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Beste Willebroekenaar
11 juli, onze Vlaamse
feestdag, is intussen
achter de rug. Ik besefte
dat het geen normale
Vlaamse feestdag was.
Ons normale leven wordt
namelijk gegijzeld door
de vreselijke coronapandemie. Gelukkig is onze
gemeente qua beleid
bij de betere leerlingen
van de klas. We namen
drastische maatregelen
om onze gezondheid en
samenleving te beschermen. Maar de Willebroekenaar werd steeds snel
en goed ingelicht.
Ook onze plaatselijke handel en horeca werden zo
goed mogelijk bijgestaan
door onze gemeentediensten. In een crisis als deze
is dialoog met iedereen
en inzet van het bestuur
op alle niveaus cruciaal.
Vanaf nu moeten we
verder met het ‘nieuwe
normaal’. Ons geliefde
Willebroek komt hier
sterker uit. Laat ons trots
zijn op onze gemeente en
op Vlaanderen!
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De opinie van onze burgemeester:

“Soms is de natuur sterker dan de mens”
Vrijdag de dertiende, hoe sprekend kan een datum zijn? Op die dag in maart lanceerde de
Nationale Veiligheidsraad een eerste reeks drastische maatregelen in de gezondheidscrisis.
Soms is de natuur sterker dan de mens.
Een onzichtbaar klein virus heeft alles omgestoten wat onomstotelijk vast stond: de
economische groei en dat het leven een continu
feest hoort te zijn. De hemel is op ons hoofd
gevallen, het coronavirus heeft ons dagelijkse
leven al maandenlang in zijn greep. We voelen
ons ineens kwetsbaar en zelfs sterfelijk. We
snakken allemaal naar het goede nieuws dat
het virus definitief weg is. Maar dat nieuws zal
nog wel even op zich laten wachten.

Waakzaam blijven
Het wordt misschien tot vervelens toe herhaald, maar we moeten met z’n alleen waakzaam en behoedzaam blijven voor een eventuele tweede coronagolf. Willebroek heeft
maandenlang de lokale regierol opgenomen
en veel sensibiliserend werk verzet. We bleven
doorwerken aan belangrijke herstelmaatregelen voor mens, verenigingen en economie.
Politiek gehakketak is van weinig waarde in de
noodsituatie waarin we ons bevinden.
Opvallend is dat we thuis een ander leven ontdekken met nieuwe bezigheden: gezin, familie,
hobby, tuin, buren, wandelen, reflectie en voor

sommigen zelfs geloof of spiritualiteit. Voorzichtig richten we onze blik opnieuw op de toekomst. Intussen moeten we samen doorwerken
aan een veilige toekomst en maatschappelijke
thema’s zoals welzijn, werk, leefomgeving en
vrije tijd herstellen. We moeten blijven sensibiliseren en aandachtig blijven voor de gevolgen,
zoals armoede en vereenzaming.

Koop lokaal
De coronacrisis doet velen ook nadenken over
hun koopgedrag. We kopen lokaler dan ooit
te voren. We leggen onze focus steeds meer op
het steunen van onze lokale winkels en economie, dat is een positief signaal. We dromen
allemaal van een ideale wereld waar mensen en
geluk centraal staan. Maar zo’n wereld toveren
lukt niet. De enige optie is samen
verder bouwen aan onze mooie
gemeente en aan een veilige
leefomgeving. Dat doen we
met het gemeentelijk
meerjarenplan, het witboek
voor alle Willebroekenaars.
Eddy Bevers
Uw burgemeester

Filip Mertens
Voorzitter
N-VA Willebroek

#Coronavirus

Veel moed aan alle
hulpverleners
Scan deze QR-code en
bekijk onze 11 juliboodschap.
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 7 juli.

Steun lokale handelaars
tijdens de coronacrisis

Koop ook lokaal
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Geef onze lokale economie een duwtje in de rug
We trokken tijdens de coronacrisis alle registers open om onze handelaars en horeca-uitbaters zo goed mogelijk te ondersteunen.
Met onze Willebroekse coronabon pompten we onmiddellijk zuurstof in onze lokale handel, met een minimale inspanning van de
gemeenschap. De kopers van de coronabon genieten bovendien van een extra koopkracht tot 20 procent. Een win-winsituatie voor
iedereen dus.
Het handelscentrum werd tijdelijk heringericht om de Willebroekenaar op de
meest veilige manier inkopen te laten doen. Het ‘pleintje’ zal tijdens de zomermaanden volledig autovrij gemaakt worden, zodat de horeca-uitbaters grotere
terrassen kunnen voorzien. Deze zomer worden de begrippen ‘social distancing’ en ‘genieten’ met elkaar verzoend in onze gemeente.

Scan hier de
QR-code en (her)bekijk het filmpje van
onze Willebroekse
handelaars.

Verborgen parels in onze gemeente
In deze uitzonderlijke coronatijden zoekt menig toerist naar alternatieven
voor geplande reizen naar het buitenland. Veel families blijven in eigen land en
trekken naar de Vlaamse kust of naar de Ardennen. Maar er is nog een andere
mogelijkheid: trek er eens een dag op uit en profiteer van de zomer om onze
eigen streek wat beter te leren kennen.
Zo kan je bijvoorbeeld heel
mooie wandelingen maken
door het Blaasvelds Broek,
rond de roeivijver Hazewinkel of door de bossen
rondom Broek De Naeyer.
Misschien kom je wel een
bever tegen of kan je een
watervogel spotten. Een
visarend op zoek naar een
lekkere hap, een blauwe
reiger of een ooievaar die op
zoek gaat naar een geschikte
plaats voor zijn nest. Met wat
geluk zie je ze allemaal.

Ilse Lenvain,
schepen van
Lokale Economie

Nieuwjaarsreceptie
met Peter De Roover
Het lijkt al heel lang geleden, maar tijdens
onze N-VA-nieuwjaarsreceptie gaf Peter De
Roover een uiteenzetting. Onze fractieleider
in de Kamer deelde zijn persoonlijke kijk op
het politieke landschap, zowel op Vlaams
als op federaal niveau. Peter was zeer gevat
en elke zin was razend interessant. Je kan
zijn volledige speech nalezen op zijn
persoonlijke Facebookpagina.

“Onze partij hecht veel belang aan
de veiligheid en eigenheid van de
Vlamingen. We koesteren tradities
zonder in de valkuil van verkramping
te trappen. De N-VA streeft naar een
zelfbesturend Vlaanderen en zet
daarvoor in op het thuisgevoel als
basisrecht voor iedereen.”

Indien dat niet aan je verwachtingen voldoet, neem dan eens een kijkje in het
schilderachtig dorpje Klein-Willebroek. Je kan er foto’s nemen aan de Shermantank uit de Tweede Wereldoorlog of vanaf het Sashuis richting de zes bruggen die
onze gemeente rijk is. Krijg jij ze alle zes op dezelfde foto? Maak zeker ook van de
gelegenheid gebruik om een van onze lokale horecazaken te bezoeken.

Meer info vind je terug op: www.bezoekwillebroek.be.

Ronny Somers,
schepen van
Toerisme

willebroek@n-va.be

Peter De Roover samen met onze fractieleider
Jeroen De Jonghe.
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De twaalf werken van Willebroek
Eind mei lanceerde onze gemeente het participatieproject ‘De twaalf werken van Willebroek’. Inwoners, ondernemers en verenigingen konden een maand lang voorstellen indienen om samen zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen. Er wordt een
budget van een miljoen euro uitgetrokken voor de plannen.
Het participatieproject bestaat uit drie grote fases. In een eerste
fase konden inwoners voorstellen indienen in drie grote luiken: lokale economie, welzijn en vrije tijd. Tegelijkertijd heeft
de gemeente een impactbevraging gedaan bij verenigingen en
buurtcomités, welzijnsorganisaties en lokale handelaars en ondernemers om de concrete impact van het coronavirus in kaart
te kunnen brengen.
Nadien heeft het college van burgemeester en schepenen alle
ingediende voorstellen bekeken en een selectie gemaakt op basis
van de concrete noden die er spelen, de antwoorden uit de impactbevraging én de reacties op het forum.

van de resultaten stelt het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk ‘de twaalf werken van Willebroek’ samen.
“Met dit project geven we iedereen de kans om samen met het
gemeentebestuur uit te zoeken welke maatregelen nodig en
nuttig zijn om het sociaal-, economisch- en vrijetijdsweefsel
terug op te starten”, stelt schepen Luc Spiessens. “Op die manier
kunnen de burgers ook grotendeels mee beslissen over hoe we
onze beschikbare financiële middelen gaan inzetten.”

Volg het op 12werken.willebroek.be.

In de derde fase, die trouwens nog steeds loopt, kunnen inwoners aangeven welke van de geselecteerde herstelmaatregelen
zij steunen. Inwoners kunnen de ideeën per luik selecteren en
daaraan een bepaald budget koppelen. Na een grondige analyse

Luc Spiessens, schepen
van Financiën en Begroting

Samen tegen corona
In afwachting van de uitkomst van het participatietraject nam het gemeentebestuur wel al een aantal dringende maatregelen.
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Een gratis
mondmasker
voor iedere
inwoner

#samentegencorona-cadeaubon zorgde
voor 10% extra
koopkracht
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Vrijstelling
huur
gemeentelijke
gebouwen

Geen inning
standgeld
voor marktkramers

Tijdens de lockdown ontvingen alle Willebroekse N-VAleden een hartverwarmend postkaartje.
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Opstartpremie
van 250 euro
voor alle
verenigingen

Beschermingsmateriaal voor
personeel en
klanten van
gemeentediensten

Uitbreiding
van kinder- en
jeugdaanbod
en subsidies
‘coronaproof’
kamp

Aangepaste
verkeersmaatregelen
om veilig te
‘winkelhieren’

In het pre-coronatijdperk deelden we chocolaatjes voor
Valentijn uit op de markt.
www.n-va.be/willebroek

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter

1,5m

Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

