
Dit is onze laatste huis-aan-huis folder in het kader van de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van  
14 oktober. 

In de vorige folders stelden we jullie onze sterke lijst voor, 
konden we enkele verwezenlijkingen toelichten en moes-
ten we helaas nog eens terug komen op het dossier van 
de Centrumvernieuwing. 
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Onze lijsttrekker rondt af… 

Tijdens de afgelopen weken brachten wij ons verkiezings-
programma bij jullie aan huis. De vele positieve reacties 
sterkten ons in de overtuiging dat onze gemeente toe is 
aan verandering. We zijn toe aan een nieuw gemeente-
bestuur met frisse ideeën die een nieuwe wind kan laten 
waaien in As en Niel. N-VA As/Niel biedt zich aan als 
alternatief voor het huidig gemeentebestuur.  

In dit blaadje kunt u lezen hoe het met onze gemeente 
fout zal lopen als we de ingeslagen weg van de huidige 
meerderheid blijven volgen. 
Daarom vraag ik jullie, namens alle kandidaten van de lijst, 
ons uw vertrouwen te schenken op 14 oktober. 

Dit vertrouwen zal ons de kans geven te werken aan de 
volgende punten: 
- Een veilige gemeente 
- Het bevorderen van het samen-leven in onze gemeente
- Nieuwe impulsen voor de lokale economie 
- Een sociaal beleid dat in het teken staat van het welzijn 
  voor alle inwoners 
- Gezonde financiën 

Geen grote luxe projecten, maar realistische doelstellingen 
die er voor moeten zorgen dat ook de volgende generaties 
graag leven in onze groene, welvarende en veilige ge-
meente. 

Alvast bedankt voor uw stem!

Erik Notermans
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N-VA Alternatief: 

Maak van As en Niel een leefbaar centrum 
met een centrumvernieuwing op maat van 
een landelijke gemeente. Geen torenhoge 
gebouwen die het zicht van onze mooie kerk 
belemmeren maar richt dit in naar analogie 
met de omgeving. Zorg ervoor dat dit een 
ontmoetingsplaats wordt waar gezelligheid 
troef is, houdt rekening met het verkeer meer 
bepaald in de scholenomgeving, waar de 
kwetsbare weggebruiker centraal dient te 
staan. En creëer voldoende parkeergelegen-
heid. 
 
Ook het centrum van Niel dient opgewaar-
deerd te worden. 

N-VA Alternatief: 

Maak van de stationsite eindelijk de 
aantrekkelijke Toegangspoort tot het 
Park Hoge Kempen die het verdient.  
We hebben in Limburg een prachtig 
fiets-en wandelroutenetwerk dat veel 
toeristen gidst langs onze stationssite.
Ook al neemt de provincie het spoor 
over, de ontwikkeling errond dient ook 
doordacht te gebeuren. 
Gebruik de herwaardering als hefboom 
voor de steun aan de lokale economie. 

Wanneer bouwpromotoren hun gang mogen gaan...

Wie durft nog te zeggen dat er geen visie is op de toekomst van de stationsite? 
Wegens totaal gebrek aan visie het dan maar overlaten aan de provincie ...  
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Meer weten over het programma en de kandidaten?  
n-va.be/as - facebook N-VA As-Niel

N-VA Alternatief: 

Maak eindelijk werk van de uitvoering van de plannen rond verkeersveiligheid 
en mobiliteit. 
In onze gemeente is thans heel wat doorgaand verkeer wat de veiligheid niet 
ten goede komt. Structurele maatregelen dringen zich op en de scholenomge-
ving mag daarbij niet vergeten worden. 

Zwaar verkeer en fietsers in het Centrum... Fietsvriendelijke gemeente As? 
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Een heerlijk Francorchamps-gevoel creëren in de Kempen... 

N-VA Alternatief:

Beheer het gemeentelijk patrimonium met het respect 
dat het verdient en houdt rekening met onze geschie-
denis. As bezit nog maar over enkele gebouwen in haar 
patrimonium. Zoek naar een nieuwe bestemming zodat 
het gemeentelijk patrimonium gevrijwaard wordt en het 
een verrijking is voor de gemeente. 

N-VA Alternatief: 

Maak van As een verkeersveilige 
gemeente en treedt hard op tegen 
snelheidsmaniakken. Pak de pijnpunten 
aan. We denken in eerste instantie aan 
veiligere oversteekplaatsen en ver-
keersafremmers om in een tweede fase 
structurele maatregelen te treffen. 

Laten we het Asserse patrimonium verder uitverkopen?   
Wanneer is het eerste bod op de Sporthal ?



Meer weten over het programma en de kandidaten?  
n-va.be/as - facebook N-VA As-Niel

5

 Iedereen wordt uitgenodigd om op 14 oktober vanaf 16 uur samen met  
 de N-VA afdeling en de kandidaten de uitslagen te volgen in Café STARS.

Veel volk op geslaagde 
verkiezingshappening
Op zaterdag 22 september organiseerden wij onze verkie-
zingshappening. Tijdens een gezellige avond mochten we 
Staatssecretaris Zuhal Demir begroeten, die onze campagne 
kwam steunen. Vervolgens werden alle kandidaten voor-
gesteld. Met live muziek van Kim op de achtergrond werd 
daarna menig politieke discussie gevoerd.
We danken iedereen die aanwezig was. Als de grote op-
komst een voorbode is van de verkiezingsdag, dan zullen we 
ongetwijfeld slagen in onze ambitie: de absolute meerderheid 
doorbreken en een nieuw beleid in de plaats brengen
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 2. Lea Meermans

 3. Patrick Kuijpers

 4. Rylana Smeets
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Veilig thuis in een welvarend As-Niel
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