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Stoofvlees Friet Festijn

Willebroek: ondernemersvriendelijke gemeente

Zondag  10 juli
Tussen 12 uur en 15 uurKantine voetbalKerkhofstraat, Puurs

Tweede BIN in Willebroek p.2 Fiets met ons mee in augustus! p.3

Lagere personenbelasting, eerlijkere 
lasten voor ondernemers

Sinds 2013 lieten we de personen- 
belasting jaar na jaar dalen. In 2012  
bedroeg die nog 8,5 procent. In 2018 
belanden we op 7,5 procent. Eén volle 
procent lager op enkele jaren tijd!  
Daardoor betaalt een gezin met een  
belastbaar inkomen van 40 000 euro  
nu 1 400 euro minder. 

Ook voor de ondernemers levert de N-VA 
inspanningen in het gemeentebestuur.  
Zij zijn namelijk de motor van onze  
economische welvaart. Daarom schaften 
we onder meer de belasting op drijfkracht 
af. Die werd trouwens maar betaald door 
een vierde van alle bedrijven. In plaats 
van geld en personeel in te zetten om het  
totale bedrag te innen, koos de gemeente 

voor één overkoepelende en overzichte-
lijke bedrijfsbelasting: een hervormde 
‘algemene belasting op ondernemingen’ 
(ABO). 

Economische ontwikkeling leidt tot 
welvaart
Net zoals dat in vele andere gemeenten 
al het geval was, belast ook Willebroek 
grotere oppervlakten voortaan zwaarder. 
Ook niet-gebruikte of braakliggende 
gronden worden belast. Zo moedigen we 
bedrijven aan om zuiniger om te springen 
met de nog beschikbare ruimte. Alleen zo 
kan Willebroek zich economisch ont-
wikkelen. En dat komt uw welvaart ten 
goede. Voor sommige bedrijven betekent 
dit een verhoging van ABO-belasting, dat 
klopt. Maar twee op drie ondernemin-
gen in onze gemeente betaalden in 2015 
minder bedrijfsbelastingen dan in 2014 

(zie grafiek).Vergelijken we met Puurs of 
Mechelen, dan blijkt extra sterk hoezeer 
we ondernemers in Willebroek onder-
steunen. Wij kennen geen drijfkracht- 
belasting zoals in Puurs. En in Mechelen 
rekent de stad dubbel zoveel ABO aan.

Slotsom: Willebroek is een onderne-
mersvriendelijke gemeente met eerlijke 
bedrijfsbelastingen die correct en  
transparant geïnd worden.

Op zondag 10 juli organiseert N-VA Puurs samen met N-VA Willebroek haar  
Stoofvlees Friet Festijn ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag.

Prijzen:
• Volwassen: 15 euro
• Kinderen jonger dan 12 jaar: 7,5 euro

Inschrijven via:
• irene.hermans@n-va.be

Gastspreker is de N-VA-fractievoorzitter in de Kamer: Peter De Roover.

Twee op drie ondernemingen betaalden  
in 2015 minder belastingen dan in  
2014. Daardoor kunnen zij investeren  
in Willebroek.
schepen Luc Spiessens

De gemeente weer financieel gezond maken 
was een hoofddoel van de N-VA toen we in 
het gemeentebestuur stapten. En daar slagen 
we in. We geven minder uit en spenderen  
de inkomsten beter. De begroting van  
Willebroek is daardoor weer positief.



Vanuit Willebroek vertrekt op 11 september een autobus: om 9 uur op de parking aan het atheneum in de Stationsstraat. Wil je mee op 
de bus naar De Panne? Schrijf je dan tijdig in. Neem voor meer inlichtingen contact op met N-VA Willebroek, via sofie.deloof@n-va.be.

Zondag 11 september
N-VA-familiedag in Plopsaland De Panne
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DENKEN.DURVEN.DOEN. DENKEN.DURVEN.DOEN.

Louis Van Breedam werd geboren in 1950 en in de swingende sixties gekneed door de barricaden van Leuven Vlaams.  
Aan het ‘Sportkot’ van de KULeuven maakte hij de woelige periode van zeer nabij mee. 
In Willebroek stichtte Louis in die periode ook M.Siks 
Volleybalclub. Zo raakte hij verzeild in het sociale 
verenigingsleven. Politiek volgde hij toen nog eerder vanaf de 
(kritische) zijlijn. Gezin en beroep kwamen op de eerste en 
tweede plaats. Maar nu staat Louis al een tijdje niet meer aan de 
zijlijn en zet hij zijn schouders onder N-VA Willebroek.

“We moeten ons inzetten voor de toekomst van al wie na ons 
komt”, zegt Louis. “Want wij hebben het beter gehad dan onze 
ouders. Ook onze kinderen en hun kinderen moeten het beter 
krijgen dan wij. Zij moeten kunnen leven in een vrije en veilige 

wereld. Met vrijheid van meningsuiting, vereniging, taal en 
godsdienst.”

Dit kan dankzij een open, trotse, eerlijke en rechtvaardige 
Vlaamse politiek, die luistert naar zijn burgers en 
die werkt aan een betere wereld voor morgen en 
overmorgen, vindt Louis: “Door te veranderen 
kunnen we Vlaanderen verbeteren. Na denken 
en durven is nu de tijd gekomen om te doen. 
Met gezond verstand en democratische 
redelijkheid.”

Molenwijk
Tweede BIN in Willebroek
Na BIN Den Brandt start nu in de Molenwijk een 
buurtinformatienetwerk. In zo’n BIN worden er afspraken 
gemaakt tussen buurtbewoners en politie. Samen waken zij 
over de veiligheid van de buurt,  door beter informatie uit 
te wisselen. Een sterkere sociale controle is een bijkomende 
troef om het veiligheidsgevoel te verhogen. N-VA Willebroek 
vindt het schitterend dat de inwoners op deze manier mee 
willen instaan voor een veiligere gemeente. Wij steunen het 
BIN Molenwijk dan ook volop.

Regenboogvlag wappert  
ook in Willebroek

17 mei is de internationale dag tegen homofobie. Door 
de regenboogvlag aan overheidsgebouwen uit te hangen, 
toont Vlaanderen dat het zich verzet tegen elke vorm van 
uitsluiting op basis van geaardheid. Ook Willebroek toonde 
zich solidair en liet de vlag wapperen als welkom voor de 
holebi-gemeenschap. 

Zo speelde Willebroek mee in de geschiedenis…
Egmond en Oranje in ’t Vlies
Toen Willem van Oranje eind 1570 vluchtte uit Brussel bereikte 
hij samen met de graaf van Egmond Willebroek. Wellicht heeft 
de graaf tot hier getwijfeld welke richting hij zou kiezen. Of was 
het zijn bedoeling Willem van 
gedacht te doen veranderen? 
Beide namen afscheid in ‘t Vlies 
met de woorden: “Vaarwel, 
prins zonder Land”, “Vaarwel, 
graaf zonder hoofd”. De graaf 
keerde terug naar Brussel, bleef 
trouw aan Filips II en zou later 
op de Grote Markt van Brussel 
onthoofd worden, samen met de 
graaf van Hoorne. Willem trok 
verder via Gent naar Breda waar 
hij de opstand tegen de Spaanse 
Inquisitie hielp organiseren. 

Vrachtwagenparkings gezocht
In samenwerking met het Zeekanaal en VOKA wil de gemeente 
officiële vrachtwagenparkings op het grondgebied realiseren. 
Vrachtwagenchauffeurs die nu een rustplaatsje zoeken, belanden 
al te vaak met hun (te grote) gevaarte aan de rand van gewone 
straten of wegen. 

Een goed uitgeruste 
vrachtwagenparking 
betekent minder overlast 
op gewone straten en 
meer veiligheid ook 
voor vrachtwagen-
bestuurders en hun 
lading. 

Dwars door Puurs-St.-Amands-Bornem-Willebroek
N-VA-fietstocht
Afstand: 40 km
3 euro per fietser – mogelijkheid tot diner bij aankomst in Willebroek  
(20 euro). 
 Meer info op www.n-va.be/willebroek

Niet alleen bij burgemeester Eddy Bevers kan u terecht voor vragen en suggesties. Ook de N-VA-schepenen luisteren graag naar 
u. Maak gerust een afspraak met hen. Dit zijn hun contactgegevens en hun bevoegdheden.

De N-VA wil van Willebroek een gezonde en sportieve gemeente maken. De N-VA-bestuursleden waren dan ook graag aanwezig op 
de gezinsfietstocht van Hivro vzw. De Grote Prijs van Willebroek 2016 bracht op 10 april al de stratenloop. En op 12 juni kwamen 
de fietsliefhebbers in Blaasveld aan de beurt. En het houdt niet op: op 20 augustus kijken we uit naar de tweede editie van de 
kwarttriatlon op en rond het domein Hazewinkel in Heindonk.

Ronny Somers
Schepen van Sport, Recreatie, Evenementen, 
Erediensten en Begraafplaatsen, 0475 35 03 40
ronny.somers@willebroek.be

Claudia Ceurstemont
Schepen van Gemeentearchief, 

Ontwikkelingssamenwerking, Personeel  
(ook welzijn op het werk) en Juridische  
Zaken, 0478 62 34 36 
claudia.ceurstemont@willebroek.be

Luc Spiessens
Schepen van Financiën, Begroting,  
Verkeer en Mobiliteit, 0475 61 26 66 
luc.spiessens@willebroek.be

Reinilde Van Moer
OCMW-voorzitter en schepen  
van Sociale Zaken

0486 26 03 73 
reinilde.vanmoer@willebroek.be

Ook Louis is N-VA Willebroek
“Door te veranderen kunnen we Vlaanderen verbeteren.”

De N-VA-schepenen luisteren naar u!

Willebroek: gezond en sportief

  HIVRO-gezinstocht   Kwarttriatlon in Hazewinkel

Zaterdag 27 augustusVertrek om 13 uur aan  het Van Landeghemplein in Willebroek



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


