
Hoop op fi jne vooruitzichten
Kris De Bruyne was een lentekind. Geboren in maart 1950. Op zijn achttiende werd Kris ontdekt op een 
festival in Hove, door Wannes Van De Velde, de man die onze Willebroekse Vredesbrug op de culturele 
kaart heeft gezet. Kris bracht toen een satirische bluesversie van ‘Klein klein kleuterke’. De Bruyne 
heeft met nummers als ‘Vilvoorde City’, ‘s’Nachts als het donker is’, ‘De peulschil’ en zijn grootste hit 
‘Amsterdam’, op vele podia gestaan en menig hart veroverd. Hij overleed op 3 februari van dit jaar.

Het Willebroeks N-VA-bestuur koos er bewust voor om het in deze editie niet te hebben over de pandemie 
die ons al een jaar in de tang houdt. Want de lente geeft ons elk jaar weer hoop. Hoop op een goed jaar. 
Hoop op fi jne vooruitzichten. Hoop om samen een terrasje te kunnen doen. Misschien wel samen zingend, 
over een klein klein kleuterke, een peulschil of over onze brug van Willebroek.

Filip Mertens
Voorzitter

In uw gemeente

Beste partijgenoot

U bepaalt wat er met Vlaanderen gebeurt. 
Dat is uw recht als Vlaming. Ook tijdens deze 
coronacrisis verdienen de Vlamingen te weten wat 
boven hun hoofden wordt beslist. Zeker wanneer 
dat gebeurt door een regering die in Vlaanderen 
geen democratische legitimiteit heeft. In 2021 kan 
u daarvoor op ons blijven rekenen. 

De N-VA zal altijd op de barricaden staan om 
uw stem te laten meetellen. En met hoe meer 
we zijn, hoe luider onze stem zal klinken. 
Daarvoor rekenen we ook op u. 
Zodat dit onwerkbare land de 
Vlamingen nooit meer als een 
verwaarloosbare minderheid 
terzijde kan schuiven.

Uw lidmaatschap maakt de 
N-VA sterker. En u wordt er 
zelf ook beter van, met een 
gratis abonnement op ons 
vernieuwde ledenmagazine 
LEO, uitnodigingen voor 
alle N-VA-activiteiten, 
kortingen op politieke 
boeken, … En niet te 
vergeten: uw stem telt mee 
in de grootste partij van het 
land.

Bart De Wever    
Algemeen voorzitter
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Met Jan Jambon levert de N-VA 
voor de tweede opeenvolgende 
keer de minister-president van 
Vlaanderen. 

Ben Weyts is viceminister-president 
en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 
Rand.

Zuhal Demir is Vlaams minister van 
Justitie en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme.

Matthias Diependaele is Vlaams 
minister van Financiën en 
Begroting, Wonen en Onroerend 
Erfgoed.

In het Vlaams Parlement is 
Liesbeth Homans parlements-
voorzitter. Wilfried Vandaele is 
voorzitter van de 35-koppige 
N-VA-fractie.
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In het federaal parlement leggen 
fractievoorzitter Peter De Roover
en zijn 23 collega-Kamerleden de 
paars-groene regering het vuur aan 
de schenen. 

Vanuit de Senaat stelt fractie-
voorzitter Karl Vanlouwe alles in het 
werk om deze instelling af te schaffen

In Brussel stelt Cieltje Van Achter
met haar driekoppige fractie het 
Brusselse paars-groene beleid aan de 
kaak.

“Wie nu niet inziet dat België   
  moet hervormen, is stekeblind 
  en speelt met de toekomst van 
  het land”
Theo Francken, Kamerlid
Het Laatste Nieuws, 22/08/2020

In het Europees Parlement 
waken Geert Bourgeois, Assita 
Kanko en Johan Van Overtveldt 
over het Europese beleid. 

Burgemeester Eddy Bevers,
schepenen Luc Spiessens, Ilse Lenvain enRonny Somers, gemeenteraadsvoorzitter EddyMoens, fractieleider Jeroen De Jonghe,
gemeenteraadsleden Alain Aelbrecht, CarinePraet, Danny De Maeyer, Michel Eeraerts,Solange Cluydts, voorzitter Filip Mertensen het hele N-VAWillebroek bestuur
heten u graag van harte welkom bij de N-VA !

#dasNVAwillebroek

In uw gemeente

De N-VA zal altijd op de barricaden staan om 
uw stem te laten meetellen. 
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5. Een N-VA’er legt de lat hoog voor zichzelf en 

voor anderen. Betutteling en slachto� erretoriek 

doen a� reuk aan de waardevolle kwaliteiten 

die elk van ons hee� .

6. Een N-VA’er gelooft in goed en veeleisend 

onderwijs als springplank op de sociale ladder. 

Met eenheidsworst helpen we niemand vooruit.

7. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan. Hij 

engageert zich, wil dingen in beweging zetten 

en zijn verantwoordelijkheid nemen.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere 

volkeren die op democratische wijze streven 

naar meer autonomie, zoals de Catalanen, de 

Schotten en de Basken.

Herkent u zich in deze kenmerken en bent u nog 

geen lid van de N-VA? Word dan nu lid!

Een N-VA’er legt de lat hoog voor zichzelf en 

Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan

volkeren die op democratische wijze streven 
Een N-VA’er voelt zich solidair met andere 

onderwijs als springplank op de sociale ladder. 
Een N-VA’er gelooft in goed en veeleisend 

Hoe herken je 
een N-VA’er? 
De N-VA is een ware volkspartij. Ze telt in 

haar rangen mensen in alle soorten en maten. 

Toch zijn er een aantal kenmerken die zowat 

alle N-VA’ers gemeenschappelijk hebben. Ze 

behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie 

voor Vlaanderen. België in zijn huidige 

structuur biedt geen meerwaarde voor 

Vlaanderen. Daarom kiest een N-VA’er voor 

het confederalisme.

2. Een N-VA’er gelooft in een hechte Vlaamse 

gemeenschap met als bindmiddel een Vlaams 

burgerschap gebouwd op de Nederlandse taal 

en de waarden van de Verlichting.

3. De N-VA streeft naar welvaartscreatie

via het vrij ondernemerschap. Dankzij de 

economische vooruitgang tillen we de hele 

gemeenschap naar een hoger welvaartsniveau.

4. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten 

en plichten. Nieuwe of ‘oude’ Vlaming, 

iedereen moet zijn steentje bijdragen. Maar 

wie dat niet kan en onze steun nodig hee� , 

laten we niet achter. 

Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie 

Een N-VA’er gelooft in een hechte Vlaamse 

gemeenschap met als bindmiddel een Vlaams 

welvaartscreatie

Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten 

en plichten.en plichten. Nieuwe of ‘oude’ Vlaming,  Nieuwe of ‘oude’ Vlaming, 

Lid worden is heel eenvoudig

· surf naar www.n-va.be/word-lid  
· stuur een berichtje naar leden@n-va.be
· of bel naar 02 219 49 30

Volg het laatste N-VA-nieuws:

• elke dag op www.n-va.be/nieuws

• met onze elektronische nieuwsbrief op vrijdag

• 8 maal per jaar in het vernieuwde ledenmagazine LEO

• en via onze socialemediakanalen

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Contacteer uw lokale afdeling!
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Willebroek

Het DNA van de N-VA

N-VAWillebroek
voorzitter Filip Mertens
willebroek@n-va.be

facebook.com/NVAwillebroek
https://willebroek.n-va.be/word-lid

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Het DNA van de N-VA? 
Ontdek het hier

Volg N-VA Willebroek 
op Facebook!
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 maart.



Stationsbuurt in Willebroek wordt Hoppinpunt
De stationsbuurt in Willebroek wordt uitgebouwd tot Hoppinpunt. Dat is een plaats waar verschillende vormen van mobiliteit 
samenkomen. Lijnbussen zullen meer ruimte krijgen en er komen ook meer dan 100 extra � etsenstallingen.

“Een nieuwe invulling voor het stationsgebouw is er op 
dit moment nog niet, maar we zijn wel in overleg met 
een organisatie die daarvoor uiterst geschikt is”, vertelt 
mobiliteitsschepen Luc Spiessens. “Nu de kans zich voor-
doet, willen we van onze stationsbuurt een volwaardig 
mobipunt maken.”

Goedgevulde planning
De werken aan de fietsostrade langs de 
Brownfieldlaan beginnen dit jaar nog. 
Zo komt er een volledige verbinding 
met de fietsostrade richting Puurs en 
Boom. Er zal ook een aanbod van deel-
fietsen en laadpalen voor zowel 
elektrische fietsen als elektrische 
wagens worden voorzien. Bo-
vendien starten binnenkort ook 
de werken aan de Stationstraat. 
De hele buurt krijgt een opwaar-
dering. Het prijskaartje van dat 
project: 2,4 miljoen euro.

Luc Spiessens Schepen van Mobiliteit

Bestuurslid in de kijker: Danny De Maeyer
In ieder huis-aan-huisblad leren we een bestuurslid van N-VA Willebroek beter kennen. Vandaag is het de beurt aan gemeente-
raadslid Danny De Maeyer.

Dag Danny, kan je jezelf even kort voorstellen? 

“Ik ben een geboren en getogen Willebroekenaar, en ben 
getrouwd met Viviane. Samen hebben we een dochter en 
twee kleinzonen. Ik ben een gepensioneerd ambtenaar. Ik 
heb 38 jaar in het woonzorgcentrum ‘Ten Weldebrouck’ 
gewerkt. Eerst als kok, daarna als chef-kok en uiteindelijk als 
manager. Naast OCMW- en gemeenteraadslid, ben ik ook 
eerste ondervoorzitter in het directiecomité bij Volkshuisves-
ting Willebroek en zetel ik ook in de raad van bestuur.”

Wat zijn je voornaamste hobby’s? 

“Ik ben vooral een fervent golfer, maar kan evenzeer genieten 
van een frisse pint en een leuk onderonsje met vrienden.”

Waarom stapte je in de lokale politiek? 

“Ik heb die stap gezet omdat ik vond dat er nog een aantal 
zaken beter konden in onze gemeente. Je kan vanuit je luie 

zetel mopperen over het beleid of je kan de handen uit de 
mouwen steken en er zelf iets aan doen.” 

Mijn tweede drijfveer is ideologie. Ik ben er zeker van dat ik, 
mits de nodige ondersteuning, de idealen van de N-VA kan 
overbrengen in Willebroek. Ik wil mensen overtuigen om 
samen te werken aan een betere samenleving.”

Wat is jouw standpunt inzake 

sociale fraude? 

“Op dat vlak steun ik het beleid van de 
Vlaamse Regering volledig. Ook 
de Volkshuisvestingsmaat-
schappij Willebroek stelt alles 
in het werk om sociaal onver-
antwoord gedrag van indivi-
duen streng aan te pakken.”

willebroek@n-va.be
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Trouwen in het park
Op de gemeenteraad van februari kwam Jeroen De Jonghe, 
fractieleider van N-VA Willebroek, met een romantisch 
voorstel: verliefde Willebroekenaars de kans geven om in 
openlucht te trouwen.

“De coronacrisis leerde ons genieten van de buitenlucht en 
zorgde ervoor dat we de natuur in onze buurt meer gingen 
waarderen. Er wordt massaal gewandeld en we leven met z’n 
allen meer buiten”, merkt Jeroen De Jonghe op. “In februari, de 
maand van de romantiek en de Valentijnssfeer, wilden we het in 
Willebroek mogelijk maken om te kunnen trouwen in open-
lucht. In de natuur, het bos of het park.”

“Naast trouwen in het oude gemeentehuis of het kasteel Bel-Air, 
verdient onze gemeente een mooie locatie voor het voltrekken 
van huwelijksceremonies in openlucht. Op een idyllische trouw-
plek tussen de bomen. Een romantisch alternatief”, vindt Jeroen.

Praktische aandachtspunten
Als ambtenaar van de burgerlijke stand, neemt burgemeester 
Eddy Bevers de meeste huwelijken in Willebroek voor zijn reke-
ning. Ook hij toont zich bijzonder enthousiast over het voorstel. 
Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de gemeente ook openbare 
plaatsen op haar grondgebied aanduiden voor een huwelijk. Het 
moet dan wel gaan over een plaats met een neutraal karakter én 
de gemeente moet er het exclusief gebruiksrecht hebben. Als aan 
die voorwaarden wordt voldaan, kan men trouwen op een 
buitenlocatie”, weet onze burgemeester.

Naast de regelgeving, speelt ook het wispelturige weer in 
Vlaanderen af en toe voor spelbreker. “Om te vermijden dat 
regen, wind of sneeuw de ceremonie verstoort, is een overkapping 
of andere oplossing wel aangewezen. Hopelijk kunnen we vanaf 
deze zomer veel bruidsparen gelukkig maken met dit voorstel”, 
besluit Eddy Bevers.

Trouwtip!
Het parkgebied van Bel-Air is dé trouwlocatie in openlucht bij 
uitstek: een prachtig groen parkgebied, met een pittoresk 
kasteel en het kunstwerk ‘Rekamkeizum’ als kleurrijk prieel. Het 
is bovendien een locatie mét praktische voorzieningen en een 
alternatief bij slecht weer.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Trouwen in het park? “Mochten we zelf nog niet getrouwd zijn, 
zouden we het wel weten”, knipogen burgemeester Eddy Bevers en 
fractieleider Jeroen De Jonghe.

Gelukskoekjes voor Valentijn, 
bloemen voor Pasen!
Voor Valentijn ging ons N-VA-bestuur gelukskoekjes uitdelen, 
met Pasen kijken we samen uit naar boeketjes.

www.n-va.be/willebroek
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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