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Beste Willebroekenaren
Niemand kan ontkennen dat we met de N-VA als leidende politieke formatie onze gemeente eindelijk  
opnieuw in beweging hebben gezet. De voorbije jaren hebben we Willebroek samen met onze partners in de  
meerderheid doen herleven door een nieuwe koers te varen. Er werd wel eens met Willebroek gelachen,  
maar nu komt men van elders kijken hoe wij hier zaken aanpakken. De N-VA wil de verandering verderzet-
ten voor een beter Willebroek, want het werk is nog niet af. Er is nog veel te doen.

Bij sommige partijen zien we groeiende verkiezingskoorts, maar 
de verkiezingen zijn pas op 14 oktober. Ik roep alle collega’s 
op om rustig verder te werken. Er is nog tijd genoeg voor de 
campagne. N-VA Willebroek werkt in werkgroepen om het 
programma van de Willebroekse toekomst te schrijven. Wij zijn 
nu met de inhoud bezig en niet zozeer met de mandaten. Wees 
gerust, met onze huidige mandatarissen hebben we een heel 
sterke basis voor onze lijst. En ja, er staan nieuwe schitterende 
kandidaten op de lijst die de ploeg stevig zullen versterken. 

De N-VA wil inhoudelijke accenten kunnen leggen. We zullen 
aan de Willebroekse kiezer een zeer ambitieus toekomst- 
programma voorleggen met de benaming ’28-’30, verwijzend 
naar onze postcode. Daarbij willen we sterk de nadruk leggen 

op veiligheid, leefbaarheid, identiteit, welvaart en openbaar 
domein. We willen dat de Willebroekenaars zich thuis voelen in 
hun gemeente. Tegelijk engageren we ons om de belastingen niet 
te verhogen, maar eerder te bekijken of een verdere verlaging 
mogelijk is. We werken verder aan een efficiëntere besteding van 
uw belastinggeld, zodat er genoeg middelen 
overblijven om het sterk investerings-
ritme aan te houden met ambitieuze 
projecten voor een beter Willebroek.

Eddy Bevers
Uw burgemeester

De N-VA heeft een            voor Willebroek.

Aanleg fietssnelweg start in november
In november starten de werken voor de aanleg van een vijf kilometer lang 
stuk fietssnelweg naast ons kanaal tot de grens met het Brussels Gewest. De 
werken zullen twee jaar in beslag nemen. “Deze fietssnelweg zal een volwaardig 
alternatief zijn voor wie anders met de auto richting Brussel moet”, stellen 
burgemeester Bevers en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. De vrij-
liggende fietssnelweg van vier meter breed is een missing link van de 23,7 km 
lange fietssnelweg F23-Kanaalroute Noord, die van Brussel tot Boom loopt.

Nieuwe motoren voor 
lokale politie
Onze politiezone beschikt over drie nieuwe 
motoren. De motoren zijn de laatste jaren niet meer 
weg te denken uit ons Willebroekse straatbeeld en 
zijn een flexibele meerwaarde voor tal van opdrachten. 
Bij sommige tussenkomsten kon de motorbrigade 
zelfs levens redden.
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Pleincoaches houden oogje in het zeil
In het verleden zijn er overlastproblemen geweest op een aantal 
gemeentelijke speelpleintjes. Daarom worden nu op vakantiedagen 
en tijdens het schooljaar op woensdag, zaterdag en zondag 
pleincoaches ingeschakeld als aanspreekpunt voor de gebruikers 
van de speelpleintjes.

De pleincoaches zijn bovendien vrijwilligers die maximaal ingezet worden in 
de buurt waar ze zelf wonen. Op die manier is er een optimale link tussen de 
pleincoach en de buurt, zodat we vooral een positieve relatie opbouwen met de 
jongeren op de pleintjes.

Theo Francken op bezoek 
in Willebroek
Als staatssecretaris voor Asiel en Migratie is Theo Francken 
bevoegd voor complexe dossiers. Migratie is vandaag een van de 
grootste uitdagingen voor onze samenleving. In een zeer goed 
gevulde gemeentelijke feestzaal bracht Theo een overzicht van 
de actuele uitdagingen in het asiel- en migratiebeleid.

N-VA Willebroek voor 
goede doel op fiets
Samen met Vlaams minister Muyters 
fietsten we mee met Duvel on Tour op  
1 mei. We maakten een fietstocht  
van 35 km doorheen onze  
streek.

Grafkapel De Naeyer gerestaureerd
Het erfgoeddossier voor de Grafkapel De Naeyer werd meer dan tien jaar geleden opgestart 
onder impuls van gemeenteraadslid Kevin Eeraerts en andere collega’s. Met de toezegging 
van minister Geert Bourgeois (N-VA) werd er een definitieve doorbraak gerealiseerd in de 
toekenning van financiële middelen voor de restauratie van dit historisch belangrijk monu-
ment voor Willebroek.

Louis De Naeyer was de grondlegger van de industrie in onze gemeente. Met zijn papierfa-
briek maakte hij van de landbouwgemeente een industriegemeente met veel werkgelegenheid. 
Nadien werd hij ook burgemeester. De N-VA hecht veel belang aan de geschiedenis van onze 
gemeente. Daarom hebben wij dit restauratiedossier goed opgevolgd en de realisatie ervan 
bijzondere aandacht gegeven.

N-VA kiest voor kordate aanpak sociale huisvesting 
“Volkshuisvesting kiest nu resoluut voor vervangingsbouw in plaats van totaalrenovatie. Daar zijn verschillende 
redenen voor”, zegt Danny De Maeyer, ondervoorzitter van de SM Volkshuisvesting Willebroek.

  De constructie en grootte van de bestaande verouderde woningen laat het vaak niet toe om ze in overeenstemming te brengen met 
de strenge energienormen, zonder dure structurele ingrepen in de constructie of plaatsverlies in de al kleine woningen. 

  De laatste renovatieprojecten tonen aan dat de kostprijs voor totaalrenovatie bijna even hoog is als voor nieuwbouw. 
  Bij vervangingsbouw heeft Volkshuisvesting de mogelijkheid om de inplanting van de woningen te wijzigen, zodat er in de open-

bare ruimte volop ingezet kan worden op meer groen, sociale veiligheid en ontspanningsmogelijkheden.

In totaal worden 600 van de 1 500 woningen vervangen. Voor de andere 900 woningen is een renovatieplan in voorbereiding Aange-
zien er ook sociale koopwoningen voorzien zijn in de nieuwbouwprojecten, zal het totaal aantal sociale huurwoningen uiteindelijk 
met 200 eenheden verminderen. Echter, voor we onze ‘verandering in aanpak’ ingezet hebben. Voor lage inkomens zal de huurprijs 
van een nieuwe woning stabiel blijven ten opzichte van een oude woning. Bovendien zal het energieverbruik zo sterk dalen door goe-
de isolatietechnieken, de zonneboiler en de recuperatie van regenwater dat de totale kost voor de huurder daalt.

Willebroek is ondernemersvriendelijke gemeente
De afgelopen jaren hebben wij niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de Willebroekse ondernemers 
heel wat gerealiseerd. Door de afschaffing van een aantal pestbelastingen, zoals de drijfkrachtbelasting, en 
de hervorming van de Algemene Belasting op Ondernemingen, zijn we in vergelijking tot onze buurgemeen-
ten interessanter geworden om nieuwe ondernemingen aan te trekken.

Ondernemers ondersteunen
Er zijn ook een aantal subsidies in het leven geroepen ter ver-
fraaiing van de handelspanden. De aanpak van de leegstand 
is opgestart en de starterssubsidie voor nieuwe kwaliteitsvolle 
handelszaken in het kernwinkelgebied zijn nu gerealiseerd en 
ter beschikking. De handelsvereniging Willebroek Winkelhart 
werkt jaarlijks een kwalitatief actieplan uit met gemeentelijke 
subsidies. En in samenwerking met Unizo en Voka worden er 
events georganiseerd om de onderlinge contacten tussen onder-
nemers en de gemeente te optimaliseren. Ondertussen ontvangt 

Willebroek steeds meer buitenlandse handelsmissies ter promo-
tie van onze gemeente om investeringen aan te kunnen trekken.

Economische motor 
Ondernemers zijn de economische motor die zorgt voor meer 
werk en welvaart in onze gemeente. Want zonder werkgevers is 
er geen werk. En zonder handelaars is er geen handelscentrum. 
Daarom willen wij hen meer dan ooit een flinke duw in de rug 
geven om ook samen met hen van onze gemeente terug de parel 
van de regio te maken.



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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
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