
WEMMEL
V.U.: KOEN WEEMAES, BOUCHOUTLAAN 16, 1780 WEMMEL

 wemmel@n-va.be  I   www.n-va.be/wemmel  I  jaargang 9 • nr. 3 • september 2016

De N-VA is geen voorstander van eenheidsworst, waarin elke nieuwkomer  
een kloon wordt van de gemiddelde Vlaming. Wat we wel willen,  
is nieuwkomers alle kansen geven in Wemmel. Kennis van de  
Nederlandse taal en gebruiken opent nu eenmaal deuren die anders  
gesloten zouden blijven.

Kansen bieden, kansen krijgen, 
kansen grijpen

Vijfde Vlaamse 
Kaasavond

Na vier succesvolle edities de 
voorbije jaren, organiseert N-VA 
Wemmel deze herfst haar vijfde 
Vlaamse Kaasavond op 7 oktober. 
Zoals steeds is iedereen welkom.

Naast een kaasschotel bieden we 
ook een vleesschotel aan. U heeft 
op 7 oktober bovendien keuze uit 
verschillende wijnen en bieren. 

Als u zich vooraf inschrijft, maakt 
u het de organisatie iets makke-
lijker. Inlichtingen en telefonische 
reservaties bij:

  Monique Froment 
0477 19 71 84

  Marc Joseph 
0477 89 43 42

Taalproblematiek van alle tijden in 
Wemmel
Toen ik in Wemmel toekwam – eind 
jaren zeventig, in volle crisis – zag ik in 
het straatbeeld TAK-stickers met de tekst 
‘Franstaligen buiten’. Tien jaar later, in be-
tere economische tijden, was de boodschap 
veranderd in ‘Franstaligen, pas je aan of 
verdwijn’. Een al wat minder ongastvrije 
boodschap, maar nog steeds onnodig hard 
geformuleerd. 

Met de komst van het nieuwe millen- 
nium leek het geld niet op te kunnen.  
De boodschap werd dat communautaire  
niet meer van deze tijd was. Er was  
voldoende geld om iedereen tevreden  
te houden, en de grenzen werden  
opengegooid zodat ook de vele geluk- 
zoekers uit minder welvarende landen  
hier een beter leven konden zoeken.

Mét elkaar, niet tegen elkaar
Weer tien jaar later, is de situatie  
opnieuw volledig veranderd. De  
economie slabakt al enkele jaren,  
de vergrijzing slaat toe en de maatschappij  
heeft onvoldoende middelen om zovele 
niet-productieven te onderhouden.  
De toon verhardt. Binnen Wemmel  
probeerde de vorige meerderheid de  
communautaire tegenstellingen aan  
te wakkeren, in de hoop met een wij-zij-
verhaal de verkiezingen te winnen.

Met lijst WEMMEL wensen we hier niet 
aan mee te doen: communautaire vrede is 
een hoeksteen van het beleid. En ook de 
nieuwe Vlamingen reiken we een helpende 
hand, met rechten én met plichten voor 
hen. Wie wil genieten van de voordelen 
van onze gemeenschap zal een inspanning 
moeten doen om zich te integreren. Door 
zich onze taal eigen te maken en onze 
gewoonten te leren en te respecteren.

Vrijdag 7 oktober
vanaf 18 uurDe Zandloper

We moeten niet in de val van 
het wij-zij-denken trappen.
Koen Weemaes,  
fractieleider N-VA Wemmel
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Residentie krijgt nieuwe keukenN-VA Wemmel organiseert tweede zwerfvuilactie

‘Fiscaal aperitief’lokt heel wat volk

Vzw De Rand blijft taal promoten in faciliteitengemeenten
Slechts dertig procent van de moeders in de Vlaamse Rand rond Brussel spreekt Nederlands tegen hun baby. 
In de faciliteitengemeenten ligt het aantal nog lager. “We blijven daar inzetten op taalpromotie”, zegt Eddy 
Frans, directeur van vzw De Rand.

Die dertig procent ligt iets lager dan de 
voorbije jaren, stelt het Documentatie-
centrum Vlaamse Rand vast op basis 
van de gemeentelijke kindrapporten 
Kind en Gezin. Van de negentien rand-
gemeenten werd de Nederlandse taal in 
2015 het minst gesproken in gezinnen 
in de faciliteitengemeenten. Vooral de 
nul procent in Drogenbos valt op. In 
deze gemeente sprak geen enkele van 
de 57 jonge moeders in 2015 Neder-
lands met haar kind.

Taal is essentieel voor kansen op 
de arbeidsmarkt
Voor vzw De Rand, sterk actief in 
faciliteitengemeenten via onder meer 
de gemeenschapscentra, zijn de cijfers 
een extra stimulans om in te zetten 
op taalpromotie. “We moeten blijven 
zorgen voor een aanbod om dichtbij 
huis Nederlands te leren. Zo bieden we 
niet alleen in gemeenschapscentrum 
De Muse in Drogenbos taallessen aan, 
maar ook in de lokalen van de Neder-

landstalige basisschool. Iedereen is 
daar welkom”, zegt Eddy Frans. 

“Bovendien is er onder meer Café  
Combinne, waar mensen in een  
ongedwongen sfeer aangemoedigd  
worden om Nederlands te spreken.  
We zullen ook een aanbod voor kinde-
ren en jongeren op poten te zetten. We 
zetten alles op alles zodat anderstaligen 
de smaak voor het Nederlands te pak-
ken krijgen. Niet vanuit een flamingan-
tische reflex, maar omdat talenkennis 
heel belangrijk is om voldoende kansen 
te krijgen op de arbeidsmarkt.”

Bibliobus gaat langs  
Nederlandstalige scholen
De moeilijkheid is om voldoende an-
derstaligen te bereiken met het aanbod 
aan taalpromotie. “We doen daarvoor 
allerlei inspanningen”, stelt Eddy Frans.  
“Omdat er in Drogenbos geen gemeen-
telijke bibliotheek is, zorgen we ervoor  
dat er vanuit Beersel iedere week een 

bibliobus komt. Die bus houdt ook halt 
aan de Nederlandstalige basisschool. 
Verder maken we niet alleen in het 
gemeenschapscentrum reclame voor 
ons taalaanbod. We proberen dat ook 
op andere plaatsen te doen waar veel 
mensen samenkomen.”

Het Wemmelse OCMW investeert fors in de vernieuwing van de keuken van de Residentie. Daar zullen 
vanaf november alle warme maaltijden voor de scholen, de kribbe, de Residentie en thuisbezorging worden 
bereid. Alles samen goed voor duizend maaltijden per schooldag.

We vonden van alles: plastic, drankblik-
ken, frisdrankpakjes, rietjes, papier en 
massa’s sigarettenpeuken. Deugddoend 
waren de uitingen van sympathie en 
positieve commentaren van – soms 
verbaasde – voorbijgangers en automo-
bilisten. Ook van de Franstaligen!

Conclusie: het motti ‘re-use, reduce, 
recycle’ is actueler dan ooit. We zullen 
verstikken in vooral dat plastic. Het ver-
gaat niet, het fragmenteert alleen maar. 

Hierdoor wordt het opgenomen door 
vogels en vissen en komt het uiteindelijk 
in onze voedselketen terecht. Plastic  
verpakkingen volledig vermijden, is 
moeilijk. Ervoor zorgen dat plastic  
niet in de natuur terechtkomt, maar in  
de vuilnisbak is dat niet. En kies zeker 
ook – waar mogelijk – voor alternatie-
ven!

Marc Joseph
OCMW-raadslid N-VA Wemmel

De vele aanwezigen konden genieten van twee 
uitzonderlijk boeiende uiteenzettingen. We wen-
sen N-VA Koekelberg-Ganshoren-Berchem en in 
het bijzonder voorzitter Aster Van de Velde van 
harte te bedanken voor deze prachtige samenwer-
king tussen twee lokale N-VA-afdelingen over de 
taalgrens heen. Wij kijken er alvast naar uit u al-
len uit weer te zien op een volgend themagesprek.

Sven Frankard
Ondervoorzitter N-VA Wemmel

Op zaterdag 16 april rukte N-VA Wemmel samen met enkele  
sympathisanten uit om zwerfvuil op te ruimen. Met van de gemeente  
geleende zakken, zakklemmen en vuiltangen gingen we op zoek naar 
het vuilspoor dat nog te veel mensen achterlaten op het De Blockplein, 
in de Diepestraat, de Steenweg op Brussel en Isidoor Meyskensstraat.

Bij zijn aantreden als nieuwe N-VA-voorzitter maakte Marc Joseph er een speerpunt van om  regelmatig  
thematische evenementen te organiseren. Op zondag 19 juni voegde hij de daad bij het woord voor een  
‘fiscaal aperitief’. In nauwe samenwerking met N-VA Koekelberg-Ganshoren-Berchem ontvingen we in  
G.C. De Zandloper onze eigenste minister Johan Van Overtveldt en Maurice De Mey, fiscaal expert.

Veel lachende gezichten op Vlaams Feest
Met een flinke plens ging het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 3 juli niet ideaal van start in 
Wemmel. Maar de zoek- en fietstocht bleven gelukkig droog. De winnaars waren tevreden met hun 
prijs en uitten hun lof over de organisatie.  

De opkomst voor muziek en barbecue bleek een groot succes. Beide waren dan ook van de beste kwaliteit en brachten sfeer en 
gezelligheid in de zaal. Het feest werd extra opgeluisterd door goochel-en diabolotoeren van een eenwielerartiestje van zestien. 
De kinderen leefden zich ondertussen, onder de doorbrekende zon, uit op het springkasteel.

Proficiat aan alle vrijwilligers voor deze geslaagde namiddag: jullie zijn onmisbaar. Hopelijk mogen we volgend jaar op een even 
mooie editie rekenen.

Monique Froment
Gemeenteraadslid N-VA Wemmel

In memoriam: Martje en René
Eind vorige maand overleden onze jarenlang trouwe N-VA-leden Martje en René Pierard. Op donderdag 25 augustus sliep 
Martje in. Ze zou 89 jaar worden. Op Martjes verjaardag, overleed ook René.

Martje en René bleven steeds trouw aan hun ideaal. Beiden werden woensdag 31 augustus begraven.

Dankjewel, Martje en René. We vergeten jullie nooit.

Tegen 1 september zouden de werken normaal zijn afgerond, 
maar er zijn wel vertragingen. De oude keuken is inmiddels 
uitgebroken en de muren zijn gestript. De bestelling en plaat-
sing laten echter nog op zich wachten. Ten laatste in november 
zou alles moeten klaar zijn. Intussen hebben we overgangs-
maatregelen genomen. Zo worden de maaltijden bereid in de 
keuken van de gemeenteschool, die tijdelijk werd uitgebreid.

De nieuwe keuken in de residentie heeft een hoog kosten-
plaatje: 410 000 euro voor de ruwbouw, plus nog eens 439 000 
euro voor de installatie van de nieuwe grootkeuken. Het is een 
zware investering, maar eentje die zal lonen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


