
Beste inwoner

Nadat covid ons twee jaar in een 
wurggreep hield, herneemt het 
normale leven zich stilaan en herleven 
onze handelaars en horecazaken. De 
Willebroekenaren komen opnieuw buiten 
en genieten van een terrasje, een 
sfeervol evenement of een wandeling 
in het park. Ook in het uitgangsleven 
is dat niet anders. Naast de twee 
topdancings waar we al jaar en dag 
trots op zijn, organiseerden ook heel 
wat verenigingen en jeugdbewegingen 
de eerste post-coronafeestjes.

De laatste weken worden we echter 
geconfronteerd met een aantal jonge-
ren die het nodig vinden om asociaal 
gedrag te vertonen. We mogen vooral 
niet vervallen in een dialoog van ex-
tremen en ons niet laten vangen door 
enkelingen die een bepaalde tweespalt 
willen bewerkstelligen. Het gaat over 
‘onze’ jongeren en ‘onze’ samenleving.

Zoals Bart De Wever perfect beschreef 
in zijn boek ‘Over Identiteit’: ook al 
hebben we niet allemaal dezelfde 
identiteit, we hebben wel maar één 
Willebroek en één sociaal- en uit-
gaansleven. Het gemeentebestuur, 
de ordediensten en iedereen binnen 
onze partij werkt harder dan ooit 
om te streven naar een homogene 
samenleving, waarin we kunnen 
blijven winkelen, uitgaan, een terrasje 
doen en wandelen in het park. In alle 
vrijheid en veiligheid. Daar blijven we 
voor gaan!

Filip Mertens
Voorzitter

Geniet van de zomer!

Een woordje Willebroeks
Samen-leven lukt enkel als we elkaar verstaan …

•  pjèeresjèet = paardenstaart
• oep ne nik-en-ne-ga = op zeer korte tijdspanne
• papschool = kleuterschool
• aatpéke = oud ventje
•  bitskoemmer = nietsnut, leegloper, meestal ook vriendelijk bedoeld

Bron: ‘Willebroeks dialect’ (Marcel Eeraerts)

‘Theo Toert’ op donderdag 23 juni
Hoe beïnvloedt de oorlog in Oekraïne ons leven?

Donderdag 23 juni, 
20 uur (deuren open 
vanaf 19.30 uur)

CC Binder, Kloosterhof 
1, 2870 Puurs

Gratis toegang, 
iedereen welkom!

Een initiatief van N-VA Bornem, N-VA Puurs-Sint-Amands en N-VA Willebroek
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Bestuurslid in de kijker: RONNY SOMERS  
• 69 jaar
• Getrouwd met Christine Van Malder
• Al meer dan tien jaar N-VA-lid 
• Huidig schepen van Sport & Recreatie, Toerisme, Archief, Erediensten & Begraafplaatsen
• Was werkzaam als bankbediende in Lokeren, Sint-Niklaas, Kemzeke en Willebroek
• Voormalig profvoetballer bij Sporting Lokeren
• Hobby’s: fi etsen, wandelen en munten verzamelen
•  Waarom in de politiek gestapt? Om mensen te leren kennen en een positief steentje bij te 

dragen aan een mooie, levendige, groene en sportieve gemeente!

Jeugdhuis is op zoek naar jou!
In het Huis van de Vrije Tijd op site De Schalk staat sinds kort een 
nagelnieuw jeugdhuis. Wil je graag op de hoogte blijven? Heb je 
interesse om de nieuwe jeugdhuiswerking mee op te starten? Laat het 
ons weten via willebroek@n-va.be en wie weet tot binnenkort!

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.

willebroek@n-va.be
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Zwembadstudie voor domein Hazewinkel goedgekeurd
Op de gemeenteraad van april werd een samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen goedgekeurd. Er zal een 
masterplan uitgewerkt worden voor het volledige Hazewinkeldomein, inclusief het gemeentelijk zwembad. 

Er is een grote nood aan zwemwater in Willebroek en buurgemeenten. Daarom blijven we met N-VA Willebroek ijveren voor een 
nieuw gemeentelijk zwembad. Voor onze inwoners, onze kinderen en onze verenigingen. In dé kanaalgemeente moeten onze 
kinderen kunnen (leren) zwemmen. En onze zwemclub VWZ (Verenigde Willebroekse Zwemclub) verdient een moderne infra-
structuur. De studieopdracht is alvast een eerste stap in de goede richting.

Het Huis van de Vrije Tijd, een totaalconcept
Plannen maken, bouwen en actief de beleidskeuzes uitvoeren, da’s N-VA Willebroek. In januari 2015 werden de 
verschillende vrijetijdsdiensten onder één dak gehuisvest op het administratief centrum (AC). Dat was pas het begin 
van een volledig proces om nieuwe infrastructuur voor vrije tijd uit te bouwen, een organisatiestructuur voor onze 
vrijetijdsdiensten uit te tekenen en ons patrimonium voor vrije tijd te optimaliseren. In 2015 ging de opmaak van een 
groots masterplan van start.

De vernieuwing van de site De Schalk is een onderdeel 
van ons ‘Huis van de Vrije Tijd’. Alle toekomstige vrije 
tijdactiviteiten zullen voortaan plaatsvinden in De Schalk 
of het Oud Gemeentehuis. Op de site De Schalk willen we 
alle sportieve activiteiten bundelen: basket, zaalvoetbal, 
volleybal, gevechtsporten, badminton, turnen, dans … 
Ook het jeugdhuis, de buitenschoolse kinderopvang en 
het kinderdagverblijf vinden hier onderdak. Daarnaast 
voorzien we nog polyvalente ruimten, een fuifzaal en een 
sportpark rondom.

Omnisportcomplex met jeugdhuis en polyvalente zaal
Het bijzonder omnisportcomplex is intussen geopend: je 
vindt er een gloednieuwe sportzaal, een danszaal en een 
zaal voor gevechtssporten. Ook een nieuwe (open) jeugd-
huiswerking, met een parallelle werking van het Over-
kophuis, moet hier vorm krijgen. Daarnaast zal de grote 

polyvalente (fuif)zaal een meerwaarde zijn voor het ver-
enigingsleven. Die zal eindelijk opnieuw wat meer ruimte 
geven aan onze jongeren om in onze eigen gemeente eens 
een stevig feestje te bouwen. De verdere uitbouw van de 
sportsite ‘De Schalk’ staat nog op de planning. De focus 
zal hier liggen op balsport, fitness en de omgevingsaanleg 
van een belevingspark (met skatepark).

Ons ‘Huis van de Vrije Tijd’ krijgt dus steeds meer vorm. 
Als De Schalk afgewerkt is, starten we met het ombouwen 
van het Oud Gemeentehuis tot een nieuwe site in ons 
centrum, met aandacht voor cultuur en ontmoeting. Ook 
de bibliotheek zal naar die plek verhuizen. Met het totaal-
concept ‘Huis van de Vrije Tijd’ gaan we samen een mooie 
toekomst tegemoet!

Burgemeester Eddy Bevers

www.n-va.be/willebroek
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


