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Nieuwjaarsreceptie 
N-VA Willebroek

Beste leden en sympathisanten, 
 
Het bestuur van N-VA Willebroek 
nodigt jullie van harte uit op 
onze nieuwjaarsreceptie in zaal 
De Twijg in Willebroek. Julie zijn 
welkom op zaterdag 4 februari 
2017 vanaf 10 uur. 
 
Onze gastspreker is minister van 
Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
Jan Jambon. Ook burgemeester 
Eddy Bevers zal u graag even te 
woord staan. 
 
Na de gesprekken biedt het 
N-VA-bestuur u nog een hapje en 
drankje aan. 
 
Graag tot dan!

Zaterdag 
4 februari 2017

Vanaf 10 uur

Zaal De Twijg

 Jan Jambon is te gast in 
Willebroek op 4 februari.

N-VA blijft inzetten op veilige gemeente
Criminaliteit in Willebroek daalt

Bij de voorstelling van de criminaliteits-
cijfers van Willebroek voor 2015 bleek 
dat de criminaliteit in Willebroek 
aanzienlijk gedaald is. Door het 
samengaan van de politiekorpsen van 
Mechelen en Willebroek krijgen we 
bovendien een duidelijker beeld van 
enkele fenomenen in onze gemeente.

Het meest in het oog springt de daling van het 
aantal diefstallen met geweld (-71%). Zakken-
rollerij, inbraak in gebouwen en autodiefstallen 
nemen elk met ongeveer een derde af. We 
hebben ook minder diefstallen uit voertuigen 
en winkeldiefstallen (beiden -22%).

Focus op fietsdiefstallen en drugs-
feiten
De analyse brengt echter ook twee pijn-
punten in beeld: handtasdiefstallen en 

fietsdiefstallen. Daar steekt de politie mo-
menteel een tandje bij met gerichte acties. 
Zo wijzen de agenten op het belang van ge-
graveerde fietsen om diefstal te voorkomen. 
Ook werd er een ‘lokfiets’ ingezet, waardoor 
men al een aantal daders kon klissen.

Ook drugsfeiten en openbare dronken-
schap pakt de politie stevig aan. Door 
proactieve initiatieven vergroot de pakkans 
aanzienlijk. Dit is het directe resultaat van 
de politiefusie.

Slagkracht tegen criminelen
Het zonaal inzetten van alle korpsmiddelen 
in zowel Mechelen als Willebroek geeft ons 
overduidelijk een win-winverhaal. Samen 
met de technische middelen (camera’s) 
geeft dit onze politie de slagkracht om de 
criminaliteit blijvend aan te pakken.

 De samenwerking tussen de politiekorpsen van Willebroek en Mechelen werpt vruchten af!

Theo Francken op bezoek in Willebroek p. 2 Willebroek heeft eigen (micro)brouwerij p. 3
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Theo Francken op bezoek

Op vrijdag 28 oktober verwelkomden 
de N-VA-afdelingen Bornem, Puurs, 
Sint-Amands en Willebroek staats- 
secretaris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken voor een gespreksavond. De 
avond ging van start met een breugel-
buffet. Na het dessert luisterde een bom-
volle zaal met leden en sympathisanten 
aandachtig naar de staatssecretaris.

Die hield een vurig pleidooi voor zijn 
beleid op vlak van asiel en migratie. Hij 
maakte ook enkele kritische opmerkin-
gen over het beleid dat zijn voorgangers 
voerden. Dat heeft duidelijk gefaald, 
waardoor het moeilijk is om de situatie 

onder controle krijgen. En het einde van de 
vluchtelingencrisis is nog lang niet in zicht.

Met kennis van zaken gaf Theo Franken 
meer uitleg over de geopolitieke situatie. 
De oorlog in Syrië, de mislukte staats-
greep in Turkije.... “Het blijft frustrerend 
dat andere landen niet meewerken bij 
het terugsturen van gedetineerden naar 
het land van herkomst”, zei Theo. “Het 
vraagt veel moeite en tijd om  broodno-
dige veranderingen te kunnen doorvoe-
ren in het beleid. Ik heb dan ook begrip 
voor de kritiek van sommige Vlamingen 
die vinden dat het allemaal te traag gaat.” 

Streng maar rechtvaardig

Met enkele cijfers bewees de staatssecre-
taris dat zijn strenge maar rechtvaardige 
aanpak vruchten afwerpt. Hij gaf nog 
mee dat asiel en migratie een delicate 
kwestie blijft met veel menselijk leed. 
Maar ook hij is maar een mens van vlees 
en bloed, die er het beste van probeert te 
maken.

Theo Francken sloot de geslaagde avond 
af met volgende treffende quote: “De 
samenwerking tussen de verschillende  
Europese lidstaten is van groot belang 
om deze vluchtelingencrisis snel en 
kordaat aan te pakken. Er werden al 
veel stappen in de goede richting gezet 
maar het is een werk van lange adem. 
We staan voor grote uitdagingen in een 
tijdperk dat ongelofelijk snel evolueert.”

Algemene leden- 
vergadering
Op maandag 14 november verwel-
komde N-VA Willebroek meer dan 
vijftig leden op de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Naast een gezellig 
samenzijn was het ook een moment om 
te overlopen wat de N-VA het voorbije 
jaar zoal verwezenlijkte in Willebroek.

Onder meer het terugdringen van de 
CO2-uitstoot, het parkeer- en fietsbeleid, 
de toegankelijkheid van industrieter-
reinen, de toekomst van een lokaal 
natuurdomein en de inspraak over een 
nieuw mobiliteitsplan werden toege-
licht door burgemeester Eddy Bevers en 
schepen Luc Spiessens.

Na het vragenuurtje had de burgemees-
ter het nog over het nieuwe  veiligheids-
beleid van de gemeente, dat tot een 
spectaculaire daling van de misdaad-
cijfers leidde. De ANPR-camera’s en de 
aanschaf van een nieuwe politiewagen 
(het ‘mobiel oog’)  konden op veel inte-
resse rekenen van alle leden.

De avond werd afgesloten met een hapje 
en drankje, aangeboden door het bestuur. 
De leden lieten de kans niet liggen om 
nog een praatje te slaan met burgemees-
ter, schepenen en lokale mandatarissen. 

 De staatssecretaris lichtte zijn asielbeleid bevlogen toe.

Met echte inspraak naar een vernieuwd 
mobiliteitsplan
Schepen van Mobiliteit Luc Spiessens 
maakt momenteel werk van en totaal 

nieuw mobiliteits-
plan. In dit proces 
maakt de schepen 
ook ruimte voor 
echte inspraak van 
u: “De burger kan 
zijn mening geven 
voordat de plannen 
in een ver gevor-
derd stadium zijn.”

Alle Willebroekenaars konden hun ideeën 
en voorstellen voor hun straat, wijk of aan 
de grote knooppunten in de gemeente door-
geven aan de dienst Mobiliteit. Eind 
november werden alle opmerkingen en 
suggesties verzameld. Op deze manier 
worden de knelpunten in kaart gebracht. 

Niet alleen het oordeel van deskundigen, 
maar ook de ervaring van de dagelijkse 
gebruiker van straat, fiets- en voetpad telt 
mee voor de N-VA. We gaan dus enthousiast 
aan de slag met uw tips en opmerkingen in 
het globale mobiliteitsplan! Bereikbaarheid, 
veilig verkeer en parkeerbeleid blijven 
prioriteiten voor N-VA Willebroek!
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Met de N-VA-vrouwen naar de film
De Willebroekse N-VA-vrouwen nodigen 
u uit op een avondje film. Op dinsdag 
31 januari 2017 om 20.15 uur staat in  
CC De Steiger in Boom de komedie 
‘Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?’ op 
het programma. 

Voor en na de film is er een Fairtrade-bar! 
Na de film verzusteren we graag met de 
N-VA-dames van Boom. Het belooft een 
boeiende en gezellige avond te worden. 

Jij kan erbij zijn als je je plaatsje reserveert 
voor 8 januari via sofie.deloof@n-va.be. Je 
betaalt ter plaatse 4 euro aan Sofie voor de 

filmvertoning. We spreken af om 19.45 uur 
aan de ingang van CC De Steiger,  
H. Spillemaeckersstraat 7 in Boom.

Ook Luc is N-VA-Willebroek
Willebroek heeft weer eigen (micro)brouwerij

Luc Piessens is 
een jonge vijftiger. 
Hij studeerde 
biochemie aan de 
brouwerijschool 
te Gent. Thuis 
groeide hij op in 
een gezin met vijf 

kinderen en twee hardwerkende ouders. 
Hun ondernemende geest sloeg over naar 
Luc. Hij toont dat niet  alleen in het bestuur 
van N-VA Willebroek, want onlangs begon 
hij een eigen lokale microbrouwerij.

“Twee jaar geleden ervaarde ik de nieuwe 
dynamiek die de N-VA bracht en zou 

brengen in Willebroek”, vertelt Luc. “Ik 
was toen al N-VA-bestuurslid en besloot 
Willebroek een oude trots terug te bezor-
gen: eindelijk terug een (micro)brouwerij!”

Ondernemen in het bloed

Tripel Weldebrouck en Heindonker hebben 
Willebroek weer een gezicht en naam gegeven 
op bierbeurzen en bierfestivals. Daarvoor doet 
Luc het ook: “Als vader van nog een jonge 
spruit hoop ik dat ze ooit Willebroek terug 
bruisend zou zien. Zelf heb ik dat als tiener 
nog mogen meemaken in de jaren zeventig. 
Datzelfde gun ik haar en haar generatie.”

Luc is dan ook een voorstander van een 
gezond en evenwichtig beleid, waardoor 
de economische groei zich kan doorzetten 
en waardoor u netto meer overhoudt. Dit 
moedigt ook ondernemerschap aan en 
levert dus bijkomende jobs op. Werk ma-
ken van een echt integratiebeleid en zorg 
dragen voor het Vlaamse karakter van 
Willebroek, dat is de visie van de N-VA.

“Met de N-VA federaal, Vlaams en lokaal 
aan het stuur zie ik de toekomst met vertrou-
wen tegemoet”, besluit Luc. “Ik heb recent 
mijn brouwcapaciteit verhoogd en exporteer 
intussen ook naar Nederland, binnenkort 
mogelijk ook naar het Verenigd Koninkrijk.”

Geslaagde jaarmarkt
Willebroek kan terugblikken op een 
geslaagde jaarmarkt. In het zonnetje 
genoot een massa bezoekers van de 
traditionele ingrediënten als de kermis 
en het vuurwerk. Voor het eerst stond er 
ook een ‘Lekkers met Streken’-terras.

Bezoekers proefden daar van lekkers uit 
de streek: honing van imkerij Zoetgoud, 
hoeveproducten van Distrikempen en whisky 

van Het Anker. En dat werd gesmaakt. 

Het gezegde luidt dat je geen sant bent in 
eigen land, maar ons eigen bestuurslid Luc 
Piessens van de microbrouwerij Weldebrouck, 
had daar op de jaarmarkt geen last van: 
“Na twee uur was ik door de voorraad heen 
waarmee ik eigenlijk de dag dacht door te 
komen.”, lacht Luc. Gelukkig kon hij nog 
snel om nieuw bier.

Claude en Marie, afkomstig van katho-
lieke ouders, zijn nogal conservatief. 
Maar toch zijn ze altijd ruimdenkend 
geweest. Het was echter even slikken 
toen hun eerste dochter trouwde met 
een moslim, hun tweede met een Jood 
en de derde met een Chinees. Hun 
hoop dat hun laatste dochter toch voor 
de kerk trouwt, wordt aangewakkerd 
wanneer ze vernemen dat ze een brave 
katholieke jongen heeft ontmoet. 

Brouwer Luc Piessens en zijn vrouw op  
 het ‘Lekkers met Streken’-terras. 
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


