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Beste Willebroekenaar
Zelfs in deze harde en moeilijke
tijden mogen jullie op een goed
beleid rekenen, rekening
houdend met de constant
veranderende beslissingen.
Zowel op federaal, Vlaams,
provinciaal en gemeentelijk vlak,
moeten we streven naar de
beste oplossing. Iedereen leeft
en werkt momenteel onder grote
druk. U moet vrienden en/of
familie missen of misschien bent
u zelfs technisch werkloos.
Veel handelaars en horecazaken
hebben hun deuren opnieuw
noodgedwongen moeten sluiten.
De mensen in de zorgsector
zitten al geruime tijd op hun
tandvlees. Ik wil dan ook van de
gelegenheid gebruikmaken om u
een hart onder de riem te steken.
Onze bestuursleden en
mandatarissen zijn er voor u.
Natuurlijk staat ook de N-VA
niet stil. Bart De Wever werd
herkozen als nationaal partijvoorzitter. Jeroen De Jonghe, onze
fractieleider, is verkozen tot het
arondissementeel bestuur en de
partijraad. Bovendien beschikken
we met Karel Mampaey over een
gedreven nieuwe ondervoorzitter.
Tot snel!

Filip Mertens
Voorzitter

Masterplan moet voor nieuwe centrumbeleving
zorgen
De eerste stap naar het project Willebroek-centrum is gezet. Alle gemeenteraadsleden hebben een toelichting gekregen om samen met de Vlaamse bouwmeester
inhoud te geven aan het centrumproject. De volgende fase is het aanstellen van
een ontwerper.
De volgende maanden zal men een toekomstvisie uitwerken en een timing opmaken. Het nieuwe masterplan moet een participatietraject worden waarbij inwoners
en handelaars betrokken worden. De bedoeling is om een ‘nieuwe’ centrumbuurt
te creëren met aangename woongelegenheden. Een mix tussen water en groen, die
meer handelszaken en bezoekers aantrekt.
Zoals we al formuleerden in het bestuursakkoord, is deze
legislatuur cruciaal voor de toekomst van ons centrum. Het
hart van Willebroek heeft zoveel mogelijkheden. We willen
het water dicht naar onze mensen brengen en omgekeerd.
Bovendien zetten we sterk in op de verfraaiing van de
omgeving rond de vaart.

Eddy Bevers
Burgemeester

Wat is uw idee voor ’t centrum?

In memoriam: Herman Moeremans
Op donderdag 9 april overleed Herman Moeremans op 61-jarige
leeftijd na een lange en oneerlijke strijd. Herman was ondervoorzitter van N-VA Willebroek en voormalig gemeenteraadslid en
fractieleider.
Met zijn tomeloze inzet als huisarts, voormalig voorzitter van de huisartsenkring
Willebroek en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen, betekende hij veel voor de
erkenning en herwaardering van het beroep.
Herman was een warme, liefhebbende echtgenoot en trotse vader van vijf zonen. Een
begripvolle, gedreven en overtuigde Vlaming. Een strijder voor de Nederlandse taal en
het correct taalgebruik ervan. Auteur ook van verschillende columns in de Artsenkrant.
De afscheidsviering van Herman vond plaats op zaterdag 5 september in de
Sint-Niklaaskerk.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 november.
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Bestuurslid in de kijker: Karel Mampaey
Dag Karel, proficiat met je aanstelling tot ondervoorzitter van de Willebroekse N-VA.
Kun je kort iets over jezelf vertellen.
Bedankt. Ik ben geboren en getogen in Willebroek. Ik ben opgegroeid in de Parklaan, waar mijn ouders vandaag nog
steeds wonen. Nu woon ik in Tisselt met mijn echtgenote Laura. Ik liep tot mijn achttiende school in het Atheneum
van Willebroek, om daarna hogere studies aan te vatten in Brussel. Professioneel ben ik personeelsverantwoordelijke
in een internationale KMO. Dat betekent dat ik dagelijks contact heb met collega’s in Vlaanderen, Europa en zelfs
Australië en Amerika.

Wat zijn je hobby’s?

Ik lees graag non-fictie, wandel en fiets regelmatig en help af en toe een handje bij onze lokale voetbalclub. Daarnaast ben ik al geruime tijd actief in de schoolraad van het Atheneum van Willebroek. Sinds kort ben ik dus ook
actief bestuurslid van N-VA Willebroek.

Waarom koos je voor de N-VA?

Politiek heeft altijd al een bijzondere plaats ingenomen in mijn leven. De discussies aan de familietafel en een eerste
ervaring bij een andere partij, waren de aanzet voor mijn politieke interesse. Door mijn professionele werkzaamheden moest ik mijn actieve carrière in de politiek echter inruilen voor een meer passieve vorm.
De N-VA is een niet-traditionele partij en bewijst dat hun aanpak resultaten oplevert. Dat heeft mij aangezet om een
van mijn passies nieuw leven in te blazen. Dat het lokale N-VA-bestuur mij daarbij het vertrouwen geeft en de mogelijkheid biedt om samen de afdeling verder op te bouwen, waardeer ik ten zeerste.

Project Blaasveld: een doorgedreven vorm van participatie
In 2021 start de gemeente in samenwerking met drinkwatermaatschappij Pidpa aan het project Blaasveld. De Mechelsesteenweg
wordt volledig vernieuwd vanaf de Vredesbrug tot aan het kruispunt met de Ten Bergstraat. Om het project op een onderbouwde
manier te kunnen uitwerken, werd een uitgebreid participatietraject opgezet.
Een eerste bijeenkomst vond plaats in het najaar van 2019. De
inwoners van Blaasveld konden input geven via een enquête ter
plaatse en achteraf. Met de verzamelde info gingen we, samen
met een studiebureau, aan de slag. De resultaten daarvan werden
onlangs voorgesteld. De laatste opmerkingen zullen meegenomen
worden in het definitieve ontwerp, dat in 2021 klaar zal zijn.

Positieve reacties
We stelden vast dat de gebruikte vorm van burgerparticipatie
gesmaakt werd. Ook bij de verdere uitwerking van het project
zullen de inwoners van Blaasveld actief betrokken worden. Een
ander gevolg was dat de wijk van de Kebbinglei en
aangrenzende straten mee werden opgenomen in het
grote Blaasveldproject. Een win-win voor iedereen
dus, waar we uiteraard zeer tevreden over zijn.
Luc Spiessens
Schepen

willebroek@n-va.be
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Drie keer meer subsidies
voor onze verenigingen
De gemeente Willebroek gaat de subsidies voor onze
verenigingen in 2020 verdriedubbelen. De coronacrisis
heeft het lokale verenigingsleven zwaar getroffen. We
moeten daarom de toekomst van onze verenigingen en
clubs veiligstellen.

Lezersvraag
Vanaf december kunnen sociale huurders van Volkshuisvesting
intrekken in het schitterende nieuwbouwproject ‘Meerhof’ aan
de Breendonkstraat.
Mail de naam van de vijf gebouwen naar
willebroek@n-va.be , en win één van
onze drie leeuwen.

Onze cultuur-, sport- en jeugdverenigingen zagen door
de coronamaatregelen heel wat van hun inkomsten verdwijnen. De werking viel volledig of gedeeltelijk stil en
ook de activiteiten die normaal gezien geld in het laatje
brengen, moesten geannuleerd worden.

€

€

€

Naast de integrale bijdrage van het Vlaamse noodfonds,
doet onze gemeente zelf nog een bijkomende financiële
inspanning. Er komt in totaal 431.000 euro
extra bovenop de reeds voorziene middelen.

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 45.000 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.

Word nu lid via willebroek.n-va.be/word-lid
www.n-va.be/willebroek
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Vlaa spect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

014229

