
  Op schrikkeldag werd een nieuw bestuur voor onze plaatselijke afdeling gekozen. 
Op de foto herkent u van links naar rechts: Louis Van Breedam, Luc Piessens, Jean 
Knockaert, Veronique De Wever, Barbara Borghgraef, Pierre De Smedt, ondervoor-
zitter Veerle van Oversteyns, Harry Van Linden, voorzitter Wim Pijnenburg en 
uittredend voorzitter Gunther Scheers.

Op 17 januari werd de laatste fase 
van de vernieuwbouw van het 
woonzorgcentrum Ten Weldebrouc 
afgesloten. In de nieuwe afdeling 
‘Brielen’ wordt specifieke opvang voor 
ouderen met dementie voorzien. 

De nadruk ligt op het huiselijk samen-
wonen van de bewoners. Verzorgen-
den en verpleegkundigen zullen als 
het ware deel uitmaken van een fami-
liale omgeving voor de residenten. 

Een vernieuwende aanpak in de zorg 
voor senioren met gedragsproblemen! 
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N-VA is goed voor uw portemonnee
Dankzij Luc Spiessens, 
N-VA-schepen van 
Financiën, daalde de 
personenbelasting van 

8,5 naar 7,9 procent. Tegen 2018 wordt 
dat zelfs maar 7,5 procent. Ook de be-
lastingen voor lokale bedrijven werden 
aangepast en op eerlijkere maatstaven 
vastgelegd. De gemeente bespaarde 
bovendien op de eigen werkingskos-
ten, onder meer door te snoeien in de 
onkostenvergoedingen van de raads-
leden.

Uw veiligheid gaat erop vooruit
Onze politie werkt al een 
tijdje nauwer samen met de 
andere korpsen in de regio 
Mechelen. Burgemeester 

Bevers kan terecht fier zijn op de eerste 
resultaten van deze nieuwe aanpak. 
Ook de door N-VA aangekondigde  
camerabewaking kent al succes. 
Onlangs startte Willebroek bovendien 
een eerste buurtinformatienetwerk op. 
Ook de burger mag zich dus betrokken 
voelen bij een veilig Willebroek. 

Een correct maar warm sociaal beleid
Reinilde Van Moer en 
Leo Walbers leidden als 
OCMW-voorzitter de 
verkoop van het  
Willebroekse ziekenhuis 

in goede banen. De vernieuwbouw van 
het OCMW-woonzorgcentrum werd 
afgerond. Bovendien is voortaan beter 
omschreven wie steun kan krijgen van 
het OCMW.

Drie jaar verandering in Willebroek

Nieuw bestuur voor N-VA-afdeling

Nieuwbouw 

Ten Weldebrouc is klaar

  Burgemeester Bevers tijdens 
de opening: “Dit is een vernieu-
wende aanpak in de zorg voor 
senioren met gedragsproble-
men.”

WILLEBROEK

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

De N-VA komt naar u toe!

  De vernieuwde OCMW-ploeg: Ayten Gun-
gor, Sofie Deloof, Danny De Maeyer, voorzit-
ter Reinilde Van Moer en Marina De Wit.

Veerle Van Oversteyns (36) 
werd op 29 februari verkozen 
als nieuwe ondervoorzitter 
van N-VA Willebroek. Al een 
paar jaar maakte ze deel uit 
van het N-VA-bestuur, als 
ledenverantwoordelijke en 
penningmeester. Ze werkt 
als HR-assistent en woont 
sinds 2010 in Willebroek.

“De voorbije jaren heb ik me 
vooral ingezet om achter de schermen mee te werken”, 
zegt Veerle. “Ik legde contacten met Willebroekenaren 
en zette mee mijn schouders onder lokale N-VA-
evenementen. Mijn nieuwe functie als ondervoorzitter 

wil ik met diezelfde passie en gedrevenheid uitoefenen.”
Politiek sprak Veerle vroeger nooit echt aan omdat ze 
zich niet kon inleven in de denkwereld van andere 
partijen. Met de komst van de N-VA kwam daar echter 
verandering in: “Ik ben drietalig en hou van diversiteit. 
Maar toch ben ik in de eerste plaats trotse Vlaming. 
Respect voor de Vlaamse taal en cultuur draag ik hoog in 
het vaandel. Daarom is het voor mij van groot belang dat 
het Vlaamse karakter ook in Willebroek behouden blijft.”

In Willebroek is mobiliteit ook een belangrijk 
aandachtspunt voor Veerle. “Er zijn al veel verbeteringen 
doorgevoerd, maar op andere plaatsen zijn nog 
aanpassingen nodig”, besluit ze. “Ook hieraan wil ik 
kunnen meewerken, zodat Willebroek een leefbare en 
aangename gemeente wordt.”

Als gezonde 
gemeente wil 
Willebroek haar 
inwoners mee 
aanzetten tot meer 
bewegen en meer 
sport. Daarom 
organiseert de 
gemeente ook dit 
jaar weer de Grote 

Prijs van Willebroek. De tweede editie van deze 
stratenloop vindt plaats op 10 april. Wie mee wil 
doen kan zich inschrijven via reventing@telenet.be. 

Ambtenaren ten dienste van u
Schepen van Ambtenarenzaken Claudia Ceurstemont 
waakt erover dat de dienstverlening voor de burger 
behouden blijft en verbetert. De aanwerving van 
een nieuwe communicatie-ambtenaar is alvast één 
waargemaakte prioriteit.

Veiligere wegen
Onder leiding van burgemeester Bevers en schepen van 
Mobiliteit Luc Spiessens werd een aantal grote werven 
afgewerkt, maar nog meer staan er in de steigers, onder 
meer de Baeckelmanstraat, de Breendonkstraat en de 
Schoolweg. Ook kreeg het centrum nieuwe wegwijzers, 
maakten we de schoolomgevingen veiliger en pasten we 
oversteekplaatsen voor rolstoelgebruikers aan. Dit jaar 
komt er bovendien een gloednieuw mobiliteitsplan.

Een sportievere gemeente
Schepen Ronny Somers stimuleert alle Willebroekenaars 
om vaker de sportschoenen aan te trekken. Zo maakte 
hij werk van een kunstgrasveld in Tisselt en verbetert 
hij de infrastructuur van sportverenigingen met 
investeringstoelagen voor. De plannen voor een nieuwe 
sporthal worden nu opgemaakt. 

Meer woningen in Willebroek
Danny De Maeyer houdt zich in de sociale 
woningmaatschappij bezig met de renovatie het huidige 
woningaanbod. Het masterplan aan de Akkerlaan en 
de bijgestuurde toekenningsvoorwaarden voor sociale 
woningen zijn N-VA-realisaties. 

De N-VA blijft haar verkiezingsbeloften realiseren. 
Zo stond een woonbeleid afgestemd op de 
Willebroekenaar in ons alfabet van de verandering. 
En dus kregen alle kandidaat-huurders van de sociale 
volkshuisvestingsmaatschappij in januari een aangepaste 
lokaal toewijzingsreglement in handen. 

Onder impuls van de N-VA geeft dat nieuwe reglement 
meer kansen aan mensen die al lang in Willebroek 
verblijven of vroeger in Willebroek gewoond hebben. 
Een erkenning voor wie al deel uitmaakt van het sociale 
weefsel van onze gemeente!

De gemeente Willebroek 
breidt de huidige premie voor 
dakisolatie uit. Deze 
premie komt bovenop 
de subsidie van de 
Vlaamse overheid 
en bovenop de 
premies van Eandis. 
Voor gevelisolatie 
komt er een extra 
tegemoetkoming. Dat 
gebeurt in het kader 
van het Willebroekse 
engagement om tegen 2020 de 

CO2-uitstoot met 20 procent 
te verminderen. Een betere 

isolatie van de 
woning is goed voor 
het milieu maar 
zeker ook voor de 
portefeuille. Een 
gecombineerde 
aanvraag van 
dakisolatie en 
gevelisolatie kan de 
gemeentelijke premie 
doen oplopen tot  

500 euro per adres.

Sinds januari zetelt Sofie Deloof 
namens de N-VA in de OCMW-
raad. Sofie is mama van Jolien en 
Febe. Ze geeft Nederlandse les aan 
nieuwkomers in Willebroek. Thema’s 
als kinderopvang en samenleven met 
andere culturen zijn haar dus niet 
vreemd.

Ook Danny De Maeyer is nieuw in de 
raad. Onlangs sloot hij zijn carrière als 
keukenmanager bij ons lokale OCMW 
af. Hij kent dus dit huis. Hij is namens 
de N-VA ook ondervoorzitter bij de 
sociale volkshuisvesting, dat eveneens 
nauw aansluit en samenwerkt met het 
OCMW.

Stratenloop:  
Grote Prijs van Willebroek

Drie jaar verandering in Willebroek

Ondervoorzitter Veerle Van Oversteyns: 
“Behoud het Vlaamse karakter van Willebroek”

Toewijzing sociale woningen 
Nieuw reglement houdt rekening met Willebroeks sociaal weefsel

Hogere isolatiepremies 

Nieuwe N-VA’ers in de OCMW-raad

  De N-VA-vrouwen 
Willebroek organi-
seerden op paas-
zaterdag een echte 
paasknutseldag! In 
zaal Silvermoon te 
Tisselt zorgden de 
kinderen samen 
met de paashaas 
voor alle nodige 
paasattributen en 
versieringen. De 
N-VA wenst hen en 
al onze lezers een 
zalig Pasen!

Knutselen met de Paashaas Valentijnsactie

 N-VA-chocolaatjes op Valentijnsdag: het is inmiddels een 
traditie geworden. Deze keer trakteerden onze N-VA-dames 
in het rusthuis.

Algemene vergadering - 5 december 2015

 Met een bezoek aan het Vlaams Parlement werd ook onze 
algemene vergadering een bijzondere belevenis!

Nieuwjaarsreceptie – 22 januari 2016

 Met minister Liesbeth Homans als gastspreker was de  
nieuwjaarsreceptie van N-VA Willebroek een schot in de roos! 
Felicitaties en een bloemetje vanwege burgemeester Eddy Bevers.

Onze nieuwe OCMW-raadsleden kijken uit naar hun nieuwe opdracht. Ze willen daar-
bij graag luisteren naar suggesties en opmerkingen. Je kan hen bereiken via mail: 
sofie.deloof@n-va.be en danny.demaeyer@n-va.be.





Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


