
Wat met het Zijp-complex?
Vrijwilligers die in het vaccinatiecentrum in het Zijpgebouw werkten, hoorden 
allerlei geruchten over de toekomst van de gebouwen en de sportvelden van het 
complex.

Verkoop aan RWDM?
Een gerucht dat de ronde doet, is dat het complex verkocht wordt aan de Brusselse 
voetbalclub RWDM. Momenteel gebruikt en onderhoudt die club het voetbalveld en 
enkele ruimtes in de kelderverdieping. Het veld werd mooi aangelegd en twee kleed-
kamers werden vernieuwd.

Kansen voor Wemmelse verenigingen en clubs
Omdat de gebruiksovereenkomst maar een jaar geldig is, denken (en dromen!) velen 
dat het complex aan de Brusselaars verkocht zal worden. N-VA Wemmel is tegen 
een verkoop van het 
complex aan RWDM 
of aan elk ander 
Brussels initiatief. Wij 
vinden dat we moeten 
onderzoeken of dat 
mooie gebouw – mits 
de nodige renovatie – 
gebruikt kan worden 
om Wemmelse noden 
in te vullen. Laten we 
eerst proberen om onze 
Wemmelse verenigingen 
te helpen, alvorens te 
willen verkopen aan 
buitenstaanders. Als het van de N-VA afhangt, blijft het 

Zijp-complex in Wemmelse handen.

Minister Matthias Diependaele lanceert 
subsidieregister
Het subsidieregister van het departement Financiën en Begroting brengt op 
een heldere manier de subsidies in kaart die vanuit de Vlaamse overheid sinds 
1 januari 2022 werden toegekend of uitbetaald aan ondernemingen, organisaties, 
feitelijke verenigingen en lokale besturen.

Bent u op zoek naar informatie over de subsidies die de Vlaamse overheid aan 
Wemmel heeft toegekend? U vindt die via subsidieregister.vlaanderen.be
wanneer u via de zoekfunctie Wemmel invult.

Beste Wemmelaar

Allereerst wens ik u nu al een prettig einde-
jaar en het allerbeste voor 2023! 

Deze uitgave van ons huis-aan-huisblad 
biedt u verschillende inzichten. Volgens 
sommigen blijven we halsstarrig op 
hetzelfde nageltje kloppen … maar in 
Wemmel is het blijkbaar echt nodig om 
steeds wederkerende wantoestanden 
herhaaldelijk aan te klagen. 

Ondanks de ruimste taalfaciliteiten die in 
Wemmel van toepassing zijn, is het voor 
velen een probleem om een minimum aan 
respect voor de Nederlandse taal op te 
brengen. Anderen vergeten gemakshalve 
dat Wemmel in Vlaanderen ligt en proberen 
met de gekste voorstellen de vergaderingen 
van de gemeenteraad nodeloos te rekken. 
Maar u mag op uw beide oren slapen: het 
Wemmelse gemeentebestuur respecteert 
de taalwetten. Daarop ziet de N-VA nauw-
lettend toe.

Er zijn veel belangrijke en interessante 
onderwerpen die onze aandacht verdienen 
en die we aankaarten op de maandelijkse 
gemeenteraad. We denken bijvoorbeeld 
aan de aanleg van wandelpaden rond de 
bufferbekkens, het afraden en bestraffen 
van sluipverkeer langs veldwegen, het 
veiliger maken van straten en fi etspaden, 
enzovoort. We moeten in Wemmel positieve 
projecten realiseren. En daarvoor zetten alle 
N-VA-verkozenen zich in.

Ik wens u het allerbeste voor 2023.

Veel leesplezier!

Marc JOSEPH
voorzitter
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Kaas-en-wijnavond groot succes
Onze kaas-en-wijnavond die begin oktober plaatsvond was een groot 
succes. We verwelkomden meer eters dan bij onze vorige editie in 
2019. In 2020 en 2021 werd omwille van de coronamaatregelen enkel 
een afhaaldienst voorzien. Het enthousiasme van de aanwezigen was 
de avond zelf en de dagen na het evenement enorm bemoedigend.

Bedankt aan iedereen die kwam genieten van onze lekkere kaas- en 
vleesschotels én aan de achttien medewerkers. Dankzij jullie werd het 
een groot succes.

Inwoners per km²   1940 549 

Inwoners op huurmarkt  39,1% 29%

Verhuizen per jaar 10%  8,6%

Jongeren 0 - 17 jaar  16%      7,6%

Jongeren 0 - 24 jaar  30,7% 27%

Inwoners van niet-Belgische afkomst in 2011 32% 
Inwoners van niet-Belgische afkomst in 2021 48%

Inwoners met herkomst van buiten Europa in 1990 6%
Inwoners met herkomst van buiten Europa in 2021 20%

Jongeren tot 17 jaar van vreemde origine 72% 
Kinderen 0 - 2 jaar van vreemde origine 71,2% 
65-plussers van vreemde origine 14,4%

Aantal inwoners 2011 15.312
Aantal inwoners 2021 17.090
Aantal inwoners 2027 17.127 (naar schatting)

Minister Weyts start campagne ‘Wie sport, die wint’
Op dinsdag 27 september lanceerden Vlaams minister van Sport en Onderwijs Ben Weyts, MOEV en Sport Vlaanderen in de 
gemeentelijke basisschool De Wondertuin de campagne ‘Wie Sport, die wint’.

Vlaamse kinderen en jongeren sporten en bewegen veel te weinig. Uit onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat 80 procent van de schoolgaande jeugd de sport- 
en beweegnorm niet haalt. 

De campagne ‘Wie sport, die wint’ moet duidelijk maken dat bewegen verder gaat dan 
alleen de lichamelijke gezondheid. Het is ook de ideale manier om nieuwe mensen te 
ontmoeten of om je hoofd leeg te maken. Om die boodschap op een leuke manier over te 
brengen naar de jongeren, werd er een aanstekelijk muzieknummer gemaakt. Het is een 
hedendaagse cover van ‘Opzij, opzij, opzij’. Dat nummer werd tijdens de persconferentie 
voor het eerst live gezongen, door Metejoor. Als ex-leerkracht zet hij met veel enthousiasme 
zijn schouders mee onder het project.

KLIMAATMAATREGELEN

Tijdens de klimaatbesprekingen stelden onze mandatarissen 
voor om volgende maatregelen in overweging te nemen:

•   Grondwater dat tijdens bouwwerken opgepompt wordt 
mogen we niet laten weglopen via de riolering maar moeten 
we opvangen voor verder gebruik zoals bijvoorbeeld door 
landbouwers of de groendienst van de gemeente.

•   Elektriciteit die door zonnepanelen wordt opgewekt, 
moeten we kunnen delen met andere bewoners. Zo betalen 
inwoners die de technische of financiële mogelijkheid niet 
hebben om zelf zonnepanelen te plaatsen wat minder voor 
hun elektriciteit.

WEMMEL LIGT IN VLAANDEREN

Verder merken we in de gemeenteraad op dat een IC-oppositielid 
meer en meer de communautaire toer opgaat en niet begrijpt 
dat Wemmel – als faciliteitengemeente – in Vlaanderen ligt.

Hij eist van de gemeente dat ze voor de Franstalige basisschool 
dezelfde vakantieregeling invoert als die van de Franse Ge-
meenschap in Brussel en Wallonië.

Diezelfde persoon wil de toelage voor de kerkfabriek van 
Sint-Servaas in 2023 intrekken. Zo wil hij de kerkfabriek 
straffen omdat die weigerde om een Franstalige begrafenis te 
organiseren. Naar aanleiding van het faciliteitenstelsel besliste het 
bisdom destijds de taalwetten strikt toe te passen. In Wemmel 
kreeg de hoofdkerk Sint-Servaas de bestemming voor de Neder-
landstalige eredienst. In Sint-Engelberthus kunnen de Franstalige 
missen plaatsvinden. 

Zoals Johan Sanctorum in Doorbraak schrijft: “Een kind verlie-
zen is wat men zijn ergste vijand niet toewenst. Het is iets wat in 
de privésfeer moet verwerkt worden, en verdraagt geen enkele 
emotionele uitbuiting, laat staan politieke recuperatie. Laten we 
duidelijk zijn: er is vrijheid van religie en eredienst en er is een 
vrijheid van taalgebruik in de privésfeer. Als je de kans krijgt 
om als Franstalige in Vlaanderen vlakbij de deur in jouw taal 
een mis bij te wonen, doe dat dan en huldig de tolerantie van 
de gastgemeente, de regio of het land. Wemmel behoort tot de 
Vlaamse rand, en in Waver, hier net over de taalgrens, waar tal 
van Vlamingen wonen, hoor ik nooit iets over dat soort 
‘persoonsgebonden’ eisen.”

zijn schouders mee onder het project.

Respect gevraagd
In ons blad van september hadden we het over de onbeschofte manier waarop sommige 
werknemers van warenhuizen antwoorden op Nederlandstalige vragen. Ondertussen 
kregen we nog verschillende meldingen van Wemmelaars die in de supermarkt Lidl 
wandelen werden gestuurd of aan de kassa een medewerker troffen die zelfs geen goeie-
dag in het Nederlands kan zeggen. In dat geval kan u een klacht indienen via 
customercare@lidl.be

Nieuws uit de gemeenteraad

Enkele 
bevolkings-

cijfers

Wemmel Vlaams-Brabant

www.n-va.be/wemmelwemmel@n-va.be
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


