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N-VA Willebroek nodigt u graag uit 
op haar nieuwjaarsreceptie.

Gastspreker is Johan Van Overt-
veldt, onze minister van Financiën. 

Ook uw burgemeester Eddy Bevers 
richt graag even het woord tot u.

Allen welkom, we ontmoeten u 
graag bij een hapje en een drankje!

NIEUWJAARSRECEPTIE

MET MINISTER JOHAN 

VAN OVERTVELDT

WILLEBROEK

  

wenst u een prettig eindejaar!

Over een gemeentelijke begroting 
zullen meningen altijd verschillen. 
Politieke kleur, coalitie of opposi-
tie, de visies liggen vaak mijlenver 
uit elkaar. Toch betreft het steeds 
dezelfde cijfers. We hadden een 
gesprek met schepen van financiën 
Luc Spiessens.

N-VA Willebroek en u stellen dat onze 
gemeentefinanciën er gezond voor staan. 
Toch is de kritiek van de oppositie niet 
mals. 
Niemand is perfect, maar we doen ons 
best. Wij namen enkele minder popu-
laire beslissingen, zoals de aanpassing 
van huurtarieven voor gebruik van 
onze infrastructuur. De essentie van 
politiek is echter niet populair willen 
zijn, maar wel correct, rechtvaardig 
en eerlijk de middelen beheren die we 
als overheid ter beschikking krijgen. 
Het gaat immers om geld dat in grote 
mate afkomstig is van u, Willebroekse 
belastingbetalers.

Bij het begin van de legislatuur ver-
klaarde u dat Willebroek op weg was 
naar een faillissement. Hierop werd  fel 
gereageerd. 
Het meerjarenplan voorgelegd op het 
einde van vorige legislatuur stapelde 

jaarlijks een verlies op van 1,5 à 2 
miljoen euro. Zo zouden we tegen 
medio 2016, met opgebruikte reserves, 
virtueel failliet zijn.

lees verder op de volgende bladzijde.

Willebroek op juiste financiële spoor

www.n-va.be/willebroek
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Vrijdag 22 januari
19.30 uur - 23 uur

Zaal De Twijg  
August Van Landeghemstraat 

115 Willebroek 
Met hapje en open bar

Luc Spiessens, schepen  
van Financiën:
“Politiek is correct, 
rechtvaardig en eerlijk uw 
belastinggeld beheren.”

Provincie-steun voor Tovertuin 
De provincieraad van Antwerpen steunt initiatieven voor veiligere schoolomgevin-
gen.  Ook de basisschool Tovertuin te Willebroek verkreeg een projectsubsidie voor 
de aankoop van verkeerslichten, verkeerskegels, een verkeersbordenset, loopfietsen 
met rem en een set magneetborden. “Een project dat de veiligheid en de verkeers-
educatie van onze kinderen ten goede komt”, aldus ons provincieraadslid Eddy 
Verhaeven.



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

In 2015 heeft Willebroek getoond dat 
ze een gezonde en sportieve ge-
meente is. Schepen van Sport Ronny 
Somers heeft dan ook dit jaar heel 
wat nieuwe initiatieven gezien. “We 
zijn tevreden dat - na de wielerwed-
strijd en de loopwedstrijd - nu ook 
de triatleten in Willebroek hun sport 
kunnen tonen onder de noemer van 
de Grote prijs van Willebroek”, zegt 
Ronny Somers. “In september heb-
ben we op de vijver van Hazewinkel 
de World Rowing Masters Regatta 

ontvangen.” 
Ook de derde editie van onze Grote 
prijs van Willebroek zal in 2016 ge-
organiseerd worden voor wielerlief-
hebbers, lopers en triatleten. Voor an-
dere sporters is er ook goed nieuws. 
Want in het kader van de aanbeste-
dingen voor het nieuwe ‘huis van de 
vrije tijd’ komt ook het aanbod van 
andere sportinfrastructuren in zicht, 
zoals de sporthal.

Willebroek: gezond en sportief!

Gemengde plastics – folies, zakjes, botervlootjes, (bloem)potjes, voorwerpen uit 
harde plastic kunnen reeds langer apart aangeboden worden in roze zakken op 
het contairerpark. Vanaf 2016 wordt ook in onze gemeente gestart met de opha-
ling van deze roze zakken. Willebroek breidt op die manier haar dienstverlening 
naar de bevolking uit. Een stap om nog beter gesorteerd het afval te kunnen 
verwerken en recycleren!

Ik ben Wim Pijnen-
burg, 52 jaar, gehuwd, 
sales manager in 
Brussel. Sinds 2 jaar  
woon ik in Tisselt en 
werd ik bestuurslid 
bij N-VA Willebroek.

Toen ik pas in Tis-
selt kwam werd mij 
gevraagd om mee te 

zetelen in de raad van mede- eige-
naars. Kort daarop werd ik samen 
met enkele bewoners uitgenodigd tot 

gesprekken met de gemeente over 
het parkeerbeleid in onze wijk. Hier-
uit volgde even later – samen met een 
aantal vrijwilligers – een buurtco-
mité om wijkfeesten te organiseren. 
Nog een jaar later zaten we aan tafel 
met de dienst Samenleven om kleine 
perikelen op te lossen tussen buurt-
bewoners.

Dit alles was voor mij een impuls om 
me te engageren en in te zetten voor 
alle bewoners van Willebroek, en van 
Tisselt in het bijzonder!

Het steunen van onze lokale econo-
mie staat hoog in mijn vaandel. Ook 
het streven naar een evenwichtige 
en verdraagzame samenleving, en 
vooral veiligheid, zijn thema’s die ik 
niet schuw. Nu starten de werken 
aan de Baeckelmansstraat. Veilig-
heid is daar prioriteit nummer één! 
Er wordt alvast rekening gehouden 
met de zwakke weggebruiker door 
de aanleg van een verhoogd en veilig 
fietspad!

Net om die redenen, net om een 
verschil te kunnen maken, heb ik 
de stap gezet naar de Willebroekse 
N-VA. Denken Durven, Doen zijn 
ook mijn motto’s. 

Ophaling roze zakken: extra dienstverlening! 

Ook Wim is N-VA Willebroek

Op welke manier is die situatie dan 
nu veranderd en waarop werd er 
bespaard?

Bij de eerste begroting in deze 
legislatuur heeft het nieuwe bestuur 
een besparing van +/-10% opge-
legd aan alle gemeentediensten. 
Tegelijk moest de  dienstverlening 
wel optimaliseren! Dit alles zonder 
ontslagen. Dat dit niet gemakkelijk 
ging zijn, beseften we. Maar we zijn 
er wel in geslaagd om dit tot een 
goed einde te brengen. Nu, bij de 
afrekening van 2014 blijkt dat onze 
besparingen echt uitgevoerd wer-
den en resultaten opleverden. 

Enkele inventieve ingrepen om 
inkomsten en uitgaven te opti-
maliseren leveren jaarlijks +/- 2 
miljoen euro op. Dit trouwens voor 
het grootste deel niet ten koste van 
burgers of bedrijven! Samen met 
deze besparingsronde levert dit ons 
vanaf 2014 een begroting in even-
wicht . De volgende jaren kunnen 
we die aanhouden. Wij creëren zo 
nieuwe financiële ruimte bovenop 
de reeds voorziene 40 miljoen inves-
teringen. 

Ongeveer 9 miljoen extra, werkings-

uitgaven meegerekend. Met nog 
niet zo lang geleden een jaarlijks 
serieus verlies, lijkt het allemaal wat 
té goed. Maar het is wel degelijk 
waar. We hebben het vet weggesne-
den zonder in het vlees te snijden, 
want dat verzwakt alleen maar. We 
komen hierdoor sterker en fitter 
voor de dag dan ooit tevoren. 

Belastingverlaging was tijdens de 
verkiezingen een N-VA-belofte. Kan 
die wel gerealiseerd worden? 

Ons financieel beheer geeft de 
mogelijkheid om de gemeentelijke 
belasting te verlagen zoals beloofd. 
De personenbelasting stond in 2012 
op 8.5%. Dat wordt 7,9% in 2016. In 
2018 eindigen we op 7.5%. Dit was in 
2012 het Vlaams gemiddelde waar 
wij naartoe wilden. Geen enkele ge-
meente doet ons dit na. Die 7.5% zal 
in 2018 zelfs onder het Vlaams ge-
middelde zitten. Voor wie smalend 
spreekt over de belastingverlaging: 
alle Willebroekse burgers samen 
zullen in deze legislatuur toch een 
slordige 5 miljoen euro minder 
moeten betalen aan onze gemeente.

Gaat het economische leven in Wil-
lebroek, van oudsher een industriële 

gemeente, door deze verandering van 
koers niet verstoord geraken?

Wel integendeel. Onze bedrijven 
zijn de motors van een welvarende 
samenleving. De belasting op hun 
motors, de drijfkrachtbelasting, 
goed voor +/- 350.000 euro gemeen-
telijke inkomsten per jaar, werd 
afgeschaft vanaf 2015. Wij geven zo 
bestaande bedrijven een duwtje in 
de rug en trekken daarnaast nieuwe 
bedrijven aan. Dit lukt intussen al 
goed. Zo kan de werkgelegenheid 
in onze gemeente stijgen en wordt 
iedereen er beter van.

Mr. Spiessens, wij danken u voor al 
deze toelichtingen. Misschien hebt u 
nog een ‘financiële’ nieuwjaarswens 
voor onze lezers? 

Naast een gezond en voorspoedig 
2016 wens ik iedereen ook een fi-
nancieel onbezorgd 2016! Wij blijven 
in onze gemeente werken aan finan-
ciële optimalisatie van onze mid-
delen en een zuinig en rechtvaardig 
gebruik ervan! Om u als burger of 
ondernemer zo min mogelijk finan-
cieel te belasten!

Met een jeugdwedstrijd Tisselt tegen Willebroek werd het nieuw aangelegde terrein 
in Tisselt ingespeeld. Op 13 november werd immers het vernieuwde voetbalplein 
in aanwezigheid van sportschepen Ronny Somers opengesteld. De ‘grote jongens’ 
kwamen een dag erna aan de beurt. Met een echte derby tussen Sporting Tisselt en 
Willebroek S.V. konden ze op hun beurt het spelen op kunstgras uitproberen.

N-VA Willebroek beloofde een pro-
pere groene gemeente! Met de ‘Buurt 
aan de beurt’-actie betrekken we 
daar nu ook de buurtbewoners bij.

Burgemeester Eddy Bevers vertelt dat 
na de eerste buurt aan de beurt-actie 
in Tisselt al meteen een aanbod werd 
opgesteld voor buurtbewoners die 
zelf ook actie willen ondernemen in 
hun buurt. Een nieuwe brochure staat 
intussen op de gemeentewebsite. 
Het aanbod ‘Buurt aan de Beurt-
dankzij jou’ omvat allerlei stappen om 

de eigen buurt of straat op te fleuren 
en verzorgd te houden. Wie initiatief 
wil nemen kan zich voortaan ‘groene 
peter of meter’ noemen. Wie zelf wil 
helpen bij het ruimen van zwerfvuil 
of wie hier ook het groen wil onder-
houden krijgt van de gemeente een 
afvalgrijper, handschoenen, afvalzak-
ken. We sluiten ook een verzekering 
af voor deze vrijwilligers.

Zo werken Willebroekenaars zelf 
mee aan een propere gemeente 
waarop ze fier kunnen zijn! Wil je 

ook zo’n groene meter/peter worden? 
Neem contact op met de groendienst 
groen@willebroek.be 

(vervolg bladzijde 1) 

Willebroek op het juiste financiële spoor

Kunstgras op het voetbalterrein in Tisselt

Buurt aan de beurt: dankzij jou!

Schepen van Sport Ronny 
Somers: 

“In 2016 organiseren 
we opnieuw  
onze Grote Prijs  
van Willebroek

Grote Prijs Van Willebroek 2016: de data
Stratenloop: 10 april 2016

Wielerwedstrijd: 4 juni 2016
Kwart-triatlon: 20 augustus 2016



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

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


