
Respect voor onze Nederlandse taal
Wemmel is aantrekkelijk omdat het rustiger en groener is dan Brussel. 
Daarom ontvluchten heel wat anderstaligen de hoofdstad om zich in onze 
gemeente te vestigen. Ze kiezen bewust voor de Vlaamse Rand maar passen 
zich niet altijd even vlot aan hun nieuwe omgeving aan. Wemmel wordt 
steeds vaker geconfronteerd met inwijkelingen die geen respect tonen voor 
de Nederlandse taal.

Vindt u het normaal dat een mede-
werker van een warenhuis vraagt 
om Frans of Engels te spreken wan-
neer u inlichtingen wenst omdat hij/
zij niet verplicht is om Nederlands 
te verstaan of te spreken? Of dat 
handelszaken hun informatie alleen 
in het Frans, Engels of in een andere 
taal afficheren? Er zijn zelfs zaken 
die hun publiciteit alleen nog in het 
Frans verspreiden. Heel wat Wem-
melaars kregen onlangs de reclame 
van Deli enkel in het Frans in hun 
brievenbus, zelfs tweemaal op één 
week tijd. Sommige schoonheids- 
specialisten en oogartsen maken 
zich eveneens schuldig aan dergelijke 
praktijken.

We krijgen heel wat klachten over de 
verfransing van Wemmel. Ander-
zijds horen we dezelfde mensen in 

gesprekken vaak (gemakkelijkheids-
halve?) zelf overschakelen naar het 
Frans. De Vlaamse hoffelijkheid 
werkt vreemd genoeg vaak contra- 
productief. Behulpzaam zijn is een 
mooie deugd. Maar als anderstali-
gen hun best doen om Nederlands 
te spreken, is het geen goed idee 
om hen daarin af te remmen. U 
ontneemt hen op die manier een 
belangrijk leermoment.

De N-VA wil meer respect voor de 
Nederlandse taal en vraagt een actief 
en assertief beleid om de ‘veranders-
taliging’ in Wemmel tegen te gaan. 

Voor veel Wemmelse handelaars  
is de affichering in het Nederlands  
geen prioriteit. Voor de N-VA wel!

!

Welkom op onze 
KAAS-EN-WIJNAVOND!

Vrijdag 7 oktober
vanaf 18.30 uur

GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, Wemmel

Naar jaarlijkse traditie nodigen wij u graag uit op onze Vlaamse 
kaas-en-wijnavond. Kom proeven van onze smakelijke kaas- en 
charcuterieschotels en van onze lekkere Vlaamse wijnen. Het is 
de ideale gelegenheid om uw suggesties of opmerkingen voor 
Wemmel met ons te delen. 
Reserveren is gewenst, niet verplicht. Graag een 
seintje aan Monique Froment via 0477 19 71 84 of 
aan Marc Joseph via marc.joseph@n-va.be.
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Rode recepten 
maken rode cijfers

Te veel mensen die kunnen werken, 

doen dat vandaag niet. De Vivaldi-

regering zorgt vooral voor hen: zij 

profiteren sneller dan wie ook van 

de indexering, zien hun uitkeringen 

stijgen en genieten van uitgebreide 

steunmaatregelen. Wie betaalt dat? 

De Vlaming die werkt, spaart en 

onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, 

waar de cijfers dieprood kleuren en 

men alweer naar Vlaanderen kijkt om 

de rekeningen te betalen.

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, 

onze sociale zekerheid te beschermen en onze welvaart te vrijwaren. We 

kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten 

voldoende mensen aan het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter 

maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. 

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. 

Geef ondernemers meer vrijheid. 

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. 

Nieuws uit de politieraad AMOW

Politiekorps onderbemand
De Wemmelaar is bezorgd om zijn veiligheid. Als 
we denken aan de toename van de criminaliteit, 
de ongemakken te wijten aan de openbare orde, de 
problemen met de handhaving en opvolging, … lijkt 
die bezorgdheid terecht. Een algemene bekommernis 
is dat er te weinig blauw op straat is.

Dat komt doordat het politiekorps AMOW onder-
bemand is. Door onder andere de nabijheid van 
Brussel, de explosie van onze bevolking en de grote 
uitstroom van politiemensen neemt de druk op het 
korps alsmaar toe. Dat onze Wemmelse agenten een 
lager loon hebben dan hun Brusselse collega’s, maakt 
het niet gemakkelijker. Nochtans dient ons personeel 
ook tweetalig te zijn. 

We hopen dat het nieuwe, moderne en aangename 
commissariaat dat in opbouw is op de Asphaltcosite 
in Asse jonge rekruten aantrekt. 

Fiets gestolen?
Is uw fiets gestolen? Surf dan naar www.bikebank.be of neem een 
kijkje op de website www.politie.be/5408/verloren-voorwerpen. 
Gevonden fietsen worden op die website geplaatst met een foto en 
met hun belangrijkste kenmerken. Verder vindt u op de website onder 
de rubriek “Vragen/preventie” heel wat interessante informatie over 
onder andere criminaliteit op het internet, slachtofferhulp, verlies of 
diefstal en vakantietoezicht aanvragen.
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