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AS-NIEL

“De N-VA is uw 
alternatief voor het 
huidige beleid.”

Erik NOTERMANS, lijsttrekker

De uitverkoop gaat door
Na de verkoop van de oude Pastorie en 
de Molenaarswoning blijft de huidige 
meerderheid in de gemeenteraad het  
patrimonium van As-Niel verder verkopen. 
Tijdens de gemeenteraad van februari 
2018 keurde de meerderheid de verkoop 
goed van het oude gemeentehuis in Niel. 
De meerderheid heeft ruim vijf jaar de tijd 
gehad om na te denken over het gebruik 
van dit gebouw nadat de vernieuwing van 
de gemeentelijke basisschool klaar zou 
zijn. Dat gebeurde niet. Op zoek naar geld 
om de megalomane plannen te kunnen 
betalen in het centrum van As, werd 
slechts gekeken naar één optie: verkoop. 
Een duidelijk gemiste kans om ook in het 
centrum van Niel te werken aan gemeen-
telijke initiatieven. N-VA As-Niel stemde 
op de gemeenteraad dan ook tegen de 
verkoop van het laatste gemeentelijk 
gebouw in Niel.

Erik Notermans trekt N-VA-lijst
Op 14 oktober trekt u, samen met alle inwoners van As en Niel, naar de 
stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Erik Notermans zal in 
oktober de N-VA-lijst trekken. Erik en de volledige N-VA-ploeg willen u 
een veilige thuis in een welvarend As en Niel bieden. 

Groot nieuws op nieuwjaarsreceptie 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van N-VA As-Niel maakte de afdeling bekend dat Erik 
Notermans de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zal trekker. 
Het afdelingsbestuur duidde Erik al in december aan.

Wie is Erik Notermans? 
Erik draait al bijna 30 jaar mee in de politiek en heeft op gemeentelijk vlak in het ver-
leden zeer veel ervaring opgedaan. Of het nu was als gemeente- of OCMW-raadslid, 
schepen of OCMW-voorzitter, hij blonk altijd uit in dossierkennis en toonde steeds een 
grote betrokkenheid naar de inwoners van onze gemeente.

De N-VA is uw alternatief voor het huidige beleid 
In de loop van de volgende maanden zullen ook de andere kandidaten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen bekend gemaakt worden. N-VA As-Niel is ervan overtuigd met een 
sterke lijst voor de dag te komen die eindelijk een degelijk alternatief kan bieden voor 
het falende beleid in onze gemeente.Meer weten over  

N-VA As-Niel?
 www.n-va.be/as
 N-VA As-Niel

De N-VA heeft een hart 
voor As-Niel.
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Onduidelijkheid over kostprijs grote projecten
In onze vorige huis-aan-huisbladen kon u al lezen over de achteruitgang van de financiële situatie van 
onze gemeente. Uiteraard wordt dit door de huidige meerderheid met klem ontkend. Maar helaas  
moeten we vaststellen dat onze voorspellingen dreigen uit te komen. Dat is nogmaals gebleken bij de 
behandeling van het budget 2018 en de meerjarenplanning voor de volgende jaren.

Heel wat financiële lijken in de kast
Hierin wordt duidelijk dat er heel wat lijken in de kast 
zitten en er weldra zullen uitvallen. Zo is er nog steeds niet 
geweten wat de uiteindelijke kostprijs zal zijn van de nieuwe 
sporthal na de problemen met de instorting van het dak. 
Niemand kan zeggen wat de totaalkost zal zijn ten laste van 
de gemeente voor de bouwwerken aan de gemeentelijke 
basisschool. Maar het is nu al duidelijk dat de geschatte 1,5 
miljoen euro onvoldoende zal zijn. Pas na de verkiezingen 
zal – volgens de schepen van Financiën – duidelijk worden 
hoeveel subsidie de gemeente ontvangt. Dat zal in elk geval 
nooit meer dan 3,5 miljoen euro zijn. 
Ook onduidelijkheid kostprijs centrumvernieuwing

En dan is er de centrumvernieuwing. Niemand van de meer-
derheid kan een bedrag plakken op de totale kostprijs van dit 
project voor de gemeente. Er is nog geen enkele kostenraming 
voor werken zoals nutsvoorzieningen, riolering, aanleg ge-
meenteplein, verkeersinfrastructuur, bibliotheek... Dat wordt 
allemaal netjes verschoven naar de volgende legislatuur.

Zorgvuldiger omgaan met uw belastinggeld 
We zijn benieuwd of de slagzin van de meerderheid ‘As, 
schuldenvrije gemeente’ binnenkort zal worden vervangen 
door een meer waarheidsgetrouwe slagzin. Met de N-VA bent 
u in elk geval zeker van een verantwoord financieel beleid. 
Wij zullen als goede huisvaders en -moeders zorgvuldiger 
met uw belastinggeld omgaan. 

N-VA-voorstel goedgekeurd

SAVE Steden & Gemeenten verhoogt uw  
verkeersveiligheid 
Gezien de toenemende verkeersdrukte in onze gemeente en de nood aan de verbetering van de verkeersvei-
ligheid in As en Niel, heeft de N-VA op de gemeenteraad van februari voorgesteld om toe te treden tot het 
project SAVE Steden en Gemeenten. Dat project moet uw verkeersveiligheid verhogen.

SAVE-charter met 7 doelstellingen voor meer  
verkeersveiligheid

Het SAVE-project is ontstaan vanuit de vzw Ouders van Ver-
ongelukte Kinderen, een lotgenotenvereniging van families 
van jonge verkeersslachtoffers. Een van de belangrijke punten 
binnen de werking van deze vereniging is het actief werken 
aan de bewustwording rond  verkeersveiligheid. Daaruit is het 
SAVE-charter ontstaan dat voor de gemeenten een leidraad moet 
vormen en zeven doelstellingen omvat die de verkeersveiligheid 
binnen een gemeente kunnen bevorderen.

N-VA vroeg charter te ondertekenen 
Gezien de steeds toenemende verkeersdrukte in onze gemeente 
en het niet steeds aanwezig zijn van de juiste voorzieningen voor 
de zwakke weggebruikers, vroegen we aan de gemeenteraad om 
het SAVE-charter te ondertekenen en vervolgens het engage-
ment aan te gaan om deze algemene doelstellingen via concrete 
acties na te streven.

Gemeenteraad keurt N-VA-voorstel goed
De gemeenteraad heeft op basis van ons voorstel beslist om het 
SAVE-charter te ondertekenen. Dit betekent dat het gemeente-

bestuur van As en Niel het engagement aan gaat om de algemene 
doelstellingen van het charter om te zetten in concrete acties. 
Daartoe zal een werkgroep worden samengesteld over de par-
tijgrenzen heen, die de verschillende stappen en de implementa-
tie van dit charter zal begeleiden. N-VA As-Niel is verheugd dat 
alle partijen het voorstel hebben goedgekeurd op de gemeente-
raad en kijkt uit naar de opstart van de dit project.
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N-VA zorgt voor voorlopige bescherming van schans 
Niel-bij-As
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed, heeft twee boeren-
schansen of vluchtschansen (in Beringen en in As) voorlopig beschermd als archeologische site. 

Archeologische en wetenschappelijke waarde
“Schansen zijn in feite ‘minidorpen’ en bieden uitzonderlijke 
informatie over het leven van de plattelandsbevolking in de 
zeventiende en achttiende eeuw. Schansen die in het land-
schap goed bewaard gebleven zijn en nooit werden bebouwd, 
zoals de schans van Korspel en de schans van Niel-bij-As, 
hebben dan ook een belangrijke archeologische en weten-
schappelijke waarde”, aldus minister-president Geert Bour-
geois.

Over de geschiedenis en interne structuur van schansen is 
tot nu toe weinig bekend. Het archeologisch bodemarchief 
is de voornaamste overgebleven bron van informatie om de 
oprichting van en de organisatie binnen schansen te kunnen 
begrijpen.

Een stukje geschiedenis 
De Zuidelijke Nederlanden vormden vanaf het midden van de 
zestiende eeuw tot en met het begin van de achttiende eeuw 
voortdurend het decor van strijdtoneel. Voor de plattelands-
bevolking is het een periode van plundering, gijzeling, uitbui-
ting, geweldpleging, armoede en ellende. Aangezien ze van de 
hogere overheden geen hulp krijgt, moet de boerenbevolking 
zelf voor bescherming en verdediging zorgen.

Vanaf het eind van de zestiende eeuw neemt de boeren-
bevolking haar toevlucht tot kleine vluchtoorden die haar 
beschermen tegen plunderende soldaten: de schansen. Ook 
vluchtschansen of boerenschansen genoemd. Op de Lim-
burgse zandgronden bouwt vrijwel ieder dorp of gehucht een 
schans om mensen en vee in veiligheid te brengen. Ook in 
Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn dergelijke boerenschan-
sen terug te vinden.

In heel Vlaanderen worden schansen beschermd
In 2009 zijn zeven schansen in de provincies Vlaams-Brabant 
en Limburg onderzocht om na te gaan of ze beschermens-
waardig zijn. Eerder zijn al de Kolverenschans in Zonhoven 
en de schans van Kelbergen bij Vleugt in Diest als archeologi-
sche site beschermd. Nu volgt dus de voorlopige bescherming 
van de schans van Korspel in Beringen en de schans van 
Niel-bij-As in As.

Hoe gaat het nu verder? 
Na de voorlopige bescherming organiseren de gemeentebestu-
ren een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de 
kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar 
te maken bij de gemeente. Binnen negen 
maanden beslist minister-president Geert 
Bourgeois over een definitieve bescherming.

Over negen maanden beslist Vlaams 
minister-president Geert BOURGEOIS 
over de definitieve bescherming van de 
schans van Niel-bij-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.

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



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


