
Op 14 oktober is het weer zo ver. Dan trekt u, samen met 
alle inwoners van As en Niel naar de stemhokjes om voor 
onze gemeente een nieuwe gemeenteraad te kiezen. 
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Onze lijsttrekker Erik Notermans stelt voor …

Ik ben er, samen met al onze kandidaten van overtuigd dat u 
bij deze verkiezing een keuze zal maken gebaseerd op een 
evaluatie van het huidige beleid. Of het gebrek aan beleid. Maar 
dat u ook een keuze zal maken voor een alternatief dat van As 
en Niel een nog betere gemeente moet maken om in te wonen 
en leven. 

Ik ben fier dat ik u dit alternatief kan aanbieden. De voorbije 
6 jaar hebben we met N-VA As/Niel getracht een kritische 
oppositie te voeren ten opzichte van het beleid van de absolute 
meerderheid. Een oppositie die we hebben willen voeren vanuit 
een positieve kijk op de gemeentepolitiek. Helaas had de hui-
dige meerderheid daar absoluut geen open blik voor. We zijn er 
van overtuigd dat dit in de toekomst moet veranderen. Samen 
met de volledige N-VA As/Niel ploeg wil ik u dan ook graag een 
alternatief aanbieden. Een alternatief waarmee we u een veilige 
thuis kunnen bieden in een welvarend As en Niel.

Op de volgende twee bladzijden kan ik u met fierheid zes 
kandidaten voorstellen die graag willen meewerken aan het rea-
liseren van dit nieuwe beleid. In de loop van de volgende weken 
zullen ook de andere kandidaten aan u worden voorgesteld. 19 
kandidaten die samen een sterk geheel vormen en graag mee 
de toekomst van de gemeente bepalen.Ve
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Uw kandidaten

LEA MEERMANS

43 jaar, Gemeenteraadslid, Bediende, As

Lea neemt voor de tweede maal met N-VA deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. In de vorige legislatuur 
was zij eerste OCMW-raadslid. Nadat Joke Driessen 
uit de gemeenteraad moest stappen omwille van haar 
verhuis buiten As, volgde zij haar op als gemeente-
raadslid. Reeds jaren is Lea lid van het bestuur van de 
Gezinsbond. Vanuit haar ervaring als gemeenteraadslid 
de voorbije jaren wil zij meewerken aan de realisate van 
een verkeersveilige en dynamische gemeente.

PATRICK KUIPERS

47 jaar, OCMW-raadslid, Lid milieuadviesraad,  
Ambtenaar bij FOD sociale zekerheid, 
Niel-bij-As

Patrick was de laatste drie jaar OCMW-raadslid voor 
de N-VA-fractie. Ook in de volgende jaren wil hij blijven 
werken aan een sociaal rechtvaardige gemeente. Vanuit 
zijn milieu-engagement wil hij werken aan een open 
beleid met een groen karakter, waarbij het algemeen 
belang primeert. Tevens hecht hij veel belang aan een 
degelijk veiligheidsbeleid en een effectief uitgevoerd 
mobiliteitsplan. 

CHEL THYS

78 jaar, Gemeenteraadslid, Gepensioneerd, As

Chel Thys voorstellen is eigenlijk niet meer nodig. Deson-
danks een poging om hem in het kort nog eens in de kij-
ker te zetten. Chel is reeds 42 jaar politiek actief en heeft 
zich vanuit zijn liefde voor de gemeente As altijd ingezet 
voor het welzijn van As en Niel. De voorbije 6 jaar was hij 
voor onze fractie gemeenteraadslid en vooral zeer actief 
in zijn strijd voor een centrumvernieuwing van As op maat 
van de gemeente. Geen betonnen woonkazernes, maar 
een gezellig centrum. Tevens was hij jarenlang een van de 
voortrekkers van het Kolenspoor. Zijn ervaring zal zeker 
ook voor onze nieuwe kandidaten zeer nuttig zijn.  
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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

MAARTEN DESUTTER

34 jaar, Verkoopsadviseur personenwagens, Niel-bij-As 

Maarten is afkomstig uit Genk en woont ondertussen 4 
jaar in onze mooie gemeente. Zes jaar geleden kwam 
hij ook in Genk op voor de N-VA en zijn kandidatuur op 
onze lijst is dan ook een logische verderzetting van zijn 
engagement voor de partij. Een heel belangrijk strijdpunt 
in deze verkiezing is voor Maarten de verkeersveiligheid. 
Als vader van 2 kleine kinderen wil hij graag van onze 
gemeente een verkeersveilige gemeente maken. Zodat 
zijn kinderen, wanneer ze oud genoeg zijn, veilig met de 
fiets naar school kunnen gaan. Dit betekent zowel veilige 
fietspaden als veilige fietsomgevingen in As en Niel.

KURT KESSELS

43 jaar, Verantwoordelijke naverkoopdienst, Niel-bij-As

Kurt is een van onze nieuwe kandidaten op de N-VA lijst. 
Toen we hem aanspraken om samen met ons de uitda-
ging aan te gaan en te strijden voor een nieuw gemeen-
tebestuur moest hij niet lang nadenken. Kurt is onder 
meer tot N-VA aangetrokken door onze aanhoudende 
oproep om te komen tot een open en eerlijk beleid voor 
de inwoners van As en Niel. Een goede en open commu-
nicatie voor de bevolking waardoor iedere inwoner op 
een gelijke manier geïnformeerd wordt over het reilen en 
zeilen in onze gemeente.

MARIO SCHILDERMANS

45 jaar, OCMW-raadslid van 2013 tot en met 2015,  
Zelfstandige, As

Mario is een van de grondleggers van de N-VA As/Niel 
afdeling en was als eerste voorzitter een van de drijven-
de krachten achter de succesvolle start van de afdeling. 
Gedurende de eerste drie jaar was Mario OCMW-raadslid 
voor onze OCMW-fractie. Ook tijdens deze verkiezingen 
wil hij opkomen voor een sociaal rechtvaardige gemeen-
te en een degelijk sociaal en welzijnsbeleid. Als zelfstan-
dige wil hij ook meewerken aan de ondersteuning van de 
lokale economie in As en Niel.  
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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


