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WEMMEL

De N-VA wenst u fijne feestdagen  
en een prachtig nieuw jaar!

ALS DE VROUW WINT, 
WINT DE HELE  
SAMENLEVING

Darya Safai spreekt over haar levensloop, 
haar ervaringen in haar strijd voor gelijke 
rechten en vrijheid, vrouwenrechten en 
tegen het oprukkend islamisme.

Ze stelt zich ook vragen bij het discours van 
sommige westerse feministen. Hoe kan je bij-
voorbeeld de vrijheid voor het dragen van een 
hijab/hoofddoek verdedigen, onder het mom 
van ‘individuele vrijheid’, zonder de ideologie 
achter de hijab, die geen enkel respect heeft 
voor de individuele keuze, te bekritiseren? Wie 
de ideologie en filosofie achter de hoofddoek 
negeert, draagt daarom volgens Darya onbe-
wust bij aan de onderdrukking van de vrouw 
en het verspreiden van het islamisme.

Darya pleit voor onderwijs dat onze kinderen 
een kritische kijk geeft en benadrukt dat we 
in onze diverse maatschappij onze gemeen-
schappelijke punten, zoals taal, cultuur en 
onze normen en waarden in de verf moeten 
zetten in plaats van het creëren van een apar-
te identiteit en aparte eilandjes. Een gezamen-
lijke identiteit die we moeten koesteren in een 
samenleving waar bewust gekozen wordt voor 
de waarden van de Verlichting zoals vrijheid, 
gelijkheid, secularisme en democratie. Waar-
den die er net voor zorgen dat onze samenle-
ving zo welvarend en respectvol is.

Wil je hierover meer vernemen, kom dan 
naar de causerie op 25 april 2019. 
Darya zal dan haar boek voorstellen in 
het g.c. “de Zandloper”.

En nu aan ‘t werk 
De laatste maanden werden onze brievenbussen overspoeld met allerhande  
verkiezingsdrukwerk. Soms hadden ze een mooie opmaak met prachtige 
kleurenfoto’s terwijl andere ons dan weer probeerden te overtuigen met 
ronkende beloften. Er waren er ook met minder smaakvol proza. 
 
Na 14 oktober was er veel minder beweging in de straten en werd er ook heel wat  
minder aan onze deur gebeld. De verkiezingen zijn voorbij, de stemmen zijn geteld  
en nu moeten onze verkozen gemeenteraadsleden aan het werk om een politiek uit  
te voeren ten dienste van de Wemmelaars. 
Ze moeten tonen dat ze hun gedane beloften ook nakomen. 
 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle kandidaten en medewerkers te 
bedanken. Ze spendeerden zoveel van hun vrije tijd door mee actief campagne te 
voeren, affiches te plakken, teksten op te stellen of te verbeteren. Bovendien ook een 
dikke proficiat aan iedereen die veel tijd heeft besteed aan het bussen van folders. 

3 N-VA-kandidaten verkozen 
We konden het succes van 2012, waar alle N-VA-kandidaten verkozen waren, niet 
bestendigen. Dat de afwezigheid van Jan Verhasselt, onze sterke Wemmelaar die ons 
ontvallen is op 22-2-2017, hieraan niet vreemd is, beseffen we maar al te goed. 
We hebben toch 2 gemeenteraadsleden en 1 OCMW-raadslid. 
Ik kan u zeggen dat deze verkozenen zich nu al voorbereiden om hun taak zo  
goed mogelijk verder te zetten of op te nemen.

Niet onvoorbereid 
In 2019 zullen veel nieuwkomers in de gemeenteraad 
plaatsnemen. Introductiesessies, ingericht door de Vlaamse  
Vereniging voor Steden en Gemeenten, voor nieuwe 
gemeenteraadsleden worden druk bijgewoond. Ze zijn 
misschien nieuwkomers maar ze zijn zeker niet onvoor-
bereid en zullen zich naar best vermogen ten dienste 
stellen van de Wemmelse inwoners.

Marc JOSEPH, Voorzitter N-VA Wemmel

Veilig thuis in een welvarend Wemmel

N-VA wenst alle Wemmelaars 
een veilig 2019
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Waarom de N-VA zich verzet tegen het migratiepact van Marrakesh 
Het verzet van de N-VA tegen het VN-migratiepact is een kwestie van principe. Wie beslist over onze democratie? 
Wie heeft het laatste woord in ons migratiebeleid? De N-VA is van oordeel dat we met het migratiepact een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit uit handen geven. Daarom wilden we niet dat de Belgische regering in 
Marrakesh haar steun betuigt aan dit pact. 

Wat is het VN-migratiepact? 
Het pact is een intentieverklaring over hoe de lidstaten van de 
Verenigde Naties moeten omgaan met migratie. 

Wat zijn de bezwaren van de N-VA? 
De N-VA kan de inhoud van het migratiepact niet aanvaarden 
omdat hij ingaat tegen het migratiebeleid dat wij voorstaan. 
• Het pact maakt geen onderscheid tussen legale en illegale 

migratie. 
• Het wil een versoepeling van de gezinshereniging. 
• Het wil uitgebreide sociale voorzieningen, ook voor illegale 

migranten. 
• Het bemoeilijkt de detentie en de terugkeer van illegalen. 

Het VN-migratiepact is niet-bindend. Waarom steunt de 
N-VA het dan niet? 
Het gevaar bestaat dat activisten en ngo’s het pact zullen gebrui-
ken om het via rechtspraak de facto toch dwingend te maken. 
Met andere woorden: met het VN-migratiepact leggen we ons 
migratiebeleid in handen van onverkozen mensen. Dat risico wil 
de N-VA niet nemen.

Wat zeggen de andere landen?  
Twee van de drie continenten die vluchtelingen en migranten op-
vangen, hebben al afgehaakt. De Verenigde Staten en Australië doen 
niet mee. Alleen Europa doet nog mee als ontvangend continent. 
Maar ook in Europa woedt de discussie. Oostenrijk, dat het 
migratiepact namens Europa heeft onderhandeld, trekt er zijn 
handen van af. Europa heeft zich duidelijk verkeken op het pact. 
Sommige landen, zoals Nederland en Duitsland, proberen dat op 
te lossen met een toegevoegde verklaring. 

Is de N-VA tegen migratie?  
Neen. De N-VA wil van migratie een positief verhaal maken. Daar-
toe wil de N-VA een gereguleerd migratiebeleid dat gericht is op 
arbeid, met duidelijke voorwaarden, verstrengde gezinshereniging, 
geen directe toegang tot onze sociale zekerheid en geen illegaliteit. 

Conclusie 
De N-VA wil niet medeplichtig zijn aan de ondergraving van ons 
migratiebeleid. Dit migratiepact staat haaks op wat de bevolking 
wil. Wij aanvaarden niet dat ons migratiebeleid tegen de wil van 
de bevolking in onmogelijk kan worden gemaakt. In onze demo-
cratie beslissen wij, de soevereiniteit ligt bij de bevolking. Dat is 
voor ons een kwestie van principe. Daarom verzet de N-VA zich 
tegen het VN-migratiepact.

Trots stellen we u onze kandidaten voor die gaan zetelen in de gemeente- en OCMW-raad.

Verandering werkt!

Monique Froment
monique.froment@n-va.be

Gemeenteraadslid
Kernwaarde:
milieu en financiën

Sven Frankard
sven.frankard@n-va.be

Gemeenteraadslid
Kernwaarde:
integratie en veiligheid

Marc Joseph
marc.joseph@n-va.be

OCMW-raadslid
Kernwaarde:
sociale waarde

N-VA wenst alle Wemmelaars een voorspoedig 2019
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Bedankt!
Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
De lijst LB Wemmel heeft de 12 zetels die ze had behouden. 
N-VA-kandidaten hebben zeker hun steentje bijgedragen. 
Veel Wemmelaars waarderen het engagement en de inzet van de N-VA. 
 
De Wemmelaars hebben met hun stem te kennen gegeven dat ze de weg die het vorige gemeentebestuur was ingeslagen 
goedvonden en wensen dat er op dezelfde wijze wordt verdergewerkt in onze gemeente. Voor de komende zes jaar wordt 
dit beleid steevast verder gezet samen met onze collega’s van Wemmel +.
 
We danken alle Wemmelaars van harte voor het gestelde vertrouwen in de N-VA. 

Ook de volgende legislatuur zullen we toekijken op de inhoud van het gevoerde beleid. 

Onze aandacht richt zich voornamelijk op veiligheid, milieu en financiën. 

De N-VA-mandatarissen zullen hun tijd niet verspillen met nutteloze en nodeloze moties. 

N-VA Wemmel zal in de eerste plaats luisteren naar de bezorgdheden van de Wemmelaar en zal zich bezighouden met 

de bevoegdheden die ons op gemeentelijk vlak zijn toegekend door de wetgever. 

 
Nogmaals dank voor uw steun en vertrouwen.

Zeg het maar 
Opmerkingen, ideeën, suggesties, voorstellen... over het 
gevoerde beleid mag u gerust aan ons kwijt. In de mate van 
het mogelijke zullen wij deze onder de gepaste vorm ver-
woorden en aankaarten bij de bevoegde mandatarissen of 
gemeentelijke instanties. 
 
Laat het ons weten via ‘contact’ op onze webstek: 
wemmel.n-va.be 

AGENDA
Klink mee op het nieuwe jaar samen met Jan 
Jambon en onze collega’s van N-VA Meise op 
zondag 13 januari om 11 uur in Zaal De Linde, 
Potaardestraat 3, 1860 Meise. 

Neem je splinternieuwe agenda want:
• wij plannen een gespreksavond op 25 april 2019 met 

Darya Safai. 
• wij verwachten jullie op onze 8e wijn- en kaasavond  

die doorgaat op 4 oktober 2019.

N-VA houdt jullie zeker op de hoogte via onze webstek of 
onze facebookpagina.

N-VA wenst alle Wemmelaars een welvarend 2019



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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