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Terwijl de herfst zich in een schitterende 
kleurenpracht vertoont, komt het beeld 
van onze gemeente meer overeen met 
een vervroegde winterslaap.

Als een voorbeeld van het beleid in 
onze gemeente kan men de site van 
het station nemen. Aan alle afritten naar 
As wordt verwezen naar ‘Station Asch’, 
maar voor de bezoekers die de site 
betreden wacht al snel een ontgooche-
ling. Alles is in verval. Het is duidelijk 
dat deze plaats de naam van ‘Poort tot 
het Nationaal Park’ niet verdient. In het 
hoofdartikel van dit blaadje schetsen 
we dan ook een weinig fraai beeld van 
de huidige situatie en de toekomst van 
de site.

Tijdens een legislatuur van zes jaar 
gebeurt er wel het een en ander in een 
mensenleven. We hebben met spijt 
afscheid genomen van twee mandataris-
sen. Over hun opvolgers leest u meer op 
de binnenbladzijden.

De herfst is ook de tijd voor een gezellig 
samenzijn. Onze afdeling organiseert 
begin december de vijfde editie van haar 
jaarlijkse kwis. Wat is er meer ontspan-
nend dan met vrienden deel te nemen?  
U bent van harte welkom.

GEMEENTE IN 
WINTERSLAAP?

Erik Geusens
Voorzitter N-VA As-Niel

  

Wat N-VA As-Niel al langer 
aankondigde, is ondertussen 
realiteit geworden: de treinen op 
het Kolenspoor rijden niet meer. 
Door een gebrek aan besluitvaar-
digheid van de huidige meerder-
heid is dit stuk historische 
spoorlijn ten dode opgeschreven. 

GEEN TREINEN MEER OP 
KOLENSPOOR
Op 15 juni liet de NMBS aan 
de vzw Kolenspoor weten dat de 
bezetting definitief beëindigd 
wordt. het terrein moet binnen drie 
maanden in de originele staat moet 
hersteld worden. En het gemeente-
bestuur: dat staat erbij en kijkt er 
naar. Actie ondernemen is er niet 
bij. Er wordt enkel ‘over nagedacht’. 

Gevraagd naar de acties die het 
schepencollege heeft ondernomen schepencollege heeft ondernomen 
om de toeristische motor van As 
draaiende te houden, krijgen we 
alleen te horen dat zij er niets aan 
kunnen doen. 

Het is puur de schuld van de 
NMBS, Railbike, de vzw Kolen-
spoor, de buurgemeenten,... Tijdens 
de extra gemeenteraad van 30 juli 
had de meerderheid zelfs geen 
zin meer om te antwoorden op de 
vragen die de N-VA-fractie over de 
beslissing.

SYMPTOOM VAN DIT BESTUUR
Na drie jaar bestuur (negen jaar 
als we de vorige legislatuur 
meetellen) zijn de resultaten hallu-
cinant: buurthuis Scherpenheuvel 
is gesloten, de centrumvernieuwing 
in As ligt stil, de omgeving van de 
sporthal en het gemeenschaps-
centrum werd nog steeds niet 
aangepast, de oude Pastorij in As 
staat te koop,...  En zo kunnen we staat te koop,...  En zo kunnen we 
nog even doorgaan. 

Waarschijnlijk zal nog zwaar 
worden ingezet op investeringen 
die worden uitgevoerd in het jaar 
2017, het jaar voor de verkiezingen. 
Hopelijk zijn tegen dan de ogen 
van de inwoners van As en Niel-bij-
As al lang open gegaan en krijgt dit 
bestuur geen herkansing meer.

Het Kolenspoor ligt er momenteel 
verwaarloosd bij.
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De trein der 
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Elk jaar wordt tijdens een officiële viering het Uilenspiegel-ere-
merk uitgereikt aan een verdienstelijke Vlaming.  Op 17 oktober 
werd Jos Truyen gelauwerd tijdens deze Uilenspiegelavond. 

Chel Thijs deed op 17 oktober het politieke leven van Jos uit de 
doeken. Hij overliep de carrière van Jos, op gemeentelijk en provin-
ciaal vlak, maar ook als senator. Het hele verhaal werd gekruid 
met mooie en soms hilarische anekdotes. Tot groot plezier van het 
aanwezige publiek.

In zijn dankwoord benadrukte Jos dat we niet op onze lauweren 
mogen rusten en dat er nog altijd zaken zijn die moeten opgelost 
worden voor Vlaanderen en de Vlamingen. Wij wensen Jos van 
harte proficiat met deze erkenning.

Een periode van zes jaar is best wel lang in het politieke leven. Daar worden we in deze legislatuur nu ook mee 
geconfronteerd. Omwille van haar verhuis heeft gemeenteraadslid Joke Driesen haar mandaat moeten opzeg-
gen. Haar plaats wordt nu in genomen door Lea Meermans.

We wensen Lea veel succes als gemeenteraadslid. Zij zetelde al in het OCMW voor de eerste drie jaar van deze 
legislatuur. Vanaf januari 2016 wordt haar mandaat in de OCMW-raad, in het kader van een akkoord met 
CD&V, door deze partij ingenomen. 

Door het vertrek van Mario Schildermans komt Patrick Kuijpers in de OCMW-raad. We zijn ervan overtuigd 
dat Patrick zich ten volle zal inzetten voor al onze inwoners en wensen hem veel succes met dit mandaat.

N-VA As-Niel stelt voor:

EEN FIJNE KWIS
Algemene kennisquiz

4 december 2015, 20 uur
De Drieschaar, As

Maximaal 5 personen per ploeg - inschrijvingsgeld: 18 euro per ploeg
Inschrijven via erik.geusens@n-va.be

december 2013
Beslissing tot vereffening van de 
vzw Kolenspoor

De gemeentebesturen van Maasmechelen en Genk 
beslissen uit het Kolenspoor te stappen. Het gemeente-
bestuur van As richt een nieuwe vereniging op. 
Tot op heden is deze nieuwe gemeentelijke vzw nog 
geen enkele keer samen gekomen.

maart 2014
Ritten stopgezet

De NMBS beslist dat de ritten tussen As en Waterschei 
moeten worden stopgezet omdat de sporen niet meer 
veilig zijn. Het gemeentebestuur van As staat erbij en 
kijkt er naar.

Xxx 2014
Railbikes spant rechtszaak aan

Railbikes Limburg, dat de railbikes uitbaat tussen het 
station van As en Eisden, spant een rechtszaak aan tegen 
de vzw Kolenspoor. Daarop beslist het gemeentebestuur 
van As om de nieuwe gemeentelijke vzw nog niet te 
activeren tot er een uitspraak volgt. Gevolg: er gebeurt 
niets meer aan het beheer van het Kolenspoor

15 juni 2015
Einde Kolenspoor

De NMBS laat aan vzw Kolenspoor weten dat de 
bezetting defi nitief beëindigd is. Het terrein moet binnen 
drie maanden weer in de originele staat hersteld 
worden. Kortom: einde Kolenspoor.

vijfde 
editie!

december 2013 maart 2014 Xxx 2014 15 juni 2015

Dat er geen treinen meer zouden rijden op het Kolenspoor, voelden we al lang aankomen. De chronologie van 
deze spijtige beslissing leest dan ook als een opeenstapeling van gemiste kansen en foute beslissingen van 
het gemeentebestuur.

MEERDERHEID STAAT ERBIJ EN KIJKT ERNAAR
In het beleidsprogramma 2007-2012 van het schepencollege dat vandaag nog aan de macht is, lezen we: 
“Het kolenspoor wil in de toekomst uitgroeien tot een ruggengraatproject voor omliggende toeristische attracties”. 

En verder: “Vermits de toeristische treinen van het kolenspoor de attractie van de toegangspoort zijn, zal de 
uitbouw van het Kolenspoor de kritische succesfactor worden.” 

In het verkiezingsprogramma 2012 schrijft diezelfde meerderheid dat ze “de werking van het kolenspoor [wil] 
optimaliseren”. Helaas moeten we vaststellen dat er negen jaar lang niets is gebeurd. Dat is een onbekwaam 
beheer van wat eens een mooie en bloeiende gemeente was.
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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.
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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.
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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.
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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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Marijke Bergen 
Provincieraadslid

Heiweg 1
marijke.bergen@n-va.be

Onze mandatarissen vertolken uw stem

Jos Truyen geëerd door Uilenspiegel Wissel van mandaten
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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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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