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Beste Wemmelaar,
In ons februarinummer nog het
voorwoord openen met mijn allerbeste
wensen voor 2020: het zijn allicht vijgen
na Pasen, maar toch: in naam van
N-VA Wemmel wens ik u een goede
gezondheid en veel prettige momenten
in het nieuwe jaar.
Intussen is het meerjarenplan voor
onze gemeente uitgewerkt, voorgesteld
én ruimschoots goedgekeurd door
de Wemmelse raden. De komende
jaren voeren onze mandatarissen die
mooie projecten uit om Wemmel nog
aangenamer te maken.
Veel leesplezier!

Marc Joseph
Afdelingsvoorzitter

Geslaagd eetfestijn
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Uw mandataris vraagt …
… respect voor de taalwetgeving
In november vorig jaar vonden er
asfalteringswerken plaats in de
Limburg Stirumlaan. De aannemer
had enkel signalisatie in het Frans
voorzien. Bij de werken in de
Fr. Robberechtsstraat herhaalde zich
hetzelfde probleem. Monique Froment
kaartte het probleem aan op de
gemeenteraad en stelde dat de taalwetgeving gerespecteerd moest worden.
De bevoegde schepen gaf Monique
gelijk en liet de signalisatie in de
Fr. Robberechtsstraat aanpassen.
Wij zijn blij dat de bewegwijzering
bij de werken sindsdien conform de
taalwetgeving is.

… opvolging van de European Disability Card
Monique Froment vroeg een stand van zaken
over de European Disability Card. Met die
kaart kunnen mensen met een beperking
eenvoudig aantonen dat ze recht hebben
op bepaalde voordelen in de domein vrije
tijd, cultuur en sport. De bevoegde schepen
bevestigde dat de gemeente een uitnodiging
kreeg van de minister om zich te registreren.
Zij zal de procedure nu verder uitwerken.
Wordt vervolgd.
Monique Froment
Gemeenteraadslid

N-VA Wemmel steunt maatregel om overlast
door jongeren beter aan te pakken

Sinds een aantal weken zorgen jongeren voor overlast in Wemmel. De jongeren zouden
hoofdzakelijk uit Wemmel afkomstig zijn. Nu de eindejaarsperiode voorbij is en duidelijk
gebleken is dat de overlast niet gerelateerd is aan die periode, heeft de gemeenteraad beslist
om de politie bijkomende bevoegdheden toe te kennen. N-VA Wemmel is blij met deze
maatregel, die unaniem werd goedgekeurd.
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3,34 miljoen euro vergoeding voor
stormschade in maart
In maart vorige jaar werd Wemmel geteisterd door een storm
met lokaal hevige rukwinden. Heel wat schade werd aangericht
aan daken, huizen en ramen. In december 2019 besliste de
Vlaamse Regering om de storm en rukwinden die in maart
over ons land trokken, te erkennen als een algemene ramp en
3,34 miljoen euro uit te trekken om de schade te vergoeden.
Inwoners van Wemmel die schade leden, kunnen een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds aanvragen. Een dossier
indienen kan nog tot 31 maart. Op die manier kunnen kosten
gecompenseerd worden die de verzekering niet dekt.

Een schadedossier indienen kan via
overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen

De Verandering werkt
voor Vlaams-Brabant
Met de N-VA …

... versterken we het Vlaamse en groene
karakter van onze provincie

... komt er in het arrondissement
Halle-Vilvoorde een volwaardig justitiehuis

... geniet u binnenkort van meer en betere
fietssnelwegen en veilige lokale
fietsverbindingen

... investeren we met het Vlaamse
Randfonds extra in kinderopvang, zorg,
welzijn, inburgering en onderwijs

“

De Vlaams-Brabantse
steden en gemeenten
krijgen van de Vlaamse
Regering 132 miljoen euro
extra om hun open ruimte
te bewaren, de pensioenen
te betalen en te blijven
investeren.

Ben
Weyts

Vlaams minister
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Dierenwelzijn en
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Nevens
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