
De 12 werken van Willebroek: burgerbevraging 
 

Context 
 

Het gemeentebestuur van Willebroek voorziet 1 miljoen euro voor twaalf herstelmaatregelen voor 

de gemeente. Samen met burgers bepalen ze hoe we de economische en sociale activiteiten in de 

gemeente kunnen ondersteunen. 

 

In functie hiervan werd een participatief proces uitgewerkt, met als centraal element de 

participatie website “12 werken van Willebroek”. Deze website vind je online op 

https://12werken.willebroek.be/ . 

 

De burgerbevraging 
 

Bij de start van “de 12 werken” konden burgers zelf maatregelen voorstellen, maatregelen steunen 

en reageren op voorstellen van het bestuur. Tegelijkertijd organiseerde de gemeente een impact- 

bevraging bij adviesraden, verenigingen en de lokale handel. Dit leidde tot een eerste selectie van 

corona-maatregelen. 

 

De overige voorgestelde maatregelen die in aanmerking komen voor de gemeente zijn het 

onderwerp van deze burgerbevraging. Het is het voorlaatste luik van het proces: nadien heeft het 

bestuur alle informatie in handen om gedragen en weloverwogen beslissingen te nemen. 

 

418 burgers vulden de burgerbevraging in en bevestigden hun profiel. De overgrote meerderheid 

van de deelnemers woont in Willebroek of één van de deelgemeenten. We zien dat zowel ouderen 

als jongeren de bevraging invulden, met een ondervertegenwoordiging van -24 en +65 jarigen. 

 

Economisch plan 
 

- Alle voorgestelde maatregelen kunnen rekenen op een zeker draagvlak bij de deelnemers 

aan de burgerbevraging. 

- Het eventueel wegvallen van standgelden voor kermissen en markten heeft het minste 

draagvlak, maar wordt nog steeds door ongeveer twee derde van de deelnemers 

belangrijk geacht. 

- Veilige(re) fietsstraten is voor de deelnemers veruit het belangrijkste voorstel, op zekere 

afstand gevolgd door de zomerbraderij: deze maatregelen halen het vaakst de “top-5” en 

worden het vaakst als “meest belangrijk” aangegeven. 

- Lokale handel, activiteiten en startende handelaars verdienen volgens de deelnemers ook 

de nodige aandacht. 

 

Vrijetijdsplan 
 

- Alle voorgestelde maatregelen kunnen rekenen op een zeker draagvlak bij de deelnemers 

aan de burgerbevraging. 

- Het minste draagvlak vinden we voor een Willebroekbon voor veilige buurt. 

- Een mogelijke ijspiste wordt door minder deelnemers belangrijk geacht, doch zij die het 

belangrijk achten plaatsen het wel vaak in hun top-5. 

- Kindvriendelijke straten, buurten en speelpleinen zijn de top-prioriteiten van de 

deelnemers. Ook subsidie zekerheid voor de verenigingen kan op heel wat steun rekenen. 

 

Sociaal plan 
 

- Alle voorgestelde maatregelen kunnen rekenen op een zeker draagvlak bij de deelnemers 

aan de burgerbevraging. 

https://12werken.willebroek.be/


- Een gratis maaltijd voor 65+ en een Willebroekbon voor sociaal-maatschappelijke 

kwetsbare gezinnen ondervinden het minste steun, maar worden toch door ongeveer 7 op 

10 deelnemers belangrijk geacht. 

- Werken aan werk, vereenzaming en huiswerkbegeleiding zijn de speerpunten voor de 

deelnemers aan de burgerbevraging. 


