
Bewakingscamera’s:  
nu ook in Willebroek
De exacte locaties voor de 
nieuwe bewakingscamera’s 
werden op 24 maart door de  
gemeenteraad bekrachtigd. 
Meteen daarna gaf de burge-
meester goedkeuring aan de 
bestelling van de camera’s. 

In het steegje tussen het Louis 
De Naeyerplein (Markt) en de 
Schoolweg hangt ondertussen 
al een camera. Zo gaan we naar 
een veiliger Willebroek.  
Ook hier heeft de N-VA de 
verandering ingezet!
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Onder meer een kiosk van Roel Vandebeek siert het dorpsplein op.

Eén week lang staat de kanaalzone in de kijker.

Politiefusie werkt
De nieuwe politiezone Mechelen-Willebroek is inmiddels een feit. En ondanks het 
wantrouwen van de oppositie hierover, liegen de resultaten er niet om! 

Onlangs doekte de politie op één week tijd nog drie cannabisplantages op in de politie-
zone. Ook het zwaar verkeer door onze woonkernen wordt strikter gecontroleerd. 
Bovendien tonen de cijfers van snelheids- en alcoholcontroles aan dat het korps de 
goede weg ingeslagen is. 

De inspanningen lonen en geven hoop op meer veiligheid en een leefbare omgeving. 
Proficiat aan onze politiemensen!

Dorpsplein Heindonk vernieuwd
De heraanleg van het dorpsplein van 
Heindonk nadert zijn voltooiing. Eind 
mei wordt het plein officieel ingehuldigd. 
Nieuw op het dorpsplein is de kiosk, een 
ontwerp van Roel Vandebeek. In het kader 
van kunstintegratie op het openbare domein 
ontstond dit project in samenspraak met de 
bewoners van Heindonk. De deelgemeenten 
blijven voor ons belangrijk. Het dorpsplein in 
Blaasveld komt als volgende project aan bod. 

Buurt aan de beurt 
Omdat elke wijk voor N-VA Willebroek 
belangrijk is, vinden we dat iedere wijk 
het verdient om even de ‘exclusieve’ aan-
dacht van de gemeentediensten te krijgen. 
De kanaalzone (omgeving Sleperlaan) bijt 
de spits af als eerste ‘buurt aan de beurt’.

Door één week lang de aandacht van bur-
gemeester, schepenen en gemeentelijke 
diensten op dezelfde wijk te richten, wil-
len we die wijk een extra oppoetsbeurt 

schenken. Zo bezorgen we de buurt een duwtje om met extra aandacht thema’s als 
veiligheid, controle op overlast en afspraken naar toekomstig onderhoud op te volgen.

Met ‘Tisseltse kanaalzone aan de beurt’ schrijven we ook al het draaiboek voor de 
volgende ‘buurt aan de beurt’-acties. 



www.n-va.be/willebroekwillebroek@n-va.be

Grote prijs van Willebroek
Onder een stralend lentezonnetje ging op 12 april 
de eerste editie van de Willebroekse stratenloop 
van start. Bijna 200 lopers maakten van deze eerste 
keer een groot succes. De jongste loper was vijf 
jaar, de oudste 68 jaar. Proficiat aan al deze sportie-
velingen en de organisatoren, die zo toonden dat 
Willebroek een sportieve gemeente is, die sport 
voor iedereen aanmoedigt. 

Volgende afspraak in het kader van de ‘Grote 
prijs van Willebroek’: 24 mei. Dan zijn alle fiets-
liefhebbers welkom op de tweede editie van de 
wielerwedstrijd. 

Hoe goed ken jij onze gemeente?  
Wij namen deze foto ergens in Willebroek. 

Weet jij waar? Stuur dan je antwoord ten  
laatste op 31 mei naar willebroek@n-va.be,  
met als onderwerp ‘fotowedstrijd’, samen  
met het antwoord op de schiftingsvraag: 
hoeveel juiste antwoorden zullen wij ontvangen?

N-VA-fotowedstrijd

N-VA zet sociale bakens 
uit in volkshuisvesting en 
oCMW 
Recent verkocht het OCMW 28 huisjes van Wilgenhof 
aan de Willebroekse Sociale Maatschappij voor  
Huisvesting (SMH). Over het positieve gevolgen van  
die verkoop voor de inwoners van onze gemeente gingen 
we in gesprek met OCMW-voorzitter Reinilde Van Moer 
en Danny De Maeyer, eerste ondervoorzitter van  
Volkshuisvesting Willebroek. 

Waarom werden de huisjes verkocht? 
Danny De Maeyer: De huisjes van het Wilgenhof zijn steeds 
een onderdeel geweest van het sociale woningaanbod 
voor de senioren van Willebroek. Het verhuren van sociale 
woningen is een opdracht van de gemeentelijke volkshuis-
vestingmaatschappij. Het is logisch dat het volledig aanbod 
van sociale woningen onder het zelfde bestuur valt. 

Reinilde Van Moer: Het OCMW heeft een andere sociale 
opdracht. Door deze verkoop blijven nu enkel de apparte-
menten die aanleunen bij ons lokaal dienstencentrum in 
eigendom van het OCMW. 

Welke veranderingen brengt deze verkoop mee? 
Danny De Maeyer: We hebben bij de overdracht van de 
huisjes kunnen bekomen dat deze uitsluitend voorbehou-
den worden voor 65-plussers. De N-VA zorgt hier voor een 
garantie dat dergelijke huisjes enkel als seniorenwoning 

zullen gebruikt worden. 

Reinilde Van Moer: Bewoners zullen nu ook betalen volgens 
de regels van volkshuisvesting. Bijna alle bewoners betalen 
daardoor een lagere huurprijs dan vroeger.

 Danny De Maeyer: Het is niet door de verkoop dat de 
locatie van deze woningen verandert. Ze blijven op de 
ideale plaats gelegen, vlakbij het dienstencentrum van het 
OCMW, waar de bewoners blijvend terechtkunnen. 

Reinilde Van Moer: Ons lokaal dienstencentrum biedt  
immers dagelijks warme maaltijden. Er is ook een wasse-
rette en een sociale kapper aanwezig, net als diverse andere 
activiteiten en animatie voor senioren. Diensten die uiter-
aard beschikbaar zijn voor alle Willebroekenaren.

Wat brengt de toekomst voor de SMH en het 
OCMW? 
Danny De Maeyer: De hele vernieuwing van ‘Willebroek 
stad’ schiet weldra uit de startblokken. In de Tuinwijk ging 
het vernieuwingsproces al eerder van start. Binnenkort 
worden ook de voorbereidende werken gestart voor de 
nieuwe wijk aan de Akkerlaan. 

Reinilde Van Moer: Het OCMW verkocht niet zo lang  
geleden het ziekenhuisgebouw aan de Sint-Jozef-kliniek. 
Dit gebeurde met de garantie dat de Sint-Jozef-kliniek  
een medische activiteit als dagkliniek en poly-kliniek  
in Willebroek blijft aanbieden. Voor het OCMW betekent  
dit dat we ons nog meer kunnen toeleggen op onze sociale 
kerntaak. 

Reinilde en Danny, dank u voor jullie inbreng  
en voor de inzet waarmee jullie het N-VA-werk  
bij de SMH en het OCMW verderzetten! 

N-VA Willebroek organiseert en nodigt uit!

11 julifuif
Deuren: 20 uur. Hou zaterdagavond 11 juli alvast vrij, want dan organiseert 
N-VA Willebroek ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag een spetterende  
11 julifuif. 

Kaarten: 7 euro in voorverkoop, 10 euro aan de kassa.
Voorverkoop via: veerle.vanoversteyns@n-va.beDe huisjes aan het Wilgenhof blijven voorbehouden  

aan 65-plussers, die bovendien minder zullen betalen
reinhilde Van Moer en Danny De Maeyer

Met De fiets NAAr De fAMilieDAG 
De Willebroekse N-VA-afdeling rijdt op 30 mei met de fiets naar de Familiedag 
van N-VA in De Schorre, in Boom. De N-VA organiseert daar dan een reuzever-
jaardagsfeest om 1 jaar Verandering te vieren. Je bent welkom voor fantastische 
optredens, een toespraak van Bart De Wever, kinderanimatie en nog veel meer. 
Inschrijven doe je via het ledenportaal van de N-VA.

Fiets jij ook mee met N-VA Willebroek naar dit megaverjaardagsfeest? Dan kan je 
dit laten weten via het evenement op de Facebookpagina van N-VA Willebroek. 30 mei, vanaf 10.30 uur.  

De Schorre, Schommellei 1, Boom

Degene die de plek juist heeft en het correcte  
antwoord van de schiftingsvraag het dichtst  
benadert, ontvangt een Willebroekse Kadobon  
ter waarde van 25 euro. 

Voetbalkantine Tisselt  
(Blaasveldstraat 66-68).

Willebroek ziNGt op VlAAMse feestDAG
In de sfeer van de Kanaalfeesten werd ‘Willebroek zingt’ geboren. De 
kanaalfeesten gaan hun elfde editie in. En na tien edities wordt voor de 
Kanaalfeesten naar een nieuwe uitdaging gezocht. Maar de ambiance 
van ‘Willebroek zingt’ blijft en krijgt een nieuwe stek. 
Het evenement verhuist dit jaar naar de vooravond van onze Vlaamse 
feestdag en maakt dus vanaf nu deel van onze gemeentelijke 11-juli-
viering! Iedereen van harte welkom! Vrijdag 10 juli. 20 uur.



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


