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Beste Willebroekenaren

De voorbije jaren is er heel wat werk ver-
zet. De tanker is gekeerd. Willebroek vaart 
een mooie toekomst tegemoet. De N-VA 
beloofde u Verandering. Inmiddels wordt 
duidelijk dat De Verandering Werkt. Daar-
over leest u meer in dit huis-aan-huisblad. 
Hieronder stip ik alvast vier zaken aan.

Proper Willebroek: Sommige straten 
worden in het weekend proper gehouden, 
de pakkans van hardleerse sluikstorters is 
vergroot. 

Organisatie en welzijn: De gemeente en 
het OCMW zijn samen op weg naar één 
efficiënte organisatie met een nog betere 
dienstverleningen. De zorg voor kind, gezin 
en ouderen is verzekerd door het Huis 
van de Zorg en via het Huis van de Vrije 
Tijd zetten we meer dan ooit in op sport, 
cultuur, evenementen en jeugd.

Wonen en werken: Willebroek wordt 
aantrekkelijker door een weldoordachte, 
hedendaagse ruimtelijke ordening. Stap 
voor stap trekken we nieuwe bedrijven aan. 
Dat is dan weer goed voor de werkgele-
genheid en dus ook voor de koopkracht en 
welvaart van de Willebroekenaren.  
 
Veiligheid: Er worden grote stappen in de 
goede richting gezet Er is meer blauw op 
straat en we zetten in op preventie. 

Dit is slechts een greep uit het goede werk 
van de afgelopen jaren. Er is veel gebeurd, 
maar we hebben nog werk voor de boeg. 
Ook die uitdagingen ga ik graag met uw 
steun aan. 

Eddy Bevers
Uw burgemeester

De Verandering Werkt 
Willebroek weer financieel gezond
De N-VA staat voor een verantwoord financieel beleid. De gemeente 
moet zuinig en efficiënt omgaan met uw belastinggeld. Sinds de start 
van deze bestuursperiode is er heel hard gewerkt om van Willebroek 
een financieel gezonde gemeente te maken. En daar zijn we in geslaagd. 
De Verandering Werkt! Maar wat deden we de afgelopen zes jaar?

Î  De aanvullende personenbelasting 
daalde van 8,5 procent naar 7,5 pro-
cent. De Willebroekenaren betaalden 
daardoor in deze beleidsperiode in 
totaal 4,8 miljoen euro minder aan 
belastingen.

Î  De werkingskosten werden onder con-
trole gebracht. De totale uitgaven van 
Willebroek daalden in vier jaar tijd met 
145 euro per inwoner.

Î  De totale schuld daalde op vijf jaar tijd 
met maar liefst 640 euro per inwoner. 
Een daling van 33 procent. 

Î  Het begrotingstekort van 1 à 1,5 
miljoen euro werd omgedraaid in een 
begrotingsoverschot door maatregelen 
die de Willebroekenaren niet raakten.

Î  Ondanks alle maatregelen bleven we 
volop investeren: 41 miljoen euro in 
deze bestuursperiode. Bovendien zijn 
er komende jaren investeringen voor-
zien voor nog eens 27 miljoen euro.

We hebben er sinds 2013 alles aan gedaan 
om van Willebroek terug een financieel 
gezonde gemeente te maken die klaar is 
voor de uitdagingen van morgen en die 
intussen op kruissnelheid is gekomen om 
verder te blijven investeren in de verfraai-
ing van onze gemeente.

In maart werd de nieuwe hondenweide 
in het Park Den Blijk ingehuldigd. Zo 
beschikken we in onze gemeente, naast 
die in het Broek, over een tweede grote 
hondenlosloopweide. In samenwerking 
met de buurtbewoners werkte gemeen-
teraadslid Kevin Eeraerts het voorstel uit. 
Ondertussen is de weide een prachtige 
ontmoetingsplaats voor honden en hun 
baasjes geworden.

Nieuwe hondenlosloopweide in Park Den Blijk

Afdelingsvoorzitter Wim Pijnenburg en burgemeester 
Eddy Bevers overhandigen een cheque ter waarde  
van 1 000 euro aan Ludo Deferme van IE – Zwembad  
’t Dolfijntje. Het bedrag is de opbrengst van het Bal  
van de Burgemeester. 
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N-VA w
il station terug open

A
l ruim

 twee jaar m
oet de W

illebroekenaar m
et lede ogen aanzien 

hoe ons prachtig station leeg staat. D
e W

illebroekenaar staat  
letterlijk en figuurlijk in de koude. Schepen Luc Spiessens zocht,  
in sam

enwerking m
et een werkgroep, naar een oplossing. 

Zoektocht naar oplossing
D

e werkgroep onderzocht heel wat 
m

ogelijkheden. Zo werd gedacht aan 
een ontm

oetingsplaats voor de jeugd, 
een herstelpunt voor fietsen in het kader 
van de sociale tewerkstelling en de in-
richting van culturele activiteiten in het 
leegstaande stationsgebouw. 

O
p die m

anier konden de pendelaars 
overdag nog steeds gebruik blijven m

a-

ken van de wachtruim
te in het gebouw 

in plaats van letterlijk in de kou te m
oe-

ten staan buiten. Er kwam
 echter geen 

reactie van de N
M

BS.

Druk blijven zetten
In februari 2017 bond gem

eenteraadslid 
Kevin Eeraerts de kat de bel aan. H

ij 
pleitte ervoor om

 het stationsgebouw 
gedeeltelijk open te stellen voor de rei-
zigers. En dat in navolging van Bornem

 

waar hetzelfde gebeurde. D
e N

-VA 
blijft druk zetten op de N

M
BS m

et als 
uiteindelijke doel het prachtige stations-
gebouw een nieuwe invulling te geven, 
waardoor de reizigers terug gebruik 
kunnen m

aken van de wachtruim
te in 

het gebouw. W
ordt vervolgd.

W
illebroek voert  

‘vreem
delingentaks’ in

W
illebroek voert een belasting op het verlengen, 

vernieuwen en vervangen van een vreem
delingenkaart 

– ook wel de ‘vreem
delingentaks’ genoem

d – in. “Sinds 
kort hebben steden en gem

eenten de m
ogelijkheid om

 
tot m

axim
aal 50 euro aan te rekenen voor de vernieu-

wing van vreem
delingenkaarten”, zegt schepen van 

Financiën Luc Spiessens.

O
p het afleveren van de eerste tijdelijke verblijfskaart, 

waarbij m
en de concrete situatie van de vreem

deling 
m

oet beoordelen en vervolgens de toepasselijke pro-
cedure qua verblijf m

oet bepalen, kan wettelijk geen 
gem

eentelijke taks geheven worden. H
et is nochtans deze 

procedure die vrij veel tijd in beslag neem
t. D

aarom
 heeft 

de wetgever het m
ogelijk gem

aakt dat een belasting op de 
verlenging van de kaart wel m

ogelijk wordt. Sam
en m

et 
heel wat andere steden en gem

eenten voert W
illebroek 

nu zo’n belasting in.”

Luc Spiessens
Schepen van Financiën

W
erken aan De Schalk begonnen 

O
p D

e Schalk zijn de afb
raakwerken gestart van de oude voetbalsite, 

waarna het terrein terug zal worden ingezaaid zodat de vrijetijdsdien-
sten er deze zom

er gebruik van kunnen m
aken. In het voorjaar van 

2019 starten vervolgens de bouw
werken. In een eerste fase wordt een 

om
nisporthal, een polyvalente zaal, een jeugdhuis en ruim

tes voor 
dans en gevechtssporten voorzien. D

aarnaast zullen ook de buiten-
schoolse kinderopvang en de gem

eentelijke kribbe verhuizen naar D
e 

Schalk. D
eze werken, waarvan de kosten geraam

d worden op zo’n 8 
m

iljoen euro, m
oeten in 2020 geklaard zijn.

Nadien volgt nog grondige renovatie huidige sporthal
N

adien starten we dan m
et de grondige renovatie van de huidige 

sporthal, die wordt uitgebreid m
et twee nieuwe zalen. N

adien kunnen de 
verouderde sporthallen D

e Piepel en K
lein-W

illebroek afgebroken wor-
den en wordt D

e Schalk dé sportsite van onze gem
eente.  D

e verhuis van 
de buitenschoolse kinderopvang, de kribbe en de sportaccom

odaties van 
de Piepel en K

lein-W
illebroek naar D

e Schalk zal er ook voor zorgen dat 
de huidige parkeerproblem

en aan bovenverm
elde sites voorgoed tot het 

verleden zullen behoren.

M
eer parkeerruim

te voor fietsers in het centrum
W

e w
illen m

eer W
illebroekenaars 

op de fiets krijgen naar ons centrum
 

en daarom
 werden in het najaar 

van 2017 bijkom
ende fietsrekken 

voorzien op de m
arkt. 

Bovendien blijven we jaarlijks 
ongeveer één m

iljoen euro voorzien 
voor de herstelling van toplagen en 
voet- en fietspaden om

 de histori-
sche achterstand in onderhoud van 
ons openbaar dom

ein in te halen. 
M

aar we zijn ons bew
ust dat we 

niet overal tegelijk alle problem
en 

kunnen oplossen.

30 procent m
inder verkeersongevallen

H
et aantal verkeersongevallen in W

illebroek daalt m
et m

aar liefst 30 procent. O
ndanks  

dat dit een zeer positieve evolutie is, blijft elk ongeval er natuurlijk een te veel. D
e cijfers  

bewijzen echter dat we op de goede weg zijn en dat de aanpak werkt.

W
at deden w

e?  
Î

  M
eer politie op straat.

Î
  H

et plaatsen van de octopuspalen in de schoolom
gevingen.

Î
  H

et plaatsen van de snelheidsinform
atieborden op de invalswegen.

Î
  H

et plaatsen van A
N

PR-cam
era’s. D

at zijn cam
era’s m

et num
m

er-
plaatherkenning.

W
at gaan w

e nog doen?
Î

  Zebrapadverlichtingen plaatsen.
Î

  Een nieuw snelheidszoneringsplan uitrollen. D
e gem

eente wordt in-
gedeeld in drie snelheidszones m

et m
axim

um
snelheden van 30, 50 en 

70 kilom
eter per uur. D

it plan m
oet een einde m

aken aan de verwar-
rende situatie van vandaag waarbij je in som

m
ige w

ijken m
axim

um
 30 

kilom
eter per uur m

ag rijden en in andere w
ijken 50 kilom

eter per uur. 

N-VA geeft de jeugd een stem

Lars Van Aken nieuw
e N-VA-fractievoorzitter

Lars Van A
ken (25) is sinds 2013 gem

eenteraadslid. D
e benjam

in trad eind decem
ber 

in de voetsporen van H
erm

an M
oerem

ans als N
-VA-fractievoorzitter.

“Er is weer fierheid in W
illebroek”, m

eent Lars. “W
e staan financieel terug op de sporen en nu m

oet W
illebroek opnieuw op 

de kaart gezet worden. N
iet alleen bedrijven, m

aar ook jonge gezinnen m
et diverse achtergronden vinden hun weg naar onze 

gem
eente. O

m
 van de integratie van anderstalige nieuwkom

ers een succesverhaal te m
aken, is het van essentieel belang dat 

ons V
laam

s karakter – en dan vooral onze N
ederlandse taal – centraal wordt geplaatst. Zo kan iedereen zich op en top W

ille-
broekenaar voelen.”

D
e am

bities zijn er en de goesting is groot. “A
ls nieuwe fractievoorzitter is het m

ijn taak om
 deze am

bities in goede banen 
te leiden en ervoor te zorgen dat het niet slechts ideeën blijven. Ik heb echt veel plezier in deze job en w

il m
ijn fractie als een 

sterk team
 naar de verkiezingen leiden. M

ijn aanstelling is volgens m
ij een m

ooi voorbeeld van hoe er bij N
-VA plaats is voor 

jongeren in de politiek. H
et is belangrijk dat de nieuwe generaties zich durven m

engen in het politieke debat.” 

W
ist je dat sinds de laatste  

gem
eenteraadsverkiezingen …

Veiligheidscijfers blijven 
gunstig evolueren
Î

  het aantal w
ijkagenten verdubbelde van 

zes naar twaalf?
Î

  diefstal uit voertuigen en autodiefstallen 
daalden m

et 67 procent?
Î

  w
inkeldiefstallen daalden m

et 45 pro-
cent?

Î
  recent zeven vrachtwagensluizen of 
cam

era’s geplaatst zijn om
 de centra te 

ontlasten van zwaar vervoer?
Î

  het aantal woninginbraken m
et m

eer 
dan de helft is gedaald?



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


