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V.U.: MARC JOSEPH, OBBERG 131, 1780 WEMMEL

Veilig thuis in een welvarend Wemmel

Kandidaten Gemeenteraad p. 2 + 3 Kandidaten OCMW-Raad 
en Provincieraad p. 4

Een nieuw politiek jaar

Traditioneel betekent de jaarmarkt in 
Wemmel de heropstart van het gemeen-
schapsleven, het nieuwe schooljaar en 
het nieuwe politieke jaar. Ditmaal een 
belangrijk jaar met op 14 oktober de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

In deze editie van ons huis-aan-huisblad 
kan u kennismaken met onze Wemmelse 
N-VA kandidaten en met de kernpunten 
van ons programma: Identiteit, integratie 
en veiligheid. Veiligheid is een basisrecht 
en zorgt voor geborgenheid. 

Een veilige thuis in een welvarend 
Wemmel, daar willen wij ons als ploeg, 
samen met u, ten volle voor inzetten!

Bedankt Koen!
Huidig N-VA gemeenteraadslid Koen 
Weemaes zal zich niet meer kandidaat 
stellen. Andere uitdagingen liggen op zijn 
pad en hier wil hij ten volle voor gaan. 

Als voorzitter wil ik Koen van harte 
bedanken voor zijn inzet de afgelopen 
jaren. Mede dankzij de ijver die Koen 
toonde in de commissie Financiën hebben 
we de schuld met ruim 1/3e kunnen 
afbouwen. 

Bedankt Koen en veel succes met je 
verdere carrière!

Leer digitaal stemmen in de Bib 
Wemmel
Op 14 oktober zullen we in Wemmel 
voor het eerst digitaal stemmen. 
Op die manier wordt heel wat papier 
uitgespaard. Veel Wemmelaars zullen 
zich afvragen hoe dit nu allemaal in zijn 
werk gaat. Wil je graag al eens oefenen 
zodat je een geldige stem uitbrengt? Dan 
kan dit van 5 september tot 5 oktober in 
de Bib Wemmel. Ook op de jaarmarkt 
van 20 augustus zal dit mogelijk zijn. 
Meer info kan je terugvinden op de 
website van de gemeente.

7de Vlaamse Kaas- en Wijnavond
Op vrijdag 5 oktober 2018 vindt naar 
jaarlijkse traditie onze Vlaamse Kaas- en 
Wijnavond plaats. 
Ieder jaar maken wij van deze gelegen-
heid gebruik om lekkere Vlaamse wijnen 
aan te bieden, vergezeld van een heerlijke 
kaas- of charcuterieschotel. Deze avond is 
eveneens een uitgelezen kans om elkaar 
beter te leren kennen. 

N-VA op gezamenlijke kandidatenlijst LB Wemmel

Marc  
JOSEPH
Voorzitter 
N-VA Wemmel

WAAR? GC De Zandloper
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
VANAF 18 uur

Heb je suggesties of tips voor ons over wat beter kan in Wemmel of gewoon zin in 
een gezellig uitje in Wemmel, kom dan zeker langs. Iedereen is van harte welkom!
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Sven Frankard    
plaats 4 gemeenteraad

Jan Dauchy    
plaats 7 gemeenteraad

U vindt onze kandidaten terug op de lijst LB Wemmel

• Woont in Wemmel sinds zijn geboorte in 1989
• Zoon van twee Wemmelse kinesisten
• Jurist van opleiding (VUB), ging naar Mater Dei Wemmel 

en Jan-van-Ruusbroeckollege
• Van kinds af aan piano- en gitaarles gevolgd aan de 

Wemmelse Academie

• Geboren in Dendermonde in 1979
• Opgegroeid in de groene Rand rond Brussel  

(Meise, Wolvertem, Strombeek).
• Sinds enkele jaren wonend in Wemmel
• Graduaat in bedrijfsautomatisatie en boekhouden
• Master in Business Administration (MBA) aan de Vlerick 

Hogeschool 

Samen voor een leefbaar en veilig Wemmel.Nooit toegeven op onze waarden.

Begin 2018 besloot ik mijn eerste stappen te zetten in 
de politiek omdat ik mij actief wil inzetten voor een 
bruisend en welvarend Wemmel waar iedereen zich 
veilig en thuis voelt. De ervaring die ik als ondernemer 
heb opgedaan, wil ik nu graag met al mijn energie ten 
dienste van onze gemeenschap stellen.

Een veilige leefomgeving
Een veilige omgeving zorgt voor aangenaam wonen.  
Asociaal gedrag, zoals trouwstoeten die het verkeer hin-
deren of sluikstorten, hoort niet thuis in onze gemeente. 
Als recreatieve motorrijder ligt verkeersveiligheid mij 
zeer na aan het hart. Een gemeente is het aan zijn voet-
gangers, fietsers en kinderen verplicht om hen maximaal 
te beschermen en wegpiraten uit het verkeer te halen.

Een leefbare gemeente
Een intelligente ruimtelijke ordening zorgt voor een leef-
bare gemeente. Respect voor de openbare ruimte is voor 
mij een absolute must: vandalisme hoort in Wemmel niet 
thuis. Onze inwoners verdienen propere en veilige parken 
en bossen. 

Bouwen aan het Wemmel van onze dromen doen we 
samen. Samen met jullie en met mijn collega’s van N-VA 
Wemmel wil ik werk maken van een bruisend Wemmel.

Op amper enkele kilometers van Wemmel zullen in 
oktober partijen opkomen die pleiten voor de invoering 
van de sharia en vrouwen apart op de bus willen. In het 
Wemmel waar ik van droom, mogen we het nooit zo ver 
laten komen.

In onze samenleving is de gelijkheid van vrouwen en 
mannen een fundamenteel principe. De rechtstaat, 
respect voor elke vorm van seksuele geaardheid en de 
scheiding van religie en overheid zijn dit eveneens. Deze 
mooie waarden wil ik op het lokale niveau ten volle 
uitdragen.

Respect voor leraren, politie en gemeente- 
medewerkers
Aan het loket en in de school vormt neutraliteit het 
uitgangspunt. Wie asociaal gedrag vertoont, het openbaar 
domein vernielt en besmeurt, moet krachtdadig  
van antwoord worden gediend. 

Het gaat niet om je afkomst maar om je toekomst, en die 
zullen we hier samen als gemeenschap moeten opbou-
wen. Dit begint op het lokale niveau. Een veilige thuis 
in een welvarend Wemmel, daarvoor wil ik mij volledig 
inzetten.
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Lieve Deschuymere-Verbeeck 
plaats 13 gemeenteraad

Monique Froment    
plaats 25 gemeenteraad

• 73 jaar
• Weduwe van Stan Philips
• Woont in Wemmel sinds 1972
• Lerares op rust, gaf wiskunde, economie en scheikunde
• Houdt van tuinieren en lange wandelingen
• Blijft haar schouders zetten onder de organisatie van het 

Vlaams Feest.

Niet met gekruiste maar met uitgestoken 
armen de toekomst tegemoet.

• geboren in Strombeek (Mutsaert)
• in 1978 in Wemmel komen wonen
• 40 jaar bij een watermaatschappij gewerkt
• bestuurslid NCRW en Bibliotheek
• coördineert al ettelijke jaren, samen met een leuke ploeg 

vrijwilligers, het seniorenfeest
• lid van Markant, Pasar en Bruisend Wemmel
• hobby’s: wandelen, lezen, breien voor pasgeborenen uit 

de Derde Wereld.

De tering naar de nering zetten 
in een sociaal en net Wemmel.

Drie punten genieten mijn volledige aandacht: milieu, 
verkeersveiligheid en bibliotheek. 

 
Milieu: groen en landelijk karakter met propere 
straten en beken.
Aandacht voor het milieu gaat veel verder dan geen afval 
op straat, alhoewel dit zeker al een begin is. Waterlopen 
en beken zijn geen stort! Het gaat over sorteren waar  
mogelijk, je automotor niet nodeloos laten draaien en  
al zeker niet in de buurt van scholen. Het gaat over 
verstandig omgaan met water, het goud van de toekomst. 
Waarom gebruiken we nog steeds drinkwater om met  
de tuinslang de wagen te kuisen?
 
Verkeersveiligheid: controleren en sensibiliseren.
Doelgerichte controles en strenger bestraffen van inbreu-
ken enerzijds en anderzijds mensen sensibiliseren om het 
verkeersreglement beter na te leven, dit uit respect voor 
o.a. de zwakke weggebruikers.
 
Bibliotheek: het belang van lezen. 
Als bestuurslid van de bibliotheek besef ik goed het 
belang van lezen. Hoe jonger men hiermee begint hoe 
beter. Daarom ben ik vanaf september leesbegeleidster 
voor kinderen van het 1ste en 2de leerjaar. Lezen is een 
vorm van kennis vergaren en kan voor anderstaligen de 
springplank zijn naar het leren van het Nederlands.

Blijft als gewezen lerares economie, ijveren voor gezonde 
gemeentelijke financiën. De tering moet naar de nering 
gezet worden is een oude Vlaamse spreuk!

Blijft ijveren voor propere straten met persoonlijke inzet 
in de wijk rond de Panoramastraat.

Blijft zich verzetten tegen megalomane projecten van 
buurgemeenten met onvoorzienbare gevolgen voor  
Wemmel op het vlak van milieu, mobiliteit en veiligheid. 

Blijft zich sociaal engageren voor immobiele ouderen, 
het palliatief centrum Topaz en Leif (waardig leven-
seinde). Helpt als gewezen lerares wiskunde graag jonge 
studentjes op weg naar de toekomst.

Blijft een steun voor de organisatie van Vlaamse  
evenementen zoals de 11-juli viering in Wemmel.

Blijft vrouwen belangrijk vinden en aanmoedigen om 
politiek het voortouw te nemen. Daarom zette zij zelf de 
eerste stappen naast haar echtgenoot Stan Philips in de 
jaren ’80 en is ze sinds 2012 actief als gemeenteraadslid 
voor N-VA.
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U vindt onze kandidaten terug op de lijst LB Wemmel

Marc Joseph 
plaats 3 OCMW-raad

Darya Safai    
plaats 19 provincieraad

• 62 jaar
• Woont in Wemmel sinds 1962
• Echtgenoot van Mia De Turck en vader van Dries.
• Bio-technicus
• Geëngageerd in het Wemmels verenigingsleven: was 

Chiro-leider en kookouder, was bestuurslid in het 
Davidsfonds, stichter fotoclub ‘De Korrel’ en is voorzitter 
van Pasar ‘Bruisend Wemmel’.

• Darya Safai is geboren in Iran. 
• Ze is getrouwd en mama van twee tieners.

Zacht voor de kwetsbaren, 
hard voor de misbruikers. Een sterke vrouw voor een sterk beleid.

Ze was laatstejaarsstudent tandheelkunde aan de Univer-
siteit van Teheran in 1999 toen ze werd gearresteerd en 
in de gevangenis belandde door haar deelname aan een 
studentenmanifestatie tegen het islamitische regime. 
Toen ze voorlopig op borgtocht vrijkwam besliste ze 
samen met haar man om het land te ontvluchten omdat 
hun leven in gevaar was.
 
In België behaalde ze opnieuw haar diploma Tandheel-
kunde aan de VUB in 2003 waarna ze samen met haar 
man tandheelkundige klinieken oprichtte in Brussel en 
Antwerpen.
 
Naast tandarts is Darya een wereldbekende vrouwenrech-
tenactiviste. Ze trok de wereld rond met haar actiegroep 
tegen de onderdrukking van Iraanse vrouwen. En ook 
hier bij ons zet ze zich in tegen de discriminatie van 
vrouwen en het islamisme (politieke islam) dat onze 
samenleving steeds meer bedreigt. 

Vanuit haar ervaring trekt ze naar scholen om kinderen 
bewust te maken van het belang van waarden zoals vrij-
heid, gelijkheid en secularisme. Het is zo belangrijk dat 
jonge meisjes in ons onderwijs alle kansen aangrijpen 
om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij.
 
In 2016 werd ze in de Belgische Senaat gehuldigd als 
‘Vredesvrouw 2016’. Ook in de Bib Wemmel werd ze 
gehuldigd als vredesvrouw.
 
In januari 2018 maakte Darya de overstap naar de 
politiek en zei daarbij: “Ik wil mijn strijd voor vrouwen-
rechten, gelijkheid, vrijheid, integratie en een mooie 
samenleving graag vanaf nu in de politiek verderzetten.”

Als OCMW-raadslid ijver ik sinds 2013 voor een gezond, 
rechtvaardig maar streng OCMW-beleid: zacht voor de 
meest kwetsbaren maar streng voor diegenen die onze 
solidariteit misbruiken. De integratie van nieuwkomers 
en de kennis van het Nederlands blijven primordiaal voor 
een leefbaar Wemmel.

Hulpverlening mag nooit vrijblijvend zijn. Wie maat-
schappelijke steun geniet, moet de samenleving die voor 
hem zorgt iets terug bieden. Wie misbruik maakt van 
deze solidariteit is niet welkom in het OCMW. Zo moet 
men nauwgezet nagaan of mensen ook eigendommen 
hebben in het buitenland alvorens hen een sociale woning 
of uitkering toe te kennen. We dienen mensen aan te 
sporen aan zichzelf te werken. Sommigen hebben meer 
dan één zetje nodig. Op de N-VA kunnen ze rekenen om 
de weg naar zelfstandigheid terug te vinden.

Sociaal en ecologisch beleid hand in hand laten gaan        
De voorbije zes jaar werd een derde van de woongele-
genheden in de residentie grondig gerenoveerd, overal 
kwamen nieuwe ramen met energiebesparende beglazing, 
één gemeentelijke ‘state of the art’ grootkeuken is een feit 
en de bouw van de nieuwe welzijnscampus staat in de 
startblokken
Ik bewonder dan ook de OCMW-medewerkers voor 
hun uitzonderlijk vakkundig werk en dagelijkse inzet. 
Ook de komende jaren wil ik mij verder inzetten om het 
OCMW-beleid in Wemmel mee gestalte te geven.


