
DYNAMISCH 
EN MET VISIE

Als voorzitter doet het mij echt plezier om de Lijst 
W.E.M.M.E.L aan u voor te stellen. Wemmel staat 
de komende jaren immers voor tal van uitdagingen. 
Denk maar aan de voetpaden, de sporthal, het park, 
het parkeerbeleid ... En dan spreek ik nog niet van 
de invloed van de steeds groter wordende hoofdstad 
Brussel, de opening van de Europese school in 
Laken, de toenemende eenoudergezinnen, enzovoort. 
Allemaal factoren die in onze gemeente een belangrijke 
rol gaan spelen in een financieel moeilijke periode. 
Een coherente beleidsvisie dringt zich meer dan ooit 
op, want in het verleden werden te veel beslissingen 
ad hoc genomen. Nu is de tijd gekomen om verder te 
kijken en alles in goede banen te leiden.

Maar vooruitblikken wil niet zeggen dat we het 
verleden moeten vergeten. 

Graag citeer ik Anne Teresa De Keersmaeker. Zij vertelde tijdens 
de viering van de ereburgers van Wemmel dat de Chiro, scouts, 
muziekschool, het Hooghuis … haar tijdens haar jeugd hebben 
gevormd tot wie ze nu is. En dat uitgangspunt vinden wij ook 
belangrijk. Samenlevingsopbouw en de ondersteuning van het  
sociaal-cultureel leven staan ook centraal in ons programma. 

Lijst W.E.M.M.E.L bestaat uit een verscheidenheid van mensen. En 
het is net die diversiteit die ons sterk maakt. Met respect voor elkaar 
scharen we ons samen achter ons programma. U komt de komende 
maanden ongetwijfeld meer te weten over onze inhoudelijke denkpistes 
en standpunten. Daarnaast krijgt u de kans om onze kandidaten beter 
te leren kennen. Samen gaan we voor een leefbaar Wemmel met 
respect voor iedere Wemmelaar. 

Een prettige vakantie.  
We ontmoeten elkaar ongetwijfeld op de Wemmelse jaarmarkt.

Gemeenteraadslid Raf De Visscher 
Voorzitter en kandidaat Lijst W.E.M.M.E.L

Lijst W.E.M.M.E.L heeft duidelijk de 
wil en het juiste beleidsproject om met 
respect voor ieders mening alle inwoners 
van onze gemeente te herenigen. Dat 
verdient mijn volle steun. En de uwe.

Marcel Van Langenhove
Burgemeester 2000-2010  
en eerste schepen
Lijstduwer Lijst W.E.M.M.E.L

La liste W.E.M.M.E.L. a clairement la 
volonté et le projet politique adéquat 
afin de réunir tous les habitants de notre 
commune dans le respect de l’opinion 
de chacun. Cela mérite pleinement mon 
soutien. Et le vôtre.

Marcel Van Langenhove
Bourgmestre 2000-20010  
et premier échevin
Dernier de liste
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‘Het OCMW garandeert elke persoon een recht op 
maatschappelijke dienstverlening die hem/haar in staat 
stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid.’ Dit basisidee uit art. 1 van de organieke wet van 
1976 heeft nog niets aan actualiteit verloren en daar gaan we 
de komende zes jaar verder mee aan de slag. Met een open 
geest willen al onze kandidaten meewerken aan de verdere 
optimalisatie van de diensten die het OCMW aanbiedt, zoals: 

HET OCMW  
ANNO 2012

Lijst W.E.M.M.E.L zet zich in voor 
kinderen, mannen, vrouwen, 
jongeren, volwassenen en ouderen. 
Kortom, wij zijn er voor Wemmelaars 
die samen met ons hun steentje 
willen bij  dragen aan het Welzijn, de 
Expansie, het Milieu, de Mobiliteit 
en het Eigentijdse Leven van 
iedereen. Als ervaren mandataris 
ben ik fier om samen met deze 
ploeg mee vorm, inhoud en gestalte 
te geven aan de toekomst van onze 
mooie gemeente. 

Monique Van der Straeten
Schepen van Nederlands 
en Flankerend Onderwijs, 
Kinderopvang en Sociale Zaken 
Kandidaat Lijst W.E.M.M.E.L

EEN OPEN 
LIJST VOOR 

IEDEREEN

•	 warme maaltijden aan huis voor zieken of senioren
•	 mindermobielencentrale
•	 tewerkstelling van leefloners 
•	 poetsdienst
•	 het Lokaal Dienstencentrum (LDC)
•	 ...

Met een groot hart voor wie het echt nodig heeft.
Het OCMW-team



Tijdens de voorbije legislaturen hebben onze mandatarissen 
op veel beleidsdomeinen de vinger stevig aan de pols 
gehouden. De hierbij opgedane ervaring en ‘savoir faire’ 
stellen wij ook in de toekomst graag te uwer beschikking. 
Onderwijs, veiligheid, financiën, ruimtelijke ordening, 
personeelszaken, infrastructuur en patrimonium, milieu, 
sport-, cultuur- en jeugdbeleid, openbaarheid van bestuur, 
samenlevingsopbouw. We zetten de afgelopen jaren mee 
onze schouders onder uiteenlopende beleidsdomeinen. 
Dat maakt dat de nieuwe Lijst W.E.M.M.E.L een sterk merk 
is dat bestuurskracht in zich draagt en heel wat kennis en 
kwaliteit te bieden heeft. Iets waar u allen recht op hebt. 

Van bij de start heerst er binnen onze lijst een grote 
eensgezindheid over de aanpak, het verkiezingsprogramma 
en de doelstellingen voor het volgende gemeentebestuur. 
We nodigen u dan ook van harte uit om ons de komende 
maanden nauwgezet in de gaten te houden. En dat niet 
alleen via de aanplakborden en verkiezingsfolders. Bezoek 
zeker onze website en ontdek zo waar de Lijst W.E.M.M.E.L 
voor staat. Is er iets niet duidelijk, is er iets voor verbetering 
vatbaar of hebt u vragen? Stel ze gerust, spreek ons aan 
en informeer ons. Gaandeweg krijgt u zo de kans om uw 
vertrouwen in onze lijst op te bouwen, te vernieuwen of te 
verstevigen. 

Walter Vansteenkiste 
Gemeenteraadslid
Lijsttrekker Lijst W.E.M.M.E.L

Au courant des législatures précédentes nos mandataires ont 
suivi de près les développements dans plusieurs domaines de 
la politique. L’expérience ainsi acquise et le savoir faire seront 
toujours à votre disposition. L’enseignement, la sécurité, 
les finances, l’aménagement du territoire, les affaires du 
personnel, l’infrastructure et le patrimoine, le sport, la culture 
et la jeunesse, la publicité de l’administration, la construction 
de la société. Les dernières années nous avons œuvré dans 
ces divers domaines de la politique.  C’est pour cette raison 
que la nouvelle liste W.E.M.M.E.L. représente une marque de 
garantie forte qui porte en elle la force de gérer; elle offre aussi 
bien connaissance que qualité, choses auxquelles vous avez 
tous droit.

Dès le départ il existe au sein de notre liste un large consensus 
sur l’approche, le programme des élections et les objectifs 
à atteindre de la future administration communale. C’est 
pourquoi nous vous invitons avec plaisir à nous observer de 
près durant les prochains mois. Ne le faites pas seulement 
en regardant les  panneaux et les tracts électoraux. Visitez 
notre site Internet et découvrez ainsi ce que représente la 
liste W.E.M.M.E.L.  Si quelque chose manque de clarté, est 
susceptible d’amélioration ou si vous avez des questions, 
posez-les nous, parlez-nous, informez- en -nous. Vous aurez 
ainsi l’occasion d’établir petit à petit votre confiance en notre 
liste, de renouveler cette confiance ou de la consolider!

Walter Vansteenkiste 
Conseiller communal
Tête de liste

TOUJOURS PRET 
A ÉCOUTER VOS 
SUGGESTIONS

ALTIJD  
BEREIKBAAR  
VOOR UW 
SUGGESTIES



Mener une politique envers les enfants 
et la jeunesse ne se limite pas au 
support logistique et à l’organisation 
d’activités. Soigner la jeunesse se traduit 
par chaque décision prise, chaque 
règlement rédigé et chaque euro investi 
dans la commune. La jeunesse en avant, 
les wemmelois du futur.

A comprehensive youth and children 
policy should be about of more than just 
logistical support and the organisation 
of activities. Every decision and every 
EURO invested in our community 
should reflect the importance we attach 
to our youth and children. The future of 
Wemmel belongs to its youth. Let them 
make their own choices.

Zelfbewuster dan ooit tevoren weten kinderen en jongeren bijzonder goed waarvoor 
ze staan en wat ze willen. Een leuke job, een eigen woning, maar vooral een fijne 
plek om te leven. En dat het liefst in een bruisende gemeente met veel speelruimte, 
een groene omgeving en veilig verkeer. Thuis, op school of in een van de vele jeugd-, 
sport- en cultuurverenigingen praten de jongeren over die toekomst. 

‘Zal ik in Wemmel kunnen blijven wonen? Hoe lang ben ik later onderweg naar het 
werk? Hoe combineer ik dit met mijn gezin? Is er voor mijn kinderen plaats in het 
kinderdagverblijf en in de scholen? Hebben we een vaste ontmoetingsplek om onze 
vrije tijd in door te brengen en is er ruimte om te fuiven? Is het engagement van de 
vrijwilligers van vandaag er morgen ook nog?’ 

Fundamentele vragen waarop de antwoorden vervat zitten in een van de belangrijkste 
kerntaken van een gemeentebestuur: het uitbouwen van een kwaliteitsvol jeugdbeleid. 
Beleid voeren voor kinderen en jongeren stopt niet bij het verlenen van logistieke 
steun en het organiseren van activiteiten. Aandacht voor jeugd vertaalt zich in 
elke beslissing, in elk reglement en in elke euro die geïnvesteerd wordt in de 
gemeente. Jeugd aan zet, de Wemmelaars van de toekomst. 

Wies Herpol 
Kandidaat Lijst W.E.M.M.E.L

HET WEMMEL VAN MORGEN,DAAR 
IS DE JEUGD VANDAAG MEE BEZIG

JEUGD  
AAN ZET

Ontdek alles over Lijst W.E.M.M.E.L  
www.wemmel.org

 V.l.n.r. Steve Goeman, Matthieu Meunier, Wies Herpol, Lien Tilley en Jill Debraekeleer


