
Vorige week mocht ik u onze eerste folder met kandidaten 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voor-
stellen.  
Een mooie mix van uittredende mandatarissen en nieuwe 
kandidaten. In de uitgave van deze week vindt u zes andere 
kandidaten die we u met trots voorstellen.
Bij de samenstelling van onze lijst voor deze verkiezingen 
hebben we er voor gekozen om naast een aantal uittreden-
de mandatarissen en kandidaten die zes jaar geleden reeds 
opkwamen, ook heel wat nieuwe mensen te contacteren. 
Nieuwe kandidaten die zich voor de volle 100% achter ons 
programma scharen. Nieuwe kandidaten ook die er mee 
voor willen strijden om op 14 oktober een nieuwe meerder-
heid voor As en Niel op de been te brengen.
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Lijsttrekker Erik Notermans stelt voor …

Met deze kandidaten willen we de volgende zes jaren een 
realistisch beleid voeren, gebaseerd op een programma met 
haalbare accenten. Geen grote, loze beloften, maar zaken 
die de mensen elke dag bezighouden. Binnenkort komen we 
u dit programma persoonlijk thuis overhandigen. In afwach-
ting dat we u het volledige programma kunnen overhandi-
gen licht ik hierbij al graag een tip van de sluier op over de 
inhoud ervan. Ons verkiezingsprogramma voor 2018 – 2024 
is gebaseerd op de volgende grote pijlers: 

- Een veilige gemeente
- Bevorderen van het samen-leven in onze gemeente
- Nieuwe impulsen voor de lokale economie
- Sociaal beleid
- Financiën

met realistische doelstellingen onder de noemer As/Niel, 
samen werken aan nieuwe uitdagingen.
Ik hoop dat u op 14 oktober het vertrouwen geeft aan onze 
kandidaten en ons programma, zodat we van As blijvend een 
fijne, mooie en groene gemeente kunnen maken waarin het 
goed leven is.
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Uw kandidaten

LINDA SCHEEPERS 

46 jaar, Uitbaatster Café Stars, As

Linda is een van de nieuwe kandidaten voor N-VA As/
Niel. Als moeder van een profvoetballer weet zij hoe 
belangrijk sport is voor de inwoners van onze gemeente 
en wil zij helpen aan de promotie van sportactiviteiten 
voor jong en oud. Tevens wil ze werken aan de verkeers-
veiligheid. Als uitbaatster van een horeca-zaak, gelegen 
aan de Stationstraat wordt zij dagelijks geconfronteerd 
met veel te snel verkeer en gevaarlijke toestanden aan 
de oversteekplaats naar de sporthal. Snelheidsduivels 
en joy-riders moeten volgens Linda dringend op hun 
verantwoordelijkheid worden gewezen. Tenslotte pleit zij 
voor een betere communicatie vanuit het beleid naar de 
burgers.

KRISJE AMBROOS

43 jaar, Zorgkundige, As

Vanuit haar professionele leven wordt Krisje vaak gecon-
fronteerd met de gebrekkige administratieve ondersteu-
ning van bepaalde bevolkingsgroepen zoals ouderen, 
langdurig zieken of personen met een beperking. Vanuit 
haar sociaal engagement wil Krisje meewerken aan het 
organiseren van de individuele begeleiding van deze 
doelgroepen. 

RYLANA SMEETS

27 jaar, Juridisch bediende, As

Rylana is de jongste kandidate op onze lijst. Als geboren 
en getogen inwoonster van As wil zij het mooie van onze 
gemeente behouden. Geen betonnen centrum, maar een 
bruisende gemeente waar de inwoners centraal staan en 
het mee voor het zeggen hebben. Waar er ook geluisterd 
wordt naar de behoeften en vragen van de inwoners.  
Het gemeentehuis moet een open huis worden waarin 
elke inwoner van As en Niel terecht kan met zijn verzuch-
tingen.
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Een sterke ploeg voor As-Niel

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

MARLEEN BLOCKKEN

49 jaar, Logistiek verantwoordelijke, As 

Marleen is een van onze nieuwe kandidaten op wijk Ter 
Heide. Als geboren en getogen inwoonster van deze wijk 
is zij enorm begaan met het welzijn van de wijk. Ze wil 
dan ook meewerken aan het heropleven van het sociale 
leven op Ter Heide. Daarnaast staat Marleen voor een 
degelijk aanpak van het zwerfvuil. Een probleem dat 
vaak wordt geminimaliseerd, maar voor vele inwoners 
van onze gemeente een dagelijkse bron van ergernis is. 
Tenslotte wil Marleen ijveren voor een beter onderhoud 
van de wijken en de speeltuintjes.

ELISHA HESS

32 jaar, Onthaalmoeder, As

Samen met Marleen vormt Elisha ons duo voor de wijk 
Ter Heide. Elisha staat voor een heldere en transparante 
communicatie met de inwoners. Tevens wil zij meewer-
ken aan een veilig As voor iedereen. Dit moet mee hel-
pen aan het creëren van een gemeente waarin welvaart 
en welzijn voor alle Assenaren gegarandeerd kan wor-
den. Daarnaast is Elisha er van overtuigd dat vernieu-
wing begint in de eigen wijk. Het opzetten van een goede 
wijkwerking met participatie van de bewoners is dan ook 
voor haar een prioriteit voor de volgende jaren.

MARCO MEROLA

43 jaar, Artikelbeheerder sanitaire groothandel, As

Ook Marco is een van onze nieuwe politieke talenten 
voor de toekomst. Hij is een zeer geëngageerde inwo-
ner van onze gemeente met een brede interesse aan 
gemeentelijke thema’s. Als vader van jonge kinderen is 
verkeersveiligheid een van zijn belangrijkste aandachts-
punten voor deze verkiezingen. Tevens is hij zeer nauw 
betrokken bij thema’s zoals integratie en onderwijs.  
En als gewezen zelfstandige kent hij als geen ander de 
noden van de ondernemers in een gemeente als As. 
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Veilig thuis in een welvarend As-Niel 

Beste Assenaren en Nielenaren,

Binnenkort starten we samen met lijsttrekker Erik Notermans onze 
verkiezingscampagne. We zullen de komende weken van deur tot deur 
gaan in As en Niel om de programmabrochure te overhandigen en naar 
jullie te luisteren. 

Want jullie mening telt voor ons!

Vriendelijke groeten

N-VA As-Niel

Veilig thuis in een welvarend As-Niel

Onze afdeling nodigt jullie uit voor de voorstelling van onze 
kandidaten voor de komende gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen.

Gastspreker: ZUHAL DEMIR

Muzikale omlijsting: Zangeres Kim

v.u. Patrick Kuijpers

Onze afdeling nodigt jullie uit voor de voorstelling van onze 
kandidaten voor de komende gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen.

Gastspreker: ZUHAL DEMIR

Muzikale omlijsting: Zangeres Kim

v.u. Patrick Kuijpers


