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Inzetten voor een 
beter As en Niel

“We zoeken regelmatig naar een 
reden om te feesten, maar nu 
hebben we er echt wel één.” Dat is 
de openingszin voor de aankondiging 
van het burgemeestersbal. De N-VA 
ziet echter veel minder redenen tot 
feesten. 

Niet dat we dat niet zouden willen. 
Niets liever dan een feest voor de 
herlancering van het Kolenspoor en 
het Stationneke. Of voor de herbe-
stemming van Pastorij of Molenhuis. 
Grààg zouden we het nieuwe  
centrum feestelijke inwijden of  
toosten op het succes van het  
jeugdhuis. Maar de realiteit dwingt 
ons helaas om nuchterder te zijn.  
Dat zal u in dit blad lezen.

Bovendien valt nog maar af te  
wachten of het schepencollege  
de rekening voor 2017 kan doen  
kloppen. Uit het recentste rapport 
van de financieel beheerder blijkt 
namelijk dat de controle over de 
gemeentelijke financiën een zootje is.

De N-VA ziet veel potentieel in Niel 
en As. Wij blijven ons dan ook volop 
inzetten voor een leuke, dynamische, 
aangename gemeente. Met uw steun 
kunnen we zo weerwerk bieden aan 
de huidige bestuursploeg.

Hugo Miseur
Voorzitter N-VA As-Niel

Op de gemeenteraad van november haalde de financieel beheerder 
terecht uit naar het gemeentebestuur. Zijn financieel rapport toont 
inderdaad aan dat As het budget maar niet onder controle krijgt.

De beheerder wijt dat vooral aan het feit 
dat de financiële dienst onvoldoende  
middelen krijgt om haar taak naar 
behoren uit te voeren. Enkel de meest 
dringende zaken worden daarom nog 
behandeld. Hierdoor boeten de financiën 
in aan accuraatheid en worden er amper 
nog controles uitgevoerd. 

Dit heeft als gevolgd dat rekeningen niet 
worden opgevolgd en bijgevolg soms 
jarenlang openstaan. Gelden die binnen-
komen, kunnen soms zelfs niet worden 
toegewezen aan openstaande rekeningen.

Schepen wil niet weten van externe 
audit

N-VA As-Niel voelt het gemeentebestuur 
al jaren aan de tand over het laattijdig 

indienen van de gemeenterekening en het 
gebrek aan een duidelijk financieel beleid. 
Antwoorden op onze pertinente vragen 
zijn echter eerder uitzondering dan regel. 
Daarmee voedt deze meerderheid zelf 
de terechte perceptie dat haar financieel 
beleid een zootje is.

De N-VA dringt dan ook aan op een 
externe audit, net zoals dat in de privé- 
sector de gewoonte is wanneer de  
financiën grote hiaten vertonen. 

De verantwoordelijke schepen houdt 
echter vol dat dit niet nodig is. En dat 
ondanks het feit dat het schepencollege 
zelf erkent dat het geen specialist is in 
financiële materies. 

Begrijpt u het nog?

Financiële chaos 
dreigt in As

 De financieel beheerder van de gemeente treedt de N-VA bij: de rekening klopt niet in As!

N-VA-alternatieven voor centrumvernieuwing p.2 Nieuwe impulsen nodig voor De Balans p.3
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Oproep aan de meerderheid

Centrumvernieuwing moet 
goed zijn voor bewoners, 
handelaars én bezoekers
Een vernieuwd centrum in As al jarenlang het  
(virtuele) paradepaardje van de huidige meerderheid.  
Ook de N-VA is dat idee genegen. Daarbij moeten we 
wel uitgaan van de realiteit, waarbij we oplossingen 
bieden voor de uitdagingen waar de centrum- 
bewoners nu mee kampen.

Al jaren stellen we bijvoorbeeld vast dat het centrum ten prooi 
valt aan leegstand, dat zelfstandigen met bosjes vertrekken en 
dat een gebrek aan visie de bereikbaarheid van het centrum niet 
ten goede komt. Deze uitdagingen aangaan, moet de prioriteit 
zijn van de centrumvernieuwing.

Nieuwe recepten nodig om leegstand te bestrijden
De voorbije vier jaar steeg het aantal leegstaande gebouwen in 
de gemeente dramatisch. Vasthouden aan de hoge gebouwen 
en een overaanbod aan commerciële ruimte in stand houden, is 
dus niet het juiste recept. Bovendien is ook de digitale revolutie 
niet meer tegen te houden. Toch houdt de gemeente vast aan de 
bouw van een nieuwe bibliotheek in plaats van alternatieven te 
bekijken.

Mede daardoor spendeerde dit gemeentebestuur al ruim  
2,5 miljoen euro aan de aankoop van gebouwen, gronden en 
studieburelen. Voeg daar nog minstens een miljoen aan toe 
eer je de voorliggend plannen echt kan uitvoeren en je begrijpt 

waarom de schulden van As weer stijgen. 
Bovendien blijkt de beloofde inspraak voor de inwoners groten-
deels dode letter. Iedereen die de voorbij jaren durfde te tornen 
aan de megalomane centrumvernieuwing werd weggelachen. 
De N-VA vraagt dan ook nogmaals aan de meerderheid om de 
plannen te herbekijken in functie van wat bewoners, handelaars 
én bezoekers belangrijk vinden. 

N-VA stelt haalbare alternatieven voor
N-VA As-Niel bekeek de huidige plannen in detail en komt na 
grondig onderzoek op de proppen met een aantal alternatieven 
die het centrum van As weer écht kunnen laten bruisen.

  Herbekijk de geplande commerciële ruimten. Met name 
de ruimte voorzien voor een bijkomend grootwarenhuis is 
volgens de N-VA overbodig.

  Zet gebouwen neer met minder verdiepingen, die beter  
thuishoren in het centrum van een landelijke gemeente.

  Bouw geen nieuwe bibliotheek, maar voeg het BNP- 
Fortis-filiaal dat weldra zal sluiten samen met het voormalige 
postgebouw en breng daar de bibliotheek in onder.

  Schrap het geplande gebouw op het Kerkplein volledig.
  Maak werk van een verkeersveilig centrum in een  

aangename leefomgeving. Voer de mobiliteitsplannen  
om dat te verwezenlijken ook effectief uit.

N-VA As-Niel vraagt dat het gemeentebestuur mee stapt in onze 
aangepaste, opbouwende ideeën voor een vernieuwd gemeente-
centrum. Zo zorgen we ervoor dat As gezelliger, dynamischer en 
toegankelijker wordt.

 Deze jungle zou binnenkort plaatsmaken voor nieuwe gebouwen.

19 maart
Wandeling in samenwerking met N-VA Genk

23 april - De Drieschaar
Matineegesprek met Jan Peumans

3 september 
Matineegesprek met Philip Muyters

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!

19 maart 23 april 3 september
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Gemeente soupeert reserves op

As is niet langer schuldenvrij
De huidige meerderheid klopte 
zich jarenlang op de borst over het 
feit dat ze As schuldenvrij hield. 
Maar daar komt nu een einde 
aan. Het gemeentebestuur is erin 
geslaagd om de financiële reserves 
helemaal op te gebruiken. In de 
begroting van 2017 ontdekken we 
daarom nieuwe leningen, ter waar-
de van een half miljoen euro.

En dat terwijl de fiscale inkomsten per 
inwoner in onze gemeente de voorbije 
tien jaar met de helft stegen. Bovendien 
ligt de belastingvoet voor de aanvullende 
personenbelasting (7,5 procent) een stuk 

boven het Vlaamse gemiddelde. Dit geld 
werd echter niet geïnvesteerd de gemeente 
en de inwoners, maar vooral in (veel te 
dure) studies.

Noodzakelijke investeringen schuift dit 
schepencollege telkens op de lange baan  
of voert het zelfs helemaal af. Het patrimo-
nium wordt verwaarloosd of verkocht.  
En dan nog slaagt de gemeente er niet in 
om schuldenvrij blijven. 

Naar aloude politiek traditie staan er wel 
enkele werken gepland die klaar moeten 
zijn net voor de verkiezingen van 2018. Het 
puin ruimen van de schulden wordt echter 
doorgeschoven naar de volgende bewinds-

ploeg. De N-VA heeft alvast de ambitie om 
in As weer een degelijk financieel beleid te 
voeren, als u ons daar de kans toe geeft.

Nieuwe impulsen nodig voor jeugdhuis De Balans
In september 2014 besliste het schepencollege om jeugdhuis 
De Balans te sluiten. Er werd wel een reglement opgesteld om 
het jeugdhuis te verhuren voor privéfeestjes. Tegelijk maakte 
de bevoegde schepen zich sterk dat hij de jeugdwerking, die er 
na twintig jaar mee ophield, weer op gang zou kunnen trek-
ken. Twee jaar later merken we daar helaas nog niets van.
Het jeugdhuis wordt sporadisch verhuurd, maar sporen van een structurele 
uitbouw van de jeugdwerking en het bijbehorend jeugdhuis ziet de N-VA 
niet. Integendeel: het jeugdhuis is een van de vele gemeentelijke gebouwen 
die momenteel leeg staan of zo goed als niet gebruikt worden.

De N-VA roept de bevoegde schepen op om werk te maken van zijn belofte 
en De Balans niet te laten verkommeren.

 De gemeente moet voor het eerst in jaren 
weer nieuwe leningen aangaan. Een onrust-
wekkende ontwikkeling, vindt de N-VA.

 We mogen De Balans niet laten verkommeren.
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Wat baten studies en onderzoeken zonder uitvoering van de plannen?
De N-VA-fractie in As heeft inmid-
dels twee jaar gemeenteraad achter de
rug. Twee jaar waarin we hebben
kunnen observeren welke plannen de
meerderheidspartij voor onze ge-
meente heeft. Jammer genoeg moeten
we constateren dat het vaak bij plan-
nen blijft.

Voluit! laat allerlei studies uitvoeren,
om de concrete realisaties telkens uit te
stellen naar (het magische jaar) 2017.
We zetten de kosten hiervan even op
een rijtje.

Een hele resem studies
• De initiële kosten voor het mobili-

teitsplan bedroegen net geen 23 300
euro. In 2015 komt daar nog eens 
17 500 euro bij voor het verbreden en verdiepen van dit
plan.

• Deel twee van de vernieuwing van de Hoogstraat heeft
wat op zich laten wachten maar ondertussen is er een be-
slissing over het opmaken van een ontwerp. De kosten
hiervoor zullen 65 000 euro bedragen in 2015 en 35 000
euro in 2016. 

• Niet alleen het plan voor het oprichten van de Vrijetijds-
campus (VTC) was een enorme investering. Nu gaat er
ook nog eens 7 000 euro naar het masterplan voor de in-
richting van het gebouw en bijna 6 000 euro naar het
grondplan.

• De gemeenteschool van Niel is erg in trek bij onze buur-
gemeenten. Vandaar dat het gemeentebestuur heeft ge-
kozen voor een uitbreiding van de lagere school. Het
ontwerp hiervoor kostte onze gemeente 95 000 euro.
Daarnaast was er het onderzoek naar het HVAC-systeem
(16 900 euro), de elektriciteit (ruim 8 712 euro) en de 
energieprestatie (4 000 euro). Nu nog de bouw ervan …

Wat merkt u al van de plannen? Bitter weinig … 
Naast de bovenstaande lijst is er ook nog sprake van de her-
inrichting van de kerkhoven waarvoor wel al een onder-
zoek werd ingesteld (met erelonen van 5 000 euro) maar
waarvan de uitvoering opnieuw werd uitgesteld. Ook voor
de herinrichting van het gebied rond Kruisbeemden werd
40 000 euro voorzien om plannen op te maken. 

In plaats van de initieel beloofde wijk-
verfraaiingen dit jaar, besliste het ge-
meentebestuur om ook hiervoor eerst
een visieontwikkeling (ter waarde van
10 000 euro) uit te voeren. Daarnaast
werden masterplannen opgesteld voor 
het ‘RUP omgeving Station Asch’ 
(31 000 euro) en het Molenhuis (20 000
euro).

Kostenplaatje loopt op 
Tot onze spijt kunnen we deze lijst, met
een voorlopige kostprijs van bijna 
385 000 euro niet eens volledig afslui-

ten. De plannen voor de
centrumvernieuwing blij-
ven immers meerdere
jaren aanslepen, zonder
zicht hebben op het totale

kostenplaatje. Voor de heraanleg van de Nieuwstraat en een
nieuw Bosbeheersplan kon het gemeentesecretariaat ons
evenmin een kostenschatting bezorgen.

Wij zijn alvast benieuwd of en wanneer al deze studies en
onderzoeken in daden zullen worden omgezet, zodat al de
bovenstaande uitgaven tenminste niet voor niets zijn ge-
beurd.

www.n-va.be/as

Van de plannen van de meerderheid is 
nog maar weinig effectief uitgevoerd.

Marijke 
Bergen

Provincieraadslid
Heiweg 1

marijke.bergen@n-va.be
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n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


