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Lijst W.E.M.M.E.L 
overlegt, beslist 
en voert uit

La liste W.E.M.M.E.L veut s’exprimer claire-
ment sur le trajet à suivre après les élections 
communales. Il est absolument nécessaire 
de prévoir, pour les six années à venir, un 
plan politique réaliste sans vagues promes-
ses et sans avancer des idées non réalisa-
bles. A cette fin il faut disposer de struc-
tures de concertation bien développées 
auxquelles aussi bien les citoyens, les élus 
que l’administration puissent participer. Une 
communication correcte, ouverte et honnête 
est d’une grande importance. Il faut regar-
der au-delà de nos frontières communales 
et s’efforcer de mieux faire concorder no-
tre fonctionnement avec celle de la région. 
Wemmel se trouve actuellement  dans un 
certain isolement. Nous sommes comme 
l’étranger qui ne trouve nulle part vraiment sa 
place. En travaillant ensemble et en partage-
ant notre expérience nous en arriverons sans 
aucun doute à de nouvelles idées. Un bel 
exemple est la zone de police AMOW. Afin d’ 
augmenter le sentiment de sécurité une col-
laboration poussée avec le corps policier est 
indispensable. Le développement du service 
communal des gardiens de la paix est éga-
lement nécessaire. Il n’y a pas de doute que 
nous trouverons de bonnes solutions par la 
concertation.

De Wemmelaar heeft een aparte, maar charmante levensstijl. Zowel ruimtelijk als qua bevolkings- 
samenstelling is onze gemeente erg divers. Die diversiteit, die u trouwens terugvindt in de samen-
stelling van onze eenheidslijst, moet haar weerslag hebben op het gevoerde beleid. Vooral de 
laatste jaren is immers te veel energie verloren gegaan aan communautaire beslommeringen. 

Als Lijst W.E.M.M.E.L willen we duidelijke taal spreken over het te volgen traject na de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Geen vage beloftes of onrealiseerbare ideeën. Wij menen dat het 
belangrijk is om even stil te staan, alvorens vooruit te blikken. Daarvoor is een realistisch beleids- 
en beheersplan voor de komende zes jaar absoluut noodzakelijk. In het verleden werden er 
veel te veel geïsoleerde initiatieven genomen die van weinig visie getuigden. Beslissingen werden 
met de natte vinger genomen, zonder echt na te denken over de financiële gevolgen of invloed op 
lange termijn. Dat maakt meteen ook dat de financiële reserves in Wemmel praktisch op zijn. Een 
efficiënter financieel beleid is nodig.

Een langetermijnplanning opstellen kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor hebben we  
uitgebouwde overlegstructuren nodig, zowel met de burger, de verkozenen als de administratie. 
Ieders mening is belangrijk om te komen tot goed onderbouwde conclusies en maatregelen. Hierover 
correct, open en eerlijk communiceren is belangrijk. In een democratie is een transparant beleid 
noodzakelijk.

Laat ons ook over de gemeentegrenzen heen kijken en onze werking beter afstemmen op die 
van de regio. Wemmel verkeert momenteel in een isolement. We zijn de vreemde eend die nergens 
thuishoort. Door meer en beter samen te werken worden  kansen gecreëerd. Ervaring delen leidt tot 
nieuwe inzichten.  Een mooi voorbeeld hiervan is de politiezone AMOW. Om het veiligheidsgevoel te 
verhogen is onder andere een doorgedreven samenwerking met het politiekorps onontbeerlijk.  
Ook de verdere uitbouw van de gemeentelijke dienst gemeenschapswachten is een must.  
Door overleg komen we ongetwijfeld tot goede oplossingen.

Ambitieus? Jazeker.
Haalbaar?  Zeker wel! 
Met de volle inzet van al onze mensen én uw onontbeerlijke enthousiaste steun.
Geloof er in, wij geloven in u.

Walter Vansteenkiste
Huidig gemeenteraadslid
Lijsttrekker gemeenteraad - Lijst W.E.M.M.E.L

Gemeenteraad
1 Walter Vansteenkiste
2 Monique Van der Straeten
3 Koen Weemaes
4 Jacqueline Moreau
5 Raf De Visscher
6 Wies Herpol
7 Bert Vannieuwenhuyse
8 Veerle Haemers
9 Jan Verhasselt

10 Christine Van Cauwenbergh - 
Nijs

11 Marc De Groote
12 Marwa Kabbar
13 Steve Goeman
14 Matthieu Meunier
15 Alba Morganti
16 Bart Van Mol
17 Linda Van Belle
18 Christiane Lebeau -  

De Meyer
19 Maryla Brusselmans
20 Paul Desmet
21 Jill Debraekeleer
22 Paula De Visscher -  

Van den Heuvel
23 Monique Froment
24 Herman Vander Voorde
25 Marcel Van Langenhove

V.l.n.r. Matthieu Meunier, Jacqueline Moreau, Steve Goeman, Walter Vansteenkiste, Marcel Van Langenhove, Raf De Visscher

Lees meer binnenin



Goed bestuur  
begint bij een goed  
financieel beheer

Om een goede politiek te kunnen voeren voor de Wemmelaars, 
moeten in eerste instantie de gemeentefinanciën gezond zijn. Een 
gemeentelijke begroting creëren met zo veel mogelijk budgettaire 
ruimte, is echter een complexe oefening. De genomen maatregelen 
moeten zich vertalen in een goed evenwicht tussen inkomsten en 
uitgaven. Vanaf 2014 leggen de Vlaamse overheid en Europa ons 
nieuwe en strengere richtlijnen op. Het spreekt voor zich dat we erover 
moeten waken dat we deze regelgeving nauwkeurig volgen en dat we 
onze diensten klaarstomen om de overstap vlot te maken.

Het personeelsbeleid heeft een grote invloed op de uitgaven van 
de gemeente. Daarom is het belangrijk dat de gemeentediensten zo 
efficiënt mogelijk kunnen werken en dat we het personeel zo optimaal 
mogelijk inzetten. Daarnaast moeten we rationeel gebruik maken van 
alle bestaande subsidiemogelijkheden, die in het verleden maar al te 
vaak niet werden benut. Zo bestaat er bijvoorbeeld het Agentschap voor 
de Infrastructuur van het Onderwijs (AGION). Deze instantie betaalt tot 
80 procent van de infrastructuurwerken aan de schoolbesturen terug. 
In het verleden werd hier te weinig beroep op gedaan. Dat maakt dat u 
en ik onnodig dubbel betalen. En dat mag niet meer gebeuren.

Gezonde financiën zorgen ervoor dat de belastingen niet meer 
moeten stijgen. Gelet op de financiële reserves die in Wemmel elk jaar 
slinken, staan we voor een belangrijke uitdaging om hierover te waken. 
Zo wordt u als Wemmelaar niet het slachtoffer, maar kunt u de vruchten 
plukken van het gezonde beleid dat uw gemeentebestuur voert. 

Koen Weemaes
Researcher Accounting & Finance - Vlerick Management School
Voorzitter N-VA-afdeling Wemmel
Derde plaats gemeenteraad - Lijst W.E.M.M.E.L

To balance a municipal budget is a complex and difficult exercise.  
It can only be concluded succesfully through a well thought out 
and disciplined approach. A sound and sustainable management 
of the financial means of Wemmel is therefore the only way to pur-
sue a set of policies for the benefit of all its citizens and -at the 
same time- to avoid additional taxes.

L’équilibre financier d’une commune est un exercice complexe 
et délicat qui ne s’obtient que par une stricte orthodoxie bud-
gétaire. C’est le seul moyen qui permet de mener une politique 
pour le bien de tous et d’éviter de nouvelles taxes à charge des 
Wemmelois. Je préconise donc avant tout une gestion financière 
saine.

Na een langdurig en moeilijk proces heeft de gemeenteraad het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) eindelijk goedgekeurd. 
De bedoeling is om nu aan de slag te gaan met de hierin voorgestelde 
prioriteiten. De eerste twee RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) zijn 
al opgestart, met als uitgangspunt: 

- de regularisatie van de zonevreemde sport- en recreatieterreinen
- het vergroten van het aantal kwalitatieve wooneenheden zonder bij 
te bouwen, maar gebruikmakend van de bestaande infrastructuur, 
volgens de regels van de Vlaamse wooncode. 

Concreet betekent dit laatste dat we in de toekomst niet zomaar 
kunnen bouwen buiten een woonzone. Het uitbreiden van het aantal 
woningen kan enkel nog binnen de vastgelegde woongebieden. 
Op die manier kunnen we de open ruimtes in Wemmel behouden. 

Wat hierbij aanleunt, zijn de prachtige plannen over de herinrichting 
van de dorpskern (kerk, gemeentehuis en park). Maar laat dit niet 
alleen een plan zijn. Als Lijst W.E.M.M.E.L willen we echt streven naar 
de realisatie van deze groene oase in het centrum. Dit betekent 
echter niet dat we de economische activiteit willen verwaarlozen. 
Ook winkels, bedrijven en kantoren verdienen een plaats in onze 
gemeente.

Tot slot. Het is belangrijk dat jong en oud de kans en het recht heeft 
om een woning te vinden in de eigen gemeente, volgens ieders 
behoefte en budget. Laat Wemmel een plaats zijn waar iedereen écht 
kan thuiskomen na een drukke werk- of schooldag.

Herman Vander Voorde
Huidige schepen van Ruimtelijke Ordening
24ste plaats gemeenteraad – Lijst W.E.M.M.E.L

Ligt u ook wakker 
van de Wemmelse 
open ruimte?



De afgelopen legislatuur is heel wat werk verricht op het vlak van 
kinderopvang en onderwijs. Maar er is nog veel werk aan de winkel. 

Lijst W.E.M.M.E.L wil tegemoetkomen aan de nieuwe regels die de 
overheid oplegt in verband met het uitbouwen van een gemeentelijk 
loket voor kinderopvang en het voeren van een verbeterd 
inschrijvingsbeleid in de basisscholen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk om over de hoge kwaliteit van de 
gemeentelijke kinderdagverblijven Snoopy en Snoopy+, die tevens 
veel succes kennen, te waken. Dat kan door permanente zelfevaluatie 
en het blijvend betrekken van ouders. Ook aandacht hebben voor 
nieuwe theorieën over de opvang en opvoeding van baby’s en peuters 
is noodzakelijk. 

Hoewel de binnenschoolse opvang en de vakantieopvang voor 
kinderen tussen 3 en 12 jaar volledig zijn uitgebouwd, staan ons nog 
enkele uitdagingen te wachten op het vlak van inschrijvings-, registratie- 
en prijzenbeleid. Wij vinden het belangrijk dat u uw kinderen vlot kan 
inschrijven, hun aanwezigheid goed kan opvolgen en gemakkelijk de 
opvangkosten kan betalen via een permanent raadpleegbare digitale 
factuur. Voorts willen we, in overleg met het lokaal overleg kinderopvang 
(LOK), de oprichting van een erkend en gesubsidieerd initiatief voor 
buitenschoolse opvang (IBO) grondig onderzoeken. Dergelijk initiatief 
zal de kostprijs voor de gemeente én de ouders aanzienlijk beperken. 
  

info@wemmel.org

V.l.n.r. Lien Tilley, Veerle Haemers, Jeannine Van Langenhove-Huygens, Christine Van Cauwenbergh-Nijs, Marwa Kabbar, Jacqueline Moreau, Paula De Visscher-Van den Heuvel,
 Monique Froment, Eliane Hulpiau-Van den Bossche, Monique Van der Straeten

Kinderopvang  
en onderwijs
daar begint het mee

In het gemeentelijke basisonderwijs speelt het informaticabeleid 
een steeds grotere rol. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij met 
Lijst W.E.M.M.E.L mee op de digitale kar springen. In overleg met de 
schoolraden willen we de visie op het zorgbeleid actualiseren en oog  
hebben voor de talen- en talentontwikkeling van onze kinderen.

Monique Van der Straeten
Huidige schepen van Nederlandstalig en flankerend Onderwijs 
en Kinderopvang
Tweede plaats gemeenteraad - Lijst W.E.M.M.E.L

Lijst W.E.M.M.E.L bestaat uit 35  
gemotiveerde en diverse kandidaten, 
onder wie 21 onafhankelijke kandidaten,  
5 Open VLD-ers, 4 N-VA-ers, 3 CD&V-
ers en 2 kandidaten voor Groen!.

La liste W.E.M.M.E.L.  est composée 
de 35 candidats divers qui sont très 
motivés et dont 21 sont indépendants, 5 
Open VLD, 4 N-VA, 3 CD&V et 2 Groen!.

The W.E.M.M.E.L list consists of  
35 highly motivated candidates coming 
from different ways of life: 21 indepen-
dent, 5 Open VLD, 4 N-VA, 3 CD&V and  
2 Groen! candidates.

www.wemmel.org



La liste W.E.M.M.E.L. s’engage :
- pour des soins à domicile étendus et des contacts sociaux avec les malades, les personnes 

âgées et leurs aidants-proches, un service de nettoyage et un service de courses, des repas 
chauds à domicile, le centre de services local, le transport de personnes à mobilité réduite

- pour le service de l’aide à l’emploi et de la médiation de dettes pour les personnes ayant un 
revenu d’intégration, proactif si possible

- pour des services plus étendus et plus accessibles (sociaux, juridiques,…)
- pour plus d’attention à la situation et aux besoins spécifiques des familles uniparentales
- pour une affectation juste et rationnelle des moyens disponibles
- …

Voilà déjà quelques points très importants qui auront toute l’attention de notre équipe CPAS complète, 
à réaliser en communication ouverte avec Wemmel. Nous espérons assurer le bien-être de chaque 
habitant de Wemmel sous la devise Votre bien-être. Notre souci. Vous y avez droit. 
Votre participation sera toujours appréciée.

Armand HERMANS
Directeur financier et administratif secteur soins aux personnes âgées, Emmaüs asbl
Administrateur-trésorier maison de repos et de soin Zoersel asbl
Tête de liste W.E.M.M.E.L - CPAS

7

Le CPAS à partir de 2013:  
pour ceux qui en ont vraiment 
besoin, sans distinction

Lijst W.E.M.M.E.L zet zich in voor:
- uitgebreide thuiszorg, ondersteuning en sociale contacten voor zieken,  

ouderen én hun mantelzorgers, een poets- en boodschappendienst, warme 
maaltijden, het Lokaal Dienstencentrum (LDC), vervoer voor personen met 
een beperkte mobiliteit

- hulp bij tewerkstelling en schuldbemiddeling voor leefloners, proactief waar 
mogelijk

- uitgebreidere en toegankelijkere dienstverlening (sociaal, juridisch…) 
- de specifieke situaties en noden van eenoudergezinnen
- rechtvaardige en rationele inzet van de beschikbare middelen
- …

Dit zijn alvast enkele zeer belangrijke aandachtspunten uit de toekomstplannen 
van onze voltallige OCMW-ploeg, te realiseren in Open Communicatie Met 
Wemmel. Graag willen we het welzijn van elke inwoner verzekeren onder het 
motto Uw welzijn, onze zorg. U hebt er recht op. Ook uw inbreng wordt steeds 
gewaardeerd.

Armand Hermans
Financieel en administratief directeur sector ouderenzorg, Emmaüs vzw
Bestuurder-penningmeester woon- en zorgcentrum Zoersel vzw
Lijsttrekker OCMW -  Lijst W.E.M.M.E.L

Het OCMW vanaf 2013:  
voor wie het écht nodig heeft,  
zonder onderscheid

1 Armand Hermans

2 Jeannine Van Langenhove - 
Huygens

3 Paul Van Den Brande

4 Eliane Hulpiau -  
Van den Bossche

5 Lien Tilley

6 Marc Joseph

7 Philippe De Man

8 Elsie Huybrechts

9 David Vits

10 Paula De Visscher -  
Van den Heuvel

11 Louis Waxweiler

OCMW

Welkom aan de 147 niet-Belgische 
Wemmelaars die er bewust voor 
kozen om tijdens de komende 
gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit 
te brengen in Wemmel. Indien u vragen 
heeft, kunt u steeds bij ons terecht via 
info@wemmel.org. Wij maken u graag 
wegwijs in de gemeente.

Lijst W.E.M.M.E.L bestaat uit 35 gemotiveerde en 
diverse kandidaten, waarvan 21 onafhankelijke 
kandidaten, 5 Open VLD-ers, 4 NV-A-ers, 3 
cd&v-ers en 2 kandidaten voor Groen!

Bienvenue aux 147 non Belges Wemmelois 
qui ont décidé de voter à Wemmel lors des 
prochaines élections communales. Si vous 
avez des questions, contactez-nous via 
info@wemmel.org. Nous y répondrons.

A warm welcome to the 147 non-Belgian 
Wemmelaars who have decided to vote 
in the next municipal elections. Don’t 
hesitate to contact us if you want more 
information (info@wemmel.org). We are 
more than happy to guide you through our 
wonderful municipality.


