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Iedereen voelt de kracht
van verandering
De impact van het nieuwe OCMW-beleid op de zorgbehoevende
Willebroekenaar wordt fel onderschat
“Wanneer de vos de passie preekt,
boer let op uw ganzen!”
U vraagt zich wellicht af wat dit
oud spreekwoord met het OCMW
van doen heeft? Verrassend veel...
Wie zich de roep om verandering
van N-VA, in de aanloop van de
gemeenteraadsverkiezingen van
2012 nog herinnert, zal verbaasd
staan kijken hebben toen rond de
jaarwisseling Leo Walbers, de NVA-voorzitter van het OCMW,
kwam vertellen dat er “weinig
verandering in het beleid” van het
OCMW zou komen.

Weinig verandering?
Deze uitspraak (GVA-30/12/2013) kwam
waarschijnlijk nadat de voorzitter een voor
hem verrassende ontdekkingstocht in de
wereld van het OCMW had gehad. Hij gaf
immers zelf volmondig toe het takenpakket
én de dienstverlening van het OCMW, en bij
uitbreiding van zijn personeel,
voorafgaandelijk ruim onderschat te
hebben. Niettemin stelt de sp.a vanuit de
oppositie, toch vast dat de impact van de
wijzigingen die dan wel werden
doorgevoerd, ook vaak worden onderschat.
Ingrijpend voor de zorgbehoevenden
Doorheen de bril van de begoede burger,
lijken het vaak “peanuts”, maar voor onze
zorgbehoevenden en sociaal zwakkeren
zijn het wel vaak ingrijpende maatregelen.
Overdracht, afbouw en prijsverhogingen

sp.a-fractieleider
OCMW-raad

Het voorbije jaar werd vooral gekenmerkt
door het initiatief tot overdracht van het
Wilgenhof naar de Maatschappij voor
Volkshuisvesting, de aankondiging van de
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afbouw van de poetshulp en de talrijke
prijsverhogingen in het
Woonzorgcentrum en het Lokaal
Dienstencentrum.
Ook over dit laatste werden in de
gemeenteraad de opmerkingen aan het
adres van de nieuwe meerderheid vaak
smalend van tafel geveegd.
Verhoging van “slechts” 50%
Een prijsverhoging van 50% op een
basisprijs van 2 euro is inderdaad slechts
1 euro. Ogenschijnlijk verwaarloosbaar,
bekeken vanuit het budget van een
tweeverdiener, maar vooral moeilijk
verteerbaar voor alleenstaanden, die het
met een bescheiden inkomen moeten
stellen.
En vooral onverteerbaar voor mensen die
op zondagavond opnieuw uitkijken naar
het begin van de week, het moment
waarop zij opnieuw uit hun isolement
kunnen treden en deelnemen aan de
groepsactiviteiten in het Lokaal

Over het OCMW (vervolg blz. 1)
Dienstencentrum, de gezamenlijke
maaltijden of gewoon een kaartje leggen
achteraf. Elke kostenverhoging, hoe
minimaal ook, is voor hen een keertje
minder deelnemen aan de samenleving.
Waar is de logica?
De met veel toeters en bellen
aangekondigde overdracht van de
woningen in het Wilgenhof naar de
Maatschappij voor Volkshuisvesting, is tot
op vandaag een onbeschreven blad
gebleken. Voor een weldenkend mens
lijkt dit een fait-divers. Wie anders dan
een huisvestingmaatschappij is het best
geplaatst om deze woningen te beheren,
toch? Vanuit dit oogpunt lijkt dit een
logische beslissing. Vanuit sp.a stellen wij
ons echter vragen waarom deze logica
opgaat voor de bejaardenwoningen,
maar de aanleunappartementen van het
dienstencentrum buiten dit verhaal
worden gehouden.
Wij vrezen vooral voor een ongelijke
behandeling tussen de bewoners van de
appartementen en de bewoners van de
huisjes. De eerste meldt zijn
ongemakken en defecten aan het loket

Wat veranderde er ondertussen nog?

van het dienstencentrum op het
gelijkvloers, de ander moet zich
aanmelden aan het loket van de
huisvestingmaatschappij op het Pleintje.
Verwaarloosbaar zegt u? Niet voor een
bejaarde die zich niet al te vlot meer
verplaatst.
sp.a zegt “Bevries de huurgelden”
Voor sp.a is deze overdracht pas
werkbaar, mits de nodige garanties
worden gegeven naar gelijke behandeling
en naar een bevriezing van de
huurgelden. Bovendien moet het
Wilgenhof gereserveerd blijven voor
bejaarden, die ook de diensten van het
lokaal dienstencentrum nodig hebben.
Belofte maakt (alweer) schuld
Een andere krachttoer van het nieuwe
bestuur is de afbouw van de poetshulp.
Als verklaring werd hier meegegeven dat
dit vooral ten goede diende te komen van
de hulpbehoevenden. Alleen begrijpen
we dan niet goed waarom er netto wel
degelijk een vermindering van de
tewerkstelling moet plaatsvinden.

Gingen wij de vrijgekomen medewerkers
dan niet inzetten voor de hulpbehoeftige
Willebroekenaar?
Platte besparing

Over uw afvalfactuur

Als u het ons vraagt, weerom een platte
besparing op de rug van de zwakkere
Willebroekenaar. Of was dit een
vriendendienst aan iemand met de juiste
kleur en met eigen poetsdienst in de
gemeente?
Aanslag op het zakgeld
Tenslotte komen we nog even terug op de
prijsverhogingen, die ook onze bejaarden
in het Woonzorgcentrum troffen.
Laten we vooral niet vergeten dat voor
onze residenten in het Woonzorgcentrum
deze prijsverhoging een echte aanslag
betekent op hun bescheiden zakgeld. Een
inlevering van gemiddeld 30% en dus
minder geld om een glas te drinken of
een ijsje te eten.
Misschien toch iets om over na te denken
als u op warmere dagen achter een frisse
pint zit!

Marc en Griet op de lijst op 25 mei
partij

Bij de verkiezingen van zondag 25 mei zullen twee Willebroekse kandidaten op de lijsten staan van
respectievelijk het Vlaams en het federaal parlement.

Gewezen schepen Griet Reyntiens neemt de 13de plaats in voor de Kamer
of het federale Parlement. Deze lijst wordt getrokken door minister
Monica De Coninck.
Het wordt een belangrijke verkiezing waarbij de tegenstellingen linksrechts voor het eerst sinds jaren opnieuw enorm duidelijk zijn.
We gaan er van uit dat de meeste mensen een positieve keuze zullen
maken, voor méér sociale welvaart.

www.socialewelvaart.be

Voor alle duidelijkheid: Ivarem is hier slechts de uitvoerder van wat de gemeenteraad hierover
heeft beslist. Uiteraard: meerderheid tegen oppositie.
Vroeger nam de gemeente de kosten eigen aan het systeem - ruim 700.000 euro - volledig ten
laste. Dit werd betaald uit de algemene belastingsinkomsten. Wil je ten volle de vervuiler laten
betalen voor zijn aangeboden afval, dan mag je deze kost immers niet doorrekenen aan de
gebruikers. Anders maakt het eigenlijk niet uit of je sorteert of niet, de rekening blijft dan hoe
dan ook hoog. Nu is hiervan geen sprake meer.
Of je nu sorteert of niet, betalen doe je. Alvast minimaal 54 euro per jaar aan vaste kosten die de
gemeente gewoon doorschuift naar de gebruikers van het systeem. Of je nu een hoog inkomen
hebt of je moet rondkomen met een bescheiden pensioentje of een leefloon, of je nu sorteert of
niet, betalen doe je. Daarenboven werden ook de aanbiedingskosten fors verhoogd en de
kiloprijs aanzienlijk opgetrokken. Maar ook dat is “De kracht van verandering”.

€ 54
extra

Cultureel Centrum “De Ster” in de uitverkoop
Niet alleen heeft het gemeentebestuur recent beslist om de tarieven voor de huur van culturele- en sportinfrastructuur met 50%,
respectievelijk 300 % te verhogen, maar nu staat het Cultureel Centrum “De Ster” zelf ook in de uitverkoop: voor 1,2 miljoen euro
kan het van u zijn. Deze verkoop werd enkele maanden geleden nog met klem ontkend op de gemeenteraad en in de pers, maar
nu is het zover. En het alternatief voor “De Ster” is? Eigenlijk niets! Op de vraag waar de verenigingen en organisaties die gebruik
maken van “De Ster” naar toe moeten, kwam – zoals helaas zo vaak de laatste tijd – geen echt antwoord. Het “Huis van de Vrije
tijd” dat in het nog te renoveren deel van het oud-gemeentehuis moet komen bestaat immers voorlopig alleen op papier en het
ziet er niet naar uit dat daar de komende jaren veel verandering in gaat komen. Tot slot, ook 't Poussecafé moet dicht, natuurlijk!
Maar ook dat is “De Kracht van Verandering”.

CC De Ster sluiten, zonder onmiddellijk een alternatief te hebben voor de
verenigingen lijkt ons bijzonder onlogisch
Willebroekse politie definitief (en onomkeerbaar) verkocht
Wat er al maanden zat aan te komen is helaas de bittere realiteit geworden. N-VA, daarin gevolgd door haar slippendragers, heeft
de Willebroekse politie definitief verkocht aan Mechelen. Het rare is dat we daar zelf op termijn de rekening zullen voor betalen.
Ondanks het feit dat de werkgroepen die in december waren opgericht om de fusie “te onderzoeken” in al hun verslagen schreven
dat de zaken niet uitgeklaard waren en zeker niet rijp waren voor een definitieve beslissing, moest en zou de beslissing vallen in de
gemeenteraad van maart. En zo gebeurde!

Oud-burgemeester en gewezen Vlaams parlementslid Marc De Laet staat
op de 8ste effectieve plaats voor het Vlaams Parlement. Marc is in goed
gezelschap, want deze lijst wordt getrokken door Caroline Gennez.

Ons programma en alle kandidaten vindt u op

gemeente

Heeft u ze recent ook ontvangen? De factuur van Ivarem? Ook geschrokken van wat uw huisvuil
tegenwoordig kost? Dat is nu “De kracht van verandering” in volle glorie!
Ook CC De Ster en de politie delen in de klappen. Leest u even mee?

Word nu lid!
Surf naar www.spawillebroek.be

Eens te meer hield de CD&V, ondanks eerdere uitspraken als “indien het geen goede zaak blijkt voor Willebroek gaat het niet door”,
geen woord. Een doekje voor het bloeden was voldoende om hen finaal over de streep te trekken, ondanks dagen en weken van
gewetensnood in dit dossier. Het was de N-VA die het mes tegen de rug van de lokale politie Willebroek hield. Het was uiteindelijk
de CD&V die het mes er letterlijk instak. Bovendien: het is nu al zeker dat de permanente 2de nachtelijke patrouille voor Willebroek
er niet komt. En het commissariaat zal vanaf Nieuwjaar tijdens het weekend gesloten zijn.
Van de ruim 60 leden – politie- en burgerpersoneel - van de politiezone Willebroek blijven er in het beste geval misschien een 20tal in Willebroek. De rest verkast naar Mechelen.
Maar ook dat is nu eenmaal “De Kracht van Verandering” veronderstellen we …

Willebroekeneir in de kijker
Hildegarde Withaegels
De 52-jarige Hildegarde Withaegels is bij menig Willebroekenaar beter
bekend als de uitbaatster van Kapsalon Beauty in de August Van
Landeghemstraat. Het kapsalon heeft ze nu reeds 32 jaar en is tevens ook in
het gebouw waar ze het grootste deel van haar leven heeft doorgebracht.
Een geboren en getogen Willebroekenaar als het ware en daar is ze meer
dan trots op.
Hildegarde hield er van om haar jeugdjaren door te brengen in Willebroek. Ze
haalt graag herinneringen op aan de tijd waarin kinderen nog konden spelen
in “ 't Zandputteke ” of “ De Wip “. Of om tijdens de zomerdagen te kunnen
zwemmen in het openluchtzwembad.
Hildegarde heeft Willebroek ook door de jaren heen zien veranderen. Zo vindt
ze het ergens wel jammer dat Willebroek niet meer beschikt over een echt
handelscentrum. De zaken die erbij komen, dragen niet echt bij tot een
geweldige winkelervaring. Daarenboven helpt de huidige verkeerssituatie
niet echt om de klanten hun weg naar onze winkels te laten vinden.
“Ik hoop dat de verkeerssituatie nog eens wordt aangepakt. Onze klanten vinden soms moeilijk hun weg naar het
handelscentrum. Daarnaast is het voor nieuwe klanten soms heel verwarrend, zeker als ze niet van Willebroek zijn.”
Anderzijds is Hildegarde wel heel fier dat ze 32 jaar zelfstandige is in Willebroek. Haar zaak doet het goed, mede dankzij de
trouwe klanten die ze over de vloer krijgt. De relatie met haar klanten is heel belangrijk voor Hildegarde, iedereen is welkom
in het kapsalon en iedereen zal op dezelfde manier behandeld worden. Ook veel klanten van buiten Willebroek vinden hun
weg naar het kapsalon. De waardering die ze nadien krijgt is voor haar het hoogtepunt van haar job.
“Ik heb sinds de komst van het nieuwe bestuur wel nog niet echt veel verandering gezien.”
De gemeente doet haar best om alles proper te houden en ook dat is heel belangrijk voor Hildegarde. Maar het moet niet
altijd vanuit het bestuur komen. De Willebroekenaar zelf kan ook zijn steentje bijdragen om de gemeente proper en veilig te
houden.
“Als ik iemand zie die zijn sigaret op straat gooit dan zal ik daar iets tegen zeggen. Ik hou ervan dat de straten opgekuist zijn,
dus verwacht ik ook dat andere mensen dat doen. Als ik iets verdachts zie, probeer ik dat ook altijd te melden.”
Ondanks de kleine kwaaltjes die zich in Willebroek voordoen, is Hildegarde heel trots op haar gemeente. Ze is van plan om er
de rest van haar leven door te brengen en heeft nog geen seconde gedacht van er weg te gaan.
Een aantal zaken die zeker nooit mogen verdwijnen zijn de festiviteiten. Die maken Willebroek tot wat het is, ook al zou er
voor haar nog iets meer accommodatie voor handen mogen zijn om feesten te organiseren.
Tot slot wil Hildegarde benadrukken dat ze geen politieke
voorkeur heeft. Alles wat Willebroek beter maakt is
positief voor haar.
Of om het met haar eigen woorden te zeggen:
“Willebroek leift en lot leiven!”

Activiteiten
zondag 27 april

Meibrunch sp.a Tisselt & Blaasveld
vanaf 9.30 uur in het Volkshuis Blaasveld

woensdag 30 april

18.30 uur: optocht (start Volkshuis)
19.00 uur: mei-avondfeest met buffet
in het Volkshuis Willebroek

donderdag 1 mei

Feest van de Arbeid met optredens,
stands van verenigingen,...
op de markt (L. De Nayerplein)
vanaf 14 uur

RECHTZETTING
In het vorige interview (100 % januari) werd Rik Borghijs ten
onrechte vermeld als eigenaar van Het Moleke in Blaasveld.
Dat moest “stichter-uitbater” zijn. Waarvoor onze excuses.

Willebroek

“100%” is een uitgave van sp.a Willebroek - verantwoordelijke uitgever: Bart Tas - A.V.Landeghemstraat 49 - 2830 Willebroek

