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Minister Weyts investeert in extra  
plaatsen in Wemmelse scholen
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet een bedrag van ruim 1,1 
miljoen euro voor 85 extra plaatsen in het basisonderwijs in Wemmel. Dat is 
nodig, want in tal van regio’s zijn er extra plaatsen nodig in het basisonderwijs, 
waaronder ook in Wemmel. 
De middelen worden verdeeld op basis 
van de nieuwe capaciteitsmonitor die 
aantoont waar tegen schooljaar 2027-
2028 een plaatstekort verwacht wordt. 
Dankzij de extra investering kunnen de 
eerste noden gelenigd worden. 

Gloednieuwe scholen
Daarnaast zet Ben Weyts ook in op de 
bouw van gloednieuwe scholen en op 
huursubsidies om extra plaatsen in de 
klas te realiseren. “Investeren in onder-
wijskwaliteit betekent ook investeren 
in een kwaliteitsvolle plaats voor elk 
kind”, zegt Ben Weyts.

De belangrijkste conclusie van die nieu-
we capaciteitsmonitor is evenwel dat er 
vooral in het secundair onderwijs extra 
investeringen nodig zijn. De middelen 
hiervoor worden toegekend aan de 
onderwijszones. In de onderwijszone 
Dilbeek, waartoe ook Wemmel behoort, 

investeert Weyts 8,15 miljoen euro om 
690 extra plaatsen te creëren. De bo-
venlokale stuurgroepen van de onder-
wijszone zullen bepalen waar de noden 
het hoogst zijn en keuzes maken om tot 
concrete projecten te komen. In deze 
bovenlokale stuurgroepen worden alle 
gemeenten binnen de zone betrokken.

Beste Wemmelaar,

De lente is in het land en zo kunnen 
we weer genieten van het mooie 
weer. 

Het coronavirus zwakt af en geeft 
ons dus alsmaar meer ruimte om op-
nieuw deel te nemen aan activiteiten. 

Ondertussen dreigt er een andere 
wereldbrand. De brutale oorlog in 
Oekraïne doet ons beseffen hoe goed 
we het hebben in onze gemeente. De 
ongemakken en opmerkingen die we 
hebben op van alles en nog wat, ver-
vallen in het niets bij het zien van al 
dat leed op slechts enkele duizenden 
kilometers van hier. 

Desondanks kijken we er naar uit 
jullie te mogen ontmoeten op de tal-
rijke activiteiten die op de Wemmelse 
agenda staan.

Verder in ons blaadje lees je dat onze 
mandatarissen bezige bijen zijn. Ze 
nemen jullie vragen en opmerkin-
gen ter harte en brengen ze op de 
gemeenteraad. 

Heb je zin om samen met N-VA 
Wemmel verder te werken aan een 
fijne, propere en veilige Vlaamse 
gemeente om te wonen? Laat het 
weten. Je bent meer dan welkom in 
ons bestuur. 

Veel leesplezier !

Marc JOSEPH,  
 voorzitter

Noteer nu alvast  
vrijdag 7 oktober in uw agenda

Locatie: polyvalente zaal van  
GC de Zandloper.

Meer info in ons huis-aan-huisblad 
van september.

Kaas-en-wijnavond
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Bestuursverkiezingen N-VA Wemmel
Om de drie jaar vernieuwen de lokale N-VA-afdelingen hun 
bestuursploeg. Op zondag 27 maart werden de Wemmelse 
N-VA-leden uitgenodigd om hun stem uit te brengen voor het 
afdelingsbestuur van N-VA Wemmel.

Het was het ideale moment om na de coronaperiode opnieuw 
samen te komen en elkaar in levende lijve te ontmoeten.

De leden herkozen het uittredende bestuur, op Chantale De 
Weerdt na, die naar een andere gemeente verhuisde. Wij danken 
haar voor haar inbreng en wensen haar geluk in haar nieuwe 
omgeving.

Heb je ook interesse om deel uit te maken van het bestuur van N-VA 
Wemmel? Neem dan zeker contact op via wemmel@n-va.be.

N-VA lanceert European Disability Card in Wemmel
N-VA-gemeenteraadslid Monique Froment lanceerde in 2019 in de gemeenteraad 
het voorstel om in Wemmel de European Disability Card (EDC) in te voeren.  
De EDC is een gratis kaart voor personen met een beperking en wordt  
ondertussen erkend in een achttal Europese landen. De kaart bevordert de  
toegang tot cultuur-, sport- en vrijetijdsbesteding. 

Het heeft drie jaar geduurd, maar eindelijk kunnen Wemmelaars met een  
beperking met de EDC-kaart eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze 
recht hebben op bepaalde voordelen bij ontspanningsactiviteiten. 

Meer informatie over de EDC-kaart? Surf naar eudisabilitycard.be

N-VA werkt voor u in de gemeenteraad
De N-VA werkt in de gemeente- en OCMW-raad aan een beter Wemmel. Onze raadsleden deden volgende voorstellen en  
tussenkomsten:

    We vroegen om een stand van zaken rond de naamgeving voor de welzijnscampus.

    De N-VA wil de mogelijkheid onderzoeken om binnen het Motte-Reekbeekproject twee  
afzonderlijke percelen te voorzien voor een geboorte- en een herdenkingsbos.

    Onze raadsleden vroegen een actieplan in het kader van het uitbreiden van laadpalen voor 
elektrische wagens. 

    Op de gemeenteraad van maart gaf onder andere de korpschef van de politiezone AMOW 
een uiteenzetting over het beleid. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om erop te 
wijzen dat er niet enkel aan het Lt. Graffplein problemen zijn met hangjongeren. Er is ook 
een sterk onveiligheidsgevoel door de aanwezigheid van hangjongeren o.a. in de Koningin 
Elisabethlaan en op de parking van GC de Zandloper.

    Uiteraard deden onze raadsleden mee aan de jaarlijkse Cleanup Day.

wemmel@n-va.be
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Welzijnscampus heeft nog steeds 
geen naam
Om de nieuwe campus een naam te geven werd er in 2021 aan 
de Wemmelaars gevraagd een voorstel in te dienen. Er werden 
66 voorstellen gedaan. Die waren blijkbaar zo goed dat het 
schepencollege niet kon beslissen welke naam er met kop en 
staart uitsprong.

Conclusie: er zal een extern bureau ingeschakeld worden om 
een nieuwe procedure uit te werken en nadien de bevolking 
opnieuw te bevragen. Dat zal wellicht niet gratis zijn …

Wemmel solidair met Oekraïense vluchtelingen
De solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen is groot in Vlaanderen. De gemeenten in onze regio, waaronder ook Wemmel, 
steunen Oekraïne en bieden opvangplaatsen aan, zowel bij gastgezinnen als door de gemeente zelf. 
Ons bestuurslid en Kamerlid Darya Safai 
stelde in de Commissie Binnenlandse 
Zaken onder meer vragen aan premier De 
Croo en aan staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Mahdi over de problematiek van 
de screening van de gastgezinnen in ons 
land,  evenals over de mogelijke mensen-
handelaars aan de grens van Oekraïne. 

Goede screening is nodig

“Een goede screening van opvangge-
zinnen is nodig. Want zorgen voor en 

samenleven met mensen die zwaar ge-
traumatiseerd zijn, is niet te onderschat-
ten. De meesten spreken enkel Oekraïens, 
sommigen ook Russisch, wat het moeilij-
ker maakt om goede afspraken te maken”, 
aldus Darya Safai.

Tijdelijke verblijfskaart in plaats van 
leefloon

Maar solidariteit kent ook grenzen. De 
Vivaldi-regering koos voor opvang via 
een gastgezin of via de gemeente en een 

leefloon. Een foute keuze volgens ons! 
De N-VA diende daarom een wetsvoor-
stel in om een T-verblijfskaart (Tijdelijke 
Ontheemden-kaart) in te voeren voor de 
Oekraïense vluchtelingen. Deze verblijfs-
kaart geeft recht op bed, bad, brood en 
begeleiding, toegang tot werk en beperkt 
weekgeld, maar niet op een leefloon.

Jammer genoeg werd ons wetsvoorstel in 
de Commissie Binnenlandse Zaken van 
de Kamer door de Vivaldi-meerderheid 
weggestemd.

Hinweis an alle Bewohner* (aflevering 3)
(*bericht aan alle bewoners)

Als het goed is, zeggen we het ook! Vorig jaar hebben we tweemaal het feit aangeklaagd dat gemeentelijke folders met richtlijnen 
inzake Covid-19 in acht talen werden uitgebracht, maar niet in onze derde nationale taal, het Duits.

Ondertussen verspreidde de gemeente een nieuwe folder met betrekking tot het gratis uitdelen van de zelftesten en ditmaal was 
het Duits er wel bij, waarvoor dank van de Duitstaligen in Wemmel.

Word lid en werk aan 
een vrij Vlaanderen
Bent u Vlaming in hart en nieren en schaart u zich achter 
onze standpunten? Dan bent u de persoon die we zoeken. 
Wilt u zich actief of minder actief engageren, laat het ons 
weten. Stuur een mailtje naar wemmel@n-va.be.

www.n-va.be/word-lid

www.n-va.be/wemmel
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