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 We zijn ongeveer halfweg de  
mandaatperiode van de huidige bewinds-
ploeg in onze gemeente. Je zou verwachten 
dat in dit stadium al een serieus gedeelte 
van de aangekondigde plannen is uitge-
voerd. Zeker omdat die plannen zo vaag 
en schaars waren. Maar onze tussentijdse 
evaluatie is helaas niet bemoedigend. 

In vorige edities van dit blad hadden we 
het nog over een gemeente in winterslaap, 
maar vandaag moeten we die diagnose 
bijstellen tot ‘diepe coma’. En waar je 
doorgaans niet kan weten wanneer een 
patiënt uit de coma zal ontwaken, kunnen 
we dat in het geval van Voluit! gemakke-
lijk voorspellen. Wedden dat we een paar 
maanden voor de volgende verkiezingen 
getuige zullen zijn van een wonderbaarlijke 
genezing?

Een kleine waarschuwing voor de  
lezer is op zijn plaats. Veel van wat u in dit 
blad zal lezen, is niet nieuw.  
Dat op zich is al een goede indicator van de 
totale verlamming waaraan de patiënt lijdt. 

Maar oordeel vooral zelf …

Al bijna tien jaar wachten we 
op een vernieuwing van de 
dorpskern, in evenwicht met 
het landelijke karakter van onze 
gemeente. Voluit! koos voor een 
megalomane droom die meer 
zou passen bij een grootstad. 

Ondanks (of misschien 
dankzij) studies en 
samenwerkingsakkoorden met 
projectontwikkelaars stellen we 
in de realiteit alleen maar een 
langzame verloedering vast.  
Voor vernieuwing is het 
wachten op ‘ooit eens’.

Eric Geusens,
voorzitter N-VA As-Niel

AS-NIEL

www.n-va.be/as

V.
U.

:  
Er

ik
 G

eu
se

ns
, D

or
ps

st
ra

at
 3

9,
 3

66
5 

As

GEMEENTEBESTUUR:
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NAAR COMA

Centrum: dolce far niente



We hadden u al gewaarschuwd: dit is geen 
opwekkende literatuur. En het druist in tegen onze 
natuur om in deze negatieve sfeer te vertoeven. 
Spijtig genoeg hebben we als oppositie geen andere 
keuze. Het is onze plicht om het bestuur constant ter 
verantwoording te roepen. Tegelijkertijd willen we 
benadrukken we hoe het anders kan en moet. 

Zowel op nationaal als op Vlaams niveau heeft de 
N-VA al getoond wat de kracht van de verandering tot 
stand kan brengen. Het duurt nog een tijdje vooraleer 
we dit ook in onze gemeente kunnen bewijzen, maar 
ondertussen zullen we niet nalaten het huidige bestuur 
zo dikwijls mogelijk wakker te schudden. Ook al blijft 
dat een haast onmogelijke taak. 

Eén van de kerntaken van een overheid, ook op gemeentelijk niveau, is 
het verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking. 

In dat verband is het alarmerend  dat wietplantages en het dealen van 
drugs ook bij ons gemeen(te)goed aan het worden zijn. Iedereen weet 
dat het gebeurt en velen onder ons weten waar het gebeurt. Volgens 
ons is het sporadisch voorbijrijden van een politiewagen bij de gekende 
distributieplaatsen ruimschoots onvoldoende. Daarentegen is er nood aan 
een bestrijdingsplan met concrete maatregelen en objectieven die worden 
opgevolgd door het bestuur. 

Dat onze gemeente als sluipweg fungeert voor zwaar vervoer is niet nieuw. Dit probleem 
staat al een hele tijd op onze agenda, maar het bestuur blijft doen alsof haar neus bloedt. 

We hebben er uiteraard begrip voor dat een oplossing voor het probleem grotendeels 
onze gemeentegrenzen overschrijdt. We beseffen dat er hierdoor geen snelle ingrepen 

mogelijk zijn. Maar dat de gemeente zelfs niet in overleg gaat met onze buurgemeenten is 
onvergeeflijk. Ook op vlak van betere fietspaden in onze gemeente is de stilte oorverdovend.

De onmacht van het status quo

Het bestuur slaapt, de criminaliteit niet

Zwaar verkeer(d)

Fuiven of oorsuizen?
Uiteraard hoort feesten bij een gezonde samenleving. Dat maakt ook onderdeel uit van de 
visie van N-VA As-Niel. De laatste jaren is echter een overdaad van evenementen ontstaan 
die voor de buurt ernstige geluidsvervuiling en slaapverstoring met zich mee brengen. 

  Alternatieven binnenshuis (bijvoorbeeld de Drieschaar) aanbieden, is voor de 
gemeentelijke beleidsploeg blijkbaar niet aan de orde.

(On)beschermd Monument
Het Mieleke
Het Mieleke is één van slechts vier beschermde monumenten 
in onze gemeente. Het gebouw heeft bovendien de status van 
onroerend erfgoed. Dit verplicht de gemeente om de nodige 
instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren. 

Jammer genoeg moet de N-VA vaststellen dat het Mieleke, dat 
pas twintig  jaar geleden gerestaureerd werd, alweer staat te 
verkommeren bij gebrek aan de broodnodige zorg. Conclusie: 
groots opgezette nieuwe projecten zijn voor dit bestuur een 
hogere prioriteit dan het zorgvuldig omgaan met wat we 
hebben.

Spoorzoeken
Het Kolenspoor is niet meer. De 
troefkaart om onze gemeente op de 
toeristische kaart te houden, zijn we 
kwijt. Het ergste hieraan is dat er zo 
veel potentieel was om er iets moois 
van te maken. Om in de terminologie 
van de geneeskunde te blijven: Voluit! 
heeft een schoolvoorbeeld gegeven 
van passieve euthanasie, maar 
dan zonder de meest elementaire 
palliatieve zorg. 

Het ergste is dat de gemeente 
ondertussen verder geld blijft 

uitgeven aan studies voor toekomstige 
ontwikkeling die uitgaan van 
vele duizenden toeristen per jaar. 
Misschien als bedevaartsoord na 
het wonderbaarlijke herrijzen uit 

het graf? Of als archeologische 
bezienswaardigheid, dicht bij de 
geologische wand?

Pastorij in de uitverkoop
Het gemeentebestuur zet de pastorij in de etalage. Wat is dat nu?  
Dan toch tekenen van leven in de meerderheid? Als we niet lukken als bestuur 
dan misschien als vastgoedspeculant? Hoe anders deze aankondiging te 
interpreteren?

Waarom was de pastorie overigens gemeentelijk eigendom? Toch niet om met 
winst door te verkopen aan de meest biedende, zou je hopen. Er waren nochtans 
andere bestemmingen mogelijk voor dit gebouw.

Het Molenhuis
De site van het Molenhuis is weliswaar geen beschermd monument maar heeft in de gemeente toch een bijzondere 
waarde.  Samen met het Mieleke vormt het een mogelijke toeristische trekpleister die verwijst naar onze wortels in het 
verleden. Maar ook deze plek ligt er verwaarloosd bij. Bovendien etaleert het gemeentebestuur een totaal gebrek aan visie. 
Wil men soms wachten tot het huis gewoonweg in elkaar stort? We kennen heel wat Assenaars die zouden willen dat de 
gemeente beter omgaat met ons verleden.

www.n-va.be/as
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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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Van de plannen van de meerderheid is 
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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

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

Uw gemeente Vlaanderen

De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat 
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming 
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem 
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de 
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

provincieraadsleden

NU

in Limburg

63 -50%
nog 30 provincieraadsleden

“Belastingbetaler is de grote winnaar” 
  Hendrik Verbrugge,  N-VA fractievoorzitter provincieraad

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:     /     /
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