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Trots op As?
De huidige meerderheid pakt momenteel uit met een publiciteitscampagne 
rond het thema ‘trots op As’. N-VA heeft de indruk dat die campagne vooral 
moet verdoezelen dat er gedurende vijf jaar weinig gebeurd is voor de inwo-
ners van As-Niel. We geven een overzicht in dit huis-aan-huisblad. 
De publiciteitscampagne siert onze gemeen-
te met vlaggen en spandoeken, net een jaar 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. We 
kunnen ons dan ook niet van de indruk 
ontdoen dat dit alles kadert in een mooi 
opgezette publiciteitsstunt als aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

N-VA As-Niel vermoedt dat de publici-
teitsstunt vooral moet verhullen dat er in 
onze gemeente de afgelopen jaren veel te 
weinig is gedaan voor de inwoners. We zet-
ten dan ook een aantal zaken op een rijtje in 
dit huis-aan-huisblad.

  We zullen met N-VA As-Niel pas 
echt trots zijn op onze gemeente 
op het moment dat de inwoners 
eindelijk weer een gemeentebe-

stuur krijgen dat ze verdienen. Een 
meerderheid die van onze gemeen-

te terug een gezellige gemeente 
maakt, met een mooi centrum en 

een degelijk financieel beleid. Geen 
meerderheid die alleen maar opvalt 
door allerhande uitbestede studies 
en pogingen tot projecten die niet 

thuis horen in onze gemeente. 

“De inwoners van As-Niel  
verdienen een gemeentebestuur  
dat meer doet voor zijn inwoners.”

Erik Notermans, fractieleider

Inschrijven: jos.vanholzaets@telenet.be
18 euro inschrijving per ploeg. Maximaal 5 personen per ploeg.

2 februari 2018 - 20 uur
De Drieschaar As
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Trots op onze centrumvernieuwing?

Al meer dan twee legislaturen heeft de huidige meerderheid plannen om het centrum van As vol te bouwen 
met hoogbouw die absoluut niet past in het landelijke karakter van onze gemeente. Na al die jaren is er nog 
steeds niets gebeurd, met uitzondering van een aantal veel te duur betaalde aankopen van woningen in het 
centrum en het laten verloederen van deze panden.

De huidige meerderheid zal ongetwijfeld nog proberen 
om enkele bouwwerkzaamheden te laten starten in 2018. 
Op die manier kunnen ze net voor de verkiezingen in hun 
folders uitpakken met het nieuws dat ze begonnen zijn met 
de realisatie van de centrumvernieuwing. 

 Er is nog heel wat werk aan de winkel in het centrum. N-VA As-Niel 
pleit voor centrumvernieuwing op maat van onze landelijke gemeente.

 Er zijn nog steeds geen veilige 
oversteekplaatsen op de Hoogstraat.

Een degelijk mobiliteitsbeleid was één van de verkiezingsbeloften van de 
huidige meerderheid. Na vijf jaar moeten we helaas vaststellen dat er weinig 
vooruitgang geboekt is. Meer dan het aanpassen van het mobiliteitsplan is er 
niet gebeurd.

Nog steeds raast het zwaar verkeer door het centrum van As. Nog steeds lijkt de Hoogstraat 
meer op een snelweg dan op een weg die door een bebouwde kom loopt. Er zijn nog steeds 
geen veilige oversteekplaatsen op de Hoogstraat, onder meer op plaatsen waar de toeristische 
fietspaden deze drukke straat kruisen. En dan kunnen we alleen maar hopen dat door de vele 
geplande appartementen in het centrum van As de verkeersdrukte niet nog groter wordt.

Trots op ons 
mobiliteits- 
beleid?

N-VA As-Niel blijft pleiten voor een centrumvernieuwing 
op maat van onze gemeente. Mits enig realisme kunnen 
de huidige plannen hieraan ongetwijfeld worden aange-
past. Wij zullen op die nagel blijven kloppen.

Geen woorden maar daden! Na 
meer dan vier jaar studies en 
aanpassingen aan het mobili-
teitsplan wordt het hoog tijd om 
oplossingen uit te werken en 
vooral uit te voeren. Snelheids-
borden alleen zijn onvoldoende.

Ons 
voorstel

Ons 
voorstel
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Trots op As als toeristische trekpleister?
Een van de beleidsprioriteiten van de huidige meerderheid in de aanloop van 
de vorige verkiezingen was As op de toeristische kaart van Limburg zetten. 
‘Het stationneke’ zou hierin een grote rol spelen. Ook het gemeentelijke 
patrimonium werd naar voren geschoven als belangrijke troef. Maar ook op 
toeristisch vlak is er nog veel werk aan de winkel. De bijgevoegde foto’s tonen 
beter aan wat van het toeristisch beleid is gekomen dan 1000 woorden.
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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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marijke.bergen@n-va.be
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Onze mandatarissen vertolken uw stem

Jan Peumans  
in As-Niel
Op 23 april kwam Jan Peumans  
naar As-Niel voor een matineegesprek. 
Het was een geslaagde ochtend.

Draag zorg voor het schaarse patrimonium dat As nog 
bezit en geef het een bestemming. De verloedering 
heeft ertoe geleid dat een herstel van het Kolenspoor 
onbetaalbaar is geworden. Wel kan vermeden wor-
den dat de toegangspoort van As er verlaten bijligt. 

Er moet begonnen worden met het opruimen van de stations-
omgeving, het opruimen van totaal vervallen en onherstelbare 
treinstellen en met groenonderhoud.

Ons 
voorstel



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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