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De verandering
wordt zichtbaar
Koen Weemaes,
Fractieleider N-VA
Wemmel

WEMMEL
N-VA Wemmel organiseert
fiscaal aperitiefgesprek

De N-VA staat samen met Lijst Wemmel drie
jaar aan het roer van onze gemeente. Tijd om
even te kijken naar wat we al bereikt hebben.
Het eerste jaar hebben we de financiën van
de gemeente op orde gesteld. Een jaarlijks
verlies van anderhalf miljoen bogen we om
tot een klein overschot, zodat we langzaam een spaarpotje aan het opbouwen zijn
voor onverwachte tegenslagen en nieuwe
uitdagingen.

V.U.: Koen Weemaes, Bouchoutlaan 16, 1780 Wemmel

Het constante gehakketak in de gemeenteraad werd vervangen door een communautaire vrede. De banden met de buurgemeenten en Vlaanderen werden aangehaald zodat
we nu via samenwerking meer diensten
kunnen bieden voor een lagere kost, en zodat
we van Vlaanderen sneller en makkelijker
subsidies kunnen krijgen voor de broodnodige investeringen in wegen en infrastructuur.
Een plan werd opgesteld om de wateroverlast aan te pakken en een aantal grote
werken werden net voltooid. De stoepen
liggen er properder bij. Voor afval voerden we
het principe van ‘de vervuiler betaalt’ consequent door. Na het plaatsen van weegbruggen in het containerpark was het meteen
gedaan met de Brusselse aannemers die
hier systematisch hun bouwafval kwamen
droppen. Alvast een pak geld uitgespaard in
de Wemmelse afvalverwerking.
Er zijn zeker nog voldoende uitdagingen die
ons te wachten staan voor de volgende drie
jaren, en we werken met deze meerderheid
hard door om Wemmel verder te verbeteren.
Maar het steekt ons alvast een hart onder de
riem om de eerste positieve resultaten van
het nieuwe beleid te kunnen zien.

In samenwerking met de N-VA-afdeling Koekelberg-Ganshoren-Berchem organiseert N-VA Wemmel op 19 juni een aperitiefgesprek met Johan van Overtveldt
(minister van Financiën) en Maurice De Mey (BNP Fortis Paribas)
Iedereen is van harte welkom op zondag 19 juni 2016 om 9.30 uur in de Zandloper.

N-VA Wemmel houdt

tweede zwerfvuilactie
Op 16 april organiseert N-VA Wemmel een
zwerfvuilactie.
Iedereen is van harte welkom.
Na de schoonmaakactie nodigen we de deelnemers uit voor een drankje en een hapje.
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De verandering wordt zichtbaar in Wemmel
Betere samenwerking met
Vlaanderen

Waar het vorige bestuur weigerachtig
stond tegenover subsidies van de
Vlaamse overheid, staan wij open
voor alle subsidiemogelijkheden. Zo
zijn we vorig jaar gestart met een
gemeentelijke sportraad, waardoor
we met subsidies een kunstgrasveld
konden aanleggen op het Marcel Van
Langenhove-stadion.
Ook is in 2014 het Lokaal
Dienstencentrum erkend, waardoor
we jaarlijks 35 000 euro subsidies
krijgen. We kregen verder ook
12 500 euro subsidie voor
lokale economie, 30 000 voor het
mobiliteitsplan, 25 000 voor de
bibliotheek, en meer dan 100 000 voor
ons integratiebeleid. Bedragen die we
vroeger zelf moesten ophoesten.

Nieuwe wegen

In maart 2016 werd gestart met de
volledige heraanleg van de Rassel.
Van de provincie Vlaams-Brabant
krijgen we 200 000 euro subsidies om
hier een fietssnelweg aan te leggen. De
bedoeling van dit project is om veilige
fietsverbindingen te maken tussen
Brussel en de Vlaamse Rand.
Bij de heraanleg van de Van Elewijck
en de Remeker wordt 70 % van de
kosten gedragen door subsidies. Eind
2016 - begin 2017 gaan we met de
werken van start. Daarna volgt de
Limburgstirumlaan met een betere
afstroming van het regenwater, de
heraanleg van de straat en fietspaden.

Blauwe zones

We hebben verschillende blauwe
zones ingevoerd zodat Wemmelaars
terug parkeerplaats vinden voor hun
eigen woning, en hun straat niet meer
volgeparkeerd zien door pendelaars
en voetbalsupporters.

Droge voeten

We hebben de buffercapaciteit
verhoogd waardoor de wateroverlast
in het centrum van de gemeente meer
onder controle is. Tussen de Rassel en
de Bruyndonckxstraat zijn gronden
aangekocht om er een bufferbekken
aan te leggen, en ook in de Ronkel is
extra buffercapaciteit voorzien.
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Veiligere straten

We wierven een extra
gemeenschapswacht aan,
waardoor er in Wemmel nu vier
gemeenschapswachten en een
diensthoofd actief zijn. Om hun
daadkracht te verhogen, gaan we in
samenwerking met de buurgemeenten
een sanctionerend ambtenaar
aanwerven. Zo kunnen we GASboetes sneller innen, en kunnen we
overlast (foutparkeren, geluidsoverlast,
sluikstorten, hondenpoep …) meteen
aanpakken.
Daarnaast zijn er in elke wijk
Veiligheid Informatie Netwerken
(VIN’s) actief. Burgers houden
anoniem een oogje in het zeil en
staan rechtstreeks in contact met
de wijkagent. Ook de camera’s in
het straatbeeld doen intussen hun
werk. Dagelijks worden auto’s zonder
verzekeringsbewijs of gestolen auto’s
gedetecteerd.

Een vernieuwde Residentie

Bij het begin van de legislatuur werd
de Residentie overgedragen aan
het OCMW en werd de werking
geoptimaliseerd. Vandaag zijn
we bezig met de renovatie van
de appartementen gefinancierd
door een renteloze lening van de
provincie, bestemd voor duurzame
energieprojecten.

Een slim integratiebeleid
Via een brede waaier van initiatieven
onder leiding van een nieuwe
integratieambtenaar wordt werk
gemaakt van de integratie van
nieuwkomers in onze gemeente. Er
komen taalcoaches in de scholen,
taalrugzakjes om anderstaligen thuis
ook de kans te geven Nederlands
te oefenen, een buurtfeest in de
residentie om de sociale cohesie te
bevorderen, vrijetijdspas, integratie
van kansarmen in sportkampen, enz.

N-VA Wemmel kiest nieuw bestuur

Hulp bij het zoeken naar werk

Op 8 maart verkoos N-VA Wemmel
een nieuw bestuur. Voorzitter
wordt Marc Jozeph (foto links).
Ondervoorzitter is Sven Frankard
(rechts).

In Wemmel zijn de werkloosheidcijfers
een stuk hoger dan het Vlaamse
gemiddelde. Dus willen we mensen
helpen in hun zoektocht naar werk.
Aan onze eerste jobbeurs namen
meer dan 350 werkzoekenden deel.
Een succes dat een vervolgverhaal
verdient.

In zijn maiden-speech legde Marc
er de nadruk op dat we met N-VA
Wemmel de komende jaren meer
naar buiten zullen komen door zelf
activiteiten te organiseren en actiever
aanwezig te zijn in het Wemmelse
verenigingsleven.

En voor de overige drie jaar gaan we:
de schulden van de gemeente verder
afbouwen,
 een nieuwe bibliotheek bouwen op
de site van de residentie Geurts,
 de drie keukens samenvoegen en
centraliseren op de residentie,
 de omgeving van de SintServaaskerk en het centrum in 2016
volledig herinrichten. Het gebied
krijgt een pleinfunctie en wordt
autoluw. En in de Pastoriestraat
wordt een parking aangelegd,
 ons verzetten tegen de komst van
het Eurostadion op Parking C,
 de vernieuwing van de voetpaden
verderzetten, en de straatverlichting
verder vervangen door
energiezuinige LED’s,
 het bos in de Mottestraat inrichten
als speelbos.


In memoriam Cynthia Kiss
Op 2 november overleed raadslid Cynthia Kiss. We hebben haar in de gemeenteraad leren kennen als iemand die
zich oprecht inzette voor haar kiezers. Hoewel ze als FDF-er (nu Défi) een politieke tegenstander was, waardeerden
we haar als iemand die de rechten van haar Franstalig kiespubliek verdedigde zonder communautaire spelletjes te
spelen. We zullen haar missen in de raad.

Brusselse tunnels:
N-VA verdedigt best belangen Wemmelaars (deel 3)
(sp.a) zien het wel zitten om een tolheffing in te voeren
in de Leopold II-tunnel. En laat die tunnel nu net dé
tunnel zijn die vele Wemmelaars naar Brussel brengt.
Dergelijke tol is een ‘smettaks’, die de Vlamingen zullen
betalen. Vlaanderen zal dus nogmaals het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest herfinancieren. En, terloops,
het zijn de Nederlandstalige Brusselse excellenties Van
Hengel en Smet die hier het voortouw nemen.

Dank je

Halverwege de legislatuur is ook
een goed moment om een aantal
mensen te bedanken. En dus
willen wij van harte de OCMW- en
gemeenteraadsleden, schepenen en
burgemeester bedanken voor hun
inzet. Als we één ding geleerd hebben
de afgelopen jaren is het dat alle
lokale politici mensen zijn die zich
hard inzetten voor hun kiezers. En
laat ons het gemeentepersoneel niet
vergeten, want elke dag staan zij er
weer om, vaak achter de schermen,
te werken aan een beter Wemmel.
En ook de vele vrijwilligers die
zich in jeugdbewegingen en lokale
verenigingen inzetten voor een
beter Wemmel krijgen van ons een
welverdiend “Dank je”.
Monique Froment, Jan Verhasselt,
Koen Weemaes
Gemeenteraadsleden N-VA Wemmel
Marc Jozeph
OCMW-raadslid N-VA Wemmel

De brokstukken blijven vallen in de Brusselse tunnels.
De Stefaniatunnel is al meteen voor een jaar dicht.
Uit verklaringen van Brusselse excellenties blijkt dat
de verkeerstunnels sinds de overdracht in 1989 niet
of nauwelijks onderhouden zijn. Nochtans kreeg het
Brusselse Gewest sinds 2012 al bijna een half miljard
euro extra specifiek voor haar mobiliteitsbeleid ten
voordele van de pendelaars.
De kostprijs – ruwe raming tot 3 miljard euro voor
11,7 km tunnels – doet Brussel alweer hopen op extra
middelen, uit de federale bijdrage voor de nieuwe
metrolijn of via tolheffing aan de tunnels.
Maar nogmaals hengelen de Brusselaars naar geld om de
geschatte 3 miljard herstelkost te betalen. De Brusselse
excellenties Guy Van Hengel (Open VLD) en Pascal Smet

“Blijkbaar is er wel geld voor een onnodig
voetbalstadion, maar niet voor de renovatie
van de tunnels”
Voor de N-VA is het onbegrijpelijk dat de wegtunnels
onder Brussel, die van zo groot belang zijn voor de
bereikbaarheid van alle hoofdstedelijke en internationale
functies en alle bedrijven, zo dramatisch verwaarloosd
werden. Onze partij verdedigt dan ook op alle niveaus
het standpunt dat de Brusselaars hun tunnels dienen
te onderhouden met het vele extra geld dat ze hiervoor
gekregen hebben, en zonder via tolheffingen de last naar
de pendelaars door te schuiven.
En deze bedrijven die de lange files om in Brussel te
raken beu zijn, nodigen we graag uit om naar Wemmel
uit te wijken en in onze gemeente te investeren.
Jan Verhasselt
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Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

BEVOEGDHEDEN
Uw gemeente
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n
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“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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