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Beleidsplan Willebroek
“In volle vaart vooruit”
Wat “De kracht van verandering” voor de Willebroekenaar écht betekent,
wordt wel erg pijnlijk duidelijk met dit beleidsplan.
Na een jaar aanmodderen is nu
eindelijk de kogel door de kerk: op
dinsdag 17 december keurde de
meerderheid haar “Meerjarenplan
2014-2019” en de daaraan
gekoppelde Gemeentebegroting 2014
goed.
Vanaf 1 januari 2014 zal iedereen nu
daadwerkelijk (in zijn portemonnee)
kunnen voelen wat “De kracht van
verandering” in Willebroek echt
betekent.
We sommen de belangrijkste
wijzigingen voor u op.

Uitverkoop van de gemeente
De eerste stap is gezet in de onomkeerbare
uitverkoop van de Willebroekse politie
aan Mechelen. U leest hier verder in dit
nummer meer over.
De toeristische (samen)werking wordt op
nul gezet. Het motto is blijkbaar: wat we
zelf doen, doen we beter (niet).
Het enige gemeentelijke museum “Het
Sashuis” in Klein-Willebroek is gesloten!
Cultureel Centrum “De Ster” gaat in de
uitverkoop: begin volgend jaar wordt de
verkoopprocedure gestart.
De verkoop van het Wilgenhof wordt een
feit.
Nieuwe belastingen op komst

sp.a-fractieleider Marc De Laet

Zo komt er een belasting van 54 euro per
gezin voor de afvalverwerking. Ook de
andere afvaltarieven worden fors opgetrokken. Van het principe “de vervuiler
betaalt” schiet eigenlijk niets meer over.
Hiermee wordt ruim 700.000 euro, die de
www.spawillebroek.be | info@spawillebroek.be

gemeente tot op heden zelf ten laste nam,
afgewenteld op de inwoners van onze
gemeente. Op 5 jaar dus 3,5 miljoen euro
extra inkomsten. Of je nu veel of weinig
afval produceert, goed of slecht sorteert,
of je nu een alleenstaande bent of een
gezin hebt van 3, 4 of 5: iedereen betaalt
54 euro!
Het verenigingsleven koud gepakt
De tarieven voor de huur van culturele- en
sportinfrastructuur gaan vanaf september
2014 voor de erkende Willebroekse
verenigingen met 50% omhoog. Voor
Willebroekenaars die geen deel uitmaken
van een erkende vereniging of voor
mensen van buiten de gemeente stijgen de
prijzen soms zelfs met 300% en meer.
Volgens een lid van de meerderheid
“waren de tarieven voor infrastructuur in
Willebroek immers al jaren te laag, soms
amper een derde van de omliggende
gemeenten” en hij voegde er nog aan toe:
“Misschien moeten de verenigingen hun
lidgeld ook maar eens vergelijken met dat
van anderen?” (HLN, 13/12/2013).

Over het beleidsplan (vervolg blz. 1)
Op de vraag van sp.a of we die vergelijkende tabel mochten inzien kregen we
geen antwoord. Het was betrokkene ook
ontgaan dat het in het verleden steeds
onze bedoeling was om het verenigingsleven te ondersteunen, niet om het kapot
te maken!
Cultuur wordt duur
De programmatie van “cc De Ster” wordt
fors afgebouwd.
Het lidmaatschap van de bibliotheek
wordt 20% duurder. Openingsuren worden
drastisch afgebouwd. Het ontlenen zelf
wordt ook duurder.
Op meer plaatsen, meer parkeergeld
Het betalend parkeren wordt sterk
uitgebreid. De 58 plaatsen in de
Schoolweg worden “blauwe zone” en de
64 nieuwe parkeerplaatsen worden er
betalen. Parkeren wordt ook fors duurder.
De prijs van een dagticket stijgt met zo’n
25% . Zes jaar geleden waren diegenen die
deze maatregel nu invoeren nog van
mening dat het gratis parkeren moest
worden uitgebreid naar een half uur en dat

de tarieven moesten verlagen (GvA,
27/09/2007) als steun in de rug van de
lokale middenstand.
Administratieve pestbelastingen

g r o e n d a ke n , h e m e l w a t e r p u t t e n ,
sterilisatie en castratie katten, …).
Belofte maakt schuld
De komende 6 jaar is er geen enkele ruimte
voorzien voor syndicale onderhandelingen met het personeel. Alle
gedane beloftes blijken dus loze beloftes.

gemeente

Tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar beloofde N-VA dat er 10 politie-inspecteurs zouden
bijkomen in Willebroek. Een gedurfde uitspraak, gezien de financiële impact van dergelijke
beslissing. Je geeft dan per jaar al gauw 700.000 euro extra uit. Geen nood: de Willebroekse politie
was voor NV-A immers een absolute prioriteit: iedereen mocht dat weten!

Sinds enkele weken weten we dat het de bedoeling is van de burgemeesters van Mechelen en Willebroek om hun politiezones te
laten fusioneren. De grootste politiezone van het arrondissement (Mechelen) slorpt als het ware de kleinste (Willebroek) op. Het
initiatief daartoe komt blijkbaar van Mechelen. Willebroek loopt enthousiast mee. Plots een heel ander verhaal...

Het zegelrecht – de belasting op afgifte van
administratieve stukken - wordt opnieuw
ingevoerd en uitgebreid. Voor een nieuwe
elektronische identiteitskaart betaalt u 3
euro extra. Uw reispas kost vanaf 1 januari
6 euro meer.

Ook in het OCMW

De lokale middenstand zal via een omweg
moeten opdraaien voor een belasting op
n i et - ge a d re s s e e rd d r u k we r k m et
handelskarakter.

We laten hier de verhoging van de
tarieven voor de dienstverlening via het
OCMW nog buiten beschouwing. U leest er
later zeker nog meer over.

De kinderopvang in 't Appelboompje
wordt 10 tot 15% duurder.

Proficiat: de belastingen dalen...en de aap
komt uit de mouw

Op onze vragen over het hoe en waarom van deze fusie kon of wilde de burgemeester ons tijdens voornoemde Raadszitting geen
enkel duidelijk of zinnig antwoord geven. Ook op de raadszittingen van 26 november en 17 december werd geen antwoord gegeven
op onze vragen. Talloze schriftelijke vragen over deze aangekondigde fusie bleven eveneens zonder antwoord.

Carré en “Willy's Moustache” worden
geviseerd met een “overlast”belasting.

De aanvullende belasting op de
personenbelasting zakt inderdaad: van
8,3% naar 7,5%. Dit is al niet de beloofde
7,3%, maar goed.

Op onze schriftelijke of mondelinge vragen komt geen enkel zinnig antwoord.
Voor sp.a is het duidelijk: deze fusie is niet doordacht!

Minder dienstverlening - minder premies
De dienstverlening van de gemeente
wordt systematisch afgebouwd. 16 en een
halve voltijdse functies verdwijnen.
Verschillende premies worden afgeschaft:

Dit levert een winst voor onze inwoners op:
ongeveer 1,9 miljoen euro verdeeld over 5
jaar. Maar...in diezelfde periode zal u dan
ook (naast al de rest) 3,5 miljoen euro
extra aan afvaltaks betalen!

125 jaar sp.a Willebroek
partij

Uitverkoop van de politiezone Willebroek

2013 was voor het Willebroeks socialisme een historisch jaar. 125 jaar geleden kende het
socialisme in Willebroek een doorbraak in haar ontwikkeling en haar verdiensten voor Willebroek
zijn door de jonge generaties te weinig gekend, maar niettemin onuitwisbaar.

Tijdens een druk bijgewoonde academische zitting op 27 oktober jl.- met o.a.
gastspreker Bruno Tobback - werd teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis
van onze partij.

Naar aanleiding van een door onze fractie ingediende vraag voor de gemeenteraad van 29 oktober werd het schepencollege van
Willebroek blijkbaar op 25 oktober door een Mechelse delegatie in kennis gesteld van deze concrete plannen. Een dag nadien werd
in zeven haasten een persconferentie georganiseerd door beide burgemeesters, om dit plan wereldkundig te maken.
Groot was de verbazing bij de leiding en de medewerkers van de politiezone Willebroek én bij de gemeentelijke administratie,
vermits dit alles blijkbaar boven de hoofden van iedereen- in Mechelse achterkamertjes - werd bedisseld door de beide
burgemeesters.

Op 6 november hebben we dan – in het kader van de openbaarheid van bestuur - alle bestuursdocumenten en beleidsbeslissingen
met betrekking tot dit dossier opgevraagd. Antwoord op 21 november: in Willebroek bestaat geen fusiedossier . Wat de
presentatie betrof die op 25 oktober door de Mechelse delegatie aan het College van Willebroek werd gegeven deelde men ons
mee dat we daarvan geen kopie kregen. De dag nadien beslist men evenwel in het Schepencollege – op basis van een
”intentieverklaring van de twee burgemeesters” (een document dat de dag voordien dus niet bestond) om de procedure tot fusie
op te starten.
Vandaag stellen we vast dat de beide burgemeesters, hierin gevolgd door hun respectieve schepencolleges de fusie boven de
hoofden van iedere Willebroekse betrokkene willen doorduwen. Zonder dossier. Zonder kennis van zaken in Willebroek. Zonder de
concrete gevolgen voor de medewerkers van de politiezone Willebroek te kennen. Enkel en alleen op basis van (loze?) beloften
vanuit Mechelen.
Het enige wat men immers kwijt wil is dat er veel meer politie in Willebroek zal aanwezig zijn – zowel overdag als 's nachts – en dat
het allemaal veel goedkoper zal worden. Voor wie nog in sprookjes gelooft is dat een bijzonder geruststellende gedachte …
Of neemt de meerderheid nu toch wat gas terug? Als doekje voor het bloeden worden immers werkgroepen opgericht die deze
fusie moeten voorbereiden en uitwerken. Zonder dat de kogel al echt door de kerk is, verduidelijkte CD&V-coalitiepartner tijdens
de gemeenteraad van 17 december.

De leef – en werkomstandigheden van de Willebroekenaars anno 1880 waren
lamentabel en gevaarlijk en de levensverwachtingen van de werkende klasse
waren bijzonder laag. De jarenlang volgehouden strijd van de
arbeidersbeweging leidde in 1921 ertoe dat de Belgische Werkliedenpartij in
Willebroek voor het eerst deelnam aan het politiek bestuur en dat
onmiddellijk met een absolute meerderheid die het pas in 1976 na de
gemeentefusie opnieuw zou inleveren.

Als de resultaten van de werkgroep negatief zijn, dan
gaat de zaak niet door. Zien of de CD&V deze keer
wel woord zal houden. Wij houden alvast – in het
belang van alle inwoners én de 64 medewerkers van
de politiezone Willebroek – de druk op de ketel.
Want één ding staat vast: als het echt tot een fusie
komt dan zal een nieuw op te richten Politieraad,
bestaande uit 18 Mechelaars en 5 Willebroekenaars,
alle beslissingen nemen!

August Van Landeghem werd de eerste socialistische burgemeester van Willebroek, later opgevolgd door Gaston Fromont, Jan
Van Winghe, Hugo Adriaenssens, Louis Van Ighem, Elsie De Wachter en Marc De Laet.

En dat behoeft toch geen verdere uitleg,

Tientallen schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en militanten hebben in die 125 jaar het Willebroek van vandaag
vorm gegeven. Trots zijn wij op hen en de realisaties die zij ten dienste van de Willebroekse bevolking hebben gesteld. Aanvankelijk
stonden daarbij de verbetering van de leef – en werkomstandigheden van de arbeidende klasse voorop, later kwamen daar de
bevordering van hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling bij.
De komende maanden zullen wij de socialistische ontvoogdingsstrijd in Willebroek nog vaak onder de aandacht brengen, o.m. door
de foto-expositie begin mei 2014.

Teken de petitie tegen de fusie!
Surf naar www.spawillebroek.be

Burgemeester Somers als “Bevers-vanger van Mechelen”
die de politiemensen in een blind avontuur stort

Willebroekeneir in de kijker
Rik Borghijs
Rik Borghijs (° 27 april 1947) is al vele jaren eigenaar van Het Moleke in
Blaasveld.
Het Moleke staat vooral bekend om zijn speeltuintje waar kinderen, vooral
tijdens de zomermaanden, zich kunnen uitleven. Daarnaast zorgt de
gezellige chalet voor een aangename verfrissing voor zij die iets willen
drinken.
Het Moleke heeft echter niet altijd in deze vorm bestaan. Vroeger was de
plaats gewoon een weide waar een tuinhuisje op stond. Enkele bevriende
jongens hebben dan besloten om hun speeltuigen te verzamelen en
allemaal op de weide te zetten. Na een tijdje werd het speeltuintje te
populair en de emmer die gevuld was met ijs, om de dranken die ze
verkochten te koelen, werd te klein.
Na een tijd moesten ze dus uitbreiden en besloot men om een chalet, die er
nu nog altijd staat, eigenhandig op te trekken. In haar lange bestaan is het
speeltuintje ook niet onopgemerkt gebleven. Zo wonnen ze ooit de tweede
prijs van de Provincie Antwerpen voor speeltuinen. De werking van Het
Moleke gebeurt op zelfstandige basis. Een bewuste keuze volgens Rik: “Dat
heeft niets met politiek te maken, zeker niet. Maar dan kunnen we zelf doen
wat we willen.” Het Moleke stelt wel haar accommodatie ter beschikking
voor sommige activiteiten, zoals sportdagen en kampen.
“Ik ben enorm fier op het feit dat we dit hier, zonder subsidies van de
gemeente, hebben kunnen bewerkstelligen” aldus Rik, die voorlopig nog niet
stopt met het uitbaten van het Moleke. “Zolang dat ik in mijn hoofd en
lichamelijk goed ben, wil ik dit blijven doen.”

Willebroek
wenst u een
warm en strijdvaardig

2014

Rik houdt zijn café ook bewust politiek neutraal. Er worden geen vergadering van geen enkele politieke strekking gehouden.
In het Moleke geldt de regel: “Iedereen is welkom, ongeacht de kleur of politiek standpunt, maar we gaan zelf, als zijnde het
Moleke, geen politieke voorkeur aannemen.”
Rik heeft de politiek altijd van dichtbij gevolgd. Hij werkte immers zelf ooit nog aan de gemeente, al geeft hij wel toe dat hij
het de laatste jaren minder fanatiek opvolgt. Doorheen de jaren heeft Rik altijd graag samengewerkt met het
gemeentebestuur. Ook al aanvaardde hij geen subsidies, Rik verwachtte ook niets terug. Er bestond wel een onderling
respect voor elkaar. Zo is bijvoorbeeld de omheining van het Moleke door de gemeente gezet.
“Op de kracht van verandering is het voorlopig nog wachten.” zegt Rik, verwijzend naar de slogan die NV-A gebruikte in haar
verkiezingsperiode.
Daarnaast is hij niet tevreden met de mogelijke bouw van een gigantische loods in de weide, vlak naast Het Moleke.
“Er is toch genoeg plaats in de omgeving? Waarom dan net
hier, waar er veel spelende kinderen op de dreef lopen,
waar binnenkort dagelijks vrachtwagens op en af zullen
rijden? Dat begrijp ik absoluut niet.“

Activiteiten
zondag 12 januari

Rik is duidelijk trots op wat hij bereikt heeft. Trots op het
feit dat hij dit allemaal zelfstandig heeft kunnen
verwezenlijken. Het Moleke is een begrip in Willebroek en
ver daarbuiten en dat wil hij zo houden.
“Het Moleke is het enigste dat ik doe en dat ik altijd graag
zal doen, liefst nog zo lang mogelijk!”

Willebroek
nieuwjaarsontbijt + receptie
met minister Monica De Concinck
in het Volkshuis Willebroek - vanaf 9 uur

zondag 26 januari

“Linkse liekes”
in de gemeentelijke feestzaal
deuren om 14.30 uur - start 15.00 uur
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