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N-VA bouwt aan 
mooie toekomst  
voor As en Niel

In maart verkozen de leden van N-VA 
As-Niel een nieuw afdelingsbestuur. 
Deze groep van nieuwe namen 
en vertrouwde gezichten zal de 
komende jaren de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 voorbereiden. 
Dan willen we ook in onze gemeente 
de Verandering voor Vooruitgang 
brengen door de deur naar het  
schepencollege open te breken.

De nieuwe voorzitter licht in deze 
editie van het huis-aan-huisblad zijn 
visie en doelstellingen concreter toe. 
Hij kan daarbij rekenen op mij, in 
mijn nieuwe rol als ondervoorzitter, 
om van deze bestuursperiode een 
succes te maken.

Van deze gelegenheid wens ik  
iedereen met wie ik de afgelopen 
jaren heb samengewerkt te bedan-
ken voor de inzet en de loyauteit die 
ik steeds mocht ondervinden.

Ik ben ervan overtuigd dat de  
voorzitter samen met de mandata-
rissen en bestuursleden hun uiterste 
best doen om van As een gemeente 
te maken waar het op alle vlakken 
aangenaam wonen is.

Erik Geusens
Ondervoorzitter N-VA As-Niel

Op zondag 11 september organiseert N-VA As-Niel voor de eerste keer 
een toerist ische fietszoektocht dwars door onze gemeente.  
Niet alleen kan je dan solo of met je gezin, familie, vrienden of kennissen 
genieten van een ontspannende, gezonde en leerrijke namiddag, je kan 
ook nog eens een mooie trofee winnen! 
Iedereen kan deelnemen. De zoektocht vergt geen voorafgaande kennis over As. Naast 
het ontcijferen van de juiste route zijn er ook een aantal vragen en opdrachten, waarvan 
de meeste met de nodige aandacht voor je omgeving opgelost kunnen worden. 

Meer informatie over dit evenement volgt in de loop van de maand augustus. Maar stip 
de datum nu al maar aan in je agenda!

As zoals je het nog niet gezien hebt
Fiets met ons mee op 11 september!

Op de radio kwam onlangs weer de 
jaarlijks lijst voorbij met de meest 
absurde toestanden bij de overheden en 
besturen in ons land. 

Ook onze gemeente heeft een voorbeeld dat 
bovenaan in deze top-tien lijst thuishoort. 
Het gemeentebestuur verkoopt vastgoed 
om de aankoop van vastgoed te helpen 
bekostigen dat men dan laat afbreken om 
nieuw vastgoed te creëren. Begrijpe wie 
begrijpen kan!

Kafka in As

  De reden waarom de gemeente de 
pastorie verkoopt is nogal bizar.

De N-VA-visie voor een leefbaar As. p.2 Nieuwe voorzitter voor N-VA As. p.3
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Het gemeentebestuur is begonnen aan de tweede helft van de 
bestuursperiode. Hét moment voor de N-VA om nog eens op 
een rijtje te zetten hoe een gemeente goed bestuurd kan wor-
den. En hoe de huidige meerderheid daar niet altijd in slaagt. 

Gemeente bepaalt levenskwaliteit

Het is niet toevallig dat N-VA-voorzitter Bart De Wever een bur-
gemeester is. De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst 
bij u, de inwoners, ligt. De N-VA gelooft in een sterk, actief 
gemeentebestuur. Een bestuur dat luistert naar zijn inwoners en 
hiernaar handelt. 

Focus op de kerntaken
Zeker in een kleine, landelijke gemeente zoals de onze kan of 
mag het gemeentebestuur niet alles overheersen. Het moet zich 
bezighouden met de voor de inwoners belangrijke zaken zoals 
lokale infrastructuur, veiligheid, mobiliteit, gezondheid en het 
behoud van het sociale weefsel. 

Die belangrijke zaken moeten dan wel zeer goed uitgevoerd wor-
den. De inzet van professionele middelen en goede plannen, een 
goede inschatting  van gevolgen en kosten, moeten een duidelijk 
overzicht geven zodat op elk moment verantwoording aan de 
bevolking kan afgelegd worden.

Landelijkheid behouden
Onze gemeente is een landelijke gemeente, met veel groen, 
leefruimte en rust. Dat willen we zo houden want het is een 
belangrijk stuk van de levenskwaliteit in As. Daarom moet de 
gemeente alles inzetten om dat landelijk karakter te behouden. 

Dit kan door het in stand houden van onze plaatselijke monu-
menten, gebouwen en het behoud van onze landschappen. Be-
langrijk is ook de ondersteuning van onze plaatselijke verenigin-
gen en jeugdactiviteiten en van bedrijven die zich in As of Niel 
willen vestigen. Toeristische initiatieven moeten zich baseren op 
deze natuurlijke troefkaarten.

Goede buren
Een sterk sociaal weefsel houdt in dat we samen werken aan 
een gemeenschap waarin het goed leven is en we elkaar helpen 
wanneer de omstandigheden dat vereisen. Goed nabuurschap is 
de filosofie die de N-VA hierin willen toepassen. Dat betekent 
wederzijds respect en het hanteren van wederzijdse rechten en 
plichten. 

De gemeenschap dienen
Bestuur heeft maar één doel: de gemeenschap dienen. Dit lijkt 
vanzelfsprekend, maar dat is het in de praktijk niet. Dat bewijst 
het huidige gemeentebestuur. Anders dan zowat alle andere 
partijen staat de N-VA echter vrij en ongebonden, los van druk-
kingsgroepen, zuilen of financiële machten. Sociale, economi-
sche en ecologische vraagstukken beantwoorden we vanuit het 
gemeenschapsbelang, zónder vernauwende ‘linkse’ of ‘rechtse’ 
ideologische oogkleppen. 

Dat betekent ook dat iedereen die het bestuur vertegenwoordigt, 
als verkozen mandataris of als personeelslid, gedreven moet 
worden door diezelfde overtuiging van dienst aan de gemeen-
schap, vrij van alle andere belangen.

Al deze principes wil N-VA As-Niel uitdragen en in de praktijk 
brengen. Dit klinkt misschien hoogdravend maar het is noodza-
kelijk voor het goede bestuur waar u recht op heeft.

Bestuursperiode is voorbij halfweg
Wat is goed en wat kan beter? De N-VA houdt om de drie jaar lokale bestuursverkiezingen. In As vonden die dit jaar plaats op 3 maart.  

Dit zijn de voornaamste leden van de nieuwe bestuursploeg.

Op 4 mei sprong N-VA As-Niel in het onbekende door een Scrabble-avond te 
organiseren. Op zo’n avond gaat het er een beetje anders aan toe dan als je 
thuis speelt. Iedereen speelt individueel tegen een centrale computer. 

De deelnemers werden onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van 
hun niveau. Zo werd het een avond met een hoog gehalte aan spelplezier, waar 
een aantal nieuwe en verrassende woorden werden gelegd. Dit soort activiteit 
is zeker voor herhaling vatbaar. Een speciale dank aan de Scrabble-club uit 
Winterslag die ons met raad en daad heeft bijgestaan.

Nieuw N-VA-bestuur houdt vinger aan de pols in As en Niel

Dubbele score voor leuke activiteit!

  Mobiliteit is een kerntaak voor de gemeente.

  As is een landelijke gemeente en dat moet zo blijven.

  Plaatselijke monumenten in stand houden is belangrijk.
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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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Onze mandatarissen vertolken uw stem

Maken ook nog deel uit van het bestuur van N-VA As-Niel: 
Patrick Kuijpers, Erik Notermans, Chel Thijs, Lea Meermans, Wies Janssen, Sonia Thys, Lisette Luyckx en Erik Winters.

“Ons doel voor As en 
Niel is een gezellige, 
leefbare en veilige  
gemeente”
Hugo Miseur
voorzitter

“Ik blijf de belangen 
van onze gemeente 
vertegenwoordigen op 
provinciaal vlak.”
Marijke Bergen
secretaris en ledenwerving

“Ik wil ervoor zorgen dat 
de zwakke weggebruiker 
een veilige plek krijgt in 
het verkeer.”
Erik Geusens
ondervoorzitter

“Geen vernield centrum 
maar een gemeente die 
de moeite waard is om 
in te leven.”
Mark Noben
penningmeester



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

+ € 1.500
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België is een van de strengste landen

zware 
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