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Wat als...sp.a bestuurde?
sp.a is geen gefrustreerde of rancuneuze politieke partij.
We stellen graag ons valabel, constructief en doordacht alternatief voor.
Na jaren ambitieus sp.a-beleid,
waarin voornamelijk de laatste
10 jaar zwaar werd geïnvesteerd
in o.a. welzijn, werk en openbaar
domein, kreeg Willebroek na de
gemeente-raadsverkiezingen in
2012 een andere coalitie, die een
“krachtige verandering ”
beloofde.
Ondertussen heeft de
Willebroekenaar zelf kunnen
oordelen in welke mate zijn
gemeente is veranderd,
verbeterd…
Onze conclusie: veel geblaat,
maar weinig wol.

sp.a-voorzitter en
gemeenteraadslid

Twee jaar na het aantreden van NVA-CD&VOpen VLD-coalitie is de balans van het
gevoerde beleid zeer matig en oogt de
toekomst evenmin rooskleurig. “Duurder en
minder” is de enige omschrijving die we
kunnen geven aan de dienstverlening die de
Willebroekenaar sinds 2013 van zijn huidige
bestuurspartijen aangeboden kreeg.
Duurdere sport- en culturele infrastructuur,
een afvaltaks van 54 euro per jaar per gezin,
het optrekken van het inschrijvingsgeld in de
muziekacademie, zijn ons deel geworden.
Minder sociale dienstverlening, de verkoop
van ons politiekorps aan Mechelen, het
sluiten van de CC De Ster én ogenschijnlijk
minder belastingen werden u aangeboden.
Om te vermijden dat sp.a Willebroek wordt
afgedaan als een gefrustreerde of
rancuneuze politieke partij, die enkel kritiek
levert, zullen wij het hier niet meer hebben
over het gevoerde beleid (of het gebrek
daaraan) en de vele gemiste kansen, maar
zullen wij u een valabel, constructief en
doordacht alternatief aanbieden waarvan wij
in alle bescheidenheid menen dat het de
Willebroekenaar veel meer te bieden heeft.

Bart Tas
www.spawillebroek.be | info@spawillebroek.be

Gezonde financiën
Door steeds een verantwoordelijk sp.abeleid, konden aanzienlijke investeringen
gebeuren in het openbaar domein (enkel in
de laatste legislatuur al 30 miljoen euro in
wegen, nieuwe administratieve gebouwen,
een brandweerkazerne, 18 miljoen in de
vernieuwing van WZC Ten Weldebrouck en
het lokaal dienstencentrum).
De vorige coalitie liet de huidige een
spaarpot van ruim 10 miljoen euro na.
Met sp.a in het bestuur zou dit beleid
verder gezet zijn, met belastingvermindering waar mogelijk en dus niet ten
koste van alles en steeds strevend naar een
goed evenwicht in de belastingen voor
particulieren en bedrijven.
Meer sport en cultuur i.p.v. minder
Willebroek zou sportief en cultureel
vandaag een andere gemeente zijn met
sp.a aan het roer: meer investeringen in
sport- en culturele infrastructuur, ombouw
van het oud gemeentehuis tot het Huis van
de Vrije Tijd, zonder noemenswaardige
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Cultuur wordt verder afgebouwd

stijging van de gebruikstarieven, een
polyvalente sportzaal die naam waardig
op de site van De Schalk, waar door de
afbraak van het voetbalstadion zich unieke
mogelijkheden aandienen voor een
modern sportpark, de uitbouw van een
moderne voetbalinfrastructuur op de
Meerhofsite, het doortrekken van
gemeenschappelijke jeugdopleidingen
(o.a. basketbal), het opdrijven van de
subsidies aan sportverenigingen om
zoveel mogelijk inwoners aan het sporten
te krijgen.

gemeente

Willebroek had een tweede en derde
zomerevenement gekregen naast de
succesvolle Kanaalfeesten, bijvoorbeeld
openluchtconcerten in de deelgemeenten
met orkesten van eigen bodem, kindermatinees,…
Toerisme organiseer je niet alleen
Met sp.a in het bestuur zouden de
toeristische troeven van Willebroek
volledig uitgespeeld worden. Een
toeristisch beleid voert men vandaag in
samenwerking met andere gemeenten en
niet alleen zoals nu. Dat kon via de vzw
To e r i s m e R u p e l s t r e e k - Va a r t l a n d ,
waardoor het Sashuis in Klein-Willebroek 7
op 7 open zou zijn en niet zoals nu van april
tot september op zaterdag en zondag voor
enkele uren.

Een fraaiere gemeente
sp.a garandeerde de afwerking van het
project Willebroek Morgen, de
vernieuwing van gevel tot gevel van de as
Watertoren tot het station, en een
ontwerp van aanpak van het Louis De
N a e y e r p l e i n e n d e A u g u s t Va n
Landeghemstraat.
De Willebroekenaar zou ook blijvend
kunnen rekenen op investeringen in
nieuwe fiets- en voetpaden, straten en
pleinen.

Samen leven
Gelet op de verscheidenheid van de
Willebroekse bevolking wil sp.a blijvend
investeren in initiatieven die het
harmonisch samenleven bevorderen o.a.
door het systeem van feestcheques verder
uit te bouwen.
Jeugd: een fuifzaal is geen sportzaal
sp.a hoopt dat het huidig bestuur binnen
deze legislatuur uiteindelijk het geplande
jeugdhuis zal kunnen realiseren op de site
De Naeyer. Een fuifzaal daarentegen zou
worden “geïntegreerd” in een polyvalente
sportzaal. Wat krijg je dan? Een fuif op
vrijdagavond in een zaal waar de ochtend
erna wordt gebasket?
Met sp.a mocht je ook één gemeentelijk
kinderloket verwachten, waar je terecht
kan voor alle vragen in verband met de
opvang van je kind, één speeltuin per wijk
met voorzieningen voor ouders, een
uitbreiding van de buitenschoolse
kinderopvang ,… Geen onhaalbare
fantasieën, maar concrete oplossingen
voor dagdagelijkse praktische problemen.
Veiligheid in eigen handen
Onze politie is “verkocht” aan Mechelen.
Dat zou niet onze keuze geweest zijn, want
vandaag is de inbreng van Willebroek in de
nieuwe politiezone te verwaarlozen (5 op
23 raadsleden in de politieraad en 10%
stemrecht). Het politioneel beleid wordt
gestuurd vanuit Mechelen, waar uiteraard
de prioriteiten niet in Willebroek liggen.

initiatieven het daglicht gezien: fiscale en
financiële steun voor starters, gevelsubsidies, stimulansen die het winkelen in
eigen gemeente bevorderen, o.a.
promotiecampagnes, spaarkaarten,…
Uiteraard hadden wij ook nagedacht,
samen met de lokale handelaars, over een
totaalconcept om de handel in het
centrum een stimulerende injectie te
geven: waar willen we het winkelhart van
Willebroek leggen? Welke bestemming
moet het Louis De Naeyerplein en de
omliggende straten krijgen? Welke soort
handelszaken zijn haalbaar in het
centrum?
Geen grootspraak over winkelketens, maar
concrete initiatieven waar de lokalen
detailhandelaar en de Willebroekenaar
beter van wordt.
Doordachte mobiliteit in overleg met
andere overheden
In de vorige bestuursperiode werd de
industriezone Kersdonk via de brug van
Tisselt ontsloten naar de N16. Dit was een
tijdelijke oplossing in afwachting van een
rechtstreekse verbinding naar de A12,
waar de vorige coalitie intensief werk van
maakte.
Wat doet de huidige coalitie om dit dossier
te bespoedigen bij de provinciale en
gewestelijke overheden? Niets. Op de
gemeenteraad voorhouden dat men
verschillende vergaderingen met de
hogere overheden heeft gehad, maar in de
praktijk geen enkele druk uitoefenen voor
een spoedige realisatie van een
rechtstreekse aansluiting van de Kersdonk
op de A12.

sp.a had geopteerd voor een
samenwerking op basis van gelijkwaardigheid bijvoorbeeld met KleinBrabant of de Rupelstreek, waardoor veel
beter had kunnen worden ingespeeld op
de concrete noden inzake veiligheid, met
een preventief en ontradend beleid, op
basis van overleg, kordaat en streng waar
nodig.
Op de beloofde camera’s wachten we
ondertussen ook al meer dan 3 jaar.
Lokale economie: meer dan vlagjes
In maart 2015 (!) werd het lang beloofde
Strategisch Plan aan de
gemeenteraadsleden voorgesteld. Tot
zolang diende de lokale middenstand het
te stellen met wat kleurrijke vlagjes in het
straatbeeld.
Met sp.a hadden we al veel eerder allerlei

Na de quasi permanente sluiting van het enige Gemeentelijk Museum “Sashuis” in KleinWillebroek en de definitieve sluiting én uitverkoop van Cultureel Centrum “De Ster” in het
centrum van onze gemeente komt nu blijkbaar ook de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek in
de Schoolweg in het vizier van onze “cultuurminnende” gemeentebestuurders.

Dat mocht sp.a alleszins recent in de gemeenteraad vaststellen.
Onze collega van Groen polste daar naar de houding van het
Gemeentebestuur, nu de Vlaamse Cultuurminister de
verplichting voor Gemeentebesturen om een openbare
bibliotheek in te richten heeft afgeschaft. Het antwoord bleek
in eerste instantie een geruststelling voor ieder van ons. Veel
was immers niet genoeg, als het op die parel aan onze culturele
kroon aankwam, aldus de bevoegde schepen.
Maskers vallen (andermaal) af tijdens gemeenteraad
Onze fractie dan ook tijdens de zitting een motie in om de woorden van de schepen in concrete engagementen om te
zetten: we vroegen als sp.a-fractie aan het Gemeentebestuur om ook in de toekomst niet te raken aan het
personeelskader van de bibliotheek en om niet te snoeien in de financiële middelen die aan de bibliotheek worden
toegekend voor de investering in de diverse collecties én om te blijven investeren in het bibliotheekgebouw. En toen
liep het helaas mis en vielen de maskers af...
Na een eerste (blijkbaar ondoordachte) toezegging van enkele prominente leden van de meerderheid om de door ons
ingediende tekst te stemmen – veel was immers niet genoeg – vroeg de meerderheid een schorsing van de
raadszitting. Na een tiental minuten waren ze er uit.
Eenvoudige maar zeer veel zeggende aanpassingen
Mits enkele “eenvoudige aanpassingen” van onze tekst kon deze worden goedgekeurd. Helaas schoot er na de
aanpassing van de tekst door de meerderheid niets van over: alle verwijzingen naar behoud van personeel en
dienstverlening, naar het vrijwaren van de budgetten voor collectievorming en onderhoud van het gebouw waren...
geschrapt. Daarenboven moesten we dan nog vernemen dat de bibliotheek mogelijk zal verhuizen naar een andere
locatie (maar daar kon men geen verdere uitleg over geven …). Het ziet er dus naar uit dat ook die laatste parel aan de
culturele kroon van Willebroek zal moeten sneuvelen. Ook wij vroegen vervolgens een korte schorsing om ons te
beraden. Wij waren er snel uit. Deze aangepaste tekst hoefde voor ons niet te worden gestemd: de boodschap was
immers duidelijk. De afbraakpolitiek gaat gewoon door!

Plots was duidelijk te lezen dat de bibliotheek mogelijk zal
verhuizen naar een andere locatie. De afbraakpolitiek gaat door...

Met sp.a was ook werk gemaakt van
veilige schoolomgevingen, het oversteken
van voetgangers en fietsers en niet zoals nu
de ridicule maatregelen, zoals het
afschaffen van het beurtelings parkeren,
waardoor o.a. aan scholen verkeersonvriendelijke situaties ontstaan.
In een volgend nummer van 100% gaan we
graag nog dieper in op deze en andere
beleidsdomeinen.

Naast het gemeentelijk Museum, het Cultureel Centrum, het opdrijven van de huurprijzen voor de culturele
infrastructuur met 50 tot 300% is nu blijkbaar de bibliotheek aan de beurt… Misschien kan men ze onderbrengen in
een (leegstaand) winkelpand. Gauw een plakkaat aan de muur naast de deur met daarop “Bibliotheek” en klaar is
kees.
Zo heeft men ook de gemeentelijke feestzaal – met een minimum aan
kosten - omgetoverd tot “schouwburg”…
Ondertussen kan men dan vervolgens de huidige bibliotheek
verkopen, zoals men ondertussen ook al het Wilgenhof heeft verkocht

Word nu lid!
Surf naar www.spawillebroek.be

De waarheid over uw belastingen
gemeente

U heeft het ongetwijfeld ook al gelezen. De nieuwe gemeentebestuurders zijn
“belastingsverlagers”. Momenteel is Willebroek een van de 7 Vlaamse gemeenten die in 2015 de
belastingen verlagen. Ongetwijfeld waar. Of toch niet?

Toen de nieuwe ploeg aantrad stonden de gemeentelijke opcentiemen
op 8,3% en niet op 8,5% zoals men zo graag stelt. Er was eind 2012 een
financiële reserve van ruim 10 miljoen euro. Een mooie basis om van te
vertrekken, ondanks de vele investeringen van de jaren voordien.
Meer lineaire belastingen, los van het inkomen
Sinds dan zijn de personenbelastingen dus 0,3% gezakt. Wie belastingen
betaalt, de sterkste schouders dus, draagt in 2 jaar 0,3 % minder bij tot
de inkomsten van de gemeente. Want via de personenbelasting
herverdeel je rijkdom, herverdeel je middelen. Maar ondertussen:
?
betaalt iedereen - los van het inkomen - 54 euro extra per jaar extra aan “huisvuilbelasting”
?
werden de tarieven voor huisvuilophaling drastisch verhoogd (bekijk en vergelijk je factuur maar eens met die van 2012!)
?
werden de tarieven voor de huur van culturele en sportinfrastructuur ook de hoogte ingejaagd
?
werd het cultureel centrum De Ster gesloten en te koop gezet
?
werd de toeristische dienst gesloten (maar geeft men wel 50.000 euro aan VTM om onze gemeente te promoten via

“Vossenstreken”; “citymarketing” noemt men dat)
?
werd het inschrijvingsgeld voor het Willebroeks kunstatelier fors opgetrokken
?
werd en wordt de openbare dienstverlening afgebouwd
?
werd de lokale politie op een presenteerblaadje aan Mechelen overhandigd
?
werd de poetshulp voor jonge gezinnen via de dienstencheques afgeschaft
?
werd de opname in het WZC Ten Weldebrouck fors duurder
?
werd het Wilgenhof verkocht
?
werden tal van nieuwe belastingen ingevoerd …

Bijkomend: binnenkort – ja, later dan voorzien, want het Gemeentebestuur had de lopende contracten niet tijdig opgezegd - betaal je
extra wanneer je in het centrum parkeert (ook op de nieuwe parking in de Schoolweg).
Hoe een belastingverlaging eigenlijk een verhoging is
Daarenboven is belastingverlaging voor het huidige Gemeentebestuur niet altijd wat je er zou van verwachten. Rekent u even mee?
Begin dit jaar werd de belasting op drijfkracht voor bedrijven afgeschaft. Dat klopt. Dat is een goede zaak voor het Willebroeks
bedrijfsleven. In een klap ruim 400.000 euro op jaarbasis die vrijkomt om nieuwe banen te creëren. In deze moeilijke economische tijden
ongetwijfeld een goede zaak. Ware het niet dat men er altijd vergeet bij te zeggen dat men tegelijkertijd de Algemene
Gemeentebelasting voor bedrijven ook even heeft aangepast, waardoor deze plots meer dan 700.000 euro per jaar extra opbrengt.
In plaats van een belastingverlaging voor bedrijven van 400.000 euro hebben we hier te maken met een extra belasting van ruim 300.000
euro per jaar voor diezelfde bedrijven … Op zijn minst een bizarre manier van redeneren.
200 middenstanders koud gepakt
Een pervers neveneffect van deze “belastingshervorming” is
dat men in één klap nu meer dan 200 lokale middenstanders
het mimimumtarief van deze Algemene GemeenteBelasting
doet betalen. In het verleden werden zij gecompenseerd met
een even grote subsidie, zodat de belasting voor hen 0 euro
bedroeg. Zij betaalden immers al personenbelasting in
Willebroek en hen 2 keer belasten was unfair, vandaar de
subsidie. Met één pennentrek heeft men nu deze
rechtvaardige toelage gewoon afgeschaft. Zij die prijs hebben,
mogen binnenkort hun eerste aanslag van 100 euro in de bus
verwachten. Want zo steun je ongetwijfeld ook de lokale
economie …

Activiteiten

Willebroek

zondag 26 april

Meibrunch sp.a Tisselt en Blaasveld
9.30 uur - Zaal Silvermoon Tisselt

donderdag 30 april

18.30 uur: optocht door Willebroek
(start aan het Volkshuis)
20.00 uur: meiavondfeest in de
Gemeentelijke feestzaal

vrijdag 1 mei

Feest van de arbeid - markt Willebroek
vanaf 14 uur
optredens, ambiance, eten, drinken,...

vrijdag 29 mei

Voorzittersdebat met John Crombez
en Bruno Tobback (enkel voor leden)
19 uur - Volkshuis Willebroek
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