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Kom naar onze

Vlaamse kaasavond
Beste inwoners,
In dit huis-aan-huisblad leest u
onder meer over de 11 juliwandeling en een opruimactie in een
Wemmelse wijk.
Wij nodigen u ook graag uit voor
een gezellige kaas- en wijnavond
en een gespreksavond met minister Jan Jambon.
Veel leesplezier.
Marc Joseph
afdelingsvoorzitter

In memoriam
Jan Verhasselt

VRIJDAG

6 oktober
2017

vanaf 18 u
u
de Zandlo r
per

2017 is voor onze afdeling heel
droef begonnen.
Op 22 februari is ons trouw bestuurslid Jan Verhasselt overleden. Zijn gezondheid was niet al
te best de laatste jaren, maar zijn
plotse overlijden heeft ons allen
verrast. Jans jarenlange inzet
voor het behoud van het Vlaamse
karakter van onze Wemmelse gemeente zullen we nooit vergeten.
We willen hem dan ook nogmaals
postuum bedanken. Bedankt Jan.

Na de succesvolle edities van de voorbije
jaren organiseert N-VA Wemmel binnenkort
haar 6de kaasavond. Iedereen is van harte
welkom op vrijdag 6 oktober vanaf 18 uur
in de Zandloper.
Naast een kaasschotel bieden we ook een
vleesschotel aan. U kunt bovendien kiezen
uit verschillende soorten wijn en bier.

Vooraf inschrijven maakt de
organisatie eenvoudiger.
Inlichtingen en telefonische
reservaties bij
Monique Froment
0477 19 71 84
monique.froment@n-va.be.
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N-VA Wemmel zet
residentiebewoners in
de bloemetjes
N-VA-afdelingen in heel Vlaanderen deelden op
14 mei bloempjes uit voor Moederdag.
N-VA Wemmel trok met 160 gele bloemen naar Residentie
Geurts. We wilden namelijk ook de oudere moeders niet vergeten. Na het warme onthaal en de dankbaarheid die op vele
gezichten te zien was, besloten we unaniem om hiervan een
jaarlijkse traditie te maken.
Als gemeenschapspartij zet N-VA Wemmel zich in voor een
gemeente waar iedere Wemmelaar zich thuis voelt en blijvend
kan deelnemen aan ons dorpsgebeuren.

 e bewoners van Residentie Geurts waren blij met de
D
attentie van N-VA Wemmel.

Arm Wemmel
Wemmel verarmt zienderogen. Net zoals in de rest van
het land gaat het vooral om ingevoerde armoede. Minder
gegoede immigranten vestigen zich, na een verblijf in het
Brusselse, vaak in Wemmel.
Dat is een goede zaak, want in tegenstelling tot Brussel voert het
OCMW van Wemmel een sterk integratie- en activeringsbeleid, waardoor een groter deel van de nieuwkomers snel aan het werk geraakt.
Helaas is er ook minder goed nieuws.
Omdat de overheid de leefloonkosten voor het OCMW soms slechts
voor de helft terugbetaalt, komt de andere helft op rekening van de
gemeente. Dat moet de gemeenten aanzetten om de leefloners zo snel
mogelijk te activeren. Bovenop de leefloonkosten komen bovendien
nog bijkomende kosten, onder meer voor sociale huisvesting, onderwijs en kinderopvang.
De kosten nemen sneller toe dan de bevolkingsgroei, terwijl dat voor
de belastingontvangsten niet het geval is. De nieuwkomers zijn gemiddeld immers armer dan de huidige Wemmelaars. En op termijn leidt
een armere bevolking onvermijdelijk tot hogere belastingvoeten. Met
dank aan een kwart eeuw opengrenzenbeleid.

Goed migratiebeleid
De gemeente heeft een taak te vervullen op vlak van migratie, maar
het is vooral belangrijk dat op federaal niveau keuzes gemaakt worden.
Een streng maar rechtvaardig migratiebeleid is belangrijk. We zijn
ervan overtuigd dat Theo Francken daarvoor zal zorgen.

wemmel@n-va.be

Plant eens een boompje
Tot 15 oktober vraagt het Regionaal
Landschap Groene Corridor met haar
jaarlijkse fruitboom- en haagplantactie aandacht voor streekeigen soorten.
Wemmelaars krijgen de kans om streekeigen boompjes te bestellen. Dat kan via
de website www.rlgc.be.
N-VA Wemmel steunt deze actie, die vaak vergeten streekeigen soorten een nieuw leven geeft. En
uit ervaring kunnen we zeggen dat een Brabantse
bellefleur, keuleman of oogstappel uit eigen tuin
zoveel keer lekkerder zijn dan de jonagold uit de
supermarkt.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Is Vlaamse vlag niet meer welkom in Wemmel?
Op 2 juli vierden de Wemmelaars in de Zandloper
onze Vlaamse feestdag. Dat deden ze met een lekkere
maaltijd en een goed glas, en met een wandeling waar
elk jaar een nieuw aspect van onze gemeente wordt
belicht. Dit jaar werd gekozen voor de zoektocht naar
de beruchte buurtweg 13, die de bouw van het Eurostadion blokkeerde. Een interessante wandeltocht, die
spijtig genoeg werd ontsierd door een incident.
Dat incident ontstond toen een aantal deelnemers eisten dat een
paar wandelaars die een Vlaamse leeuw bijhadden, die zouden
opbergen. De gids besloot toen terecht dat hij deelnemers niet kon
verbieden een vlag te dragen. Daarop verlieten de mensen die de
vraag hadden gesteld de groep.

 ndanks een incident was het een mooie wandeling
O
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag.

We steunen de beslissing van de gids en pleiten voor verdraagzaamheid. De N-VA wil niemand de kans ontzeggen om met vlag en
vaandel de nationale feestdag te vieren van het land of de regio waarmee iemand zich vereenzelvigt. Of dat nu Vlaanderen, België,
Brussel, Wallonië, Spanje, Catalonië, Schotland of Turkije is. We hopen dat anderen ook dezelfde openheid en verdraagzaamheid
kunnen tonen.

N-VA geeft het goede
voorbeeld
In haar infoblad deed de gemeente een oproep.
Ze zocht vrijwilligers die zich willen inzetten voor
de netheid van hun buurt. Zo wordt Wemmel een
propere gemeente.
N-VA-gemeenteraadslid
Monique
Froment
beantwoordde
die oproep.

Gespreksavond
Jan Jambon
De N-VA-afdelingen van Wemmel, Merchtem,
Opwijk, Londerzeel en Asse nodigen u van harte uit op
een gespreksavond met Jan Jambon. De minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken en vicepremier zal
een uiteenzetting geven over zijn beleid en zijn rol in de
federale regering. De toegang is gratis en er is een ruime
parking voorzien.

Op zaterdag 24
juni verzamelde
ze in haar wijk
drie vuilniszakken. Ze kreeg
daarvoor veel
dankbare reacties van de andere bewoners.

donderdag 9 november
19.30 uur
gemeentelijke feestzaal Merchtem,
Drinkeling 10 in Brussegem
(naast Thermae sports)

www.n-va.be/wemmel

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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