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Onder de noemer 'de 12 werken van Willebroek', zoekt de gemeente Willebroek samen met 

inwoners, handelaars en verenigingen uit welke maatregelen nodig en nuttig zijn om uit de 
coronacrisis te klauteren. Samen met hen stellen we een sociaal, economisch en vrijetijdsplan 
om Willebroek weer op te starten na de lockdown. Het bestuur trekt daar 1 miljoen euro voor uit. 
 
Volgende voorstellen werden door het college van burgemeester en schepenen geselecteerd 

om op te nemen in de stemronde. Vanaf 1 augustus kunnen alle inwoners hierop stemmen. 

Sociaal plan 
Geselecteerde voorstellen voor de 12 werken van Willebroek 
 

Vanaf 1 augustus 2020 kunnen onze inwoners op deze voorstellen stemmen: 
 

 Workshops digitale vaardigheden van jong tot oud: We zorgen ervoor dat alle mensen 

met de digitalisering mee kunnen en zich er in kunnen verdiepen.  We voorzien 

lessenreeksen op maat voor verschillende groepen: ouderen, jongeren, kwetsbare ouders,…  

 

 Een gratis maaltijd voor 65+ in het Lokaal Dienstencentrum De Wilg: We voorzien 

een gratis maaltijd in LDC De Wilg om zo senioren in contact te brengen met elkaar en met 

onze dienstverlening.  

 

 Digitaal helpplatform ‘Willebroek Helpt’ : We maken van het tijdelijke digitale platform 

een definitief gebeuren. Op die manier kunnen vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen 

die nood hebben aan hulp.  

 

 Sociale kruidenier: We bouwen een volwaardige sociale kruidenier uit in samenwerking 

met de armoedeorganisaties 

 

 Een Willebroekbon voor sociaal-maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

We zorgen ervoor dat sociaal-maatschappelijk kwetsbare gezinnen die financieel zwaar 

getroffen zijn door de coronacrisis een ondersteuning krijgen onder de vorm van een 

Willebroekbon 

 

 Armoedebestrijding: We bieden financiële en sociale steun aan gezinnen en mensen in 

nood en armoede. Met extra hefbomen willen we aan de verhoogde nood voor werk, sociale, 

financiële en begeleidende ondersteuning werken.  

 

 Een buddy voor huiswerkbegeleiding: Een buddy-werking met vrijwilligers voor 

leerlingen uit kansarme gezinnen waarvan de kinderen hulp nodig hebben met hun 

huiswerk. 

 

 Werken aan werk: We besteden extra aandacht aan personen uit sociaal kwetsbare 

groepen die hun baan hebben verloren. We bieden een intensief  traject op zoek naar werk 

via onze gemeentelijke cel tewerkstelling en richten samen een laagdrempelige jobclub op 

in samenwerking met verschillende partners (vb. Back on track, VDAB,..)  

 

 Vereenzaming tegengaan: De gemeente speelt een belangrijke rol in het tijdig detecteren 

en ondersteunen van mensen die (dreigen te) vereenzamen. Dit door een actieplan uit te 

werken en te bekijken hoe mensen elkaar veilig kunnen ontmoeten.  

 

 Veilig ontmoeten: Wanneer de weersomstandigheden veranderen in het najaar en buiten 

komen minder evident wordt, moeten we isolement tegen gaan op een veilige manier. We 

doen dit door bestaande of nieuwe ontmoetingsplaatsen coronaproof te maken. We zetten in 

op kleinschalige initiatieven, ook in de deelgemeenten, zodat veilig ontmoeten mogelijk blijft 

in eigen buurt. 
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Geweigerde voorstellen voor de 12 werken van Willebroek 

Deze voorstellen gebeuren al of staan op de planning: 

 
 Heldere communicatie  

 

We zorgen voor heldere communicatie rond de richtlijnen afgestemd op de doelgroep. 

 

 Bekendmaking aanbod vrije tijd 

 

We zorgen ervoor dat onze partners en inwoners op de hoogte zijn van het 

vrijetijdsaanbod. 

 

 Beloon het personeel van de Organisatie Willebroek  

 

We zorgen voor een Willebroekbon en verhoging van de maaltijdcheques voor onze 

medewerkers van Organisatie Willebroek. 

 

 Huiswerkondersteuning  

 

In samenwerking met scholen zorgen we voor huiswerkbegeleiding voor kinderen die 

ondersteuning nodig hebben. Dit is mee opgenomen in de meerjarenplanning. 

 

 Elektronische ondersteuning   

 

We zorgden voor laptops voor jongeren die geen konden aanschaffen.  

Deze voorstellen doen we niet: 

 
 Gratis wifi voorzien 

 

We zorgen voor een gratis wifiverbinding in de gemeentelijke gebouwen en de bibliotheek. 

Om dit in de hele gemeente te voorzien, blijkt technisch complex en de noodzaak is 

minimaal. 

 

 Extra budget voor de scholen voor elektronisch materiaal  

 

Dit voorstel is reeds in uitvoering. In overleg met de scholen hebben leerlingen materiaal 

via de school kunnen ontlenen tijdens de coronacrisis. Van de scholen zelf was er weinig 

vraag naar extra laptops. Daarnaast kocht de gemeente enkele laptops aan om in te zetten 

bij huiswerkbegeleiding en schoolondersteuning. 

 

 Het gemeentelijke belastingtarief te verminderen met een aanzienlijk percentage  

 

Het gemeentebestuur selecteerde dit voorstel niet om in de volgende stemronde op te 

nemen. Prioritair voor de gemeente is om ondersteuning te voorzien op basis van 

behoeften en impact op doelgroepen. Deze actie zal worden bekeken bij de uitwerking van 

de meerjarenplanning. 

 

 Opvang door de gemeente voor kwetsbare gezinnen waar de scholen geen 

garanties kunnen geven. En kwetsbare gezinnen proactief benaderen   

 

Het gemeentebestuur selecteerde dit voorstel niet om in de volgende stemronde op te 

nemen, maar zal dit meenemen naar het lokaal overlegplatform (LOP) via de scholen en 

brugfiguren. Bij de opmaak van de meerjarenplanning onderzoekt de gemeente de noden 

van een spelotheek, fietsotheek, ruilwinkel of iets gelijkaardigs voor speelgoed. Dit wordt 

ook als aandachtspunt meegenomen in de speelpleinwerking van de gemeente.  
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 ‘De zorg heruitvinden’: kleinschalige woonprojecten in leegstaande panden 

 

Het gemeentebestuur heeft vragen bij de noodzakelijkheid van een herinrichting en 

relevantie in dit herstelproject. Dit voorstel werd niet geselecteerd voor de volgende 

stemronde. 

Economisch plan 
Geselecteerde voorstellen voor de 12 werken van Willebroek 
 

Vanaf 1 augustus 2020 kunnen onze inwoners op deze voorstellen stemmen.  

 Willebroek in de kijker: Horeca is afhankelijk van bezoekers, evenementen, toeristen, 

inwoners, lokale bedrijvigheid. Een seizoenskalender maakt mee de koppeling tussen 

toerisme, horeca en lokale handel. Toeristisch Willebroek (culinair of erfgoed) promoten op  

www.bezoekwillebroek.be  

 

 Promotie voor lokale handel: We stimuleren aankopen bij onze plaatselijke handelaars 

op verschillende manieren (digitaal en offline: Vb. We voorzien een rubriek rond handelaars 

in het 2830 magazine en op onze website. Het zal mogelijk zijn om te adverteren op onze 

vernieuwde elektronische infoborden. We werken samen met Willebroek Winkelhart voor 

nieuwe mogelijkheden) 

 

 Een begeleidingstraject voor ondernemers: We richten een steunpunt voor lokale 

handelaars op. De gemeente subsidieert een begeleidingsaanbod voor onze lokale 

ondernemers die de impact van de coronacrisis ondervinden  

 

 Ondersteunende winkelacties per seizoen: We maken een jaaractieplan op met 

seizoensacties en koopjesdagen en brengen onze lokale handelaars onder de aandacht 

 

 Zomerbraderij: We organiseren in Willebroek een nieuwe en sfeervolle (jaarlijkse) 

zomerbraderij, inclusief Buurderij (lokale landbouwproducten), met diverse activiteiten waar 

lokale handelaars en ook landbouwers hun artikelen en streekproducten kunnen aanbieden 

aan de marktbezoekers. 

 

 Een weekend lang een winkelfeest: We organiseren een (veilig) feestelijk 

winkelweekend in het najaar met tal van attracties en beleving om bezoekers aan te 

trekken en de lokale handelaars in de kijker te zetten 

 

 Pop-up etalage voor verenigingen: Verenigingen, sportclubs, jeugdbewegingen geven 

we een beurtrol en de kans om leegstaande etalages te gebruiken om hun werking bekend 

te maken via een 'pop-up'-systeem. Dit gebeurt kosteloos en eigenaar betalen minder 

leegstandtaks. 

 

 Willebroek promoten als start-up hub  voor startende ondernemers: Door de 

centrale ligging is Willebroek sexy genoeg voor nieuwe initiatieven en nieuwe economie 

waarmee we werkgelegenheid en bedrijven kunnen aantrekken. 

 

 Willebroekse handelaars op een digitaal platform: Voor de lokale handel wordt een 

platform voor e-commerce (digitale handel) uitgewerkt in samenwerking met Willebroek 

Winkelhart. 

 

 Pop-up faciliteren voor startende handelaars: We geven starters de kans om de 

leegstaande handelspanden te gebruiken om hun aanbod bekend te maken via een 'pop-

up'-systeem. Met het aanbod van een lage huurprijs krijgen eigenaars die dit mogelijk 

maken, minder leegstandtaks te betalen. 

 

http://www.bezoekwillebroek.be/
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 Extra subsidies voor starters en renovatie handelspanden: Subsidies naar handelaars 

verder uitbreiden ( we verdubbelen bestaande subsidies, zorgen voor subsidie voor 

binnenrenovatie en starterssubsidie) 

 

 Geen standgelden voor kermissen en markten: De markten en kermissen maken we 

ook na de coronacrisis nog langer vrij van betaling standgelden en dit voor 2020 en 2021 

 

 Veilige fietsstraten: We voorzien fietsstraten en een fietsvriendelijk centrum. Dat zet 

mensen aan om de fiets te nemen naar ons centrum. We zetten in op fietsveiligheid in het 

handelscentrum met functionele routes (richting scholen, openbare gebouwen ed) en in alle 

woonwijken van onze gemeente.  
 

 Gratis standgeld: De markten en kermissen maken we ook na de coronacrisis nog langer 

vrij van betaling standgelden en dit voor 2020 en 2021 

 

Geweigerde voorstellen voor de 12 werken van Willebroek 

Deze voorstellen gebeuren al of staan op de planning: 

 

 Horecaterrassen uitbreiden  

 

Dit voorstel wordt reeds uitgevoerd. Handelaars kunnen nu een tijdelijk coronaterras of een 

uitbreiding van het huidige terras aanvragen via www.willebroek.be/handelaars 

 

 Willebroekse bedrijven stimuleren een Willebroekbon aan te schaffen voor hun 

medewerkers 

 

De gemeente is reeds gestart met het promoten van de Willebroekse Kadobon bij 

Willebroekse bedrijven en zal dit in de toekomst verderzetten. 

 

 De markt terug gewoon laten doorgaan eventueel met mondmaskers en 

ontsmettingszone 

Hierbij volgt de gemeente federale richtlijnen.  

 

Deze voorstellen doen we (voorlopig) niet: 

 Herinrichting van het centrum  

o Willebroek heeft meer winkels en restaurants nodig 

o Vrijkomende panden in de winkelzone zou enkel mogen ingericht worden als 

handelspand 

o Maak van de markt en van "het Pleintje" gezelligere, autovrije en vooral groene 

plaatsen: met (meer) bomen, bloemen, planten, ....   

o De gemeente moet zorgen dat er terug parkeerplaats is in het centrum  

o Nu mensen terug meer lokaal winkelen en actiever buiten zijn: meer veiligheid en 

meer ruimte voor de fietsers. 

o … 

Alle voorstellen rond het (handels)centrum worden meegenomen naar het centrumproject.  

 Laat alle gemeentevoertuigen herstellen door een KMO in Willebroek en niet door 

een firma in een andere gemeente 

 

Door de wetgeving rond overheidsopdrachten is dit niet altijd mogelijk.  

 

 De door de gemeente geplande werken, bij voorkeur aan bedrijven uit eigen 

gemeente gunnen 

http://www.willebroek.be/handelaars
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Door de wetgeving rond overheidsopdrachten is dit niet altijd mogelijk 

 

 De huurwaarborg voor nieuwe handel-huurcontracten van startende winkeliers 

voorschieten.  

 

Er is reeds een starterssubsidie voor startende ondernemers voorzien. 
 

 Opschorten van belastingen op immoborden en herinvoeren na overleg met de 

sector voor rechtvaardige en controleerbare heffing. 

 

Er is in onze gemeente geen belastinG op immoborden. 

 

 Horeca en andere handelaars ondersteunen door ontsmettingsmateriaal te 

voorzien of financieel te ondersteunen 

 

Dit is verplicht voor handelszaken en meestal dus reeds voorzien. 

 

 Gratis parkeren in het centrum voor een langere periode aanhouden  

 

Parkeerplaatsen worden dan voornamelijk ingenomen door buurtbewoners en/of 

werknemers, minder door klanten. De meeste handelaars in het centrum zijn hier dan ook 

geen vragende partij voor. 

 

 Pendelbussen inzetten vanop parkings aan de rand van de stad 

 

Dit voorstel werd beoordeeld als weinig relevant voor dit herstelproject. De suggestie wordt 

meegenomen in het mobiliteitsplan.  

Vrijetijdsplan 

Buurt- en verenigingsleven 

Geselecteerde voorstellen voor de 12 werken van Willebroek 
 

Vanaf 1 augustus 2020 kunnen onze inwoners op deze voorstellen stemmen. 

 
 Willefun4Kids: De gemeente organiseert een ‘Willefun for kids’-weekend. Een (veilig) 

speelevent op verschillende locaties in één weekend en in samenwerking met verenigingen 

en scholen.  

 

 Een ijspiste met kanaalfeesten wintereditie: We organiseren (indien de maatregelen 

het toelaten) een coronaproof wintereditie van Kanaalfeesten met een ijspiste en horeca 

accommodatie. Verenigingen exploiteren en kunnen zo extra inkomsten genereren voor 

hen. 

 

 Kindvriendelijke buurt/straat: We maken buurten kindvriendelijk en samen met de 

jeugd(verenigingen) zoeken we uit waar er nog bijkomende nood is aan speelpleinen en -

tuigen. 

 

 Subsidiezekerheid voor verenigingen: Er komt een extra subsidie van de Vlaamse 

overheid. Deze middelen worden verdeeld onder alle socio-culturele verenigingen. 

Daarbovenop zorgen we ervoor dat verenigingen in 2020 automatisch dezelfde subsidie 

ontvangen als vorig jaar. 
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 Promotie voor lokale verenigingen: We promoten onze plaatselijke verenigingen op 

verschillende manieren. (vb. Een rubriek verenigingen in het 2830 magazine, 

advertentiemogelijkheden op de elektronische gemeenteborden, een jaarlijkse magazine 

voor en door onze lokale verenigingen) 

 

 Vrijetijdskansen voor kinderen en jeugd: We zorgen voor extra kansen in 

vrijetijdsbesteding en clubactiviteiten voor onze Willebroekse jongeren. Een Willebroekbon 

zorgt voor een financiële drempelverlaging bij nieuw of te vernieuwen van lidmaatschap van 

cultuur- en sportverenigingen, of bij het boeken van vrijetijdsactiviteiten van de organisatie 

Willebroek. 

 

 Extra Willebroekbon voor veilige buurt of verenigingsactiviteiten: We bieden 

ondersteuning aan organisatoren van kleinschalige (buurt- of verenigings) initiatieven. We 

verdubbelen de feest- en buurtcheques met een Willebroekbon in 2020 en 2021 

 

 Extra gevelbanken en picknicktafels: Door het project van de Buurtboosters aan te 

vullen met gevelbanken en picknicktafels kunnen mensen deze gemakkelijk aanvragen. 

Deze banken zorgen ervoor dat spontane ontmoetingen gebeuren en ze zijn een rustplaats 

in de buitenlucht.  

 

 Vereenzaming van ( ex-) leden tegengaan: Wanneer mensen door ouderdom of ziekte 

niet meer actief zijn bij een vereniging  kunnen met eenzaamheidsgevoelens kampen en 

komen dan terecht in sociaal isolement. We stimuleren  verenigingen hun rol op te nemen 

om hun (ex-) leden actief te benaderen/contacteren en noden te detecteren. 

 

 Speelplan voor kinderen en jongeren: Een halfjaarlijks kinder- en jongerenmagazine geeft 

de jeugd een overzicht van de mogelijkheden in onze gemeente. De opmaak van een 

speelplan kan dan uitgewerkt worden, samen met kinderen en jongeren. 

 

Geweigerde voorstellen voor de 12 werken van Willebroek 

Deze voorstellen gebeuren al of staan op de planning: 

 Gratis zomeractiviteiten voor de jeugd 

 

Er is in Willebroek een uitgebreide jeugdwerking aanwezig (ZOWI, sportkampen, 

Grabbelpas …), beschikbaar aan zeer democratische prijzen.  

 

 Financiële ondersteuning voor jeugdverenigingen 

 

Het gemeentebestuur keurde enkele maatregelen goed om de Willebroekse socioculturele 

verenigingen te ondersteunen, zoals een opstartsubsidie, kampsubsidie en impulssubsidie. 

 

 Evenementaanvragen vereenvoudigen 

 

Er zijn in deze gezondheidscrisis door de hogere overheden strikte voorwaarden opgelegd. 

Er moeten protocollen gevolgd worden (CERM- en sectorprotocollen). Zo moet er nu 

bijkomend een event-scan worden uitgevoerd. We houden de vinger aan de pols en 

sensibiliseren en informeren verenigingen over de richtlijnen. De gemeente doet een extra 

inspanning om aanvragen sneller te behandelen. 

 

 Coördinatie overleg tussen verenigingen 

 

Dit gebeurt reeds door medewerkers van de gemeentelijke vrijetijdsdienst.  

 

 Creëren van ontmoetingsplaatsen 

 

We promoten van de vele ontmoetingsplaatsen in Willebroek zoals parken, speelpleintjes, 
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recreatie- en natuurdomeinen, evenals het aanbod van het harmoniummuseum (de kerk) 

als ontmoetingsplaats voor de buurt en plaats voor activiteiten, e.a.  

 

 Laat kinderen de straat even inpalmen met een springkasteel en materiaal  

 

Dit is al mogelijk in de vorm van een speel- of zomerstraat. Door de nieuwe maatregelen 

rond evenementen en de bubbel van 5, staat dit even on hold.   

Deze voorstellen doen we niet: 

 Organiseer een maand van de vereniging: gedurende 1 maand organiseren al de 
verenigen verschillende activiteiten, met steun en coördinatie van de gemeente. 
 
Een gelijkaardig initiatief bestaat reeds onder de noemer 'maand van de sportclub'. De 
gemeente zal, na de coronacrisis, de promotie hiervan mee ondersteunen. 
 

 Zomerbar enkel met tafels zodat mensen in een beperkte bezetting toch kunnen 
samenkomen 

 
Volgens het horeca-protocol is momenteel enkel zittend consumeren toegestaan. In 
Willebroek zijn intussen verschillende zomerbars actief, zoals Poutrel Plage en de 
Molenberg Zomerbar.  
 

 Tussenkomst in de huur van de gemeentelijke lokalen en sporthallen en bekijken 
welke extra kosten verenigingen hebben gehad om de activiteiten coronaproof te 
maken. 
 
Tijdens de coronacrisis werd de huur voor alle huurders van de gemeentelijke gebouwen 
vrijgesteld. Omdat niet alle verenigingen gemeentelijke lokalen en sporthallen huren, wordt 
dit onderdeel niet weerhouden. Het gemeentebestuur keurde enkele maatregelen goed om 

de Willebroekse socioculturele verenigingen te ondersteunen, zoals een opstartsubsidie, 
kampsubsidie en impulssubsidie. 
 

 Verminderde toegangsprijs voor gemeentelijke activiteiten, ook voor mensen die 
geen recht hebben op een vrijetijdspas. Zij hebben ook veel bijkomende kosten 
en lasten. 

 
Toegangsprijzen zijn reeds zeer democratisch, vaak zelfs niet kostendekkend. 
 

 Ondersteuning van lokale verenigingen en buurtcomités die niet zijn aangesloten 
bij de Cultuurraad 

 
Het gemeentebestuur keurde enkele maatregelen goed om de Willebroekse socioculturele 
verenigingen te ondersteunen, zoals een opstartsubsidie, kampsubsidie en impulssubsidie. 
 

Volgende suggesties zullen worden besproken tijdens de opmaak van het 

centrumproject, het speel- en parkenplan en de invulling Huis van de Vrije Tijd: 

 
 De gemeente groener maken, terug bomen op de markt en pleintje, waar dan terrassen 

kunnen staan veel meer in een groen, zoals het plein aan de watertoren, zodat het hier 

aangenaam wonen is, zodat horeca en winkels draaien en er terug buurtleven komt  

 Ontmoetings-/ontspanningszone maken van het centrum. Autoluw, meer groen, grote 

terrassen  

 Meer open ruimte of groen zodat kinderen die geen tuin hebben toch een plaats kunnen 

vinden om buiten te spelen.  

 Meer openbare toiletten  

 Een nieuw skatepark 

 ... 

 

 


