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

WEMMEL
 wemmel@n-va.be I  www.n-va.be/wemmel I september 2019 I nr. 2

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

European Disability Card in Wemmel (p. 3)Wat is confederalisme? (p. 2)

Darya Safai  
legt eed af
Op 20 juni legde Darya Safai als eerste 
Wemmelse vrouw in het federaal parlement 
de eed af. Proficiat Darya, en veel succes!

Beste Wemmelaar,
In de aanloop naar de federale verkiezingen op 26 mei zette onze N-VA-afdeling 
zich voluit in voor de campagne van onze Wemmelse kandidate Darya Safai. En 
met succes! Darya is als eerste Wemmelse vrouw verkozen tot Kamerlid. Ook in 
de toekomst blijven wij haar zoveel mogelijk ondersteunen.

De verkiezingsuitslagen op 26 mei lieten al vermoeden dat de vorming van een 
federale regering geen makkelijke klus zou worden. De N-VA is ervan overtuigd 
dat het confederalisme een oplossing biedt. Maar wat betekent dat precies?  
Scan de QR-codes op pagina 3 en ontdek het zelf!
 
Ondertussen is er ook binnen onze gemeente veel in beweging. Op World  
Cleanup Day stak onze afdeling samen met vele andere inwoners de handen uit 
de mouwen voor een propere gemeente. En ook aan het gemeentelijke beleid 
wordt volop gewerkt. Onze verkozenen schrijven samen met burgemeester, 
schepenen en raadsleden hun toekomstvisie uit in een plan voor de komende 
vijf jaar.

Maakt u graag kennis met uw vertegenwoordigers in 
het gemeentebestuur? Kom dan zeker langs op onze 
kaas-en-wijnavond op vrijdag 4 oktober in De Zandloper. 
Wij kijken er alvast naar uit om u te verwelkomen!

Veel leesplezier! Marc Joseph
Voorzitter N-VA Wemmel

KAAS-EN-WIJNAVOND

Naar jaarlijkse traditie nodigen we u graag uit op onze Vlaamse 
kaas-en-wijnavond. Kom proeven van ons aanbod aan lekkere 
Vlaamse wijnen, met aanvullend een smakelijke kaas- of  
charcuterieschotel. Het is meteen de ideale gelegenheid om  
uw suggesties of opmerkingen over Wemmel met ons te delen.

Vrijdag 4 oktober vanaf 18 uur
GC De Zandloper

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
17 euro per persoon

Reserveren is niet verplicht, maar maakt de organisatie wel 
makkelijker. Geef dus gerust een seintje aan Monique Froment 
via monique.froment@n-va.be of 0477 19 71 84 of aan Marc 
Joseph via marc.joseph@n-va.be of 0477 89 43 42.
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Ook Wemmel deed mee met  
World Cleanup Day
Onze gemeente deed dit jaar opnieuw mee met de World Cleanup Day 
op zaterdag 21 september. Ook N-VA Wemmel was van de partij.

Wist u trouwens dat ons gemeenteraadslid Monique Froment van elke dag een ‘cleanup 
day’ maakt? Heel het jaar door houdt ze in haar eentje de Panoramastraat en omliggende 
wegen proper. Bedankt, Monique, en doe zo voort!

  Gemeenteraadslid Monique Froment in 
actie voor een proper Wemmel.

Confederalisme … wat is dat?
Op zondag 26 mei trokken we met z’n allen naar de stembus.  
Maar op het moment van dit schrijven – ongeveer vier maanden 
later – is er nog altijd geen zicht op een federale regeringsvorming. 
Onze oplossing? Het confederalisme.

Diepe kloof
De verkiezingsuitslag op 26 mei vormde meer dan ooit het bewijs 
van de diepe kloof tussen Vlaanderen en Wallonië. Een structurele 
verandering dringt zich op. Eén die zowel Vlaanderen als Wallonië ten 
goede komt. En dat is het confederalisme.

Moeten wordt willen
Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië 
elk zelf bevoegd zijn voor alle beleidsdomeinen. Hebben ze er belang 
bij om een bepaald thema samen aan te pakken, dan kunnen ze ervoor 
kiezen om dat te doen op het confederale niveau. Gedwongen samen-
werking wordt zo vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten 
wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. 
Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen. 

Meer weten? Scan dan zeker deze QR-codes:

Confederalisme in  
één minuut

Confederalisme met 
een vleugje humor

Dag van de Markt  
was groot succes
Zondag 2 juni was het weer zover. Onze marktbezoekers werden 
extra in de watten gelegd op de ‘Dag van de Markt’. 

Ze konden genieten van een gratis ontbijt en live jazzmuziek. De gemeente 
deelde ook boodschappentassen uit met het opschrift WEMMEL. Ook dit jaar 
trok het evenement veel bezoekers. En naar jaarlijkse traditie maakten de leden 
van de gemeenteraad paella klaar in een pop-uprestaurant.

  Gemeenteraadslid Monique Froment liet iedereen proeven 
van de paella die onze burgemeester zelf maakte.
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Uw mandataris vraagt … toegankelijkheid

European Disability Card in Wemmel
Gemeenteraadslid Monique Froment lanceerde in de gemeenteraad het voorstel 
om ook in onze gemeente de European Disability Card (EDC) in te voeren.

Met de EDC kunnen personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze 
recht hebben op bepaalde voordelen bij ontspanningsactiviteiten. Dat zowel in België als in zeven 
andere Europese lidstaten. Op die manier zorgt de kaart mee voor een toegankelijke en inclusieve 
maatschappij. 

We brengen u op de hoogte zodra de kaart gebruikt kan worden in onze gemeente.

Benieuwd naar alle mogelijkheden die de EDC biedt? Surf dan naar https://eudisabilitycard.be

Op de lokale politie kunt u rekenen
Van onze lokale politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) hebt u ongetwijfeld al gehoord. 
Maar wat doet de lokale politie precies? En wist u dat ook u een steentje kunt bijdragen? 

Veiligheid en leefbaarheid staan centraal 
in het takenpakket van de lokale politie. 
Dankzij de dienst ‘Interventie 24/7’ is  
de politie dag en nacht bereikbaar voor 
dringende oproepen. Maar u kunt bij  
problemen ook ter plaatse langsgaan.  
Het hoofdgebouw in Mollem is 12 uur  
per dag open en in elke gemeente is er  
een onthaalpunt.

Een gevarieerd takenpakket
De lokale politie besteedt veel tijd aan 
verkeerstaken, lokale opsporing,  
onderzoeken en lokaal gerechtelijk  
werk. Ze heeft een eigen afdeling Jeugd  
en Gezin. Daarnaast behoren ook  
slachtofferhulp, de handhaving van 
de openbare orde en aanwezigheid  
bij voetbalevenementen en betogingen  
tot hun taken. Denk verder ook aan  
drugcontroles op scholen, acties tegen 
woninginbraken, extra patrouilles  
tijdens winteravonden, enzovoort.

Advies geven en samenwerken
Een belangrijke functie van de lokale 
politie is bovendien advies geven aan 
gemeentebesturen en samenwerkingen 
aangaan. Zo wordt er geregeld een ‘lokale 
integrale veiligheidscel’ (LIVC) opge-
richt, onder meer om radicalisering op 
te sporen. Associaties met omliggende 
politiezones zijn zeer nuttig en werken 
kostenbesparend. Ze bieden een schaal-
voordeel als het gaat om gezamenlijke 
wachtdiensten, lessen geweldbeheersing, 

informatie-uitwisseling rond mensen-
handel of domiciliefraude …

Draag uw steentje bij
In Wemmel werkt de lokale politie samen 
met de dienst Integrale Veiligheid om 
leefbaarheidsproblemen te voorkomen. 
Ook u kunt uw steentje bijdragen door 
elke verdachte handeling in uw buurt te 
melden aan de politie via 02 452 50 05.

Helaas kampen de politiezones in  
de Vlaamse Rand met een personeels- 
tekort. Daarom maken we onze inwoners 
via deze weg graag warm voor een job 
bij politiezone AMOW. Politiewerk, dat 
is werken met en voor mensen. In een 
samenleving die continu verandert zijn 
bekwame en gemotiveerde politiemensen 
een echte noodzaak.

Bron: HCP Tirez, K. (2018). Inspiratienota van de lokale 

politie AMOW.

Wat is de EU Disability Card?

•  een gratis kaart voor personen 

met een handicap

•  uitgereikt door de officiële  

instellingen in België

•  erkend in acht Europese landen

•  bevordert de toegang van perso-

nen met een handicap tot cultuur, 

sport en vrijetijdsbesteding

Campagne in beeld

Bedankt, 
kiezers!
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


