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Begroting 2018:
sp.a stemde tegen
Afbreken zonder visie, belasten met ondoordachte neveneffecten:
dat is de kracht van verandering.
De goedkeuring van de begroting
kreeg media-aandacht: “Begroting
goedgekeurd in 20sec”.
Het klopt dat we op de
gemeenteraad niet tussen
kwamen, want een debat ten
gronde is daar vaak onmogelijk.
We kozen er dan ook voor om via
deze 100% te reageren.
De Willebroekse gemeentebelastingen dalen nu al voor het
6de jaar op rij. Een knappe
prestatie. Want ook wij “sossen”
zijn voor een belastingverlaging.

Gebrek aan visie

Wat je niet int, kan je niet uitgeven

Wat ons als sp.a stoort is dat heel veel
beslissingen worden genomen met een
duidelijk gebrek aan visie.

De dienstverlening in Willebroek is er
zeker niet op vooruit gegaan. En voor
alle duidelijkheid: dat ligt niet aan het
personeel. Maar een bestuur dat
vooral bezig is om belastingen te
verlagen, kan die centen uiteraard
daarna ook niet uitgeven.

Een schrijnend voorbeeld is de verkoop
van CC De Ster met het bijhorende
“Poussecafé”. Na 3 jaar is er nog geen
beweging in dit dossier en is er vooral
geen zinvol alternatief.
Ook de afbraak van het stadion De
Schalk is “too litte - too late”. Nu, einde
legislatuur, met de verkiezingen in het
vooruitzicht, schiet men in gang. Dit had
al veel eerder gekund.

Heeft de Willebroekenaar effectief
een belastingverlaging gekregen?

Gebrek aan centen

Op de volgende bladzijde vindt u
een overzicht van de maatregelen
die het huidig bestuur in de
afgelopen 6 jaar wel of net niet
nam.

Het geld dat voorzien wordt voor het
Huis van de Vrije Tijd is absoluut
onvoldoende om de lading te dekken.
Hier worden duidelijk beloftes gemaakt
die niet kunnen worden nagekomen.
www.spawillebroek.be | info@spawillebroek.be

Minder volk, voor meer werk
Het aantal werknemers van de
gemeente Willebroek veel sterker
gedaald dan in de rest van Vlaanderen.
Kwatongen beweren dan dat er te veel
volk werkte aan de gemeente, maar wie
dagelijks het onderhoud van de straten
en de pleinen bekijkt, weet beter.
Maar een troost: uw buurt kwam
hopelijk de voorbije zes jaar ook eens
“aan de beurt”.

Hogere taks = meer sluikstorten

Begroting (vervolg)
Milieutaks
U heeft de factuur begin dit jaar zeker gekregen. Afvalverwerking
kost geld en ook wij zijn voor het Diftarsysteem. Waar we echter
tegen zijn is dat iedereen per jaar 54 euro extra moet betalen
voor de verwerking hiervan. Of u nu veel of weinig afval
produceert, of u alleenstaande bent of met 5 in een gezin woont,
of u veel of weinig verdient: het maakt niet uit. U betaalt 54 euro
per jaar.
Dit is maar liefst 324 euro over de voorbije zes jaar.
sp.a zou de vaste kost – die op jaarbasis ruim 700.000 euro
bedraagt – opnieuw betalen uit de algemene
belastingsmiddelen. Het is voor ons ook duidelijk dat de extra
investeringen en controles die nu nodig zijn voor het
toenemende sluikstorten hadden kunnen vermeden worden, als
de prijzen niet waren gestegen.
Subsidie – en huurbeleid
Als vereniging of particulier een zaal huren kost geld.
De afgelopen 6 jaar nam het bestuur de beslissing om de prijzen
te verhogen. Het zogenaamd “ marktconform” maken van de
prijzen is voor vele Willebroekse verenigingen een zware hap uit
hun budget. Een echte schande vinden wij, want helaas is de
staat van de bestaande infrastructuur niet “marktconform”. Een
degelijk accommodatiebeleid is hier dringend nodig.
Dit “accomodatieplan” lag nochtans op tafel in 2012, maar
blijkbaar heeft men het niet gevonden, of is het in een verkeerde
lade terecht gekomen...
Kinderopvang
Het bestuur zet in op tweeverdieners. Waar het bestuur echter
niet op inzet is om opvangplaatsen te creëren om in deze vraag
te voorzien . Naast deze problematiek verhoogde ook het
bestuur de kostprijs van deze opvang.

Basiscongres wordt programma
partij

Op zondag 18 februari werd met een derde editie onze reeks basiscongressen
afgesloten. Onder de titel #jijmaaktmorgen kwamen verschillende leden en
sympathisanten bijeen om de basis van het verkiezingsprogramma te leggen.

Er waren 4 verschillende werkgroepen: jeugd, Willebroek leift (sport, cultuur en toerisme), samenleven en
mobiliteit/veiligheid.
Iedere groep kreeg de opdracht om 5 verschillende prioriteiten naar voor te schuiven en die officieel aan de partij over
te maken, zodat deze konden gebruikt worden als inspiratie voor het sp.a-verkiezingsprogramma voor oktober 2018.
Deze mogelijke programmapunten worden momenteel intern besproken en zullen, samen met de opgedane kennis
van tijdens de verschillende huisbezoeken en de inspirerende bundels met suggesties van ondermeer Okra, Unizo,
S+plus en de seniorenraad, en al wie verder nog wil bijdragen... als basis dienen voor het definitieve programma.

Kortom, het is makkelijk om een belastingverlaging te doen aan
de ene kant en langs de andere kant alle inwoners van
Willebroek extra te laten betalen voor de aangeboden diensten
en accommodatie.

We zijn er van overtuigd dat we, door goed naar de mensen te luisteren, ook een beleid kunnen uitstippelen voor
diezelfde mensen. Uiteraard kan men nooit voor iedereen goed doen.

Willebroek morgen “light”

Dat onze focus zal liggen op een goede mobiliteit, een doordacht parkeerbeleid, een duidelijke
visie op het accomodatiebeleid, daarbij verantwoorde en goed geplande investeringen en
aandacht voor jong en oud in een levende, nette gemeente, dat is in ieder geval al duidelijk.
Ongetwijfeld vinden we daarvoor heel wat medestanders.

De werkzaamheden in de Schoolweg, waarbij de straat werd
heraangelegd en een nieuw park wordt gecreëerd, zijn een
mooie realisatie. Het is echter maar een light-versie van het plan
dat ooit op onze bestuurstafel lag. En het wordt gerealiseerd... in
het verkiezingsjaar. Wat een bijzonder toeval.

In de loop van de komende weken/maanden zullen we niet
nalaten iedere Willebroekenaar te informeren over onze
plannen, die we met veel plezier vanaf januari 2019 zullen
uitvoeren.

Nieuw bestuur Jongsocialisten Willebroek
partij

Op 27 januari verkozen de Willebroekse Jongsocialisten hun nieuw bestuur.

De 19-jarige Robbe Carleer neemt het voorzitterschap over Jeroen Van Santvoort.
Met Robbe aan het roer is het JS-team klaar om nieuwe acties op poten te zetten!
Verder bestaat het nieuw bestuur uit: Tibau Vermeren, Boris Janssens, Stefanie Peffer, en Shay Robeyns.
De jongsocialisten willen Jeroen Van Santvoort enorm bedanken voor zijn inzet en enthousiasme
gedurende de afgelopen jaren.
Met deze nieuwe, frisse ploeg zijn de jongsocialisten klaar voor 2018! We wensen hen veel succes!

Laatste zitpenning sp.a naar Perron 4
partij

De mandatarissen van sp.a Willebroek uit de gemeente- en OCMW-raad hebben hun laatste
zitpenning van 2017 geschonken aan Jeugdhuis Perron 4. In totaal gaat het over 1500 euro.

“Ieder jaar zoeken we een 'goed doel' voor ons
representiegeld van de maand december. Zo konden ook 't
Moleke en het IE-zwembad 't Dolfijntje eerder op sp.a-steun
rekenen”, zegt voorzitter Nick Van kerckhoven.
Na hun recente heropening op de nieuwe locatie kan Perron
4 ook alle steun gebruiken, vond de partij, vandaar dat de
keuze dit jaar op hen viel.
Het was sp.a- gemeenteraadslid Carla Steenackers, tevens
buurvrouw van het “nieuwe” tijdelijke jeugdhuis die namens
de partij de cheque bezorgde tijdens een receptie voor de
buurtbewoners.
“De problematiek van Perron 4 is ons niet vreemd. Als
gewezen voorzitter ondervond ik de infrastructurele
problemen aan den lijve. Het is nooit een makkelijk dossier
geweest. We zijn dan ook blij dat het jeugdhuis op dit
moment een nieuw onderkomen heeft. sp.a Willebroek wil
in ieder geval voor een permanente oplossing gaan, binnen
de 5 jaar”, zegt Van kerckhoven nog.

Te noteren

Willebroek

zondag 22 april 2018

Meibrunch sp.a Blaasveld-Tisselt
Volkshuis Blaasveld

maandag 30 april 2018

Meiavond
Gemeentelijke feestzaal
mede-organisatie: Curieus

dinsdag 1 mei 2018

Feest van de arbeid - bekendmaking lijst
Markt Willebroek
mede-organisatie: Curieus

zaterdag 26 mei 2018

2de ZAPquiz (Curieus)
20 uur - Volkshuis Willebroek
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