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Daalde de criminaliteit
echt in Willebroek?
In het hele land daalde het aantal woninginbraken met 9 %.
In Willebroek doen we het 7% slechter.
“Criminaliteit in Willebroek
daalt met acht procent” was de
titel van het artikel dat op 10 juni
l a a t s t l e d e n i n e e n k ra n t
verscheen, naar aanleiding van
de voorstelling van de
criminaliteitscijfers 2015 voor
Willebroek.
En het artikel ging verder: “Het
aantal inbraken in woningen, uit
auto's en winkels neemt af. De
politiefusie met Mechelen werpt
dus haar eerste vruchten af”, was
de conclusie die hier door de
burgemeester onmiddellijk aan
verbonden werd.
Volgens de persmededeling
werden er in Willebroek 586
prioritaire feiten geregistreerd
(8% minder).
“In vele gemeenten en steden -

zonder ze concreet bij naam te
noemen- stijgt het aantal
woninginbraken” ging het artikel
verder. “In Willebroek is er een kleine
daling (van 131 naar 129 of - 2%)”.
Mocht dit effectief zo zijn, dan was dit
inderdaad mogelijk een eerste
positief gevolg van de politiefusie …
Nationale cijfers zijn beter dan de
Willebroekse
Maar … een kleine maand later - op 5
juli - pakten alle kranten uit met de
nationale misdaadcijfers onder titels
als “Laagste misdaadcijfers sinds
2000.” “Criminaliteit daalt met 7,7%
ten opzichte van 2014” en “In één jaar
74.760 criminele feiten (of – 8%)
minder.
In de 15 jaar dat de politie alle
criminaliteitscijfers bijhoudt, waren
die nooit zo laag als vorig jaar”.
www.spawillebroek.be | info@spawillebroek.be

Vergeet daarbij vooral niet dat we al
maanden in een land leven met
dreigingsniveau 3.
Uit die cijfers blijkt echter dat
bijvoorbeeld het aantal woninginbraken daalt met 6.301 (of 9%) ten
opzichte van 2014. En plotseling
blijven we in Willebroek zelfs – en
dat ondanks de politiefusie – 7%
achter op het landelijk gemiddelde.
Of hoe je met cijfers alles kan
bewijzen.
Meer kosten in plaats van minder
Bij de fusie van de politie van
Willebroek en Mechelen was
trouwens beloofd dat dit onze
gemeente niets ging kosten. Nu
moeten we echter vaststellen dat
ook voor de begroting 2017 de
bedragen weer fors de hoogte in
gaan.

Stijgt de verkiezingskoorts?
GRV2018

Iets minder dan twee jaar rest ons nog voor de eerstvolgende verkiezingen in
ons land. En het zijn meteen belangrijke: gemeenteraadsverkiezingen.
De eerste tekenen van verkiezingskoorts zijn nu reeds te bespeuren.

Begin oktober, precies twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, stapten twee
prominente Willebroekse VB’ers, waarvan één gemeenteraadslid, uit hun partij. Op die
manier behoudt het VB slechts 1 gemeenteraadslid. Beide vertrekkers lieten optekenen
dat ze voorstander blijven van de Vlaamse onafhankelijkheid. Wij hebben alvast een
geniale in.val over de lijst waarop ze beiden in 2018 zullen verschijnen.
Ook bij Open VLD viel er iets opmerkelijks te noteren. Hun enige raadslid en schepen liet
weten in 2018 niet meer te zullen kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op
zijn minst raar te noemen.
De huidige meerderheid is ook alles op alles aan het zetten om in het verkiezingsjaar het voetbalstadion op de site De
Schalk af te breken. Meer dan waarschijnlijk krijgt u in 2018 de boodschap dat men onvoldoende tijd heeft gehad om
alle plannen te realiseren en om de “puinhoop van de sossen” op te ruimen. Ondertussen is er in meer dan 4 jaar
weinig of niets gebeurd en zijn vooral de gewone burgers en de verenigingen het slachtoffer van de stilstand van dit
bestuur.

Als het goed is zeggen we het ook
De Willebroekse markt werd deels heraangelegd. sp.a juicht dit zeker en vast toe, maar stelt zich vragen bij de
beperkte mogelijkheid tot het stallen van fietsen en de totale afwezigheid van de afvalbakken. Wij vrezen voor meer
vuilnis op de markt en alle straten daarnaartoe. De verbinding tussen de Schoolweg en de markt is daar een spijtig
voorbeeld van.
De Baeckelmansstraat werd ook heraangelegd. De verbreding en de duidelijke scheiding tussen het auto- en het
fietsverkeer is een hele verbetering. Het verbaast ons wel dat de straat niet echt vlak ligt. Wie er de maximum
toegelaten snelheid rijdt, zal dit zeker en vast ondervinden. Ook hopen we dat er bijkomende inspanningen worden
geleverd om het doorgaand vrachtverkeer permanent te weren uit de Tisseltse dorpskern, maar ook van dat front
krijgen we weinig of geen nieuws.
Middenstandsvereniging Willebroek Winkelhart heeft een overeenkomst afgesloten met het Gemeentebestuur. Zo
krijgen ze middelen om te investeren in het handelscentrum. Hun eerste doel is laten zien dat Willebroek heel wat
troeven heeft en dat we zeker niet moeten onderdoen voor onze buurgemeentes.
Met een aangepaste activiteitenkalender en
een vernieuwd bestuur (met veel moed en zin
om ervoor te gaan) proberen ze Willebroek
terug op de kaart te zetten.
Dat is pas goed nieuws!

Word nu lid!
Surf naar www.spawillebroek.be

sp.a Willebroek wenst u
en uw dierbaren het allerbeste
voor 2017
Op maandag 9 januari om 20.30 uur houdt onze afdeling haar
jaarlijkse Algemene Vergadering in het Volkshuis van Willebroek.
Tijdens deze bijeenkomst wordt het partijbestuur en het
dagelijksbestuur opnieuw verkozen.
Nadien is er een receptie voor alle aanwezigen.

Frans Violet is ereburger
gemeente
Naar aanleiding van het feit dat Frans Violet in mei van dit
jaar in Rijsel met Young Brassband Willebroek opnieuw de
Europese Brassband titel bij de jeugd behaalde stelde sp.afractieleider Marc De Laet het College van Burgemeester en
Schepenen voor om de gemeenteraad hem de titel van
Ereburger te laten toekennen.

Daarbij haalde hij – voor zover nodig – het indrukwekkende palmares aan dat Frans Violet met Brassband Willebroek
de voorbije jaren heeft gereden om deze vraag kracht bij te zetten: 19 keer Belgisch kampioen; 3 keer Europees
Kampioen; 1 keer vice-Europees kampioen en 2 keer vice-Wereldkampioen.
Voor het feit dat het gemeentebestuur niet onmiddellijk op dit verzoek kon ingaan kon onze fractie nog enig begrip
opbrengen. Het College van Burgemeester en Schepenen was duidelijk verrast door het voorstel en wenste dit dossier
te bestuderen en advies te vragen. Gezien het parcours dat Frans Violet op muzikaal vlak gereden nogal vreemd, maar
ja. Moest kunnen.
Tijdens de gemeenteraad van september hebben we dan maar naar een stand van zaken van dit dossier gevraagd,
vermits het stil bleef “aan den overkant” … En ja. Er was net een beslissing gevallen, en die was positief (hoe kan het
ook anders)!
Tijdens de gemeenteraad van oktober – dus 5 maanden na ons oorspronkelijk voorstel – heeft de gemeenteraad dan
eenparig beslist om Frans Violet de titel van ereburger toe te kennen omwille van zijn uitzonderlijke muzikale
verdiensten voor Willebroek en dat in navolging van bergbeklimmer Willy Troch en Olympisch medaillewinnaar
Annelies Bredael.
Eind goed al goed.
Frans, in naam van de sp.a-fractie in de gemeenteraad, dikke proficiat met dit welverdiende eerbetoon!

Succesvol “Eitje pellen met...”
partij
Op zondag 27 november ontving onze afdeling Meryame Kitir, de sp.a fractieleider
in de federale kamer voor een nieuwe editie van ons “Eitje pellen met...”
Na een gesmaakt ontbijt verwelkomde voorzitter a.i. Nick Van kerckhoven de
Limburgse politica die het talrijk opgekomen publiek wist te boeien met een bijzonder
deskundige uitleg over het “werk” dat de huidige regering ondertussen al verrichtte
op het vlak van de economie.
Nadien was er ruimte voor vragen uit het publiek, waarbij verschillende
aanwezigheden het woord namen en enkele mini-debatten konden ontstaan. Een
interessante zondagochtend!
voorzitter a.i. Nick Van kerckhoven met Meryame Kitir

Curieus Willebroek
stelt voor

Great Joy in concert
22 januari 2017
Sint-Niklaaskerk, A.Van Landeghemstraat te 2830 Willebroek
Deuren: 13 u
Inkom: € 15

Aanvang: 13.30 u

U hoeft niet muzikaal te zijn om te genieten van Great Joy.
Laat u meeslepen met de muziek, de verschillende genres en talen waarmee dit koor, van
de Muziekacademie van Willebroek u zal behagen.
Inlichtingen en kaarten: curieuswillebroek@gmail.com
Anita:0477 73 74 34 Carla:0476 81 03 92
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