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Belofte maakt 
schuld 

In ons vorig blaadje hadden we 
beloofd een serie te starten over 
de niet-nagekomen beloftes van 
Voluit! In dit blad vind je dus de 
volgende uit die reeks. 

Niet dat we veel moeite moeten 
doen om die verbroken beloftes  
te vinden. Het volstaat om terug 
te grijpen naar het kleurige, door 
een professioneel marketing- 
bureau ontwikkelde pamfletje 
van de partij. De pagina’s werden 
gevuld met enkele slagzinnen en 
cirkeltjes waarin de mensen van 
Voluit! poseerden. Na enkele jaren 
beleid lijken de cirkels echter 
meer op de vele nullen van een 
slecht schoolrapport. 

We vonden zoveel materiaal voor 
ons blaadje dat we even over-
wogen om er een maandelijkse 
editie van te maken. Maar dat is 
een beetje te hoog gegrepen voor 
ons magere budget. Maak echter 
gerust zelf eens de oefening en 
vergelijk de beloftes uit 2012 met 
de verwezenlijkingen vier jaar  
later. We geven er wel meteen 
een kleine waarschuwing bij: 
wees niet te diep ontgoocheld.

Hugo Miseur
Voorzitter N-VA As-Niel

Van toeristische topattractie  
naar complete chaos
De gemeente heeft beslist om de huurovereenkomst met de uitbater van 
Grand Café Station Asch eenzijdig op te zeggen. Hiermee wordt een 
nieuw dieptepunt bereikt in wat ooit een prachtig toeristisch project 
beloofde te worden.
Na de mooie restauratie van het stations-
gebouw, de oprichting van de vzw Kolen-
spoor voor de uitbating van de treinen en 
de erkenning als poort van het Regionaal 
Landschap, stond niets de uitbouw van 
een mooie toeristische attractie in onze 
gemeente in de weg. Althans dat dachten 
we. Want op enkele jaren tijd werd het 
project herleid tot een verzameling roes-
tende treinen, opgebroken treinsporen en 
juridisch getouwtrek.

Een overzicht van de miskleunen
De eerste uitbating als horecazaak van het 
Stationneke liep uit op een totale misluk-
king. De uitbating van het spoor als toe-
ristisch traject werd zo slecht beheerd dat 
achtereenvolgens het volgende gebeurde:

  de omringende gemeenten zegden hun 
medewerking op.

  vzw Kolenspoor kende een feitelijke 
dood waardoor er geen vrijwilligers 
meer waren.

  het kleine treintje rijdt niet meer 
omdat een technisch probleem niet 
opgelost werd.

  de slaaptrein werd uitgebaat zonder 
vergunning.

  de NMBS zette de concessieovereen-
komst stop en haalde de sporen weg  
na ritten zonder vergunning.

  de sporen werden illegaal onder- 
verhuurd aan Railbike Limburg, wat 
in tegenspraak was met de concessie-
overeenkomst met de NMBS.  Nadat 
de overeenkomst met Railbike door 
het Schepencollege werd stopgezet, 
trok de eigenaar van Railbike naar de 
rechtbank.

De tweede uitbating van het Stationneke 
liep door slechte afspraken uit op een 
conflict tussen het schepencollege en de 
uitbater. Daarop zette het schepencollege 
de uitbating stop. 

Welke toekomst ziet de N-VA voor de stationssite? Lees het op pagina 2.
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Lokale N-VA-afdelingen heetten Zuhal Demir welkom
Op 9 oktober, een zonnige herfstzondagmorgen, mochten we Zuhal Demir verwelkomen in Opglabbeek. 
Zuhal zetelt voor de N-VA in de Kamer en woont sinds kort terug in Genk. Ze kwam spreken op uitnodiging 
van de afdelingen As-Niel, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. 

Een tachtigtal mensen luisterden met aan-
dacht naar haar betoog waarin ze op haar 
unieke overtuigende manier uiteenzette hoe 
de aanpak van de N-VA contrasteert met 
het PS-model van Elio Di Rupo. Ze legde de 
onomstotelijke bewijzen op tafel dat de N-VA 
inderdaad radicale veranderingen doorvoerde 
en dat die veranderingen ondertussen al heel 
wat positieve resultaten hebben opgeleverd.  

Het zou ons te ver leiden om een en ander 
meer gedetailleerd op te sommen. Daarom 
verwijzen we graag naar een uitgebreid artikel 
op onze website www.n-va.be/as. Klik gewoon 
door naar ‘Nieuws’ en je vindt het verslag van 
deze gezellige zondag morgen waarover de 
commentaren unaniem lovend waren.

Beloftes maken schuld, behalve voor de meerderheid

Wanneer valt het Molenhuis helemaal in?
We staan graag even stil bij het Molenhuis. Dat moest een nieuwe toeristische en culturele bestemming  
krijgen, volgens de huidige meerderheid. Maar vier jaar na de verkiezingen staat het Molenhuis letterlijk  
weg te rotten. Het is alleen nog maar wachten tot de dag waarop dit oude gebouw definitief instort. 

De N-VA ziet nochtans een 
mooie toekomst voor Molen-
huis, dat deel uitmaakt van ons 
gemeentelijk historisch patrimo-
nium. Samen met het Mieleke 
vormt het een mooie site. We 
zouden nog veel tekst kunnen 
besteden aan wat er allemaal 
misloopt met dit dossier, maar 
de foto’s bij dit artikel zeggen 
genoeg … 

      

erik.notermans@n-va.be
t 26Smeetsbergstraa

AFractieleider N-VVA
Notermans

Erik 

 

michel.thijs@n-va.be
Kerkplein 21

Gemeenteraadslid
Thijs

Michel 

A OCMW

joke.driessen@n-va.be
t 126azantenstraaFFa

Gemeenteraadslid
Driessen

Joke  

 

mario.schildermans@n-va.be

OCMW
Schildermans 

lea.meermans@n-va.be
Bevrijdingslaan 75D 

-raadslidOCMWW-
Meermans

Lea 

 

mario.schildermans@n-va.be
Molendel 6

-raadslidOCMW
Schildermans 

Mario 

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

Een toekomst voor de stationssite
Een nieuw plan van aanpak voor stationssite werd begin 2016 uitgetekend door een studiebureau. Daaruit 
bleek dat de spoorattractie voornamelijk omgebouwd moet worden tot een fietsknooppunt. Als publieks- 
trekker wordt onder meer gedacht aan een ‘Lustige Velodroom’ naar het voorbeeld van Blankenberge. 

We dachten al dat we alles hadden gehad in verband met het 
Kolenspoor. Maar blijkbaar kan het niet gek genoeg.  Toch niet 
zo’n goed idee om een studie toe te wijzen aan een West-Vlaams 
studiebureau dat iets te happig kopieerde uit een toeristische 
studie voor de kust.

Het gevolg is dat er weer een nieuw leegstaand gebouw in onze 
gemeente opduikt.  Sedert deze absolute meerderheid aan de 
macht is hebben we het toerisme in onze gemeente alleen maar 
achteruit zien gaan. De vele fietsers zullen hun budget in de 
omringende gemeenten moeten besteden.

De visie van N-VA As- Niel 
Onze visie is al jaren hetzelfde: de toekomst van het Stationneke 
(en bij uitbreiding het Kolenspoor) kan enkel worden veiligge-
steld in het kader van een intergemeentelijke samenwerking ge-
baseerd op het Nationaal Park en het socio-economisch erfgoed 
rond de steenkoolontginning. 

Zowel de Vlaamse en provinciale overheid, verenigingen en on-
dernemingen kunnen daaraan hun steun verlenen. Op provinci-
aal niveau duwen we al een hele tijd mee aan die kar. We hopen 
dat ons gemeentebestuur, beter laat dan nooit, tot hetzelfde 
inzicht komt.

 Zoals een goed zondags ontbijt: deze gespreksochtend smaakt naar meer!
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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:     /     /


