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Theo Francken komt 
naar Wemmel
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 
brengt een bezoek aan de Noordrand. 

Wij nodigen u van harte uit voor  
zijn interessante lezing. 

Iedereen welkom!
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 Afspraak op www.facebook.com/nva.wemmel

#ietsnieuwsonderdelentezon

Volg N-VA Wemmel op Facebook en 
laat uw stem horen
Als gemeenschapspartij geloven wij sterk in het belang van een gezond en actief sociaal 
weefsel waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Een gemeente op de landkaart 
wordt pas een dorp in het hart van haar inwoners wanneer iedereen van die gemeenschap 
meetelt. Denk daarbij aan onze lokale handelaars en ondernemers, verenigingen, scholen, 
gezondheidswerkers en gemeentemedewerkers, maar ook aan onze talrijke Wemmelaars  
op rust die in onze gemeente van hun welverdiend pensioen willen genieten. De integratie 
van nieuwkomers in onze gemeente en de kennis van het Nederlands blijven dan ook een 
minimumvereiste voor een leefbaar, bruisend Wemmel dat meer is dan een slapende voorstad.

Om nog directer en interactiever te kunnen communiceren met alle inwoners van onze gemeente, houden we u via onze Facebook-
pagina op regelmatige basis op de hoogte van onze talrijke activiteiten, lezingen en initiatieven. Hebt u een goed idee of een suggestie 
voor Wemmel of ons team? Laat het ons dan weten! Wij wensen u een zalige lente toe.

Het bestuur van N-VA Wemmel 

Monique FROMENT, Sven 
FRANKARD en Marc JOSEPH.

De Ring van de toekomst (p. 2) Darya Safai vervoegt N-VA Wemmel (p. 3)
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De Ring van de toekomst: de spade kan in de 
grond
Volgend jaar zal gestart worden met de verbreding van de Ring. Dit past in een breder project 
dat minister Ben Weyts heeft opgezet, waarin ook fietssnelwegen en nieuwe trambuslijnen 
vervat zitten. Dankzij dat project zullen er dagelijks 20 000 auto’s minder op de Ring rijden 
en zullen de resterende auto’s vlotter doorstromen. 

Goede zaak voor Wemmel
“Voor Wemmel is dat een zeer goede zaak”, zegt voorzitter 
van N-VA Wemmel Marc Joseph. “Niet alleen zullen we 
eindelijk verlost zijn van de permanente file op het  
Wemmelse deel van de Ring, maar dit zal ook de lucht-
kwaliteit ten goede komen en het sluipverkeer door onze 
gemeente drastisch doen afnemen. De meest vervuilende 
auto is diegene die in de file stapvoets 
vooruit tracht te komen. Daarenboven 
is het zeer waarschijnlijk dat de 
op- en afritten aan de Limburg-
stirumlaan afgeschaft zullen 
worden, waardoor dat weer  
een rustige, leefbare laan kan 
worden.”

Koen WEEMAES, Ben WEYTS, Sven FRANKARD, 
Monique FROMENT en Marc JOSEPH.

De dame die de bouw van het  
Eurostadion mee tegenhield

Op 30 januari kwam er voor de Wemmelaars het verlossende bericht: minister 
Schauvliege weigert dan toch de omgevingsvergunning van het Eurostadion. Na 
het klinken op deze overwinning die Wemmel behoedde voor massa’s extra over-
last, wensen we ook diegenen te danken die zich jarenlang hebben ingezet om ons 
voor deze megalomanie te behoeden. Vooral gemeenteraadslid Monique Froment, 
die vier jaar geleden het verzet vanuit Wemmel tegen dit project opstartte. Monique 
besefte al heel snel dat dit project zeer nadelig zou zijn voor Wemmel. 

Het opstarten van een actiegroep met haar buren uit de zuidrand van Wemmel was een eerste aanzet. “Samen 
met de leden van de gemeenteraad, het college, en nationale politici kon ze dit stinkende dossier grondig uit-
spitten en er de zwakheden uit filteren”, legt collega-gemeenteraadslid Koen Weemaes uit. “Ze overtuigde hen 
er ook van dat dit project extra files, wateroverlast, onveiligheid, parkeeroverlast en zwerfvuil zou veroor-
zaken.” Voor de goede verstaander: dit was géén protest tegen voetbal of de Rode Duivels. 

Als een kleine David is Monique er uiteindelijk in geslaagd Goliath, de machtige projectontwikkelaar  
Ghelamco en de stad Brussel te verslaan. 

Dank je hiervoor, Monique!

Al één jaar afscheid van Jan Verhasselt
Ondertussen is het al een jaar geleden dat Wemmel en ons bestuur afscheid moesten nemen van Jan. Jan 
was een echte Wemmelaar en volksmens, die zich zijn hele leven ingezet heeft voor zijn geliefde  
gemeente. Jan, wij zullen je werk en inzet nooit vergeten.

Marc JOSEPH,  
voorzitter N-VA Wemmel, OCMW-raadslid

Koen WEEMAES,  
gemeenteraadslid
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Vrouwenrechtenactiviste Darya Safai  
vervoegt N-VA Wemmel
Begin dit jaar maakte vrouwenrechtenactiviste, tandarts en onder-
neemster Darya Safai zich lid van de N-VA. Darya Safai zette zelf 
de stap naar de N-VA. “Ik heb me gewoon online lid gemaakt van de 
partij”, vertelt ze. “Toen ik in 2016 van de partij de Ebbenhouten Spoor 
(prijs voor verdienstelijke nieuwe Vlaming) kreeg, zijn de contacten 
gebleven, onder andere met Louis Ide en Theo Francken. Er waren veel 
gemeenschappelijke gronden, maar uiteindelijk heb ik de stap zelf 
gezet.”

Voor Darya sluit het verhaal van de N-VA over verbon-
denheid en identiteit het dichtste aan bij haar maat-
schappijbeeld. “Die Vlaamse, westerse identiteit, de taal, 
cultuur, de waarden van de Verlichting, de vrijheid en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, dat kende ik niet in 
mijn vaderland. Hier voel ik me een onderdeel van een 
warme gemeenschap.”

Verbonden met Wemmel
Darya voelt zich daarnaast ook sterk verbonden met 
Wemmel, haar thuisbasis. “Ik heb mijn praktijk dan wel in 

het Antwerpse, maar mijn thuis is in Wemmel. Mijn kin-
deren gaan hier naar school, hier speelt mijn sociale leven 
zich af. Ik wil me hier zeker ook lokaal engageren.”

N-VA Wemmel is uitermate verheugd dat deze uitzonder-
lijk dappere Wemmelse ons team vervoegt. De bijzondere 
aandacht die Darya heeft voor de gelijkheid van mannen 
en vrouwen en de grote uitdaging om de kwaliteit van ons 
onderwijs te behouden, behoren ook tot onze speerpun-
ten. Samen gaan we voluit voor een veilige thuis in een 
welvarend Wemmel!

Darya SAFAI en Monique FROMENT

Koen WEEMAES,  
gemeenteraadslid

Tot levenslang rijverbod voor deelnemers trouwstoeten
De nabijheid van Brussel is onmiskenbaar een troef voor onze gemeente, 
maar brengt ook bijzondere uitdagingen met zich mee. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de gevaarlijke trouwstoeten. Met de nieuwe Verzamel-
wet Verkeersveiligheid heeft de federale regering het straffenarsenaal 
drastisch uitgebreid. Wie deelneemt aan een dergelijke trouwstoet, 
riskeert voortaan een levenslang rijverbod. De maatregel geldt ook bij 
manifestaties. Daarmee wordt duidelijk het signaal gegeven dat een 
dergelijk gedrag niet thuishoort in Vlaanderen.

N-VA ijvert voor eigen rechtbanken in Halle-Vilvoorde
Onlangs raakte bekend dat een van de Molenbeekse daders van 
de overval op de Delhaize van Wemmel slechts een werkstraf 
van 300 uren opgelegd kreeg door een Brusselse rechter. Nu 
onze streek sinds enkele jaren over een eigen parket beschikt,  
is onze slagkracht om de criminaliteit op te sporen en te ver-
volgen aanzienlijk vergroot. Deze nuttige Vlaams-Brabantse 
inspanningen resulteren helaas zeer vaak niet in een adequate 
bestraffing door de Brusselse rechtbanken. Kamerlid Kristien 
Van Vaerenbergh ijvert dan ook voor eigen rechtbanken in 
Halle-Vilvoorde die deze toestand van straffeloosheid een halt 
moeten toeroepen. Sluitstuk moet daarbij de installatie van een 
daadkrachtig snelrecht zijn, zodat onze streek over maximale 
instrumenten beschikt voor een echt lik-op-stukbeleid van 
politie én justitie.

Eén wettelijk kader voor alle beveiligingscamera’s
Dankzij de nieuwe camerawet is er voortaan één wettelijk kader voor 
alle beveiligingscamera’s, zowel die van de politie als die van parti-
culieren, lokale besturen, bedrijven en winkels. De wet beantwoordt 
aan de nieuwe privacyregels die Europa uitvaardigde, zodat er van 
Big Brother absoluut geen sprake is. Beveiligingscamera’s zijn er om 
criminelen te pakken, niet om brave burgers in de gaten te houden. 
Maar vooral voorziet de wet nieuwe mogelijkheden 
voor lokale besturen, bedrijven en winkeliers. Zo 
kunnen bedrijven bijvoorbeeld voortaan hun 
terrein bewaken met een drone.

Met deze drie nieuwe maatregelen zetten we 
maximaal in op een veilige Noordrand waar  
het voor iedereen goed leven is.

Inzetten op een veilige Noordrand

Sven FRANKARD,  
ondervoorzitter
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


