
JEUGD  
AAN ZET 

Meer aandacht voor JEUGD. Dat horen we graag, ze-
ker als je weet dat bijna 1 op 3 Wemmelaars jonger 
is dan 25 jaar. Hoewel Wemmel een aantal gemeen-
telijke initiatieven telt zoals de Paaseierenraap, de 
jongerendag ‘Youth Tube’, de fuifbox en ‘last but not 
least’, de inrichting van een gemeentelijk jeugdhuis, 
is er nog heel wat werk voor de boeg.

Het gemeentelijk reglement logistieke ondersteu-
ning, goedgekeurd in 2009, is een belangrijke eer-
ste aanzet. Verenigingen kregen op die manier meer 
transparantie voor wat en hoe ze bij de gemeente te-
recht kunnen. Deze weg moeten we verder inslaan. 
Het gebruik van gemeentelijke lokalen en gebouwen, 
zoals de sporthal en het ‘Zijp’-complex, moeten we 
uitbreiden en diversifiëren. 

De gemeente slaagt er niet in om een beleidsplan 
voor haar eigen jeugd te schrijven. Ze heeft ook geen 
overlegplatform. Via een gemeentelijke jeugdbe-
leidsplan en de oprichting van een gemeentelijke 
jeugdraad, willen we de steun voor en de stem van 
de jeugd structureel inbedden in het Wemmelse  
bestuur en budget.

Op de achterzijde van deze folder doen we alvast 
een aanzet voor een bevraging aan elk kind en elke 
jongere over zijn/haar wensen en noden. Wemmelse 
kinderen en jongeren weten wat ze willen. Als kan-
didaten voor de gemeenteraads- en OCMW-raads-
verkiezingen vertalen wij dit graag in het programma 
van Lijst W.E.M.M.E.L

•	 Oprichting van een gemeentelijke jeugdraad 
en het opstellen van een gemeentelijk 
jeugdbeleidsplan

•	 Informatie- of aankondigingsborden voor (jeugd)
activiteiten en naar (jeugd)lokalen 

•	 Gemeentelijke lokalen vlotter ter beschikking 
stellen aan de Wemmelse jeugd voor activiteiten

•	 Sportaccommodatie zoals het zwembad en de 
gemeentelijke sporthal (meer) openstellen en 
promoten voor (jonge) Wemmelaars, 

•	 Initiatieven opzetten voor jongeren die geen deel 
uitmaken van een vereniging of sportclub

zes jeugdige kandidaten v.l.n.r.: Lien, Jill, Marwa, Matthieu, Wies, Steve.
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•	 Création d’un conseil communal de 
la jeunesse et élaboration d’un plan 
communal de politique de la jeunesse.

•	 Panneaux d’informations ou d’annonces 
pour les activités (de la jeunesse) et 
panneaux de signalisation pour les locaux 
(de la jeunesse) 

•	 Mettre des locaux communaux plus 
facilement à la disposition des jeunes 
wemmelois pour (certaines) activités

•	 Ouvrir d’avantage les installations sportives 
aux jeunes wemmelois, comme par 
exemple la piscine et la salle communale 
de sports

•	 Lancer une grande enquête auprès de la 
jeunesse, évaluer, réaliser des projets

•	 Prendre des initiatives en faveur de jeunes 
qui ne font pas partie d’un mouvement de 
jeunesse ou d’un club de sports
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1. Wat doe je vooral in jouw vrije tijd? Wat zijn jouw hobby’s?

2. Waar heb jij als jongere nood aan in onze gemeente?

3. Hoe worden jeugdactiviteiten het best bekend gemaakt aan de jeugd? 
 Via welke kanalen kunnen we jou het best bereiken?

Stuur jullie antwoorden naar info@wemmel.org.  
Wij gaan er graag mee aan de slag!

1. Que fais-tu pendant tes moments de loisirs? Quels sont tes loisirs préférés?

2. En tant que jeune, de quoi as-tu besoin dans notre commune?

3. Comment pourrait-on le mieux porter à la connaissance des jeunes les  
activités qui leurs sont destinées? Par quelle(s) voie(s) pourrait-on t’atteindre  
le plus facilement?

Envoyez vos réponses à info@wemmel.org.  
C’est avec plaisir que nous mettrons au travail!
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Lijst W.E.M.M.E.L hecht enorm veel belang aan het welzijn van kinderen 
en jongeren in onze gemeente.  Een kwaliteitsvol beleid voor elke peuter 
en kleuter, ieder kind en alle jongeren vertalen we in ons programma. 
Het Wemmel van morgen, daar is de jeugd vandaag mee bezig.  Zij  
verdienen dan ook onze en uw volle steun. 

Walter Vansteenkiste Lijsttrekker
Marcel Van Langenhove Lijstduwer
Raf De Visscher Voorzitter Lijst W.E.M.M.E.L

“Aandacht voor jeugd  
vertaalt zich in elke beslis-
sing, in elk reglement en in 
elke euro die geïnvesteerd 

wordt in de gemeente.”
Wies HERPOL (6e plaats GR)

The youth is the 
hope of our future

Marwa KABBAR (12e plaats GR)

“Ook jongeren zijn niet altijd  
immuun voor financiële pro- 

blemen. De medewerkers van 
het Wemmelse OCMW kunnen 

hierbij hulp bieden door bijvoor-
beeld budgetbeheer.”

Lien TILLEY (5e plaats OCMW)

Lien TILLEY (5e plaats OCMW)

Jeugd aan zet,  
de Wemmelaars  
van de toekomst 

La jeunesse en avant,  
les wemmelois du futur 

The future of Wemmel  
belongs to its youth

Wil Leven! 
Veut Vivre!Wemmel

In 1 leven, maar 1 jeugd! 
Steve GOEMAN (13e plaats GR)

“Luister naar de ideeën van 
de jongeren, maak hun  

dromen waar.”
Jill DEBRAEKELEER (21e plaats GR)

“In youth we learn; in 
age we understand.”

Matthieu MEUNIER (14e plaats GR)


