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WILLEBROEK

www.n-va.be/willebroek
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Willebroeks masterplan 
komt uit startblokken!

Vele openbare werken staan in Willebroek vandaag in een startfase: de derde uitvoeringsfase van  ‘Willebroek 
Morgen’, vernieuwingswerken aan de Baeckelmanstraat, de Breendonkstaat en de Nachtegaalstraat. Een echt 
masterplan, waarover we N-VA-burgemeester Eddy Bevers enkele vragen mochten stellen.

Burgemeester, we horen over zovele 
openbare werken tegelijk spreken. Wat 
mogen we nu in de eerst komende maanden 
verwachten?

Er zijn verschillende noodzakelijke 
herstellingen die we gaan uitvoeren 
aan fietspaden, voetpaden en toplagen. 
Sommigen komen nu toevallig samen 
in beeld met geplande beleidsprojecten. 
In de realisatie van het reeds jaren lo
pende masterplan ‘Willebroek Morgen’ 
maakte de bestuursploeg de keuze om 
nu schoolweg en stationsstraat aan te 
pakken. Ook planning rond Mechelse
steenweg en dorpsplein in Blaasveld 
wordt nu opgemaakt.

Waarom komt de Baeckelmansstraat nu als 
volgende aan de beurt? 

De herstelling van de Baeckelmans
straat is hoogdringend door het zware 
verkeer dat we tijdens de problemen 
aan de Brielenbrug te Tisselt moesten 
omleiden. Andere herstelprioriteiten 
krijgen aandacht vanuit een raam
contract. Zo werden het wegdek in 
de Stationsstraat en de Nachtegaal
straat hersteld. En de plannen voor de 
Breendonkstraat komen eveneens in 
een uitvoeringsfase.

Met de aanleg en vernieuwing van stra-
ten wordt alleszins het aspect mobiliteit 
verbeterd. Wordt er ook aan de inwoners 
gedacht? 

Verfraaiing en vernieuwing van de leef
omgeving komen natuurlijk ten gunste 
aan de buurtbewoners. Voor en tijdens 
de werken doen we ons uiterste best om 
bewoners mee te informeren en te be
trekken. Voor alle werken wordt steeds 
een ‘minderhinderplan’ opgesteld. 
Zo proberen we maximaal tegemoet te 
komen aan grieven en opmerkingen van 
inwoners. Het uiteindelijke doel van al 
deze werken blijft tenslotte de realisatie 
van een aangename woonomgeving. 

 Lees verder op volgende bladzijde

Eddy Bevers, burgemeester



www.n-va.be/willebroek

Met de Willebroekse vrijetijdspas – die wordt reeds enkele jaren aangeboden aan 

inwoners met recht op verhoogde terugbetaling voor ziekteverzekering – op ver

hoogde terugbetaling voor ziekteverzekering – helpt onze gemeente de financiële 

drempel verlagen om deel te nemen aan activiteiten van onze bibliotheek, jeugd 

sport of cultuurdienst. Met de NVAbelofte “werken aan een zorgzame samen

leving” in gedachte werd nu ook beslist om de vrijetijdspas aan te beiden aan cliënten van het OCMW. Een sociale 

maatregel waarmee we mensen die het financieel moeilijker hebben actiever willen betrekken bij het lokale culturele 

leven! 

willebroek@n-va.be

… Onze Willebroekse senioren waarderen de inspanningen van onze gemeente. De viering van de jubilarissen op 
7 september was een succes. Naar goede gewoonte zette burgemeester Bevers 
hen in de bloemetjes!

… Als peterstad van mijnenveger M924 PRIMULA kreeg Willebroek de 
scheepsbel vorig jaar in februari in bewaring. Op 20 augustus werd deze 
scheepsbel plechtig terug overhandigd aan commandant De Coster en zijn 
bemanning. Willebroek wenst de Primula verder een behouden vaart! (foto)

… Sinds november 2014 is het mogelijk om te trouwen in kasteel BelAir. Meer
dere koppels gaven reeds hun jawoord in deze bijzondere omgeving!

… Op 6 augustus werden bijzondere BV’s gespot aan de brug van Willebroek. 
In hun dagelijkse krantenstrip (De Standaard) bereikten Suske en Wiske im
mers dan plots … de brug van Willebroek.

… Ook de speelpleinwerking was weer een schot in de roos! Tijdens de schoolvakantie werden dagelijks gemid
deld een vijftigtal kinderen opgevangen in onze gemeentelijke speelpleinwerking. Ook volgend jaar zal de speel
pleinwerking terug paraat staan. Er wordt uitgekeken naar extra formules om nog meer kinderen een speelse 
vakantie te bezorgen! 

… Op 11 juli werden er ook in Willebroek meerdere leeuwenvlaggen gespot: misschien herken je ze bovenaan op 
de voorpagina van dit huisaanhuisblad.

Vanaf 1 september moet je voor het betalend parkeren niet langer zoeken naar pasmunt
jes. Luc Spiessens, NVAschepen van Mobiliteit in onze gemeente, is verheugd met deze 
uitbreiding van de betaalmogelijkheden: “SMSparkeren is reeds langer op vele plaat
sen gekend. Maar ook de mogelijkheid om te betalen via een app toont dat Willebroek 
mee de stap zet naar een digitale en moderne service”. De nieuwe methode is ook een 
bijzonder faire manier van betalend parkeren. Je betaalt immers enkel voor de effectief 
geparkeerde tijd.

Wist je dat?

Parkeercentjes vergeten?
In Willebroek kan je ook app- en sms-parkeren!

 In het vorige nummer van ons huis-aan-huisblad toonden we als fotowed-
strijd een detail van het glasraam in het kapelletje voor Onze-Lieve-Vrouw van 
de 14 Bunders te Blaasveld. Luc Lauwers had van de juiste inzenders voor de 
schiftingsvraag het beste antwoord (28). Hij kreeg dan ook van burgemeester 
Eddy Bevers en voorzitter Gunther Scheers  zijn prijs overhandigd. We wensen 
hem veel plezier met de Willebroekse aankoopbonnen! 

Onze fotowedstrijd

Een andere vernieuwing waar Willebroekenaars op wachten is de aanpak van het com-
merciële centrum van de gemeente. Wat mogen we daar verwachten?  
Het strategisch commercieel plan werd in de gemeenteraad goedgekeurd. De 
uitwerking wordt een werk van langere duur. Het bevat meerdere actiepunten. 
De verfraaiing van de markt en omgeving zijn daar een essentieel onderdeel van. 

Bij ‘een leefbare woonomgeving’ wordt vaak ook aan groen en open ruimte gedacht. Wan-
neer zien we op dat vlak het nieuwe Willebroek?  
In het masterplan is een nieuwe groene long voor Willebroek voorzien. Er komt 
een nieuw centrumpark met waardevol groen. Samen met de vernieuwde 
aansluiting van de Stationsstraat op de August Van Landeghemstraat zal dit een 
zichtbare verfraaiing zijn voor ons gemeentecentrum. 

Mogen we besluiten dat de openbare werken van vandaag de zichtbare tekens worden 
van de verandering die deze coalitie in Willebroek wil brengen? 
Het is inderdaad zo dat onze coalitie van start is gegaan met vooral een ambiti
eus saneringsplan plus een belastingverlaging. Die nodige financiële maatrege
len zijn voor de inwoners minder zichtbaar, maar toch belangrijk. De infrastruc
tuurwerken daarentegen, die zullen zichtbaar bijdragen tot een kwaliteitsvolle 
buurt in een proper Willebroek, zoals we in ons NVAverkiezingsprogramma 
beloofden.

Met de NVA vaart u goed! 
Met deze slogan hadden 
we onze uitnodigingen 
verstuurd. En de boottocht 
– inclusief barbecue – op 
de Willebroekse vaart was 
dan ook voor de aanwezige 
leden en bestuursleden 
van onze afdeling op 30 

augustus een ideale afslui
ting van de zomer. Onder 
een zomerse zon werd ook 
met de aanwezige locale 
ondernemers nagedacht en 
gesproken over de toekomst

bakens voor onze gemeente. Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck stelde dat onze regio wel degelijk ‘wel vaart’ met de inspanningen van de NVA die hier op lokaal, Vlaams en federaal niveau mee besturen!

Ook Vlaams Parlementslid Kris 
Van Dijck stelde vast dat er 
‘vaart’ zit in N-VA Willebroek.

De boottocht was de ideale 
afsluiter van de zomer.

REGIO WILLEBROEK VAART 
WEL MET N-VA!

 
Met de NVA in het 
gemeentebestuur ijver
den we mee voor een 
structureel veiligere 
schoolomgeving aan 
de Mechelse Steen
weg in Blaasveld (Sint 
Jorisschool). 

Bij de nieuwe verkeerslichten: N-VA-bestuursleden  
van links naar rechts Irene Hermans, Ronny Somers, 
Sofie De Loof, Danny De Maeyer, Herman Moeremans 
en Harrie Van Linden. 

Willebroeks 
masterplan 
komt uit  
startblokken!
(vervolg bladzijde 1)

N-VA-AFDELING WILLEBROEK
GAAT VOOR VEILIGE 
SCHOOLOMGEVING

UITBREIDING VRIJETIJDSPAS: 

EEN DOELGERICHTE SOCIALE MAATREGEL!

Luc Lauwers won de fotowedstrijd en 

kreeg Willebroekse aankoopbonnen



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

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Gelukszoeker

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


