitnodiging aan alle inwoners 
om mee te schrijven, te bouwen en te 

schaven aan die plannen. Het is ook een 
oproep aan alle politieke partijen in onze 
gemeente om daar constructief aan mee 
te werken. Want dat is wat Willebroek, 
terecht, van ons allemaal verwacht.

Bavo Anciaux (Open Vld) besluit: “Met 
dit akkoord kunnen we het centrum-
project opnieuw alle kansen geven, kun-
nen we proactiever de Willebroekenaar 
betrekken en blijven we inzetten op het 
verbeteren van het welzijn van onze 
inwoners.”

Pierre is de ouderdomsdeken en pionier van onze afdeling. Naar aanleiding van 
het 20-jarig bestaan van onze partij zetten hem graag even in de bloemetjes.

•  1954: afgestudeerd in Atheneum Boom
•  1958: licentiaat Handelswetenschappen aan de 

Rijkshandelshogeschool (nu RUCA) behaald
•  1961: einde legerdienst
•  1961: oprichting VU-afdeling in Willebroek
•  1964: eerste verkiezingsdeelname van Volksunie
•  2001: Volksunie vervelt tot N-VA
•  2006: Pierre bekleedt de tweede plaats op de CD&V-

N-VA-kartellijst na een zekere Eddy Bevers …

“Tijdens mijn legerdienst merkte ik hoe de Franstalige 
legerleiding neerkeek op de Vlamingen”, vertelt Pierre. 
“Daar kwam mijn Vlaamsgezind gevoel voor het eerst 
tot uiting. Toen enkele kopstukken van de Volksunie uit 
Mechelen me vroegen om ook in Willebroek een lokale 
afdeling op te richten, heb ik geen seconde getwijfeld. 
Een jaar later waren we definitief vertrokken. Ondanks 
ons magere eerste verkiezingsresultaat in ’64 woonden 
we publieke debatten bij, publiceerden we een lokaal 
ledenkrantje, gingen we nachtelijk affiches plakken … 
We moesten opboksen tegen het socialistische overwicht, 
maar het was een heerlijke tijd. Na veel ups en downs 

zag de N-VA uiteindelijk het levenslicht. Ik heb me altijd 
met veel plezier en enthousiasme ingezet voor de Vlaamse 
zaak”, besluit hij.

Bestuurslid in de kijker: Pierre De Smedt

Bedankt voor 

je jarenlange 

inzet, Pierre!

Pierre De Smedt met burgemeester 
Eddy Bevers en voorzitter Filip Mertens.

willebroek@n-va.be
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Willebroek lanceert online platform voor vrijwilligers 
Op het gloednieuw vrijwilligersplatform kan je op zoek gaan naar vrijwilligerswerk in Willebroek. 

Zowel binnen de gemeente als bij andere organisaties kan je vrijwilligerswerk doen. Momenteel telt de gemeente 
meer dan 330 vrijwilligers die dagelijks, wekelijks of maandelijks hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld bij de 
Minder Mobielen Centrale of huiswerkbegeleiding. Als vrijwilliger kan je op het platform gemakkelijk zoeken 
naar organisaties die je nauw aan het hart liggen en wil steunen door jouw vrije tijd te doneren.

www.willebroek.be/vrijwilligersplatform

Word lid van de N-VA
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar willebroek@n-va.be.

N-VALENTIJNSDRINK 
Willebroek

Zaterdag 5 februari
vanaf 19.30 uur

Zaal ‘De Twijg’, A. van Landeghemstraat 115a

N-VA Willebroek nodigt u graag uit voor haar 
traditionele – zij het wat uitgestelde – nieuw-
jaarsreceptie, die we dit jaar herdopen tot de 
N-VAlentijnsdrink. Samen met een hapje en 

een drankje blikken we terug op het bijzondere 
jaar 2021 en klinken we op een hoopvol 2022. 

Inschrijven hoeft niet en deelname is gratis. 
Hopelijk tot dan!

Gastspreker: Els Van Doesburg, 
Antwerps schepen van 
Gezondheidszorg

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

N-VALENTIJNSDRINK
met gastspreker Els van Doesburg

N-VA Willebroek

www.n-va.be/willebroek
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


