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Brengt de lente 
vooruitgang?
De lente is aangebroken en met de 
eerste zonnestralen stijgt ook het 
aantal bezoekers aan het Station-
neke en de toegangspoort van 
het Nationaal Park zienderogen. 
Toch moet ik terugdenken aan 
de opmerking van een toevallige 
bezoeker twee jaar geleden. Hij 
verklaarde dat er sindsdien niets 
veranderd was. Als statement kan 
dit tellen.

Verder in dit blaadje leest u bijvoor-
beeld over de stand van zaken van 
de centrumvernieuwing en het 
kerkhof. Ook hier beweegt niets. 
Daarom een oproep aan de meer-
derheid om het ego even aan de 
kant te zetten en samen te werken 
over de partijgrenzen heen. Laten 
we samen werken aan een As en 
Niel waar het prettig wonen is.

Ook naast het politieke werk toont 
onze afdeling zich. Zo brachten de 
leden en het bestuur in maart een 
bezoek aan het Vlaams Parlement 
en organiseert de afdeling op 29 
mei de vijfde editie van de Fijne 
Quiz.

Voor de volgende maanden wens 
ik u en uw familie een prachtige 
zomer!

Eric Geusens, 
Voorzitter N-VA As-Niel

www.n-va.be/as

Centrumvernieuwing nog niet voor  
morgen
Het gemeentebestuur tekende onlangs een samenwerkingsakkoord met Group 
GL voor de realisatie van een ‘megalomane’ centrumvernieuwing. Hiermee wekt 
de meerderheid de indruk dat alles in kannen en kruiken is en dat bouwwerken 
in het centrum van As binnenkort kunnen beginnen. Niets is echter minder waar. 
In ons vorige huis-aan-huisblad brachten we u al op de hoogte van de centrum-
vernieuwing. Of beter: de centrumvernieling. Aan de basis van onze kritiek lag de 
beslissing van de meerderheid om opnieuw een aanvraag in te dienen voor hoog-
dringende onteigeningen. Voor de tweede maal weigerde de bevoegde minister, 
Liesbeth Homans, echter die aanvraag.

Stand van zaken
Tot op heden voerde het gemeentebestuur nog geen enkele onteigening uit. Bovendien 
loopt er bij de Raad van State een procedure om de goedgekeurde onteigeningsplannen 
te vernietigen.
Omdat de onteigening bij hoogdringendheid werd geweigerd door de Vlaamse minister  
kan het gemeentebestuur alleen gebruik maken van een normale onteigenings- 
procedure. Dit kan nog jaren duren. De raadsman van de gemeente formuleert het zo: 
“In dat geval zullen de gronden wellicht in 2017-2018 in bezit kunnen worden genomen”.
Er is ook nog steeds geen duidelijk verkeersplan voor het vernieuwde centrum.
Kortom, buiten enkele schetsen en een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) staan we even 
ver als jaren geleden, toen de eerste keer over een centrumvernieuwing werd gepraat. 
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Hoe wil de N-VA de centrumvernieuwing aanpakken? Lees het op de binnenbladzijden.
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www.n-va.be/asas@n-va.be

Plannen sterretjesweide worden voorlopig begraven

Op de gemeenteraad van 26 maart diende de  
N-VA-fractie een verzoek in om een sterretjesweide in 
te richten op ons kerkhof. De raadsleden stemden daar 
unaniem mee in.

Een sterretjesweide is een stukje grond op het kerkhof, 
exclusief ingericht voor de begraving van levenloos 
geboren kinderen (foetussen). Het bestaan van zo’n ster-
retjesweide moet opgenomen worden in de ‘gemeentelijke 
administratieve politieverordening op de begraafplaatsen 
en graven’. De gemeente As heeft in het verleden al zo’n 
artikel ingevoerd maar de praktische inrichting op het 
kerkhof bleef beperkt. 

GEmEEntE is in thEoriE akkoord …
Burgemeester Craeghs legde op de gemeenteraad uit dat 
hij absoluut akkoord ging met het voorstel van onze fractie, 
maar dat hij dit eerst nog met een aantal andere betrokken 
partijen wilde bespreken. Zo zou er een overleg komen met 
de technische dienst over hoe dergelijke sterretjesweide er 
voor As zou kunnen uitzien.

Naast de praktische inrichting van de sterretjesweide 
benadrukt onze fractie het belang van de mogelijkheid tot 
‘naamgeving’ in een situatie als deze. Tot nu toe moesten 
dergelijke grafjes anoniem blijven. Wij pleiten ervoor dat 
er wel individuele aanduidingen geplaatst mogen wor-
den. Dit lijkt ons voor de ouders en andere familieleden 
van de levenloos geboren kindjes van groot belang.

… maar dE praktijk blijft uit
Jammer genoeg was het enthousiasme tijdens de gemeen-
teraad in strijd met de berichtgeving van de gemeente 
achteraf. Onze partij ontving immers het bericht dat de 
meerderheidspartij ons voorstel toch niet zou doorvoeren. 
De voornaamste reden hiervoor was dat de gemeente het 
idee eerst wilde afstemmen met de buurtgemeenten.

De N-VA vindt het enorm jammer dat men hiervoor af-
hankelijk zou willen zijn van de mening van omliggende 
gemeenten. We zullen er dan ook werk van blijven maken 
om de gemeente tot andere inzichten te brengen.

Centrumvernieuwing nog 
niet voor morgen (vervolg)
De plannen voor de centrumvernieuwing  
verlopen niet vlot. Toch sloot de gemeente al  
een samenwerkingsovereenkomst met Group GL 
om die plannen uit te voeren. Maar hoe lang zal 
deze private partner bereid zijn om te wachten  
op de start van de werken? 
Er hebben zich namelijk al verschillende partners 
teruggetrokken uit dit project. Eén van die partners haalt net dezelfde motivatie aan als degene die u in dit blad al meer-
maals heeft kunnen lezen: “De ontwikkeling zoals die wordt vooropgesteld – met onder meer de bouw van ongeveer hon-
derddertig appartementen en maximaal 3 000 vierkante meter commerciële ruimte – is bijzonder groot in verhouding tot 
het inwonersaantal. (…) De grootschaligheid van de dorpskernvernieuwing heeft volgens ons enkel kans op commercieel 
succes wanneer ze is ingebed in een hoofdstedelijk weefsel. In As is dit helaas niet het geval.”

EEn oproEp aan dE mEErdErhEid
N-VA As-Niel doet hierbij een oproep aan de meerderheid om het project van de centrumvernieuwing opnieuw te bekij-
ken. Alle betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat het centrum van As een vernieuwing verdient maar die moet op 
schaal van onze gemeente gebeuren. 
De centrumvernieuwing moet er komen in het belang van de inwoners van de gemeente want ook zij zijn begaan met hoe 
hun centrum er zal uitzien in de toekomst. Kijk maar naar de vele bezwaarschriften die destijds werden ingediend tegen 
de plannen. Daarom verdienen de inwoners van onze gemeente snel duidelijkheid.

De vernieuwing van As-centrum moet op maat 
van de gemeente gebeuren.

n-Va op stap in brussel
Op 24 maart brachten twintigtal leden en sympathisanten van N-VA As-Niel een bezoekje aan Brussel. Na een 
stadswandeling langs het Vosseplein en de Zavel heette volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck ons welkom in 
het Vlaams Parlement. Een deskundige medewerker van het parlement begeleidde ons in een twee uur durende 
rondleiding langs alle bekende en onbekende plekjes in het gebouw. De treinreis terug naar As werd een gezel-
lige afsluiter van deze fijne dag.

N-VA As-Niel stelt voor:

EEn fijnE kWis - VijfdE EditiE
29 mei 2015
De Drieschaar, As
start quiz: 20 uur

Wil je ook meedoen met onze algemene kenniskwis? Schrijf je dan in 
via eric.geusens@n-va.be. Een ploeg mag maximaal vijf quizzers tel-
len. Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 18 euro.
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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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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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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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