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De besluitvorming op gemeenteniveau staat dicht bij de burger. Door op 
14 oktober uw stem uit te brengen, kan u mee de koers bepalen die uw 
gemeente vaart. Een transparant beleid uitbouwen, waaraan u maximaal 
kan participeren … Dat is waar W.E.M.M.E.L voor staat. En dat doen we 
graag met onderstaande standpunten in het achterhoofd.

•	 Onze toekomst ligt in Wemmel, niet in Brussel. Dus moeten we 
de Vlaamse wetgeving respecteren. Waarom al die verwijzingen naar 
Brussel en het Brusselse gewest en steeds opnieuw onze rug keren 
naar onze eigen regio? Daar hebben we niks aan. Laat ons uitgaan 
van de voordelen en stoppen met de vooroordelen. 

•	 Subsidies van hogere overheden zijn er om te gebruiken, niet om 
te negeren. De installatie van o.a. een gemeentelijke jeugd-, sport- 
en cultuurraad creëert financiële ademruimte voor de verenigingen 
en biedt mogelijkheden om infrastructuurproblemen (en die zijn er!) 
effectief aan te pakken. In andere gemeenten zijn deze ‘gemeentelijke’ 
adviesraden een evidentie. In Wemmel bestaan ze simpelweg niet.

•	 Verenigingen verdienen de nodige ondersteuning. Zij zijn het 
sociale bindweefsel. Zij kunnen mee een dorpsgevoel en de 
Wemmelse identiteit uitdragen, die jammer genoeg meer en 
meer verdwijnt. Anonimiteit leidt tot wantrouwen. Het is tijd om te 
investeren in vertrouwen, zodat we naar elkaar toegroeien in plaats 
van van elkaar te vervreemden.

•	 Culturele en taalkundige verscheidenheid is een pluspunt 
en moet zo ook uitgedragen worden. Voor welk initiatief zou u in 
Wemmel buitenkomen? Wat mist u in onze gemeente? Vertel het ons, 
wij luisteren en maken alles bespreekbaar.

•	 Meer en betere speelruimte voor kinderen, het behouden van het 
jeugdhuis voor jongeren, kwalitatieve kinderopvang, een goed 
uitgebouwd onderwijs, activiteiten en faciliteiten voor de derde 
leeftijd, een groene oase in het centrum door het realiseren van 
de plannen rond de herinrichting van de kerk, het park en de 
omgeving van het gemeentehuis, het heraanleggen van de Markt, 
fietspaden op de belangrijkste invals- en doorgangswegen …
Wemmel moet meer dan een verkeersknooppunt zijn. 

•	 Ook de veiligheid moeten we in het oog houden. Dat kan door te 
investeren in de wijkwerking en meer ‘zichtbaar’ blauw op straat. 
De samenwerking met de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-
Opwijk-Wemmel) optimaliseren is belangrijk. Elke wijk of straat heeft 
een eigen verhaal. Laat ons dat verhaal ontcijferen en zoeken naar 
concrete oplossingen, specifiek voor elke buurt.

•	 We leven in een mooie gemeente met een waardevol patrimonium. 
Dat moeten we bewaren. Net als het feit dat we moeten investeren 
in woongelegenheden volgens elk budget.

•	 Met steeds in het achterhoofd … de financiële mogelijkheden in 
onze gemeente. Het is geen geheim meer dat de financiële reserves 
slinken. Uitgaven moeten grondig afgewogen worden. Uw geld goed 
besteden, zonder opnieuw een belastingsverhoging door te 
moeten voeren, is onze grootste zorg. 

Ambitieus? Jazeker. Haalbaar? Zeker wel. 
Geloof er in, wij geloven in u.

Kandidaten W.E.M.M.E.L

Waarom kiezen voor  
lijst W.E.M.M.E.L?

•	 Notre avenir se situe à Wemmel, non ailleurs. Nous devons 
respecter la législation de notre région. Pourquoi toujours 
ces yeux doux vers d’autres régions ? Cette attitude nous 
désole. Mettons de côté nos préjugés et envisageons plutôt 
les avantages .

•	 Les subsides des instances supérieures sont là pour être 
utilisés. La création, entre autres, d’un conseil communal de 
la jeunesse, des sports et de la culture permet d’octroyer un 
soutien financier substantiel aux différentes associations et de 
trouver des solutions durables aux problèmes d’infrastructure 
qu’il est impossible de continuer à nier. Ces conseils 
consultatifs sont l’évidence même. A Wemmel par contre, ils 
sont simplement inexistants. 

•	 Les associations méritent tout notre soutien. Elles forment 
la véritable toile sociale. Elles sont les véritables moteurs de 
l’esprit de village et peuvent redynamiser l’identité Wemmelloise 
qui est en disparition. L’anonymat mène à la méfiance. Il est 
grand temps d’investir dans la confiance, cela nous permettra 
d’enfin fraterniser au lieu de se considérer l’un l’autre comme 
des frères ennemis.

•	 La diversité culturelle et linguistique est un atout et doit 
être considérée comme telle. Nous sommes tous égaux. 
Nous devons apprendre à mieux nous connaître et chercher 
et rechercher activement des manières pour réaliser cette 
entente. Quelles activités pourraient vous séduire et vous 
inciter à sortir ? Qu’est-ce qui, selon Vous, fait défaut dans 
notre commune ? Dites le nous, chez nous vous serez écoutés. 
Tout est envisageable.

•	 Plus de plaines de jeux et de meilleurs espaces récréatifs 
pour les enfants, la conservation de la maison de jeunes, 
des crèches de qualité, un enseignement moderne et 
performant, des activités et des lieux de rencontre pour 
les seniors, un poumon vert, un oasis de calme au centre 
de la commune en réalisant les plans d’embellissement 
autour de l’église, le parc et la maison communale, le 
réaménagement de la place du marché, des pistes cyclables 
sur les principales voies d’accès et de transit … Wemmel 
doit être plus qu’une zone de circulation problématique.

•	 Votre sécurité; notre soucis, en investissant d’avantage dans 
la vigilance de quartier et en favorisant la présence bleue dans 
nos rues. Il est important d’optimaliser la coöpération   avec 
la zone de police. Chaque quartier rencontre des problèmes 
spécifiques. Essayons de les cerner et de trouver des solutions 
efficaces et adaptées à chaque quartier.

•	 Nous vivons dans une merveilleuse commune avec un 
patrimoine précieux. Nous devons préserver cette richesse. 
Prévoyons aussi les habitations accessibles à tous les 
budgets.

•	 Ne perdons surtout pas de vue les aspects financiers de 
notre commune. Il est de notoriété publique que nos réserves 
financières communales fondent. Les dépenses doivent être 
soigneusement évaluées. C’est pourquoi notre plus grand 
souci est de rentabiliser et d’investir votre argent sans avoir à 
vous faire subir des nouvelles augmentations d’impôts.

Ambitieux? Oui. Faisable? Certainement.  
Croyez-y, nous croyons en vous.

Les candidats de la liste W.E.M.M.E.L

Pourquoi voter pour 
la liste W.E.M.M.E.L?



Pourquoi voter pour 
la liste W.E.M.M.E.L?
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Walter 
Vansteenkiste

Walter, voorzitter van de vzw Wemmel Sport. ‘Zes jaar lang ijverden we 
voor hoogstnoodzakelijke infrastructuurwerken aan de sporthal zoals de 
aanpassing van de douches, maar nooit hebben we de nodige middelen 
gekregen.’

Overleg,  
beslis en voer uit

Man van Els Van Lierde
Papa van Ines (24), Christiaan (22), Anna (14) en Astrid (11)
Werk: zelfstandig thuisverpleegkundige
Actief in de Wemmelse politiek sinds 2006
Politieke ervaring: 6 jaar gemeenteraadslid, 6 jaar voorzitter 
van de gemeenteraadscommissie financiën, 6 jaar voorzitter 
van de vzw Wemmel Sport, 2 jaar voorzitter van het plaatselijk 
werkgelegenheidsagentschap (PWA) 
Actief in KVK Wemmel, wielerclub Vrienden van ’t Kapelleke, 
werkgroep HH-festival en Grote Prijs van Wemmel

Jong en oud, nieuwelingen en ervaringsdeskundigen. Lijst W.E.M.M.E.L 
mengt leergierigheid en gretigheid met kennis en ervaring. Wij zijn samen 
één in diversiteit. Vol enthousiasme gaan we voor een beleid waarin u 
zich als burger kan terugvinden.  Dat u zich betrokken voelt, is voor ons 
zeer belangrijk. 

Een goed algemeen beleid is de essentie van de gemeentepolitiek. 
Om hiertoe te komen, moeten we de krijtlijnen uitzetten in een 
meerjarenplan. Dit moet rekening houden met de volgende peilers:

•	 Duidelijke overlegstructuren waarin Wemmelaars, medeverko-
zenen en gemeentediensten een plaats krijgen, zodat iedereen 
zich betrokken voelt bij het volledige proces.

•	 Correcte en open informatieverstrekking, omdat u als burger 
het recht heeft om te weten waar uw gemeente haar schouders 
onder zet. Verborgen agenda’s horen hier niet thuis. Wij staan voor 
een transparant beleid.

•	 Een planmatige besluitvorming, waarin we stap voor stap keuzes 
maken en prioriteiten durven stellen. Hiervoor is politieke moed 
nodig. Zo vermijden we dat projecten op de lange baan worden 
geschoven. 

•	 Het financiële luik moeten we constant in het achterhoofd 
houden. Net als alle mogelijke subsidiëringsmogelijkheden 
vanuit de (hogere) overheden. Wemmel heeft recht op bepaalde 
subsidies van  verschillende andere overheden . Het huidige 
bestuur weigert echter om hierop in te tekenen. Waarom zouden 
we geen gebruik maken van alle mogelijke subsidiekanalen? 
Onder meer onze jeugd- en sportinfrastructuur zouden er enorm 
op vooruit gaan.

Persoonlijk wil ik mij ook extra inzetten voor jeugd, veiligheid, 
personeelsbeleid en gemeentefinanciën. Omdat ik geloof dat hier nog 
heel wat werk aan de winkel is.

Vanuit lijst W.E.M.M.E.L kan u rekenen op een flinke dosis politieke moed, 
onontbeerlijk voor wie een consequent beleid wil voeren. 

Kandidaten gemeenteraad - W.E.M.M.E.L

Jeunes et moins jeunes, nouveaux venus et chevronnés. La liste 
W.E.M.M.E.L. est un mélange de personnes avides d’apprendre 
et de d’autres ayant la connaissance et l’expérience. Pleins 
d’enthousiasme nous nous engageons à mener une politique 
dans laquelle vous vous retrouverez en tant que citoyen. Une 
bonne politique générale est l’essence même de la politique 
communale. Afin d’y arriver, il faut tracer les lignes de force dans 
un plan pluriannuel comportant des structures de négociation 
claires et nettes dans lesquelles les wemmelois, les élus  et les 
services communaux trouvent leur place. Très importants aussi : 
une communication  correcte et franche sans calendrier secret et 
la prise en charge systématique des projets en tenant compte des 
possibilités financières. Nous voudrions également faire usage 
au maximum des subventions mises à notre disposition par les 
autorités supérieures. Wemmel se situe en Flandre. Pourquoi 
n’utiliserions-nous pas toutes les subventions auxquelles nous 
avons droit ? C’est pour cela que nous payons des contributions 
et l’infrastructure communale, aussi bien celle pour les jeunes 
que celle pour le sport, s’en  trouverait fortement améliorée. 
Avec la liste W.E.M.M.E.L. vous pouvez compter sur une dose 
considérable de courage politique, indispensable pour ceux qui 
désirent mener une politique cohérente.
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Monique 
Van der Straeten

2

Krachtig  
en integer  
besturen

Monique (in het midden) met enkele vrouwelijke kandidaten aan de gemeentelijke basisschool. 
‘Als ervaren mandataris vind ik het belangrijk om nieuwe kandidaten te ondersteunen en te coachen in hun engagement.’

Voor de zevende keer ben ik kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Wemmel. Mijn 
keuze voor lijst W.E.M.M.E.L is evident en logisch. Aan de basis ligt de politieke impasse van de 
Lijst Burgemeester tijdens de afgelopen drie jaar. Een situatie die leidde tot weinig samenhangende 
beslissingen, tot prestigeprojecten en bij uitstek tot standpunten die soms rechtstreeks, maar vooral 
onrechtstreeks aanstuurden op de aanhechting van Wemmel bij het Brussels hoofdstedelijk 
gewest. Een aanhechting waarop de Wemmelaars volgens mij niet zitten te wachten.
 
Met de ruime politieke ervaring en de permanente vrije tijd waarover ik binnenkort beschik, wens ik 
Wemmel krachtig en rechtvaardig te besturen. Naast mijn passie voor kinderopvang en onderwijs 
zou ik me tijdens de volgende legislatuur graag toeleggen op de gemeentelijke financiën. Onze 
geldmiddelen zullen meer en meer onder druk komen te staan, onder andere door de nieuwe 
financiële verplichtingen die de hogere overheid aan de gemeenten oplegt. Zo moeten we vanaf 
2014 hogere bijdragen voor de pensioenen van het personeel en de politie betalen, zijn er de 
opgelegde quota voor sociale huisvesting en noem maar op. Het onder controle houden van de 
uitgaven en het maken van doordachte beleidskeuzes, zonder te raken aan de kerntaken en de 
maatschappelijke opdracht van de gemeente, worden een belangrijke uitdaging. Daar wil ik graag 
mijn schouders onder zetten.

A la base de mon choix en faveur de la liste 
W.E.M.M.E.L. il y a l’impasse politique dans 
laquelle est tombée la Liste du Bourgmestre 
durant les trois dernières années. Celle-ci 
à crée une situation dans laquelle ont été 
prises des décisions très peu cohérentes, et a 
mené à des projets de prestige et des points 
de vue qui visaient parfois directement, mais 
surtout indirectement le rattachement de 
Wemmel à la Région de Bruxelles Capitale. 
Pour ma part la plupart des Wemmelois ne 
sont pas favorables à un tel rattachement.
Pendant la prochaine législature je voudrais 
non seulement me consacrer à ma passion 
pour la garderie d’enfants et l’enseignement, 
mais aussi aux finances communales. 
Maîtriser les dépenses et faire des choix 
politiques mûrement réfléchis, sans toucher 
aux  tâches fondamentales et à la mission 
sociale de la commune, cela représente pour 
moi un défi important.

Vrouw van Chris Verhaegen
Mama van Elke en Barbara Verhaegen
Werk: onderwijsinspecteur in het secundair onderwijs
Actief in de Wemmelse politiek sinds 1976
Politieke ervaring: 30 jaar gemeenteraadslid, waarvan nagenoeg 10 jaar als schepen
Actief in de sociaal culturele vereniging van Vlaamse liberale vrouwen en in gymclub 
Sportievak als stichter en voorzitter
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Koen 
Weemaes

3
Koen, te midden van het groen. ‘Omdat goed besturen ook betekent dat 
we ons leefmilieu op een verantwoorde manier moeten beschermen.’

Nu de ergste economische crisis sinds tachtig jaar heeft toegeslagen en 
onze huidige generatie politici budgettaire fouten blijven maken, wil ik niet 
langer aan de zijlijn staan. In Wemmel werd de volledige spaarpot die de 
vorige generaties beleidsmakers hadden opgebouwd in één legislatuur van 
tafel geveegd. Gevreesd wordt dat na de verkiezingen, als de reserves 
helemaal opgebruikt zullen zijn, de gemeentebelastingen opnieuw stijgen. 

Ik wil mij inzetten voor gemeentefinanciën die in evenwicht zijn, zonder 
de belastingen te verhogen. Op dit moment kiest de huidige meerderheid 
om niet in te tekenen op bepaalde inkomsten (subsidies) van de (Vlaamse) 
overheid. Uiteindelijk zullen het de Wemmelaars zijn die hier, via nieuwe 
belastingen, het slachtoffer van worden. 

Het is tijd voor een goed bestuur met gezond boerenverstand. Het heeft 
geen zin om studies uit te voeren als we er toch niets mee doen. Laat 
ons stoppen met prestigeprojecten of moties te stemmen die niets met 
Wemmel te maken hebben. Onze toekomst ligt hier in Wemmel, niet in 
Brussel.

Goed bestuur
Werk:  researcher Accounting & Finance, Vlerick Business School
Politieke ervaring: Voorzitter N-VA afdeling Wemmel 
Actief in Aiesec Alumni, Mensa, WWF. Gewezen leider scouts 
Ruusbroeck.

4
Jacqueline aan vijver Balcaen. ‘Mensen helpen is mijn tweede natuur.’

Jacqueline 
Moreau
Een luisterend oor voor iedereen

Vrouw van Frederick Vanden Bossche
Mama van Nico Schutz (33)
Werk: Verantwoordelijke voor  dienstenchequesbedrijf Apollo
Politieke ervaring: zes jaar gemeenteraadslid
Actief in wielertoeristenclub TCT Wemmel (voorzitter), Wemmelse 
vissers (bestuurslid). Helpende hand in andere verenigingen.

Lijst W.E.M.M.E.L is er voor iedereen. Vandaar ook mijn keuze om deze 
lijst te steunen. Gedaan met het kiezen voor eigen belangen. Hier staat de 
bevolking centraal, wie hij of zij ook is. Ik sta klaar voor jongeren, volwas-
senen, ouderen en mensen met een beperking. 

Als ik op uw stem mag rekenen, zet ik mij met plezier in voor een proper 
Wemmel, maar ook sport, cultuur, jeugd en het bouwen aan een fijne 
samenleving voor iedere inwoner van Wemmel liggen me nauw aan het 
hart. Omdat ik het belangrijk vind dat u zich goed voelt in onze gemeente.

La liste W.E.M.M.E.L. s’adresse à tous. C’est pourquoi je la soutiens. Il 
faut en finir de servir ses intérêts propres. La population est au centre 
de l’intérêt, sans distinction. Je suis prête à aider les jeunes, adultes, 
personnes âgées et moins valides. 
Si vous m’accordez votre voix je voudrais m’engager à faire de 
Wemmel une commune propre. Le sport, la culture, la jeunesse me 
tiennent à cœur, mais mon but principal est de construire une société 
agréable pour chaque habitant de Wemmel. Parce qu’il m’importe que 
vous vous sentiez bien dans notre commune.
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Raf 
De Visscher

Vriend van Veerle
Werk: service engineer
Actief in de Wemmelse politiek sinds 2006
Politieke ervaring: voorzitter lijst W.E.M.M.E.L sinds 2010,  
6 jaar gemeenteraadslid, bestuurder vzw Wemmel 
Sport, bestuurder vzw Pro Humanitate, voorzitter van de 
beheerscommisie van Wemmelse natuurreservaten
Actief in Wemmelse verenigingenquiz (mede-organisator),  
HH-festival (mede-organisator), wielerclub Wemmel (lid), NCRW 
(erelid), JH Barcode (lid) schoolraad Sint-Jozefsschool (lid)

Raf met zijn vader en enkele vrienden aan Beverbos. ‘Er zijn voor iedereen 
betekent niet dat we bepaalde doelgroepen mogen negeren. Iedereen is 
iedereen, zonder onderscheid.’

Dynamisch en met visie

Zes jaar geleden stapte ik in de politiek omdat ik actief wilde reageren 
tegen het onrecht in onze gemeente. Van 2000 tot 2006 was ik voorzitter 
van de Wemmelse jeugdraad, maar de gemeente toonde geen enkele 
interesse in de Wemmelse jeugd. Als voorzitter nodigde ik steeds de 
toenmalige schepen van jeugd (nu de huidige burgemeester) uit op onze 
vergaderingen, maar op enige participatie en steun van zijn kant konden 
we nooit rekenen. Dat de huidige meerderheid de jeugdraad nog steeds 
niet erkent, stemt mij ook vandaag droevig.

Door de vijfde staatshervorming in 2001 kwam het toezicht op de 
gemeentebesturen onder de bevoegdheid van de gewesten. Sindsdien 
is Vlaanderen onze toezichthoudende overheid.  Maar de huidige 
meerderheid in onze gemeente steekt er veel energie in om dit niet te 
aanvaarden. Zo worden subsidiekanalen vanuit Vlaanderen bewust 
genegeerd, terwijl u hier wel belastingen voor betaalt. Wie zijn wij om 
de staathervorming in vraag te stellen als die wordt goedgekeurd met een 
tweederde meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep?

Laat ons al die energie liever in de noden van de Wemmelaars steken. 
Alleen op die manier zal er iets positiefs veranderen in deze gemeente. 
Stop alstublieft met het bewust doodzwijgen van bijvoorbeeld GC de 
Zandloper zoals dat het geval was in de powerpointpresentatie voor de 
nieuwe inwoners en werk eigen initiatieven zoals een jongerendag niet 
tegen door de activiteit niet te vermelden in de Wemmel Info. Wees fier op 
alle initiatieven die er in onze gemeente zijn en stop met het steeds 
opnieuw negeren van bepaalde evenementen uit communautaire 
overwegingen. Daar ligt de bevolking niet wakker van.

De volgende zes jaar wil ik mij inzetten  voor u, en voor de mobiliteit in 
onze gemeente. Als we zo doorgaan, neemt koning auto steeds meer de 
bovenhand. Wemmel verdient meer te zijn dan een afrit op de autostrade 
die je graag snel voorbijrijdt. We moeten investeren in leefbare ruimtes 
waar iedereen op adem kan komen na een drukke werk- of schooldag.

Wies: ‘De doorgang aan afrit 8 en het gebrek aan fietspaden, zoals op de 
Limburg Stirumlaan, zijn een doorn in het oog van vele Wemmelaars.’ 
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Wies 
Herpol

Onze gemeente evolueert, fel en snel. Het bevolkingsaantal stijgt, de 
samenstelling verandert en vele inwoners verhuizen. Naast veilig en 
vlot verkeer, open en groene ruimte en betaalbaar wonen, wil ik meer 
investeren in cultuur, jeugd en sport en in initiatieven die het dorpsgevoel 
aanwakkeren.

Als voorzitter van Jeugdraad Wemmel trok ik meermaals aan de alarmbel 
voor het chronisch uitblijven van een degelijke ondersteuning van het 
verenigingsleven. Dat het gemeentebestuur er doelbewust voor kiest om 
geen gemeentelijke jeugd-, sport- of cultuurraad op te richten en daardoor 
subsidies mist, ook voor (nieuwe) infrastructuur, is onbegrijpbaar. Het is 
tijd om hier verandering in te brengen, zodat de hardwerkende vrijwilligers 
de steun krijgen die ze verdienen. 

Van jongs af aan ben ik gehecht aan onze gemeente. Gedreven en 
vol inzet wil ik graag meeschrijven aan een nieuw Wemmels verhaal.  
Een bestuur dat voor elke inwoner leest als een open boek.

6 uitdagingen waar ik me concreet voor wil engageren. Jeugd aan zet, de 
Wemmelaars van de toekomst.

Website: www.wiesherpol.be

Van en voor  
Wemmel

Werk: parlementair medewerker in het Vlaams Parlement
Actief in zaalvoetbalclub Daring United (speler en voorzitter), 
werkgroep Grote Prijs van Wemmel – zeekistenrace (coördinator), 
Wemmelse sportraad (lid), NCRW (lid), jeugdhuis Barcode (lid)
Was actief in jeugdraad Wemmel (ex-voorzitter)
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Bert 
Vannieuwenhuyse

Bert met zoon Roman aan GC de Zandloper. 
‘Cultuur neemt een centrale plaats in mijn leven in.’

Samenwerken is een van de grootste uitdagingen voor onze gemeente. 
Daar wil en kan ik, als bruggenbouwer die steeds op zoek gaat naar het 
compromis, een rol in spelen. Voor mij is het resultaat belangrijker dan de 
persoon, de partij of de politicus. 

Een van de grootste uitdagingen is mobiliteit. De zwakke weggebruiker is 
in Wemmel op veel plaatsen weinig of niet beschermd. Een comfortabele 
en goede infrastructuur met veilige voetpaden, oversteekplaatsen en 
fietspaden, daar streef ik naar.

Daarnaast is het belangrijk dat Wemmel, in de schaduw van zijn grote 
kosmopolitische broer, zijn eigen karakter bewaart als vriendelijke en 
gastvrije gemeente. Ook aandacht hebben voor een groen en duurzaam 
beleid voor zichzelf (de overheid) en voor de burger is wenselijk. Op 
energievlak kan er volgens mij ook nog veel gebeuren. Laten we Wemmel 
samen klaarstomen voor een groene toekomst.

Ten slotte is er ongetwijfeld nog wat plaats voor nieuwe culturele initiatieven 
en extra zuurstof voor bestaande verenigingen. Cultuur is het cement dat, 
over de verschillen heen, mensen dichter bij elkaar kan brengen. Ik wil 
graag meewerken aan een beleid dat ervoor kiest om lokale verenigingen 
te ondersteunen. Zo kunnen zij zich ten volle ontwikkelen en krijgen ze de 
kans om nieuwe projecten op te zetten.

Wij zijn Wemmel, c’est nous

J’ai l’ambition de réaliser à Wemmel une infrastructure confortable 
et adéquate avec des trottoirs sûrs, des passages pour piétons 
et des pistes cyclables. Il est en outre important que Wemmel, à 
l’ombre de Bruxelles, garde son caractère propre de commune 
charmante et accueillante. Il faut être attentif à une politique verte 
et durable aussi bien en ce qui concerne l’autorité que le citoyen. 
Soutenir la vie culturelle locale est également important. La culture 
est en effet le ciment qui peut réunir les habitants au-delà de leurs 
différences.

Man van Karoo Beheydt 
Papa van Nina (8), Roman (6), Aza (3) 
Werk: acteur/theatermaker 
Vrije tijd: nadenken, niks doen, een boekje lezen, Britse series kijken
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Veerle op de fiets in het centrum. ‘Meer en betere fiets- en voetpaden zijn 
nodig voor de veiligheid van onze kinderen.’

Veerle 
Haemers

Vrouw van Jérémie Godu
Mama van Boris (9), Thor (8), Igor (6), Nore (3)
Werk: bediende
Actief in ouderraad Sint-Jozefsschool
Vrije tijd: lezen

Als mama van vier kinderen ben ik begaan met de verkeersveiligheid in 
onze gemeente. Ik vind het dan ook belangrijk dat we tijdens de volgende 
legislatuur extra aandacht besteden aan veilige fiets- en voetpaden en 
aan goed zichtbare oversteekplaatsen. Investeer ook in fietsrekken aan 
bijvoorbeeld de markt of in leuke pleintjes in het straatbeeld. Zo stimuleer 
je de mensen om echt naar buiten te komen en niet snel weer in de auto en 
in de anonimiteit te verdwijnen. 

Aangezien vele ouders voltijds werken, is opvang voor de kinderen vinden 
vaak een probleem. Daarom is het noodzakelijk om kwalitatieve kinder-
opvang aan te bieden. En dit niet alleen voor en na de school, maar ook 
tijdens de vakantie. Steun hierbij ook verenigingen of sportclubs om kam-
pen uit te bouwen waar onze kinderen naar hartelust kunnen ravotten. Het 
is jammer dat het voor bepaalde verenigingen telkens weer een strijd is om 
gemeentelijke lokalen te kunnen gebruiken voor hun werking. 

Samen met lijst W.E.M.M.E.L wil ik meewerken aan een positief verhaal 
over de taalgrenzen heen. Als taalgemengd gezin kiezen wij er bewust 
voor om onze kinderen in twee talen op te voeden. Taal vormt voor ons 
geen barrière. Het is net een kans. 

En tant que maman de quatre enfants, la sécurité routière est un point 
essentiel dans mon programme. Il est important de porter une atten-
tion spéciale à de bonnes pistes cyclables, de bons trottoirs et des 
passages pour piétons bien visibles. Investir sans réserve dans des 
garderies d’enfants de qualité, aussi bien pour l’accueil des enfants 
avant et après l’école et pendant les vacances, peut rassurer les pa-
rents qui travaillent.  En joignant la liste W.E.M.M.E.L je veux con-
tribuer à une histoire positive au-delà des barrières linguistiques. La 
langue ne forme pas une barrière, mais une opportunité.

Wemmel in de Rand.  
Niet aan de zijkant
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Jan 
Verhasselt

Jan in de tuin. ‘Een groen en proper Wemmel ligt mij nauw aan het hart.’

Werk: voormalig zelfstandig huisschilder en behanger
Actief in de Wemmelse politiek sinds 1970 
Politieke ervaring: ononderbroken gemeenteraadslid sinds 1988. 
Drie jaar schepen van Milieu, van Preventie en Bescherming  op 
het Werk  en van Begraafplaatsen. Zes jaar lid van de politieraad 
AMOW en van de raad van bestuur van de intercommunale 
HAVICREM (beheer crematorium Vilvoorde).
Actief in zwemclub ‘de durvers’ (medeoprichter), lid van 
verschillende Wemmelse verenigingen zoals Okra, Pasar en 
wielerclub ’t Kapelleke.

Ik hoop mijn jarenlange politieke ervaring als gemeenteraadslid en schepen 
ten dienste te kunnen stellen om mee te werken aan de uitbouw van het 
nieuw op te richten intercommunaal crematorium in Zemst. Daarnaast 
wil ik mee het milieu-en veiligheidsbeleid in de goede richting sturen 
en helpen in het creëren van een gunstig klimaat voor de Wemmelse 
zelfstandigen. Mijn keuze voor lijst W.E.M.M.E.L is evident. Het is voor 
mij de enige lijst die met dynamisme en ervaring in staat is om Wemmel 
positief te veranderen.

Open,  
eerlijk en Vlaams

Christine 
Van Cauwenbergh-Nijs

Vrouw van Pierre Van Cauwenbergh (secretaris wielerclub  
’t Kapelleke en ex-bestuurder KVK Wemmel)
Mama van Christophe (39) - bouwkundig tekenaar in Wemmel
Werk: op pensioen, maar 43 jaar werkzaam geweest als 
bediende bij Rodania
Actief in wielerclub ’t Kapelleke Wemmel  
en ex-kantinehouder KVK Wemmel 

Samen met lijst W.EM.M.E.L wil ik naar jong en oud luisteren om hun 
idealen mee te helpen realiseren. Ik focus me hierbij zowel op jongeren 
als senioren, omdat ik overtuigd ben dat alle leeftijdsgroepen de nodige 
aandacht verdienen. Ik vind dat de Wemmelse jeugd onvoldoende 
speelruimte heeft. Laat ons meer ruimte creëren, waardoor zij zich dicht 
bij huis onbekommerd en op een veilige manier kunnen uitleven. Aangezien 
onze gemeente een groot aantal senioren telt, is het ook belangrijk om 
blijvend, maar ook meer te investeren in activiteiten en faciliteiten voor 
de derde leeftijd. Zo kan iedereen een zorgeloze oude dag beleven in zijn 
of haar vertrouwde omgeving.

Christine (tussen de kleinkinderen) met haar gezin.  
‘Wij wonen al 25 jaar met veel plezier in de Boomgaardstraat.’

Een luisterend oor voor alle  
leeftijden

A l’écoute de tous, jeunes et moins jeunes
Avec la liste W.E.M.M.E.L. je veux écouter les jeunes et moins jeunes 
afin de les aider à réaliser leurs idéaux. Mon attention ira aussi bien 
aux jeunes qu’aux seniors, car je suis convaincue du fait qu’à tous 
les âges on a besoin de l’attention  nécessaire. Je suis d’avis que la 
jeunesse wemmeloise ne dispose pas  de suffisamment d’espace 
de jeux. Créons davantage d’espace pour que les enfants puissent 
s‘amuser sans soucis et près de chez eux en toute sécurité. Puisque 
notre commune compte un grand nombre de personnes âgées il 
est important d’investir plus et de façon durable dans des activités 
et facilités pour le troisième âge. C’est ainsi que tous pourront 
continuer à vivre une retraite sans soucis dans l’environnement qui 
leur est familier.
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Marc 
De Groote

Marc (links) en Walter aan de gemeentelijke basisschool. 
‘Vroeger ging ik hier naar school. Nu zit mijn zoon er in het zesde leerjaar.’

Man van Kathleen Bosman
Papa van Viktor Laurens (10)
Werk: sales manager (BASF)
Actief in de Wemmelse politiek sinds 2005 
Politieke ervaring: voorzitter Open VLD Wemmel
Actief in BTC (Brusselse Tennis Club) en Willemsfonds (bestuurslid)

Samen met lijst W.E.M.M.E.L wil ik een nieuw Wemmels project mee vorm 
geven, gebruik makend van mijn professionele en academische ervaring. 
 
Een goed beheer van de gemeentefinanciën met een grondige kosten-
baten analyse van elk project is noodzakelijk. Zo kunnen we vermijden dat 
de gemeentebelastingen opnieuw stijgen tijdens de volgende legislatuur. 
 
De gemeente moet zich klantvriendelijker opstellen naar zijn burgers. Het 
is haar taak om tegemoet te komen aan de noden van alle inwoners.  Dit 
gebeurt op dit moment echter eerder reactief dan proactief.  Door meer 
overlegorganen te creëren of bijvoorbeeld ideeënbussen te plaatsen, 
kunnen we u als Wemmelaar meer betrekken. 

Verder is het mijn vurige wens dat de communautaire perikelen in de 
toekomst achterwege kunnen gelaten worden bij beleidsbeslissingen. 
Een goed bestuur met respect voor ieders mening, daar ga ik voor.

Dienstbaarheid in een  
gezond financieel kader
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Marwa aan de gemeentelijke basisschool. ‘Een prachtig schooldomein 
waar educatie en natuur hand in hand gaan: mens sana in corpore sano.’

Marwa 
Kabbar

Als nieuwe inwoner van Wemmel heb ik een objectieve kijk op het 
huidig beleid. Ik vertegenwoordig een grote groep van jonge, werkende 
mensen die zich niet blind staren op wat er was en niet meer is, maar 
die nood hebben aan vernieuwing, verjonging en verandering. Binnen lijst 
W.E.M.M.E.L krijg ik de kans om die wens uit te spreken en mee op de kar 
te springen om iets te veranderen.

In het Wemmelse straatbeeld zie je een mengelmoes aan culturen: 
Vlamingen, Franstaligen, anderstaligen, Belgen, buitenlanders, jong en 
oud. Het is tijd om in te zetten op die verscheidenheid en in te spelen 
op de kansen die deze diversiteit met zich meebrengt. Wemmel heeft 
nood aan een nieuw en fris beleid van integratie, culturele, sociale 
en intellectuele uitdagingen en stimulaties, waarbij mensen naar elkaar 
toegroeien in plaats van nog verder van elkaar te vervreemden.  Wemmel 
herenigen, rekening houdende met zijn huidige context. Daar draait het 
om.

En tant que nouvel habitant de Wemmel j’ai une vue objective sur 
la politique actuelle dans la commune. Je représente un groupe 
considérable de jeunes personnes actives qui ne restent pas ancrées 
dans le passé; au contraire, nous avons besoin de renouveau, de 
rajeunissement, de changement. Dans les rues de Wemmel on assite à 
un mélange de cultures. Il faudrait plus s’y investir. Nous avons besoin 
d’une nouvelle politique d’intégration, de défis culturels, sociaux et 
intellectuels et de stimulation pour que les gens se rapprochent l’un 
de l’autre au lieu de s’éloigner davantage.

Klaar voor een sociale 
en culturele uitdaging

Werk: juriste bij gerechtsdeurwaarder Ann Verrezen (Wemmel)
Vrije tijd: muziek, literatuur, reizen (citytrips)
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Steve 
Goeman

Steve: ‘Ik droom van een bruisende gemeente die initiatief neemt en leeft.’

Wil Leven! 
Veut Vivre!Wemmel

Als geboren en getogen Wemmelaar ligt Wemmel me nauw aan het hart. 
Onder de noemer ‘Wemmel wil leven/Wemmel veut vivre’ wil ik mij inzetten 
voor een actieve gemeente, waarin het verenigingsleven alle kansen 
krijgt. Graag roep ik een halt toe aan de verstedelijking die van onze 
gemeente een slaapgemeente maakt.
Als zoon van een landbouwer wil ik ook werk maken van de 
erosiebestrijding. Samen met mijn vader heb ik reeds een opvangbekken 
gerealiseerd in samenwerking met Aquafin. Daarnaast zullen we nog een 
erosiepool aanleggen aan de Rassel. Elke emmer die kan opgevangen 
worden, is er één minder bij wateroverlast. 
Ook voet- en fietspaden verbeteren  of aanleggen  op de doorstroomwegen 
staat op mijn agenda. Ik denk hierbij aan de Windberg, Rassel, Steenweg 
op Brussel en de Limburg Stirumlaan. 

13

En tant que vrai Wemmelois (je suis né à Wemmel et j’ai grandi à 
Wemmel) Wemmel me tient fort à cœur. Avec comme devise «Wemmel 
wil leven/Wemmel veut vivre», je veux m’engager pour une commune 
active dans laquelle la vie associative puisse se développer sans 
retenue. Je voudrais aussi mettre le holà à l’urbanisation qui fait de 
notre commune une commune-dortoir.
En tant que fils d’agriculteur je veux également m’engager dans la 
lutte contre l’érosion. Chaque seau qui peut être intercepté, en est 
un de moins en cas d’inondation. Améliorer les trottoirs et les pistes 
cyclables ou en installer le long des voies de transition est un point 
de mon programme. Je pense plus particulièrement au Windberg, au 
Rassel, à la chaussée de Bruxelles et à l’avenue de Limbourg Stirum.

Vriend van Lien Wuyckens
Papa van Noor (4 maanden)
Werk: militair 
Actief in het Wemmelse jaarmarktcomité. 
Gewezen Chiroleider en kookouder

14
Matthieu op het HH-festival. ‘Alle Wemmelse jongeren verdienen meer 
steun om creatieve en sportieve projecten te realiseren.’

Werk: junior auditor (Deloitte)
Gewezen lid van de Wemmelse, Franstalige Scouts 
Vrije tijd: muziek (gitaar en drum), badminton, muurklimmen, karting, 
naar jeugdhuis Barcode gaan

Matthieu 
Meunier

Wie op mij stemt, kiest voor een jonge en dynamische Wemmelaar met een 
hart voor de jeugd. 
Als perfect tweetalige twintiger, met een Vlaamse moeder en een 
Franstalige vader, voel ik me thuis in beide taalgemeenschappen,  wat 
voor mij belangrijk blijft in een Vlaamse gemeente met faciliteiten voor 
Franstaligen.
Graag wil ik de jeugd steunen en aanmoedigen in hun plannen, zowel 
op sportief als op cultureel vlak. Ik wil er eveneens voor ijveren dat Wemmel 
een groene, rustige en veilige gemeente blijft. Eén van mijn doelen is de 
wildgroei van verkeersborden tegengaan. Ook veiligere fietspaden en 
meer kinderopvang tijdens de vakanties staan op mijn prioriteitenlijstje.

Jeune et dynamique
Voter pour moi, c’est choisir un wemmelois jeune et dynamique 
pour qui les jeunes sont très importants. En tant que jeune parfait 
bilingue, avec une maman flamande et un papa francophone, je me 
sens chez moi dans les deux communautés linguistiques, ce qui est 
pour moi d’une importance certaine dans une commune à facilités. 
Je voudrais soutenir et encourager la jeunesse dans leurs projets, 
aussi bien sportifs que culturels. Je m’engage également à faire tout 
ce que je peux pour que Wemmel puisse rester une commune verte, 
calme et sûre. Un de mes buts concrets est de contrer le prolifération 
des panneaux de signalisation dans notre commune. Il faudrait plus 
de pistes cyclables et des plus sûres, et davantage de garderies 
d’enfants pendant les vacances.

Jong en dynamisch
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Alba gaat op zondag vaak naar de markt. ‘Hier ontmoet ik mensen en 
kan ik van gedachten wisselen: de ideale plaats om je te integreren in de 
gemeente.’

15

Vrouw van Eric Debecker
Mama van Silvia (6)
Werk: financieel directeur
Vrijwilliger tijdens activiteiten van de gemeentelijke basisschool in 
Wemmel
Vrije tijd: muziek (piano spelen en zingen), koken, lezen, theater, 
in de tuin werken, reizen, wandelen, fotografie

Alba 
Morganti

Ons gezin is een toonbeeld van de wil om te integreren in de gemeente. 
Als Italiaanse  kies ik er bewust voor om mijn dochter op te voeden in drie 
talen: Nederlands, Frans en Italiaans. Zo kan ze later haar weg vinden in 
Wemmel en in de wereld. 
 
Op werkvlak kom ik constant in contact met een internationaal en 
multiculureel gezelschap. Dat zorgt ervoor dat ik regelmatig geconfronteerd 
wordt met ingewikkelde en gevarieerde problemen, waarin het moeilijk 
is om de juiste beslissingen te nemen. Maar dat is net een uitdaging. Ik 
probeer steeds in de geest van de firma een oplossing te vinden. En dat 
zal in de gemeente niet anders zijn. 
 
Indien u mij een kans geeft, zal ik in het gemeentebestuur handelen 
zoals in mijn professionele loopbaan: met aandacht voor alle pro’s en 
contra’s en ieders mening. En dit met één ding in het achterhoofd: het 
gemeenschappelijk belang. 

Welcome to Wemmel
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Man van Bieke Baert
Papa van Maurits (7) en Willem (5)
Werk: business manager IBM
Lid van het Davidsfonds en Natuurpunt. Erelid van de Jonge Kamer 
(JCI). Gewezen scoutsleider in Deinze

Bart 
Van Mol

Het is makkelijk om langs de zijlijn te staan en kritiek te geven. Maar wil je 
werkelijk iets veranderen, dan zit er maar één ding op: naar buiten komen en 
je engageren. Als jongere was ik actief in een politieke jongerenbeweging. 
Door in Wemmel enkele malen de gemeenteraad bij te wonen, werd die 
politieke vlam opnieuw aangewakkerd.

In de eerste plaats wil ik er mee over waken dat Wemmel een levendige en 
gezellige gemeente wordt en blijft. Het dorps- en samenhorigheidsgevoel 
versterken is nodig, zodat we niet transformeren in een slaapgemeente aan 
de rand van de hoofdstad. Doordat we in de schaduw van Brussel leven, 
moeten we ook streven naar een duidelijk omschreven veiligheidsbeleid. 
Een krachtdadig en reactief optreden van ons politiekorps is nodig. 
Uitgebreidere openingsuren van het politiekantoor in Wemmel kunnen 
hierbij helpen.

Onze gemeente beschikt over een waardevol patrimonium, denk maar aan 
de historische gebouwen, de parken, de mooie lanen ... Zij geven Wemmel 
een authentieke stempel, die we moeten koesteren. Eengezinswoningen 
moeten ook eengezinswoningen blijven, zodat onze mooie huizen 
gevrijwaard blijven van speculanten of huisjesmelkers. Het is heel 
belangrijk dat we de Vlaamse wooncode correct toepassen. 

En laat ons ook de jonge gezinnen, jongeren en senioren niet 
vergeten. Dat kan onder meer door in te zetten op veilige voetpaden, 
een betere sportaccommodatie, een bloeiend verenigingsleven en veilige 
speelplekken en –pleintjes voor alle kinderen. 

Laat Wemmel bruisen!

Bart met zijn zoontjes aan Mater Dei. ‘Dankzij de school kon ik me als 
nieuwkomer snel integreren.’

Jong en dynamisch

Notre famille est un exemple de volonté de s’intégrer dans la 
commune. Etant Italienne, j’ai choisi d’éduquer ma fille en trois 
langues, afin qu’elle puisse trouver son chemin  à Wemmel et dans 
le monde, sans barrières linguistiques.
Sur le plan professionnel, je travaille au sein de multinationales 
avec diverses nationalités et cultures. Je suis confrontée à des 
problèmes complexes et variés, où il est difficile de prendre les 
bonnes décisions.  Mon sens pratique et mon esprit de bon père de 
famille m’ont permis de résoudre les problèmes en mettant en avant 
l’intérêt de la société dans les projets dont j’avais la responsabilité. 
Et cela sera également ma devise dans la commune.
Si vous m’en donnez l’opportunité, j’aborderai les projets qui 
me seront confiés comme j’ai su gérer mes différents défis 
professionnels: de manière pratique  et en tenant compte de l’avis 
de chacun, des avantages et inconvénients  mais avec une seule 
chose à l’esprit: l’intérêt du bien commun.
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Linda 
Van Belle

Linda met de kleinkinderen in ‘t Hooghuis. 
‘Gezellig samenzijn in Wemmel. Meer moet dat niet zijn.’

Vrouw van Daniel De Vos
Mama van Sandy (33), Sam (26) en Niels (24)
Werk: gewezen directiesecretaresse in instelling voor mensen met 
een mentale beperking
Actief in Pasar en bruisend Wemmel
Vrije tijd: avontuurlijk wandelen 

Door deel te nemen aan de verkiezingen, wil ik bewijzen dat welvaart en 
welzijn hand in hand kunnen gaan. Het is de taak van een gemeentebestuur 
om voor het welzijn van elke burger te zorgen, zodat het leven voor 
iedereen waardevol is. Bij welzijn staat niet alleen de kwaliteit van het 
persoonlijke leven centraal, maar veel meer nog de kwaliteit van de 
leefomgeving en de sociale relaties. Welvaart is pas belangrijk als ze 
bijdraagt aan de kwaliteit van het leven van de hele Wemmelse bevolking. 
Ik wil er mee voor zorgen dat u zich goed voelt in uw omgeving en dat u 
met veel plezier woont en leeft in Wemmel. 
Ik hoop dat onze gemeente in de toekomst meer dan een verkeersknooppunt 
mag worden en droom van een veilige, leefbare en groene omgeving. 
De plannen over de herinrichting van het centrum (gemeentehuis, 
park en kerk) zijn een eerste stap in de goede richting. Een groene oase 
in het centrum kan een rustpunt zijn tussen alle drukke wegen die onze 
gemeente doorkruisen. De plannen zijn er, nu nog de uitvoering. Daarnaast 
denk ik aan het invoeren van bewonerskaarten aan de industriezones. 
Zo kan elke bewoner in de buurt parkeren om bijvoorbeeld boodschappen 
uit te laden. Een kleine ingreep die een wereld van verschil kan maken.

L’administration communale a pour mission d’assurer le bien-être 
de chaque citoyen pour que chacun se sente chez lui à Wemmel. 
J’espère que notre commune devienne, dans le futur, plus qu’un 
nœud routier! Je rêve d’un environnement sûr, vivable et vert … 
les plans pour le réaménagement du centre (maison communale, 
parc et église) sont un premier pas dans la bonne direction. Une 
autre idée est d’introduire des cartes de riverain près des zones 
industrielles. Ainsi chaque riverain aurait la possibilité de se garer 
dans les environs pour qu’il puisse, par exemple, décharger ses 
courses.

Vrouw van Daniel Lebeau
Mama van Claire (34)
Werk: 36 jaar bij AG Real Estate (onroerend vastgoedbedrijf)
Vrije tijd: reizen, gaan eten, vrienden ontmoeten, lid van een 
orchideeënclub

Christiane 
Lebeau-De Meyer
Samen voor een beter Wemmel

Christiane Lebeau–De Meyer aan het gemeentehuis. ‘Dit is het kloppend 
hart van de gemeente. Hier worden beslissingen genomen die bepalend 
zijn voor ons, Wemmelaars.’

Wemmel is een gemeente  waar het goed is om te leven. De culturele 
en taalkundige verscheidenheid is een pluspunt. Zelf woon ik in 
de Van Campenhoutstraat, een wijk waar mensen met uiteenlopende 
achtergronden elkaar helpen en steunen bij vreugde en verdriet. Die 
positieve sfeer moeten we in de volledige gemeente doortrekken, over 
alle leeftijds- en sociale grenzen heen. Jong, oud, arm of rijk. Voor mij is 
iedereen gelijk. 

Als Franstalige Wemmelaar sta ik volledig achter lijst W.E.M.M.E.L, die 
streeft naar een warme gemeente voor iedereen. Mijn engagement is 
meteen een kans om vertrouwd te raken met de geldende regelgevingen. 
Als burger worden wij te weinig op te hoogte gehouden van de kansen 
die de Vlaamse wetgeving biedt. Laat ons optimaal gebruik maken van 
de voordelen die we hebben door net in Vlaanderen te wonen en laat ons 
niet argwanend staan tegenover alles wat Nederlandstalig is. Daar komen 
we geen stap mee vooruit. 

Ensemble pour faire avancer la commune
Wemmel est une commune où il fait bon vivre, la diversité culturelle et 
linguistique est un atout majeur. Notre quartier un exemple d’entente, 
dont nous devrions prendre exemple dans bien des domaines. Les 
gens s’entraident, et se soutiennent lors de réjouissance où de 
tristesse. Mais l’entraide ne doit pas seulement se faire dans notre 
quartier, mais à travers toutes notre communes entre les jeunes ou 
vieux, pauvre ou riche. 

En tant que francophone Wemmeloise, je me mets dernière la liste 
de Wemmel, qui recherche une commune chaleureuse pour tout 
le monde. Mon engagement est une occasion immédiate de se 
familiariser avec la réglementation de la commune en vigueur. En 
tant que citoyens, nous ne sommes que trop peu nombreux pour 
être tenu informé des possibilités qu’offre et que prévoit  la législation 
flamande. Laissez-nous tirer le meilleur parti des avantages à 
vivre dans une commune Flamande (à facilités) et ne soyons pas 
soupçonneux de toutes les démarches néerlandophone effectuées. 
C’est comme cela que nous avancerons tous ensemble.

18
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Samen voor een beter Wemmel

35 jaar geleden was Wemmel een dorp vlakbij de grote stad, nu is 
Wemmel bijna een kleine stad vlakbij de grote stad. Het zou goed zijn als 
we de dorpsgeest terug naar onze gemeente kunnen halen. Zo leren 
mensen elkaar echt kennen en zijn er minder vooroordelen ten opzichte 
van elkaar. Anonimiteit werkt wantrouwen in de hand: een evolutie die we 
absoluut moeten tegengaan. Laat ons niet uit elkaar, maar naar elkaar 
toegroeien. 

Daarnaast wil ik me inzetten voor een properder Wemmel. Graag roep 
ik mee een halt toe aan het sluikstorten. Kijk maar eens naar het aantal 
papiertjes en volle vuilzakken die in het straatbeeld opduiken. Hier moet 
nog meer tegen opgetreden worden. Vervuilen kan niet. We leven in een 
mooie gemeente. Laat ons dat ook zo houden.

Maryla 
Brusselmans

Vrouw van Romain Vande Gucht 
Mama van Daya (31), Jago (28), Inge (26)
Werk: verpleegkundige (UZ Brussel)
Vrije tijd: wandelen, lezen, oma zijn, kletsen met vrienden  
en vriendinnen

Avant Wemmel était un village. A présent notre commune est à 
peu près devenue une petite ville à deux pas de la métropole. 
Ce serait bien de ramener dans notre commune l’esprit de 
clocher. Plus l’animosité est grande, plus la méfiance règne: il faut 
absolument contrer cette évolution. Ne nous éloignons pas l’un de 
l’autre mais rapprochons-nous. Je voudrais également m’engager 
à faire de Wemmel une commune plus propre. Mettons le holà aux 
déversements clandestins. Polluer doit être interdit. Nous vivons 
dans une belle commune, efforçons-nous de la préserver.

Voor een gezellig en vriendelijk Wemmel

19
Maryla met kleindochter Charlie in het park aan het gemeentehuis.  
‘Eén van de mooie plekjes in onze gemeente.’

Geen woorden, 
maar daden

Mes priorités sont: 
Une démocratisation de la gestion de la commune : nous demandons 
que les citoyens soient consultés sur tout projet susceptible de 
modifier leur cadre de vie et qu’il soit effectivement tenu compte de 
leurs avis.

Dans le domaine de l’environnement: nous exigeons un respect 
absolu des derniers espaces ouverts de la commune (la verdure 
ne doit pas être le privilège de ceux qui peuvent se la payer!) et 
une prise en compte sérieuse des problèmes de mobilité (parking, 
sécurité des usagers faibles, …).

20
Paul in Beverbos. ‘Jarenlang heb ik mij ingezet om het Beverbos te 
vrijwaren, zodat de flora en fauna er terug hun plaats konden opeisen. Nu 
is het eindelijk ingekleurd als natuurgebied en komt het zelfs in aanmerking 
voor uitbreiding in de toekomst.’

Als geboren en getogen Wemmelaar ken ik de gemeente zeer goed. Graag 
zoek ik via politieke weg mee naar een antwoord op onderstaande vragen.

Zo is het dringend tijd om de verstedelijking van onze gemeente te stoppen 
en meer aandacht te hebben voor het milieu. De leefomgeving moet veilig 
en kindvriendelijk zijn. Qua werkgelegenheid heeft het geen zin om KMO-
zones verder uit te breiden als we de bestaande niet optimaal benutten. 
Het groen dat we nog hebben moet kost wat kost bewaard blijven.

Paul 
Desmet

Papa van Kevin (16)
Werk: bediende
Actief in de Wemmelse politiek sinds 1984
Politieke ervaring: secretaris Groen! Wemmel
Actief in Natuurpunt 
Vrije tijd: reizen, sporten en precolumbiaanse culturen bestuderen
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Jill, vergezeld van jong en geëngageerd geweld, in het park. 
‘Het is belangrijk dat er voldoende plaats is voor kinderen en jongeren, 
waar ze naar hartelust kunnen spelen en zich kunnen uitleven.’

Jill 
Debraekeleer

Werk: regioverantwoordelijke Landelijke Thuiszorg, begeleider 
conversatiegroep Nederlands vzw ‘de Rand’
Was actief in de Wemmelse Scouts als lid, leidster en hoofdleidster

Jongeren aan zet

De huidige meerderheid heeft weinig oog voor de Wemmelse jeugd. 
Nochtans zijn onze jongeren de Wemmelaars van de toekomst. Het is 
belangrijk om hen te horen en te ondersteunen. Ik pleit dan ook voor 
de oprichting van een gemeentelijke jeugdraad, extra logistieke 
ondersteuning voor alle verenigingen en vooral voor een betere 
communicatie tussen jeugd en gemeente, want die laat vaak te wensen 
over.

Jongeren worden vaak gelinkt aan overlast, terwijl ik ervan overtuigd 
ben dat jong en oud, door voldoende te communiceren en vooral door 
naar mekaar te luisteren, perfect kunnen samen wonen en leven.  Ik ben 
dan ook van plan om mij ten volle in te zetten om de communicatie te 
vergemakkelijken en uit te breiden en er ook voor te zorgen dat er een 
antwoord wordt gegeven op mogelijke vragen. Ik geloof in een Wemmel 
waar iedereen zich goed kan voelen, over alle leeftijdsgrenzen heen.  

Op mijn foto staan enkele Wemmelse jongeren die zich al jaren voor de 
jeugd in Wemmel engageren. Of dat nu voor de scouts, de chiro, het 
jeugdhuis, de jeugdraad of een andere vereniging is, ik kan niet anders 
dan hun engagement aanmoedigen. Ik ben enorm blij dat er mensen zijn 
die zich op vrijwillige basis willen inzetten en die Wemmel nog elke 
dag leven willen inblazen. 

La majorité actuelle ne porte que peu d’intérêt aux jeunes. Il est 
pourtant important de les écouter et de les soutenir. Je plaide 
pour la création d’un conseil de jeunesse communal, pour plus 
de soutien logistique à toutes les associations et surtout pour une 
meilleure communication entre la jeunesse et la commune. Celle-ci 
laisse en effet souvent à désirer. Souvent on associe les jeunes à la 
nuisance , alors que je suis persuadée que jeunes et moins jeunes 
peuvent parfaitement bien vivre et habiter ensemble à condition de 
communiquer suffisamment en s’écoutant mutuellement. J’ai donc 
l’intention de m’engager pleinement afin de faciliter et développer 
la communication et de veiller à ce qu’une réponse soit donnée aux 
éventuelles questions.

U vindt Paula eveneens terug op plaats 10 van het OCMW.
Meer info p. 23.

Paula 
De Visscher -  
Van den Heuvel

22
Paula, met de buren in de Van Campenhoutstraat.  
‘Iedereen praat hier met iedereen. We helpen elkaar bij vreugde en verdriet.’

Iedereen mee in Wemmel, onze gemeente

Meer info over de kandidaten:  
www.wemmel.org

Plus d’infos des candidats:  
www.wemmel.org
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Monique 
Froment

Werk: gewezen lerares wiskunde
Actief in de Wemmelse politiek sinds 1988
Politieke ervaring: gewezen secretaris en voorzitter van de 
Wemmelse VU. Huidige secretaris-penningmeester van de Wemmelse 
N-VA-afdeling.
Actief in verschillende verenigingen van de Nederlandse Cultuurraad 
Wemmel (NCRW). Vrijwilliger in het Wemmelse paliatief centrum 
(dubbel II) en persoonlijke inzet voor een zestal bejaarde personen.

Voor gezonde gemeentelijke  
financiën

Monique in haar tuin, die ze graag met veel liefde verzorgt. 
‘Ik werk graag mee aan een groen en proper Wemmel.’

Mijn politieke inzet was en is nog steeds gebaseerd op sociaal 
engagement. Ik wil ijveren voor gezonde gemeentelijke financiën, de 
veiligheid in onze gemeente verbeteren en zorgen voor propere straten. 

Ik geloof dat lijst W.E.M.M.E.L een gepast antwoord kan vinden op de 
politieke vraagstukken van vandaag. De kandidaten zijn een goede 
weerspiegeling van onze gemeente. In al onze diversiteit vormen we een 
sterk team. 

Paula 
De Visscher -  
Van den Heuvel

Herman 
Vander Voorde

Man van Annemie De Bock
Papa van Anke (30) en Tobias (28) 
Werk: zaakvoerder  (producten voor medische analyses)
Actief in de Wemmelse politiek sinds 1992
Politieke ervaring: 9 jaar schepen in Wemmel, CD&V mandataris
Was actief in de Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW),  
ouderraad scouts, ouderraad Mater Dei

Herman aan een opvallende, vrijstaande woning in de Bogemansstraat. 
‘Een prachtig huis uit 1937, van de Gentse architect F. De Vleesschouwer. 
Het is met recht en rede opgenomen als waardevol gebouw.’

Graag engageer ik mij om het Vlaamse karakter van de Rand te bewaren 
en het gebruik van het Nederlands blijvend te stimuleren. De kennis 
van het Nederlands is een deel van een succesformule. Niet alleen is het 
de beste garantie op werk. Het bevordert ook de communicatie onderling 
en het is de gemeenschappelijke taal in de Vlaamse Rand. We moeten 
duidelijk maken dat Nederlands gebruiken sociale cohesie versterkt. 

Wemmel Leeft is een slogan waarmee onze lijst naar buiten komt. En 
terecht. Onze lokale middenstand is de motor van onze economie. 
De heraanleg van de Markt en het centrum rond het gemeentehuis en 
de kerk zijn centrale punten in mijn programma. Lijst W.E.M.M.EL wil dit 
ondersteunen door de punten in de volgende legislatuur voor te brengen 
en uit te werken.

Lig je ook wakker van de Wemmelse open ruimte? Dan gaat u er zeker 
mee akkoord dat we aandacht moeten hebben voor de bepalingen uit het 
bestaande ruimtelijk structuurplan. Concreet betekent dit onder andere 
dat we neen zeggen tegen de uitbreiding van Wemmel. Het terugdringen 
van steen en beton is een verzekering om minder overstromingen te 
hebben. In drukker bewoonde gebieden moeten er groene plekjes zijn 
waar iedereen kan genieten van sport en park. Omdat ‘iedereen’ het recht 
heeft op wonen, moeten er woongelegenheden zijn volgens elk budget.  

Meer info: www.herman.vander.voorde.cdenv.be

{WEMMEL inbegrepen}

24
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Marcel 
Van Langenhove

Man van Jeannine Huygens
Werk: gewezen zelfstandige en  
internationaal voetbalscheidsrechter
Actief in de Wemmelse politiek sinds 
1988
Politieke ervaring: 9 jaar burgemeester 
en 15 jaar schepen. Huidige ondervoor-
zitter van de vzw Wemmel Sport. Gewe-
zen voorzitter van de vzw Pro Humanitate.
Vrije tijd: begeleider voetbalscheids- 
rechters

Ik ben uitermate fier op W.E.M.M.E.L: een lijst met geëngageerde kan-
didaten die de Wemmelaars centraal plaatsen en niet de persoonlijke  
belangen. Jong en oud, iedereen is verenigd, zonder verdeeldheid. Als 
scheidsrechter stond ik altijd alleen op het veld en moest ik alleen beslis-
sen. In de politiek is dat anders en dat is goed. Een democratie is geen 
dictatuur. Je moet samenwerken. En dat zie ik me met deze ploeg en 
met u zeker doen.

Dankzij de diversiteit op onze lijst hoop ik de dialoog tussen de (taal)
gemeenschappen opnieuw aan te wakkeren. Vooral de laatste jaren is 
er een kloof gegroeid die ik ten zeerste betreur. Je merkt het als je door 
Wemmel wandelt. Elkaar simpelweg goeiedag zeggen op straat, gebeurt 
nog weinig. De anonimiteit vergroot, het dorpskarakter verdwijnt. Daar 
moeten we iets aan doen.

Graag wil ik tijdens de volgende legislatuur werk maken van een warm 
Wemmel. Door te luisteren en alles bespreekbaar te maken, komen 
we beslist tot goeie oplossingen voor de aangereikte problemen. Alles 
realiseren voor iedereen kan ik nooit. Loze beloftes maken, ligt niet in mijn 
aard. Maar naar eer en geweten handelen, zonder iemand voor te liegen, 
dat kan ik zeker. 

Mijn hart gaat uit naar de sport in Wemmel. Als ik de sportinfrastructuur 
bekijk, kan ik niet anders dan vaststellen dat we hopeloos achter zijn. 
Zeker de sporthal voldoet niet aan de huidige normen. Daarom moeten 
we in de toekomst gebruik maken van alle subsidies waar we recht 
op hebben, en dit op alle domeinen. Zo wordt uw belastingsgeld 
goed besteed. Laat ons geen energie meer steken in communautaire 
discussies over ‘vanwaar’ de centen komen, maar laat ons denken aan het 
gemeenschappelijk belang. Verenigingen hebben het in deze maatschappij 
van snel wisselende trends, een overaanbod en economische crisis al 
moeilijk genoeg. 

25
Marcel is zeer tevreden met lijst W.E.M.M.E.L.

La liste W. E.M.M.E.L. est composée de candidats engagés  qui font 
prévaloir les intérêts des wemmelois et non leur propres intérêts. 
Jeunes et moins jeunes, tous se sont réunis, sans semer la dis-
corde. Grâce à cette diversité j’espère que le dialogue entre les dif-
férentes communautés se rétablira. Je m’engage à y contribuer car, 
plus spécialement les dernières années, il s’est creusé un abîme en-
tre les communautés linguistiques que je déplore au plus haut point. 
Je voudrais pendant la prochaine législature m’engager à faire de 
Wemmel un endroit chaleureux. En tendant l’oreille aux autres et en 
parlant librement de tout sujet, je suis convaincu que nous pouvons 
arriver à de bonnes solutions pour les problèmes existants. Je ne 
pourrai jamais satisfaire tout le monde pleinement et je ne suis pas 
du genre à faire des promesses en l’air. Mais j’agirai certainement 
toujours selon ma conscience, sans conter des mensonges.
Le sport à Wemmel me va bien sûr droit au cœur. Je ne peux que 
constater que l’infrastructure sportive à Wemmel est désespéré-
ment surannée. La salle omnisports ne répond absolument pas 
aux normes actuelles. C’est pourquoi nous devons à l’avenir utiliser 
toutes les subventions auxquelles nous avons droit pour la com-
mune, et ceci à tous les niveaux. Ainsi l’argent de vos contributi-
ons sera bien employé. Ne perdons pas notre énergie en discutant 
sur des questions communautaires comme la question «d’où vient 
cet argent?», mais pensons aux intérêts communs! Les différentes 
associations ont déjà suffisamment de mal à subsister dans cette 
société en pleine crise économique avec ses excès d’offre et sa 
sensibilité aux tendances de la mode.

Wemmel  
herenigen
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Welzijn is een topprioriteit. Lijst W.E.M.M.E.L zal initiatief nemen…
… om de nodige contacten in de regio te leggen om zo het netwerk van 

hulpverleners en –diensten uit te breiden. 
… om te streven naar een rechtvaardige en rationele verdeling van de 

middelen. 

De overheid doet toenemend beroep op de eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking. Wij willen 
dat zij zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. We 
hebben aandacht voor de groeiende groep ouderen. Zij beschikken vaak 
over onvoldoende informatie over de mogelijke voorzieningen en er is meer 
en meer sprake van sociaal isolement. 

… voor de oprichting van een erkend en gesubsidieerd Centrum voor 
Dagverzorging (CVD) met een gekwalificeerd team voor zorgverlening.

... om de werking van het Lokaal Dienstencentrum (LDC) verder uit te 
bouwen.

... om ervoor te zorgen dat de dienstverlening in (een) aangepast(e)  
gebouw(en) gegeven kan worden. 

... om de mobiliteit van ouderen en zieken te verbeteren. 

... om - binnen de werking van het OCMW - de thuiszorgdiensten op 
elkaar af te stemmen. 

... om de uitwerking van een mantelzorgpremie te concretiseren. 

... om de  dienstverlening voor jongeren bekend te maken en  uit te 
bouwen.

Met de meeste jongeren gaat het goed, maar zij die problemen hebben, 
worden vaak niet optimaal geholpen. De nadruk moet liggen op de 
praktische hulpverlening op maat. Tewerkstelling is een aandachtspunt.

... om  het luik tewerkstelling en activering op de lokale én regionale  
abeidsmarkt concreet vorm te geven, in samenwerking met de partners 
uit de regio.

Te duur. Onaangepast. Ongezond. Wonen is een belangrijke bezorgdheid. 
Vandaar onze aandacht voor beter en betaalbaar wonen. 

... om de werking van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) meer bekend 
te maken. 

... om  samenwerkingsverbanden met de ons omringende gemeenten 
af te sluiten.

... om mee te ijveren voor het realiseren van meer sociale en betaalbare 
woningen. 

Geldzorgen? Heb je geen inkomen? Of kom je niet rond? Groeien de 
schulden boven je hoofd? Zit je met vragen over je stijgende energiefactuur? 
Heb je (te) veel medische kosten? Wegen de schoolkosten te zwaar op je 
gezinsbudget? Zie je door het bos de bomen niet meer? 

... om proactief hulp te bieden bij financiële problemen. Een integrale 
aanpak is noodzakelijk. We coördineren en bieden daadwerkelijke hulp.

Kinderopvang is bij het zoeken naar een job, het volgen van een opleiding 
of voor asielzoekers  dikwijls een probleem. Niet enkel de kostprijs maar het 
niet beschikbaar zijn van een opvangplaats is een probleem

… om het huidige beleid verder te zetten om de opvang van bepaalde 
doelgroepen betaalbaar te houden.

Op www.wemmel.org leest u nog meer over ons OCMW-programma.

Le bien-être de nos habitants est une priorité absolue. 
La liste Wemmel s’engage …
… à s’efforcer de mieux faire concorder le réseau des services de soins 

dans la région.
… pour une affectation juste et équitable des moyens disponibles.

La responsabilité et l’autonomie individuelle est de plus en plus sollicitée, 
sûrtout pour les personnes âgées et handicapées. Nous voulons qu’ils 
puissent rester dans leur environnement habituel le plus longtemps 
possible. Nous avons une approche spécifique pour le nombre croissant 
de personnes âgées pour éviter un manque d’information et l’isolement 
social. 

… à ouvrir un Centre de Soins de Jour avec un team qualifié, reconnu 
et subsidié.

… à développer les activités du Centre de Services Local.
… à prendre des initiatives pour construire des bâtiments adaptés afin 

de pouvoir fournir les services précités. 
… à améliorer la mobilité des personnes âgées et malades  
… à aligner tous les services des soins à domicile, dans le cadre du 

CPAS.
… à élaborer les modalités pour une prime de soins pour les aidants-

proches des malades.  

La plupart des jeunes vont bien. Les jeunes qui ont des problèmes 
ne sont pas aidés de façon efficace. Une approche personallisée et l’ 
accent sur l’aide pratique est nécessaire. Leur emploi pour nous est 
important. 

… à mieux faire connaître aux jeunes tous les services disponibles. 
… à concrétiser le volet travail en collaboration avec les partenaires 

locaux et régionaux sur le marché du travail. 

Trop chère. Inadaptée. Malsaine. L’habitation est une préoccupation 
importante. D’où notre attention en ce qui concerne une habitation 
saine et payable. 

… à mieux faire connaître les services de l’agence immobilière sociale 
(AIS) du CPAS

… à conclure des partenariats avec les communes voisines. 
… à promouvoir la réalisation de plus d’habitations sociales payables. 

Problèmes d’argent. Sans revenus? Pas assez pour survivre? Une 
surcharge de dettes? Trop de questions sur la facturation d’énergie? 
Trop de dépenses médicales? Trop de frais scolaires sur le budget du 
ménage? 

… à aider de façon pro-active. Un approche intégrale est nécessaire, 
une coordination et une aide réelle obligatoire. 

La garde d’enfants en cherchant du travail, en suivant des cours ou 
pour les réfugiés est un problème, non seulement en ce qui concerne 
le prix mais surtout le manque de places libres. La “Maison Numérique 
Sociale” du CPAS peut aider à trouver une solution.

… à continuer notre politique de garder payable l’accueil de jour 
d’enfants pour des catégories de parents spécifiques. 

Vous trouverez le programme complet sur le site www.wemmel.org 

OCMW-programma 
CPAS-programme
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Armand 
Hermans

Na bijna 25 jaar werkervaring in de banksector ben ik nu 10 jaar actief in de sociale sector. De 
keuze om op te komen voor de OCMW-lijst ligt dus voor de hand. Zowel op gemeente- als OCMW-
vlak staan we in Wemmel voor enkele belangrijke uitdagingen. Vanaf 2013 treedt immers een 
nieuw gemeente- en OCMW-decreet in werking. Iets waar ik zeer graag aan wil meewerken. Mijn 
grondige kennis van het sociale landschap en oog voor een degelijk financieel beheer is zeker 
een meerwaarde.

Specifiek voor  OCMW  Wemmel  is het  de bedoeling te streven naar:
•	 een actief ondersteunen en coördineren van het totale welzijnsbeleid binnen de gemeente; 
•	 betaalbare, aangepaste en kwalitatief voldoende woongelegenheid voor iedere Wemmelaar;
•	 een aangepaste job voor elke inwoner die daar nood aan heeft, in samenwerking met alle 

bestaande initiatieven voor (her)integratie op de arbeidsmarkt;
•	 alle preventieve werkmethodes toepassen om te vermijden dat mensen in financieel moeilijke 

situaties terecht komen, maar ook daadwerkelijke hulp bieden indien steun noodzakelijk is. 

Bij dit alles wil ik bijzondere aandacht besteden aan de meest kwetsbare groepen en hun 
mantelzorgers. Boven en naast de klassieke doelgroepen lever ik ook graag een speciale 
inspanning voor het toenemend aantal éénoudergezinnen en de ‘jonge’ en ‘oude’ senioren. Dit 
alles in een Open Communicatie Met Wemmel.

Dat de kiezer zich rechtstreeks kan uitspreken over het OCMW-bestuur is een belangrijke meerwaarde. 
Ik ben altijd bereid om op uw vragen te antwoorden. Laat ons samen het verschil maken.

Après près de 25 ans d’expérience dans le 
secteur bancaire, je suis maintenant depuis 
10 ans actif dans le secteur social. Aussi 
bien au niveau communal que  du CPAS 
nous nous retrouvons à Wemmel devant 
quelques grands défis.
A partir de 2013 entre en vigueur un 
nouveau décret sur le fonctionnement 
communal et le CPAS. 
Ma connaissance approfondie du secteur 
social et une vue sur une bonne gestion 
financière, peut signifier un plus. 
Spécifiquement pour le CPAS Wemmel 
l’objectif est :
•	 de soutenir et coordonner activement le 

bien-être total dans la commune,
•	 d’assurer un logement à prix abordable 

et d’une bonne qualité pour chaque 
Wemmelois,

•	 un travail pour chaque résident qui en 
a besoin, en collaboration avec toutes 
les initiatives existantes pour une (ré)
intégration sur le marché du travail,

•	 la mise en place et l’application de 
tous les moyens pour éviter que des 
personnes se retrouvent dans des 
situations financières difficiles, mais par 
contre leur offrir réellement une aide si 
un support est nécessaire.

Pour toutes ces raisons, je prêterai une 
attention particulière aux groupes les 
plus vulnérables et leurs soignants. En 
plus des groupes-cibles je ferai un grand 
effort pour le nombre croissant de familles 
uniparentales et pour les personnes âgées. 
Tout cela dans une communication ouverte 
avec Wemmel.

Man van Mariette 
Papa van Tim (31), Kevin (27) en Silke (21)
Werk: financieel en administratief directeur 
in de sector ouderenzorg van Emmaüs vzw, 
bestuurder-penningmeester van woon- en 
zorgcentrum Zoersel vzw
Actief in Sint-Servaas en Sint Engelbertus-
parochie (burgerlijk bestuurder), zaal SKC 
en Auxilium, PWA Wemmel (ondervoorzit-
ter), Sint-Michielsbond, Wemmelse vereni-
gingenquiz (mede-organisator)

Het welzijn van elke  
inwoner verzekeren

1

Kandidaten OCMW - W.E.M.M.E.L
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Jeannine 
Van Langenhove - Huygens

Wat opvalt bij de lijst W.E.M.M.E.L is het engagement bij de kandidaten: 
jongeren, gezinnen met kinderen, senioren, huisvrouwen, carrièremensen 
en alleenstaanden. Iedereen wil meer doen dan enkel steunen. Dat is ook 
mijn motivatie. Indien u mij de kans geeft, werk ik graag actief mee aan een 
sterk Wemmels project.

We moeten tijdens de komende legislatuur rekening houden met onze 
sterk verouderde bevolking. Meer serviceflats zijn nodig om een 
antwoord te bieden op de ellenlange wachtlijsten in de residentie. Ook 
alleenstaanden zonder kinderen of familie krijgen mijn volle aandacht. Zij 
hebben vaak niet zo veel contact met de buitenwereld. Het is onze taak 
om hen uit hun isolement te halen en te betrekken bij het sociale leven 
in onze gemeente. Dit is geen makkelijke opdracht,  maar door initiatieven 
te nemen als bijvoorbeeld de telefoonster (die alleenstaanden regelmatig 
opbelt om te kijken hoe het gaat, n.v.d.r.) zetten we wel stappen in de 
goede richting. Die piste moeten we verder uitbouwen.

Vrouw van Marcel Van Langenhove
Werk: was 36 jaar zelfstandige algemene voeding in Wemmel
Actief in Okra, liberale vrouwen

Meer doen dan enkel steunen

2

Ce qui frappe le plus sur la liste W.E.M.M.E.L. c’est l’engagement des 
candidats. Chacun désire faire plus que seulement offrir son soutien. 
Cela donne chaud au cœur.
A Wemmel nous devons tenir compte pendant la prochaine législa-
ture du fait que notre population vieillit. Il faut prévoir plus de 
résidences-services afin de remédier au problème des listes d’attente 
interminables pour entrer à la résidence. Ma pleine attention ira 
également aux personnes isolées sans enfants ou sans famille. Ils 
leur manque souvent un peu de contact avec le monde extérieur. Il 
est de notre devoir de les sortir de leur isolement et de les mêler à la 
vie sociale de notre commune. Ce n’est pas une tâche facile, mais 
des initiatives comme par exemple l’étoile téléphonique (N.D.L.R. : on 
appelle régulièrement les personnes isolées pour s’informer sur leur 
état général) sont déjà un pas dans la bonne direction.

Jeannine leerde als winkelier omgaan met uiteenlopende persoonlijkheden. 
‘Die mensenkennis zal me zeker van pas komen in de politiek.’

3
Paul met zijn kinderen aan residentie Geurts. ‘Elke senior moet de kans 
krijgen om lang in zijn vertrouwde omgeving te kunnen verblijven.’

Omwille van mijn brede sociale interesse ben ik voor de derde maal 
kandidaat voor de OCMW-raadsverkiezingen. 

Mijn aandacht gaat vooral uit naar alle zwakkeren in onze samenleving. 
Het is een essentiële taak van het OCMW om leefloners en werklozen 
in het arbeidsproces te laten integreren. Vandaar mijn pleidooi voor een 
doorgedreven sociale tewerkstelling.

Veel kansarmen hebben echter een extra duwtje in de rug nodig.  Dat kan 
bijvoorbeeld door taalcursussen aan te bieden. Een succesvolle integratie 
is slechts mogelijk met een zekere talenkennis.   

De verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum is voor mij eveneens 
een prioriteit. Het doel is om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
thuisomgeving te laten verblijven. Het OCMW heeft hier een belangrijke 
functie. Een goede omkadering bieden, is noodzakelijk.

Sociale politiek op 
mensenmaat, mijn 
ambitie

Paul 
Van Den Brande

Man van Lea Moerenhout
Papa van Wouter (28), Peter (24), Kathleen (23) en Ellen (21)
Werk: administratief medewerker in de Haven van Antwerpen
Actief in de Wemmelse politiek sinds 2000
Politieke ervaring: 2 legislaturen als OCMW-raadslid, 
ondervoorzitter van Open VLD Wemmel, beheerder PWA Wemmel
Actief in Willemsfonds (voorzitter), Liberale Mutualiteit van Brabant 
(bestuurslid), tennisclub BTC en KVK Wemmel (lid), ACLVB 
(afgevaardigde)
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Geboren en getogen Wemmelaar
Medische laborante van opleiding
Toegewijde moeder en oma 
Actief in de Wemmelse politiek sinds 1994  
Verkozen in 2000 en 2006.
Politiek ervaring: 12 jaar zittend lid in OCMW-raad en het  
Bijzonder Comité
Actief in Vrouw en Maatschappij Wemmel (voorzitter), KAV-Wemmel 
(30 jaar bestuurslid en penningmeester), Markant (lid) en Pasar (lid)

4

Sinds 12 jaar werk ik gedreven mee aan een constructief beleid binnen 
het OCMW, met aandacht voor sociale verbetering voor alle burgers. Met 
veel enthousiasme wil ik dit werk voor u verder zetten. Sociale thema’s 
als een doeltreffend seniorenbeleid, een dagverzorgingscentrum voor 
zieken, de erkenning van de vele mantelzorgers en een optimalisatie 
van de diensten van het Lokaal Dienstencentrum, staan prioritair op 
mijn agenda.

Eliane 
Hulpiau - 
Van den Bossche

Eliane aan het OCMW. ‘Als OCMW-raadslid kan ik mee het verschil maken 
voor het welzijn van de burgers.’

Welzijn voor iedereen

5
Lien met enkele speelpleinmonitoren aan speelpleintje ‘Erf en Haard’ in 
de J. Deschuyffeleerdreef. ‘Hier is mijn engagement gestart. Tussen de 
kinderen, op een Wemmels speelplein.’

Lien 
Tilley
Wanneer u mijn hobby’s en werk bekijkt, zal u merken dat ik me thuis 
voel in de sociale sector en het Wemmelse vrijwilligerswerk. Mensen 
helpen ligt in mijn aard. En dat is meteen ook mijn drijfveer voor deze 
verkiezing. Ik wil mijn enthousiasme delen en iets doen voor u, omdat u 
het misschien nodig heeft. 

Gezien het groeiend aantal alleenstaande moeders in Wemmel, dienen 
we deze doelgroep extra te ondersteunen en bijkomende initiatieven te 
nemen. Goedkopere kinderopvang voorzien is nodig zodat deze vrouwen 
opnieuw de kans krijgen om actief op zoek te gaan naar werk of om een 
specifieke opleiding te volgen.  

Ook moeten we het Wemmelse zorgnetwerk (artsen, apothekers, …) 
actiever betrekken bij het systeem van terugbetaling aan leefloners of 
asielzoekers. Momenteel zijn er nog te veel onduidelijkheden tussen de 
verschillende partijen. Dit is vaak ten koste van de patiënten.

Het Lokaal Dienstencentrum, dat onze senioren wil helpen om zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven, verdient een 
blijvende ondersteuning. Het is een uitdaging om alle mogelijke 
samenwerkingsverbanden te onderzoeken en een kans te geven. Ik 
denk bijvoorbeeld aan een intensievere samenwerking tussen het Lokaal 
Dienstencentrum en GC de Zandloper. De eerste stappen zijn reeds gezet. 
Laat ons de mogelijkheden verder onderzoeken. Ook de verenigingen 
met een seniorenwerking kunnen nog meer betrokken worden. Zij bieden 
activiteiten op maat aan, waar het Lokaal Dienstencentrum zeker op kan 
inpikken.

En regardant mes passe-temps et le travail que je fais, vous 
remarquerez que je me sens chez moi dans le secteur social et le 
volontariat wemmelois. Il est dans ma nature d’aider les gens. Vu que 
le nombre de mères célibataires à Wemmel est en augmentation il 
est de notre devoir de soutenir davantage ce groupe en prenant des 
initiatives supplémentaires. Il y a lieu aussi d’associer le réseau des 
soins (médecins, pharmaciens …) au système de remboursement 
pour les personnes bénéficiant du revenu d’intégration ou les 
demandeurs d’asile. 
Il y a à l’heure actuelle encore trop d’équivoques entre les différents 
partis. Ceci souvent au détriment des patients. Le centre des services 
local mérite un soutien permanent. Le défi réside dans l’examen de 
toutes les possibilités de coopération et de leur donner une chance. 
Je pense par exemple à une collaboration plus active avec le CC du 
Zandloper ou avec les associations qui s’activent pour les personnes 
âgées.

Samen werken aan verbetering

Vriendin van Jelle De Herdt 
Werk: apotheker in Wemmel
Actief in Jeugdraad Wemmel (gewezen 
secretaris), de dansafdeling van vzw 
Mogen Doen, de schoolraad van Sint-
Jozef , Speelplein 3sje (ex-voorzitter)
Vrije tijd: lezen, tai chi, zwemmen, joggen
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Marc 
Joseph

Echtgenoot van  Mia De Turck
Papa van Dries (26) 
Werk: after-sales engineer
Lid van N-VA Wemmel sinds 2006
Actief in Pasar-Bruisend Wemmel, fotoclub De Korrel (stichter) en 
het Davidsfonds (lid)

Meer aandacht voor de  
minstbedeelden

Marc in een volkstuintje aan de Ring. ‘Onze N-VA-afdeling is niet bang om 
de handen uit de mouwen te steken.’

Ik hoop samen met lijst W.E.M.M.E.L een grotere stempel op het beleid 
van het OCMW in Wemmel te drukken. Ik ben er immers van overtuigd dat 
hier op een andere manier met de opgelegde spelregels kan omgegaan 
worden. Zo ijver ik voor het beter uitbouwen en controleren van de 
opvang van mensen die voor diensten, opvang of steun een beroep 
doen op het OCMW. Zo kunnen we de enorme uitgaven die hieraan 
verbonden zijn zo goed mogelijk beheren en beheersen.

Philippe 
De Man

Echtgenoot van Frieda Hermans 
Vader van  Brecht (22), Siemen (20), Lukas (17) en Heleen (15)  
Werk: huisarts
Actief in muzikale ensembles en de Wemmelse huisartsenkring 
Vrije tijd: muziek.

Philippe aan de Wemmelse muziekacademie.‘Deze mooie academie is één 
van de plaatsen waar ik mijn passie voor muziek kan vormgeven.’

Als huisarts maak ik in mijn praktijk al meer dan 25 jaar met plezier tijd 
voor hulpbehoevenden en asielzoekers. Graag stel ik die professionele 
ervaring nu ook ten dienste van de gemeente, om zo te  streven naar een 
rechtvaardige en rationele verdeling van de beschikbare middelen. 

Wie steun vraagt, moet worden geholpen om zo snel mogelijk 
zelfstandig in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en, als het om 
een asielzoeker gaat, om zich te integreren in onze samenleving. In de 
hulpverlening aan minderbedeelden en asielzoekers is constructieve 
samenwerking over de partijgrenzen heen van het grootste belang.

Solidarité et responsabilité
En tant que médecin de famille je consacre depuis plus de 25 ans 
du temps aux indigents et aux demandeurs d’asile. C’est avec plaisir 
que je mets à présent mon expérience professionnelle au service de 
la commune afin d’arriver à une répartition juste et rationnelle des 
moyens disponibles.
Celui qui demande de l’aide, doit être soutenu afin qu’il puisse 
au plus vite assurer sa propre subsistance et lorsqu’il s’agit d’un 
demandeur d’asile, il faut l’aider plus spécialement à s’intégrer 
dans notre société. Dans le domaine de l’aide aux économiquement 
faibles et aux demandeurs d’asile un collaboration constructive  
au-delà des frontières politiques est de la plus haute importance.

Solidariteit en verantwoordelijkheid
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8

Els(ie) 
Huybrechts

Elsie in haar tuin. ‘De gemeente moet haar inwoners meer informeren en 
beter met hen communiceren.’

Naam:  Els(ie) Huybrechts
Vrouw van Gregory Bourgeois
Mama van Alexander (5) en Charlotte (4)
Werk: zelfstandige kinesitherapeute
Vrije tijd: kindjes

Voor meer duidelijkheid

Ongeveer vijftien jaar geleden stampte ik mee het Wemmelse jeugdhuis 
uit de grond. Ik hou ervan om de koppen bij elkaar te steken en samen te 
werken aan een goed project. Dat is meteen ook mijn motivatie om deel te 
nemen aan de OCMW-raadverkiezingen.

Het OCMW heeft nog te veel en geheel onterecht een negatief imago. 
Iedereen kan beroep doen op de uitgebreide dienstverlening, maar 
veel mensen vinden de weg niet of durven niet aan te kloppen bij het 
OCMW. Daarom is het belangrijk om de werking en de dienstverlening 
transparanter en bekender te maken. Recent kwam bijvoorbeeld in het 
nieuws dat vele jongeren schulden hebben. Het OCMW kan hen helpen via 
budgetbeheer. Eenoudergezinnen kunnen er ook terecht voor afspraken 
rond kinderopvang, zodat ze werk kunnen zoeken of een opleiding kunnen 
volgen. Allemaal kleine maatregelen die een wereld van verschil kunnen 
maken.

Graag help ik u mee om de bomen door het OCMW-bos te zien. Een 
goede communicatie en informatieverstrekking is belangrijk. Laat ons 
daarnaast ook over de eigen gemeentegrenzen kijken en samenwerken 
met andere organisaties in de regio. Door de krachten te bundelen, 
komen we beslist verder.

Trop souvent et injustement le CPAS souffre encore d’une image 
négative. Tout le monde peut faire appel à ses services très étendus, 
mais nombre de personnes ne trouvent pas leur chemin vers le 
cpas ou n’osent pas y faire appel. C’est pourquoi il est important de 
faire le nécessaire pour que le fonctionnement et les prestations de 
services du cpas soient plus transparents et mieux connus auprès 
du public. Une bonne communication et une information correcte 
sont d’une grande importance. Regardons aussi plus loin que nos 
propres frontières et collaborons avec d’autres organisations dans 
la région. En unissant nos forces nous avancerons mieux.

Werk: barman café ’t Hoekske
Was actief in de Wemmelse scouts (20 jaar lid, leiding, 
groepsleiding) en zette zich ook in voor jeugdhuis Kwamma en de 
Wemmelse jeugdraad
Vrije tijd: fitness, feestje bouwen, amusement

9

David 
Vits

Het leven is meer dan  
feesten alleen. Nu is 
het tijd voor serieuze 
zaken.

‘De gesprekken aan de toog in ’t Hoekske wakkerden mijn politieke 
interesse aan.’

Aangezien ik in de horeca werk, hoor ik veel mensen praten over de 
Wemmelse politiek. Jammer genoeg is het meer een klaagzang dan een 
lofspreuk.  Ik voel dat de mensen nood hebben aan verandering. Door 
deel te nemen aan de verkiezingen hoop ik mee te schrijven aan een 
positief verhaal voor onze gemeente. 

Als ex-groepsleider van de scouts, gewezen lid van jeugdhuis Kwamma en 
de Wemmelse jeugdraad leerde ik de gemeente vanuit het verenigingsleven 
echt goed kennen. Het feit dat ik in Wemmel opgroeide en er mijn jeugd 
doorbracht, maakt mijn betrokkenheid bij wat hier gebeurt groot. Als ik in 
de kranten lees dat de huidige burgemeester zich nu wil inzetten voor de 
jeugd word ik kwaad. Als geëngageerde jongeren hebben wij nooit enige 
steun gekregen toen hij de bevoegde schepen van jeugd was. Een spijtige 
zaak.

Graag zet ik mij na de verkiezingen in voor een sociaal Wemmel. Ik focus 
me graag op die mensen die vaak vergeten worden. Wie het nodig 
heeft, verdient alle steun. Ik ga dan ook met plezier mee op zoek naar 
initiatieven en manieren die het leven aangenamer kunnen maken voor 
iedereen.

Travaillant dans le secteur de l’horeca, j’entends souvent les gens 
parler de la politique à Wemmel. Malheureusement il s’agit plus 
souvent d’une complainte que d’un éloge. Je sens que les gens 
ont besoin de changement. Je veux m’engager après les élections 
pour une commune de Wemmel sociable. Mon attention ira aux 
personnes qui sont souvent oubliées. Ceux qui en ont besoin 
méritent notre soutien.
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Vrouw van Frans De Visscher
Moeder van Jan (44), Vik (41), Raf (38)
Actief in de Wemmelse politiek sinds 2000
Politieke ervaring: gemeenteraadslid (2000–2006)  
en OCMW-raadslid (2006–2012) 
Actief in ACW (voorzitster), Ziekenzorg (secretaris), Ziekenzorg 
(vrijwilliger), teken- en schildersclub Davidsfonds en OKRA.  
Ex-voorzitter KAV.

Paula, met de buren in de Van Campenhoutstraat.  
‘Iedereen praat hier met iedereen. We helpen elkaar bij vreugde en verdriet.’

Wemmel kent een sterk wisselende bevolking. Het is dan ook belangrijk 
dat we nieuwe inwoners goed ontvangen, opvangen en wegwijs 
maken in onze Vlaamse wetgeving. Omdat ik al heel mijn leven begaan 
ben met mijn medemens wil ik hen hierbij zo veel mogelijk helpen. Ook 
mindervaliden meer mogelijkheden geven en kansarmoede opsporen 
en bestrijden past in dit plaatje, net als een betere uitbouw van het 
sociaal verhuurkantoor. 

Als senior vind ik het belangrijk dat zij die dat wensen de mogelijkheid 
hebben om levenslang thuis te blijven wonen. Daarom is het belangrijk 
om de thuiszorgdiensten bekend te maken. Maar laat ons ook de jeugd niet 
vergeten. Zij zijn onze toekomst. Naast het investeren in kinderopvang 
en onderwijs, is het ook belangrijk om het openbaar vervoer uit te 
breiden en degelijke voet- en fietspaden aan te leggen. Zo kan jong en 
oud zich veilig verplaatsen in en rond Wemmel. 

U vindt Paula eveneens terug op plaats 22 van de gemeenteraad.

Paula 
De Visscher -  
Van den Heuvel
Iedereen mee in Wemmel, onze gemeente

11

Man van Dina Van Maele
Werk: gewezen postbode (1969-1983) en controleur tot aan mijn 
pensioen in 2008.
Politieke ervaring: 18 jaar OCMW-raadslid, 35 jaar lid van de 
VLD-fractie in Wemmel
Was actief als jeugdscheidsrechter bij de Belgische Voetbalbond

Louis 
Waxweiler

Paul en Louis aan residentie Geurts.

Ik vind het zeer belangrijk dat er goed wordt omgegaan met het geld 
van de belastingsbetaler. Uw zuurverdiende centen verdienen het om 
goed besteed te worden. Een verdere uitbouw van de actuele OCMW-
diensten is nodig om elke Wemmelaar die het nodig heeft, goed te kunnen 
bedienen. Maar tijdens de volgende legislatuur dienen we ook de in- en 
uitgaven goed in de gaten houden. Alleen door alles goed af te wegen, 
komen we tot een gezond evenwicht.

Voor de uitbouw van de 
OCMW-diensten

Meer info over de kandidaten:  
www.wemmel.org

Plus d’infos des candidats:  
www.wemmel.org

Pour l’expansion des services du CPAS
Je trouve très important que l’on gère correctement l’argent du 
contribuable. Votre argent  gagné difficilement doit être dépensé 
de manière optimale. Il est nécessaire de poursuivre la politique 
actuelle en matière de services proposés par le CPAS afin de garantir 
à chaque wemmellois qui en a besoin d’être servi correctement. 
La prochaine législature devra surveiller de près les entrées et 
les dépenses. Un bon équilibre pourra être atteint uniquement en 
pesant le pour et le contre de chaque dépense.
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Geraakt u niet zelfstandig tot aan het stembureau? Contacteer ons via 0476 32 31 24 of info@wemmel.org.

W.E.M.M.E.L

Hoe kunt u geldig stemmen?

Met een lijststem gaat u 
akkoord met de volgorde van 
de kandidaten op de lijst.

W.E.M.M.E.L W.E.M.M.E.LLIJST A

1. Een lijststem 2. Een voorkeurstem 3. Ongeldig

W.E.M.M.E.L

Met een voorkeurstem (= naamstem) geeft u een persoonlijke stem aan één of meerdere kandidaten. 
U mag gerust verschillende voorkeurstemmen uitbrengen (steeds binnen dezelfde lijst) en dus 
verschillende kandidaten aanduiden. Als u één of meerdere voorkeurstemmen uitbrengt en tegelijk 
ook voor dezelfde lijst een lijststem aanduidt, dan vervalt de lijststem.

Belangrijk!
Breng uw stem uit op 1 lijst. Wie vakjes op verschillende lijsten 
inkleurt, stemt ongeldig. Die stem telt dus niet mee.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 1 2

3 4 5 6 7 8 10 119

Gemeenteraad 

OCMW

Vous avez des difficultés à vous rendre au bureau de vote par vos propres moyens?   
Contactez-nous au 0476 / 32 31 24 ou sur  info@wemmel.org.
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