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Beste Wemmelaar, 

Covid-19 heeft in 2020 en 2021 
ons leven overheerst en blijft in 
ons geheugen hangen. De vrijheid 
waarop we hoopten, komt maar 
met mondjesmaat terug.

Deze zomer werden Wallonië 
en in mindere mate Vlaanderen 
getroffen door hevige stortregens 
die ons confronteerden met 
verschrikkelijke beelden van ver-
woeste huizen, straten en infra-
structuur, wanhopige mensen … 
met de spijtige balans van meer 
dan dertig dodelijke slachtoffers. 
Natuurgeweld kan wreed zijn, 
het zal nog jaren duren om het 
puin te ruimen en alles weer op te 
bouwen en herinneringen zijn weg 
voor altijd.

In onze gemeente hebben de 
grote infrastructuurwerken om 
onder andere overstromingen te 
vermijden voor de nodige wrevel 
en ergernis gezorgd. Begrijpelijk, 
maar ze zijn uiteindelijk van korte 
duur, en vooral noodzakelijk!

In dit HAH-blad vinden jullie de 
nodige info over ons kaas-en-
wijnfestijn op zaterdag 2 oktober. 
Je maakt ook kennis met ons 
nieuwe raadslid Jan Dauchy. Jan 
zal vanaf september met volle 
goesting in de gemeenteraad 
zetelen.

Veel leesplezier!

Marc Joseph
Afdelingsvoorzitter

Bestel nu je kaas- of vleesschotel
Bij het organiseren van onze jaarlijkse kaas-en-wijnavond waren we nog niet zeker of die 
op de traditionele manier kon plaatsvinden in de Zandloper. We nemen het zekere voor het 
onzekere en herhalen op zaterdag 2 oktober onze succesformule met levering of afhaling.

De leveringen gebeuren tussen 17 en 19 uur. Haal je je bestelling liever af? 
Dat kan tussen 15 en 18 uur bij onze voorzitter Marc Joseph (Obberg 131, Wemmel).

Bestellen kan op drie manieren 
(ten laatste op 26 september):
•  via onze website 

www.n-va.be/wemmel; 
•  telefonisch op 02 460 66 70

(Marc Joseph, tussen 18 en 21 uur); 
•  via het e-mailadres 

wemmel@n-va.be.

Betalen doe je via overschrijving op het 
nummer BE52 9730 3425 7909 met 
vermelding van je naam zoals vermeld 
bij de bestelling en het aantal bestelde 
schotels. Zodra de betaling in orde is, 
krijg je van ons een bevestigingsmail.

Het bestuur wenst jullie een aangenaam 
kaas-en-wijnmoment. Laat het jullie 
smaken!

Menu
Kaasschotel met 6 soorten kaas (+/- 250 gram p.p.)
Afhaling: 15 euro p.p.
Levering: 16 euro p.p.
Vleesschotel met 8 soorten vlees (+/- 250 gram p.p.)
Afhaling: 15 euro p.p.
Levering: 16 euro p.p.
Wijn
Kapittelberg (Edelrood/Wit): 18 euro per fl es
Rondebosch (Rood/Wit): 16 euro per fl es
Apero
Cava Flor De Raim (Brut): 20 euro per fl es
Bier
Vlaamse Leeuw: 3,5 euro per fl esje

Zaterdag 2 oktober 

Wemmel
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Reageren helpt, negeren niet
We ontvingen meldingen van Wemmelaars die niet in het Nederlands bediend worden in de warenhuizen. Altijd een klacht 
indienen bij de hoofdzetel is de boodschap.

Na de verhuis van Lidl naar de Brantano-site was er blijkbaar ook een personeelswissel doorgevoerd. Nieuw personeel dat  
Nederlandsonkundig was. Na een ernstig voorval en een daaropvolgende klacht bij de hoofdzetel werd het personeel vrijwel  
onmiddellijk weer gewisseld, ditmaal wel met kennis van het Nederlands.

Ook bij Carrefour Express op de Markt maakte een personeelslid een klant erop 
attent dat men in een tweetalige gemeente niet kan eisen dat personeel ook  
Nederlands spreekt en dat Frans dus volstaat. Dit werd haar op een weinig  
(klant)vriendelijke manier duidelijk gemaakt.

De klant kreeg echter ’s anderendaags wel een mail van de zaakvoerder met  
volgende melding, letterlijk overgenomen: 
“Eerst en vooral willen mijn team en mezelf zich verontschuldigen over het incident 
van gisteren aan de kassa in onze winkel Carrefour Express wemmel, onze studenten 
zijn in het algemeen goed opgeleid en tweetalig, jammer voor gisteren ( juli en augus-
tus krijgen we meer studenten over de vloer ) u hebt zeker gelijk over het nood aan 
het Nederlands in wemmel, wij gaan ons team opnieuw laten coachen in het  
Nederland , u bent van harte welkom.”

Ook ooit een slechte ervaring gehad? Bel steeds naar de hoofdzetel met je klacht. Het helpt.

 Je hebt als klant het recht om in het Nederlands 
geholpen te worden.

Jan Dauchy: 
nieuw gemeenteraadslid 
voor N-VA Wemmel
Onze afdelingsondervoorzitter Jan Dauchy zal op de 
eerstvolgende fysieke gemeenteraad de eed afleggen. 
Hij is naast Monique Froment en Sven Frankard het 
derde gemeenteraadslid voor de N-VA in Wemmel. 

Jan is ondervoorzitter van N-VA Wemmel, alsook van 
LB Wemmel. Hij vertegenwoordigt onze afdeling ook 
in de arrondissementsraad van N-VA Halle-Vilvoorde. 
Jan volgt Steve Goeman op, die zich om persoonlijke 
redenen niet meer voor honderd procent kan inzetten 
in de gemeenteraad. Wij danken Steve voor zijn  
geweldige inzet de voorbije jaren.

Bruisend en welvarend Wemmel
“In 2018 besloot ik mijn eerste stappen te zetten in  
de politiek”, aldus Jan. “De reden daarvoor is eenvou-
dig: in plaats van aan de zijlijn te staan wil ik actief 
meewerken om het beleid in Wemmel vorm te geven 
en te ijveren voor een bruisend en welvarend Wemmel 
waar iedereen zich thuis voelt en veiligheid belangrijk 
is. De ervaring die ik als ondernemer opgedaan heb, 
wil ik nu graag met al mijn energie ten dienste van 
onze gemeenschap stellen.”

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Dauchy

Voornaam: Jan

Leeftijd: 42 jaar

Studies: graduaat in bedrijfsautomatisatie, graduaat in boekhouden en MBA aan de Vlerick Hogeschool

Beroep: zelfstandig Project Manager
Hobby: recreatieve motorrijder
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N-VA actief in de gemeenteraad
De N-VA werkt in de gemeente- en OCMW-raad aan een beter Wemmel. Onze raadsleden Monique Froment, Sven Frankard en 
Marc Joseph deden volgende voorstellen en tussenkomsten:

•  Ze vroegen aandacht voor de klachten over wildparkeren van de bewoners van de zijstraten van de Limburg Stirumlaan dicht bij de 
Ring. Dit zou opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld een bewonerskaart in te voeren.

•  Onze raadsleden lieten de mogelijkheid onderzoeken om de oude restafvalzakken die maar tot 31 juli geldig waren in te ruilen voor 
nieuwe. Dit zal waarschijnlijk in september kunnen met een minimum van vijf zakken.

•  Ze vrezen dat sommige huurders in de residentie minder uitzicht zullen hebben door de nieuwbouw van de campus. Er werd 
gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om voor die huurders de huur een beetje te verlagen.

•  Bij de goedkeuring van de procedure taalkennisvereiste voor het 
huren bij het Sociaal VerhuurKantoor (SVK) werd duidelijk gezegd 
dat de faciliteiten die hiervoor van toepassing zijn enkel voor 
Franstaligen gelden. Anderstaligen die sociaal huren moeten een 
inburgeringstraject volgen.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ze ons gerust via wemmel@n-va.be.
We informeren en helpen je waar het kan.

 Gemeenteraadslid Monique 
Froment gaat wekelijks op pad 
om zwerfvuil op te ruimen. 
Kwam jij haar al tegen?

 Op 4 juli maakte Kamerlid 
Darya Safai samen met andere 
leden en bestuursleden van 
N-VA Wemmel een Vlaamse 
wandeling. 

Wemmel in cijfers
•  Het aantal inwoners in Wemmel steeg in de 

periode 2010-2020 van 15.181 naar 16.841. 
Dat is een stijging met 10 %. Het gaat 
over een instroom van voornamelijk jonge 
gezinnen. 

•  In deze periode steeg het aandeel van 
inwoners met een niet-Belgische afkomst 
van 27 % naar 43 %. 25 % is niet 
afkomstig uit een land van de Europese 
gemeenschap. 

•  Wemmel telt veel jonge inwoners. Vorig jaar 
waren er 5.134 jonger dan 25 jaar. Dat is 
30,5 % van de totale bevolking.

•  Het aantal kinderen en jongeren tussen 
0 en 17 jaar steeg tussen 2011 en 2020 
met 14,3 %. Die stijging is groter dan in 
Halle-Vilvoorde (+ 9,1 %) en veel groter dan 
in Vlaanderen (+ 4,2 %).

• 65,2 % van de 0 tot 24-jarigen in Wemmel 
is van niet-Belgische herkomst. 

•  Wemmel telt in totaal 83 verschillende 
nationaliteiten. 

•  De kansarmoede-index van de gemeente 
steeg in de periode 2008-2019 van 4,6 % 
naar 16,7 %. Na Tienen scoort Wemmel 
daarmee het hoogst in Vlaams-Brabant.

Raadsleden Monique Froment, Sven Frankard en Marc Joseph.

N-VA 

Wemmel 

in beeld

www.n-va.be/wemmel
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


