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Beste Willebroekenaar
Ik spreek dagelijks mensen die hun
tevredenheid over de voorbije
bestuursperiode uitspreken. Onze
gemeente oogt beter, voelt beter
en leeft beter dan ooit tevoren.
We hebben meer aandacht voor het
groen in onze straten en we doen er
alles aan een warme gemeente te
zijn voor iedereen.
Een allesomvattend centrumproject
is een van onze prioriteiten in de
komende jaren. We willen dat
centrumproject budgetteren,
inplannen en realiseren, om zo een
aangename leefomgeving te creëren
met water en groen. Een centrum
om van te genieten en om trots op
te zijn. Waar het prachtig wonen
en werken is, met leuke winkels en
gezellige horeca.
Als kersvers afdelingsvoorzitter ben
ik bijzonder fier op onze ploeg: een
sterke burgemeester die altijd onder
de mensen is en een sterke ploeg
mandatarissen die elke dag werkt
aan een mooier Willebroek. En sinds
kort is daar nog een dynamische
Jong N-VA-afdeling bijgekomen.
Kortom, word lid en steun ons!
Mail naar willebroek@n-va.be en
we geven graag een woordje uitleg.

Jong N-VA Willebroek uit de startblokken
Sinds kort heeft Willebroek een eigen Jong N-VA-afdeling.
Dynamisch team

Bernd De Cauwer is voorzitter van de Jong N-VA-afdeling. Hij wordt bijgestaan
door ondervoorzitter Kathaline Kabelacs. Geeke Geudens is secretaris en Ruby Van
Houdt neemt de taak van penningmeester op zich. Divya Moens en Sita Walen
vervolledigen als bestuursleden de bestuursploeg.

Handen uit de mouwen

De eerste activiteit, een opruimactie om zwerfvuil te verzamelen, hebben de
jongeren inmiddels al achter de rug. Nu kijken we uit naar ons volgend evenement:
een halloweenquiz op vrijdag 18 oktober in het parochiecentrum van Blaasveld.
Iedereen is van harte welkom!

Meer weten?

Wil je meer weten over onze jongerenafdeling? Aarzel dan niet om ons te
contacteren. Dat kan via de Facebookpagina Jong N-VA Willebroek
of via willebroek@jongnva.be.

Voor in uw agenda
Jong N-VA Halloween Quiz
Vrijdag 18 oktober
19 uur
PC Blaasveld

Dansen met de Burgemeester
Vrijdag 25 oktober
21 uur
Willy’s Moustache

Filip Mertens

Afdelingsvoorzitter
Inschrijven en/of alle praktische informatie
op www.n-va.be/willebroek

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Maak kennis met uw
N-VA-vertegenwoordigers
Begin dit jaar schoot het nieuwe N-VA-team in de verschillende bestuursorganen van Willebroek uit de
startblokken. Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers.

Uw N-VA-vertegenwoordigers in het schepencollege

Eddy Bevers

Luc Spiessens

Ilse Lenvain

Ronny Somers

Uw burgemeester

Schepen van Financiën,
Begroting, Openbare Werken,
Facility, Verkeer en Mobiliteit

Schepen van Lokale Economie,
Tewerkstelling, Industriële
Vestigingen, Communicatie en
Citymarketing

Schepen van Sport,
Toerisme, Archief, Erediensten
en Begraafplaatsen

Bedankt
voor uw
vertrouwen!

Uw N-VA-vertegenwoordigers in de gemeente- en OCMW-raad

Eddy Moens

Jeroen De Jonghe Carine Praet Solange Cluydts Alain Aelbrecht Michel Eeraerts Danny De Maeyer

Voorzitter gemeenteen OCMW-raad

willebroek@n-va.be

Fractievoorzitter

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid
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Willebroek voorbeeld voor andere gemeenten

Flatwachters doen overlast dalen
Volkshuisvesting Willebroek besloot sociale huurders zelf
in te schakelen in de strijd tegen zwerfvuil en andere
vormen van overlast. Door zogenaamde ‘flatwachters’ aan
te stellen, ze te voorzien van het nodige gereedschap, een
opleiding en voldoende ondersteuning kon de overlast op
korte tijd teruggedrongen worden.
Overlast gevoelig teruggedrongen

Huurders hebben rechten, maar ook plichten. Daarom besloot Volkshuisvesting
Willebroek huurders zelf in te schakelen in de strijd tegen allerlei vormen
van overlast. Zogenaamde ‘flatwachters’ kregen een opleiding, het nodige
materiaal en ze worden begeleid. Ze houden een oogje in het zeil en spreken
medehuurders, indien nodig, aan op
hun verantwoordelijkheid. Op korte
termijn kon de overlast teruggedrongen worden. Het sluikstorten is
gedaald. De huurders zijn tevreden
en ook de flatwachters zelf voelen
zich gewaardeerd en gerespecteerd.
Sociale huisvestingsmaatschappijen
van andere gemeenten komen naar
Willebroek om de werking van de
flatwachters te bestuderen.

Systeem doortrekken naar andere projecten

Onder impuls van N-VA’ers Danny De Maeyer en Jeroen De Jonghe bouwt
Volkshuisvesting Willebroek verder aan meer kwaliteit in plaats van kwantiteit,
onder andere door grootscheepse nieuwbouw, ter vervanging van verouderde
huisvesting. Ook ‘de blokken’ zullen de volgende jaren een voor een gesloopt
worden. Daardoor vermindert stelselmatig het totale aantal sociale huurwoningen, richting Vlaams gemiddelde. In de vernieuwende visie zal het
succesvolle systeem van flatwachters uitgerold worden naar alle bestaande
en in aanbouw zijnde projecten (Tuinwijk, Akkerlaan, Breendonkstraat …).
Kortom, een streng maar rechtvaardig beleid mét focus op ieders rechten en
plichten.

Voordelig huurtarief
sportinfrastructuur

Willebroek ondersteunt
sportclubs en doet
jongeren sporten
Om de sportclubs te ondersteunen en de georganiseerde jeugdsport te stimuleren heeft Willebroek
de huurprijzen van de gemeentelijke sportinfrastructuur aangepast. Er is nu een voordelig
tarief voor alle groepen en ploegen die bestaan uit
minderjarigen. Schepen van Sport Ronny Somers
legt uit: “Door de sportclubs een stevige korting
van 50 procent op de huurprijs toe te kennen, zorgen
we voor een win-winsituatie. Aan de ene kant
ondersteunen we onze sportclubs financieel. Aan
de andere kant stimuleren we sportbeoefening bij
jongeren.”

Wilde bloemen goed
voor ecosysteem
Heeft u de vele
perkjes met wilde
bloemen in het
straatbeeld ook al
gezien? Ze fleuren
niet alleen het straatbeeld op, maar geven
wilde bijen ook nog
eens een grotere kans
op overleven. Wilde
bijen zijn belangrijk
voor de biodiversiteit
en ze zijn essentieel in ons ecosysteem.
Kortom, een win-win!

Steun onze afdeling en word lid
via N-VA Willebroek
Wilt u ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie? Word lid via de lokale afdeling.
Contacteer ons via willebroek@n-va.be of spreek onze bestuursleden aan.
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 euro. Bent u jonger dan
30 jaar? Dan betaalt u 5 euro.
Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer BE68 7360 4990 3534.

www.n-va.be/willebroek

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

