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We vliegen er weer in!

Er staat alweer een nieuw 
schooljaar voor de deur. 
Hopelijk wordt het, vergeleken 
met de twee vorige vreemde 
studentenjaren, nu wél een 
‘normale’ editie.

Ik weet niet hoe de afgelopen 
maanden bij u thuis verliepen, 
maar ik hoor al even een 
hoop frustraties bij mijn eigen 
schoolgaande dochters. Van 
slechte verbinding van online 
lessen tot vertrekken naar 
school voor één schamel 
lesuur. In mei vorig jaar werd 
er zelfs een online sportdag 
georganiseerd. Nee, hopelijk 
niets meer van dat.

Gewoon opnieuw fi jn naar 
school vanaf nu. Voltijds en 
zonder mondmaskers. Met 
échte leerkrachten voor de 
klas. Met een échte schoolreis, 
sportdag en wie weet ook een 
fuif of festival!

Heel veel succes aan alle 
studenten, ouders en 
leerkrachten!

Filip Mertens
Voorzitter

Bouw mee aan onze gemeente!
N-VA Willebroek zet in op participatie. De website ‘Willebroek Wil Wat’ bundelt alle 
projecten waarin jij als inwoner inspraak hebt. Je vindt er alle informatie van afgelopen, 
lopende en toekomstige participatie-momenten.

Voorstellen voor de ‘12 werken van Willebroek’, uw 
nostalgische foto op één van de 30 nutskasten, 
suggesties voor een vrouwelijke straatnaam? Samen 
nadenken over een bruisend centrum met een even-
wicht tussen aangenaam wonen, handel, culturele 
activiteiten, diverse vervoersmodi en een groen-blauw 
netwerk. Info over de grote vernieuwingsprojecten in 
onze gemeente? Iets anders te melden?

Ontdek het allemaal op willebroekwilwat.be!

September = Maand van de Vereniging
Met de Maand van de Vereniging wil Willebroek onze talrijke lokale verenigingen even in 
de kijker zetten. Verenigingen zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Je komt 
er samen om je passie te beoefenen. Lid zijn betekent een grote meerwaarde voor je sociale 
omgeving én voor je zelfontplooiing. En dat voor alle leeftijden!

Scan de QR-code en krijg een 
handig overzicht van al onze 
Willebroekse verenigingen!

Een woordje Willebroeks
Samenleven lukt enkel als we elkaar verstaan...

• den trotwoar = het voetpad
• iederoverant = om beurten, ieder op z’n beurt
• ne labbekak = een moederskindje
• affront = belediging
• de boekeroa = de bibliotheek

Bron: ‘Willebroeks dialect’ (Marcel Eeraerts)

Ronny Somers
Schepen van Sport

Willebroek
www.n-va.be/willebroekwillebroek@n-va.be N-VA Willebroek
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Een tijdelijke wissel van de burgemeesterssjerp 
Omdat Willebroeks burgemeester Eddy Bevers deze zomer zijn dochter ging bezoeken in het buitenland, werd hij een vij� al 
weken vervangen door Luc Spiessens.

Luc Spiessens
“Ondanks het politiek verlof en het feit dat er geen vergaderingen 
gepland stonden tijdens de zomermaanden, had ik mijn handen meer 
dan vol. Een aantal onvoorziene voorvallen zorgden voor een vrij 
hectische periode. Leerrijk uiteraard, maar vooral heftig. Mijn respect 
voor onze burgervader is de afgelopen weken alleen maar toegenomen.”

“Als schepen van Openbare Werken en Mobiliteit kom ik regelmatig 
situaties tegen waar er discussies of onenig-
heden zijn. Daarbij moet je snel kunnen 
schakelen en knopen doorhakken. Een 
burgemeester krijgt nog vaker directe vragen 
aan de diensten, politie of brandweer. De 
beslissingstijd in zo’n situaties is een pak klei-
ner. Dat brengt onherroepelijk een grote 
druk met zich mee. Gelukkig kan je 
altijd terugvallen op de kennis en de 
ervaring van de medewerkers. Op die 
manier kan je telkens een onderbouw-
de en verstandige beslissing nemen.”

“Het was bovenal een leuke en boei-
ende ervaring. Ik hoop dat ik het in 
mij gestelde vertrouwen niet heb 
beschaamd. En Eddy, als je nog eens 
met verlof wil, dan sta ik graag opnieuw 
paraat om op de meubelen te passen.”

Eddy Bevers
“Bedankt, Luc! Na bijna een jaar kreeg ik zo de kans 
om mijn dochter Yasmine nog eens terug te zien. 
Vanzelfsprekend is dat niet, nu ze zowat aan de 
andere kant van de wereld woont en werkt.”

“Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken om 
de taak van waarnemend burgemeester gedurende 
een aantal weken op jou te nemen. De normaal 
gezien rustig verlofperiode 
draaide blijkbaar even an-
ders uit. Maar ik hoorde 
dat je dat zeer goed gedaan 
hebt en bergen werk hebt 
verzet. Een welge-
meend dankjewel 
voor alle genomen 
moeite en de vele 
inspanningen. Ik 
vond het fijn om 
te kunnen rekenen 
op een meer dan 
waardige vervan-
ger. Chapeau!”
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Bestuurslid in de kijker: Carine Praet
Dag Carine, kan je even wat meer over jezelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in Willebroek en ben getrouwd met Peter. Samen hebben we een 
dochter Ruby. Ik studeerde in de Sancta Mariaschool in de Kerkstraat. In diezelfde straat heb ik 
overigens het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht, want mijn ouders hadden er de bakkerij 
Praet-Magnus. Het was een leuke tijd waarin ik veel mensen leerde kennen.”

Wat voor werk doe je?
“Ik ben al een tiental jaar actief in de zorgsector. Mensen helpen en verzorgen is nu een-
maal mijn grote passie. Ik heb dus op geen enkel moment getwijfeld over mijn beroep.”

Hoe besteed je je vrije tijd?
“Mijn voornaamste hobby’s zijn fitnessen en fietsen. Daarnaast ga ik graag op stap met 
familie en vrienden. Zij komen trouwens altijd op de eerste plaats voor mij. Ik probeer 
zoveel mogelijk tijd door te brengen met mensen uit mijn dichte omgeving.”

Waarom koos je voor de politiek?
“Ik ben in de politiek gestapt om mijn steentje bij te dragen voor een mooier en beter 
Willebroek. Er zijn nog heel wat verbeteringen mogelijk in onze gemeente. Ik wil me 
vooral inzetten op het vlak van welzijn en gezondheid.”

beslissingstijd in zo’n situaties is een pak klei-

willebroek@n-va.be



N-VA 

Willebroek 

in beeld
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Onze gemeente 
in het nieuws!  Willebroek legt twee regenboogzebrapaden aan

 Armoedevereniging Argos opent sociale kruidenier

 Oud gemeentehuis van Heindonk 
krijgt restauratie en nieuwe bestemming.

 Onze N-VA-afdeling 
ging op verschillende 
plaatsen in de gemeente 
langs met een mooi 
paasbloemetje.

 Burgemeester Eddy Bevers neemt 
afscheid van zijn ‘coronacoupe’.

 Broek De Naeyer krijgt nieuwe onthaalzone 
en rolstoelvriendelijk pad.

 Willebroek plaatst nieuwe elektronische infoborden.

 ‘Beweegcoach’ moet inwoners aan het sporten krijgen.

 Negen nieuwe picknickbanken in onze gemeente.

www.n-va.be/willebroek



Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


