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Waar blijft de 
daadkracht?
Na een – hopelijk ook voor u deugd-
doende – vakantie, trekt het gewone 
leven zich weer op gang in septem-
ber. Voorlopig helaas met veel slecht 
nieuws, onder meer uit Gaza en  
Oekraïne. 

In België domineert het debat over de 
elektriciteitsbevoorrading het nieuws. 
België leek plots wel een ontwikke-
lingsland. Politici kwamen ons de 
gevolgen vertellen van een mogelijke 
stroomuitval. Alsof we daar zelf niet 
achter zouden komen. Men vergeet de 
creativiteit en de flexibiliteit van de be-
volking vaak. Mensen zijn in staat tot 
vele zaken als de toestand dit vereist.

De gemeente As heeft ondertussen weer 
een studie besteld over de stationssite. 
Ik denk dat men ondertussen wel weet 
wat er dient te gebeuren. In plaats van 
dit geld aan een studiebureau te geven, 
zou de gemeente beter zelf stappen 
vooruit zetten.

Besturen betekent richting geven en 
handelen. Maar het college beschikt 
blijkbaar niet over de nodige creati-
viteit om resultaten te halen. Daarom 
blijft de N-VA in de gemeenteraad vra-
gen om de stilstand in veel dossiers te 
deblokkeren.

Erik Geusens,
Voorzitter 
N-VA As-Niel

Teloorgang kerkhoven

De gemeenteraadsverkiezingen lig-
gen al twee jaar achter ons. Voluit! 
haalde opnieuw een absolute meer-
derheid, zij konden hun beleid verder 
zetten. In de praktijk komt het neer op 
een beleid van stilstand en uitstellen. 

Serene en moderne begraafplaatsen
In de vorige editie van dit blad hadden we het 
al over ‘de trein der traagheid’. Het verval van 
het Kolenspoor kwam daarbij aan bod. In dit 
nummer willen het graag hebben over onze 
begraafplaatsen. Zij vormen het toonbeeld 
van de stilstand in het beleid. 

Alle partijen zijn het er over eens dat onze 
begraafplaatsen dringend aan een opknapbeurt toe zijn. Daarom schreven wij in 
ons verkiezingsprogramma: ‘Onze kerkhoven moeten opgewaardeerd worden 
tot plaatsen waar mensen op een waardige manier afscheid kunnen nemen van 
hun naasten maar tevens tot rust kunnen komen’. We suggereerden onder meer 
de afbraak van de dodenhuisjes, de bouw van een overdekte ceremonieruimte 
en de aanleg van wandelpaden en enkele rustige plekjes. Kortom, betaalbare 
ingrepen die tot serene en moderne begraafplaatsen leiden. 

In het programma van Voluit! vonden we iets gelijkaardigs: ‘Voluit voor verzorgde 
gemeentelijke begraafplaatsen!’. Helaas is Voluit! blijkbaar goed in het schrijven 
van holle slogans, want na twee jaar gaat het verval verder. 

Toekomstmuziek
De meerderheid besliste om de werken uit te voeren in 2017. Net zoals ze alle 
beslissingen op de lange baan schuift en alle werken in 2017 plant. Is dat niet het 
jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen? Puur toeval waarschijnlijk.

Aan dit tempo zal er vier jaar niets gebeuren in onze gemeente en zullen in 2017 
overal werven opduiken, die moeten aantonen hoe goed het gemeentebestuur 
bezig is. We stellen dan ook voor om de werking van het schepencollege op te 
schorten tot 2017. Dat spaart de gemeentekas alvast het loon van de burgemeester 
en schepenen uit.
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Fietstoerisme in As, niet altijd een pretje

De gemeente As is geliefd bij fietstoeristen. Die komen vooral in de weekends en in groten getale 
toe aan onze Toegangspoort van het Nationaal Park. Bij de fietsers heerst er vaak onduidelijkheid 
over waar ze hun auto kwijt kunnen. De ruime parking naast het station blijft meestal onbenut 
omdat men ze niet kent.

Daarnaast is er de sanitaire stop die meestal voor en/of na de tocht op 
het programma staat. Momenteel is er op de hele site slechts één enkel 
toilet voorhanden en dat is in het Grand Café zelf. Niet tot groot jolijt 
van de eigenaar die zijn toilet voor zijn eigen klanten bedoeld heeft. 

De oplossing ligt nochtans voor de hand. Met een duidelijke signalisatie 
vinden toeristen onmiddellijk de parking aan het station, waar tevens 
comfortabele toiletten voorzien zijn. Die bevinden zich onder de 
onthaalwagon van de toeristische dienst, maar zijn momenteel niet 
geopend voor het publiek. Indertijd hebben de vrijwilligers van het 
Kolenspoor deze voorziening aangelegd. Overleg tussen de gemeente 
en het Kolenspoor kan dit euvel verhelpen en deze toiletten openstellen 
voor toeristen.

Bijkomend probleem is dat de toeristische dienst tijdens de weekends 
gesloten is. Toeristen kunnen dus niet doorverwezen worden naar de 
parking of de sanitaire voorziening. De toeristische reputatie van As zal 
er, met de voorgestelde oplossingen, wel bij varen.

Afrastering inrit Okay

Door de heraanleg van de Hoogstraat 
lag de inrit van de Okay een stuk lager 
dan voordien. Dit leidde meteen tot 
een aantal valpartijen. 

Op voorstel van onze fractie keurde 
de gemeenteraad de plaatsing van 
een afrastering goed. Dit is wat 
wij verstaan onder constructieve 
oppositie.

Hoezo sorteren?

Uit statistieken blijkt dat we thuis 
netjes het groenafval van PMD en 
ander vuil scheiden. Op openbare 
plaatsen wil dat niet altijd lukken. 

Op de begraafplaats in As en Niel 
zitten grijze afvalzakken in groene 
containers en puilen bladkorven uit 
met plastiek en ander restafval. Hier 
is nog heel wat werk aan de winkel!

Voetpad aan 
Zander Leenstraat

Eind juli zagen we dat de doorsteek 
voor voetgangers aan de Zander 
Leenstraat, de verkaveling achter 
de Rijksbasisschool, eindelijk zijn 
definitieve uitzicht kreeg. Het waren 
onze N-VA-gemeenteraadsleden die 
aandrongen op een snelle oplossing. 
We zijn tevreden dat die vraag niet 
onbeantwoord bleef en het personeel 
van de technische dienst dit mooi in 
orde bracht.

Kort

De trein der traagheid

De onbekwaamheid van de meerderheid om een beleid
uit te stippelen voor het Kolenspoor blijft stuitend, ook
al werd op 24 mei het Grand Café Het Stationneke 
opnieuw geopend na een lange sluiting.

Het gemeentebestuur en de vorige uitbaatster lagen al
lange tijd in onmin. Dat leidde uiteindelijk tot de beëindi-
ging van de concessie-overeenkomst. Gelukkig werd er
ondertussen voor dit mooie pand een nieuwe uitbater ge-
vonden die zware inspanningen leverde om er weer een
mooie zaak van te maken. We wensen hem veel succes.

Verwaarlozing leidt tot toeristische stilstand
Helaas staat dit in schril contrast met de rest van de 
stationssite. Door een jarenlang gebrek aan visie van het
schepencollege ligt de site erbij zoals het centrum van As:
verwaarloosd. De investeringen die werden gedaan in de
onthaalwagen, de slaapwagen en de technische hal zijn
niet meer te zien. Zo goed als alle vrijwilligers, die jaren-
lang hun best hebben gedaan om vzw Kolenspoor draai-

ende te houden,
zijn verdwenen.
Het oud ijzer sta-
pelt zich op,
samen met roes-
tende wagons.
Het lijkt meer en
meer op industri-
eel erfgoed dan
op een actief uit-
gebate toeristi-
sche spoorlijn.

Ondertussen zijn ook de sporen zelf afgekeurd door de
NMBS, zodat er geen treinen meer mogen rijden.

Visie op de
lange baan
En wat doet de
meerderheid in
ons gemeente-
bestuur? Na-
denken over
een visie. Een
meerderheid die al acht jaar geleden, onder de toenmalige
schepen van Toerisme, begon om na te denken over een
visie voor dit mooie stukje geschiedenis. De grote troeven
op toeristisch vlak werden al die tijd al verwaarloosd.

In het beleidsprogramma 2007-2012 van hetzelfde schepen-
college dat vandaag nog aan de macht is, lezen we: ‘Het
kolenspoor wil in de toekomst uitgroeien tot een ruggen-
graatproject voor omliggende toeristische attracties’ en
‘Vermits de toeristische treinen van het Kolenspoor de 
attractie van de toegangspoort zijn, zal de uitbouw van
het Kolenspoor de kritische succesfactor worden’.

Aan jullie om, aan de hand van de bijgevoegde beelden
(en het feit dat er geen trein meer rijdt) te beoordelen wat
de huidige meerderheid verstaat onder het woord succes-
factor. Oh ja, dit willen we nog meegeven: in het verkie-
zingsprogramma van 
deze huidige meerderheid 
kan je letterlijk lezen dat
ze ‘de werking van het 
kolenspoor [willen] 
optimaliseren’. Blijkbaar
bedoelen ze daarmee 
vernielen.
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Onze mandatarissen vertolken uw stem
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gemeentebestuur
om de troeven van
het Kolenspoor uit
te spelen?
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De juiste keuze?
Vorig jaar werden in As-Niel een aantal bospercelen uitgedund. 
Een tafereel dat om de vier jaar plaatsvindt. De opbrengst van 
het hout gaat integraal naar de gemeente.

In plaats van minimale schade aan te richten aan het bosecosysteem kiest de 
gemeente As voor ruiming met zware machines. Alles wat deze grijpers op 
hun weg tegenkomen, wordt verpletterd. Deze manier van werken brengt 
uiteraard ernstige schade toe aan de bodemstructuur en de fauna en flora. 
Op de uitgedunde zones zijn het overigens vooral exoten, zoals Amerikaanse 
vogelkers, die de open ruimte innemen. 

Om de bossen toegankelijker te maken voor het transport van de boomstammen werd begin dit jaar de bosexploitatieweg 
vernieuwd. Deze loopt parallel met het fietspad aan het spoor. Hierbij opteerde men weer voor een natuuronvriendelijke 
en weinig esthetische oplossing. Men liet de weg aanleggen met gebroken mengpuin dat normaal gebruikt wordt als 
funderingslaag. Hier zitten maar liefst tien procent onzuiverheden in, zoals keramiek en glas. 

Goede boswegen zijn vanzelfsprekend geschikt voor wandelaars, zeker als ze zich in het wandelgebied van Nationaal Park 
Hoge Kempen bevinden, maar met deze definitieve opvulling is dit niet aan te raden. De gemeente As werd overigens op de 
hoogte gesteld door de provinciale overheid over het gebruik van dit ongeschikt puin. Was gebroken grind als grindgemeente 
niet beter geweest?

In plaats van enkel het financiële plaatje te bekijken, zou men beter dringend werk maken van een duurzame visie via een 
bosbeheersplan, want de huidige manier van werken is een groene gemeente onwaardig!

Ledenvergadering + informatieavond sociale zekerheid
Op 18 november nodigt N-VA As-Niel haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. We brengen u dan op de hoogte 
van de stand van zaken in onze gemeente en bieden u de kans om van gedachten te wisselen met onze bestuursleden en 
mandatarissen. 

Aansluitend organiseren we een informatieavond over de beweging naar een Vlaamse sociale zekerheid en de rol van het 
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds hierin. Zowel leden als niet-leden zijn dan welkom. Jürgen Constandt, directeur van het 
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zal de omvang en complexiteit van de sociale zekerheid uit de doeken doen. Hij staat stil bij 
de verschillende uitdagingen en argumenten voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Vlaanderen moet immers in de eerste 
plaats een eigen sociaal beleid kunnen voeren, aangepast aan de noden en behoeften van de Vlaamse bevolking. 

De ledenvergadering gaat van start om 19.30 uur stipt. Vanaf 20 uur gaan we verder met de lezing door Jürgen Constandt. 
Beiden vinden plaats in de grote vergaderzaal van Gemeenschapscentrum De Drieschaar, Schuttenbergstraat 1, 3665 As.
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De gemeente koos voor puin om deze weg aan te 
leggen. Niet bepaald ideaal voor wandelaars.



Vlaamse Regering wil vertrouwen, 
verbinden en vooruitgaan

De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan. 

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

n DE HEER n MEVROUW

NAAM:                                 VOORNAAM: 

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-MAIL: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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Het volledige regeerakkoord 
vindt u op www.n-va.be

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement

Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

©
 N

-V
A/

ID
/F

re
de

rik
 B

ey
en

s

NAT. BLZ AUGUSTUS 2014_Opmaak 1  6/08/14  13:15  Pagina 1


