
In de voorbije 3 folders hebben we u de kandidaten van 
N-VA As/Niel voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober a.s. voorgesteld. Als lijsttrekker ben ik fier op 
deze lijst. Maar wat nog veel belangrijker is, is de ambitie 
die alle kandidaten hebben om voor onze gemeente een 
volwaardig alternatief te bieden voor het huidige beleid.
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Een alternatief beleid voor As en Niel 

Met deze groep willen we er voor zorgen dat de inwoners 
van onze gemeente zich thuis kunnen voelen in een mooie 
en veilige gemeente. In ons verkiezingsprogramma geven 
we een beter inzicht in hoe we dit willen realiseren gedu-
rende de volgende zes jaren. 

Maar ook de voorbije zes jaren hebben we niet stil ge-
zeten. De meerderheid heeft er alles aangedaan om de 
oppositie monddood te maken. Inspraak en alternatieven 
in belangrijke dossiers zoals de Centrumvernieuwing, het 
Kolenspoor en het verkeersbeleidsplan werden steeds 
weer in de kiem gesmoord. Vragen of tussenkomsten 
vanuit de oppositie werden steeds weer weggelachen en 
amper beantwoord. Ook dit willen we veranderen in de 
volgende zes jaren. Wanneer we deel uitmaken van de 
meerderheid willen we immers even goed de oppositie de 
mogelijkheid geven om actief deel te nemen aan het be-
leid. Een gemeente moet er immers zijn voor alle inwoners 
en niet alleen voor die inwoners die op een meerderheids-
partij hebben gestemd.

We rekenen op 14 oktober op uw steun om het over een 
andere boeg te gooien. 

Erik Notermans

Lijsttrekker N-VA As/Niel
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Ondanks het feit dat het ons zeer moeilijk werd gemaakt 
hebben we toch een aantal, weliswaar kleinere, zaken 
kunnen verwezenlijken.

Zo werden er publiek toegankelijke AED-toestellen (auto-
matische externe defibrillatoren) aangekocht. Het was niet 
eenvoudig om de andere gemeenteraadsleden te overtui-
gen, maar we zijn ervan overtuigd dat dergelijke toestellen 
belangrijk zijn en levens kunnen redden. 

Ook trad As op ons initiatief toe tot het SAVE project. Het 
SAVE project is ontstaan vanuit de vzw Ouders van Veron-
gelukte 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 van de rol van elkeen 
inzake verkeersveiligheid.

Een greep uit verwezenlijkingen of initiatieven van  
N-VA As/Niel in de gemeenteraad 

Een heel aantal andere zaken werden toegezegd, of 
stonden in het eigen programma van Voluit! maar 
werden nooit uitgevoerd.

Op initiatief van N-VA As/Niel werden plannen sterretjes-
weide goedgekeurd op de gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 26 maart 2015 diende de 
N-VA fractie een voorstel in om een sterretjesweide in te 
richten op onze kerkhoven. De gemeenteraad steunde dit 
voorstel unaniem.

Een sterretjesweide is een stukje grond op het kerkhof, 
exclusief ingericht voor de begraving van levenloos gebo-
ren kinderen. 

Ondanks dat ook de meerderheid dit voorstel goedkeurde 
kregen we later het bericht dat de meerderheidspartij ons 
voorstel niet zou doorvoeren. Een klap in het gezicht van 
de ouders en familie die dit verlies moeten verwerken. 
Blijkbaar zijn de kleine, dagelijkse dingen niet belangrijk 
voor deze meerderheid.

Door onze tussenkomst werden tot slot enkele infra-
structuurwerken zoals de doorgang op de Zander 
Leënstraat en de afrastering bij de Okay in Niel-bij-As 
uitgevoerd. 
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Meer weten over het programma en de kandidaten?  
n-va.be/as - facebook N-VA As-Niel

Verbloemde centrumvernieuwing 

• Na de verkiezingen mogen alle inwoners van de ge-
meente mee beslissen over het definitieve ontwerp.
Reeds meer dan 10 jaar vragen de oppositiepartijen in 
onze gemeente inspraak in dit dossier en meer betrok-
kenheid. Steeds weer werd dit door de burgemeester 
geweigerd. Nu de verkiezingen er aan komen en de 
kritiek op het nieuwe appartementsgebouw in het cen-
trum groter en groter wordt belooft hij plots inspraak 
van de inwoners voor de uitwerking van het dorpsplein. 
Met het zogenaamde inspraakmoment van de centrum-
vernieuwing zelf werd nooit iets gedaan, erger nog, 
de voorgestelde plannen werden achteraf in alle stilte 
gewijzigd ten voordele van de projectontwikkelaar.

• Het plein zal reiken tot aan de gevels van de huizen in 
de Dorpsstraat. Het verkeer krijgt zo de indruk over het 
plein te rijden, wat vertragend werkt.
Dit betekent dat de wandelaars en fietsers zullen 
worden gebruikt als verkeersremmende elementen. Dit 
zal zeker de veiligheid niet verhogen. Tevens is er nog 
steeds geen sprake van een globaal verkeersplan voor 
de gevolgen van de gehele herinrichting: Wat met twee-
richtingsverkeer aan de scholen? Wat met de wagens 
van de bewoners van de nieuwe appartementen die 
niet verplicht zijn een garage te kopen en dus boven-
gronds gaan parkeren? Wat met de verkeersstromen in 
de Dorpsstraat richting Opglabbeek en gemeentehuis? 

• De opgesmukte tekening toont een mooi zicht op de 
kerk. Dit klopt niet met de realiteit. Vanuit de Dorps-
straat zal het zicht op de kerk grotendeels verdwijnen. 
Ook de weinig fraaie geplande appartementsblokken 
zijn op de tekening vervangen door fris ogende exem-
plaren. 

• Aantal appartementen:
Ook over het aantal appartementen en de commerci-
ele ruimte weet de burgemeester geen zinnig woord 
meer te vertellen. Oorspronkelijk was er sprake van 74 
woongelegenheden en 3000 m² commerciële ruimte. 
Tegenwoordig spreekt hij nog over 48 appartementen 
en 1000 m² commerciële ruimte. Hierover door de 
oppositie ondervraagd op de laatste gemeenteraad op 
13 september wist hij geen zinnig woord te vertellen. 
Het is duidelijk dat de commerciële partner (Group GL) 
geen groter risico wil nemen nu de appartementen niet 
verkocht raken. Gezwegen van de commerciële ruimte.

De Centrumvernieuwing dreigt een bodemloze put te wor-
den die momenteel enkel wordt gevuld met loze beloften, 
warrige cijfers en een totaal gebrek aan openheid. Een 
alles behalve transparant beleid en een totaalgebrek aan 
visie!
Net voor de verkiezingen komt men af met een inspraak-
moment van de bevolking. We kennen deze schijn-in-
spraakmomenten ondertussen. Alles ligt immers op 
voorhand vast en met wat de bevolking op deze inspraak-
momenten zegt, wordt geen rekening gehouden. Marke-
tingsgewijs lijkt dit schitterend maar in werkelijkheid is dit 
gebakken lucht. 

Bekijk daarom de N-VA alternatieven in het programma dat 
we huis aan huis brengen deze weken of volg onze huis-
aan-huis bladen en onze Facebook pagina.

In een ultieme poging om de eenzijdige visie op de Centrumvernieuwing door te duwen gebruikt de huidige meerderheid alle 
middelen. In het artikel van Hbvl van 19/09 jl. staan alweer een aantal opmerkelijke zaken.
Een kleine bloemlezing:



 1. Erik Notermans

 2. Lea Meermans

 3. Patrick Kuijpers

 4. Rylana Smeets

 5. Marco Merola

 6. Erik Winters

 7. Maarten Desutter

 8. Krisje Ambroos

 9. Mario Schildermans

 10. Kurt Kessels

Veilig thuis in een welvarend As-Niel

 11. Linda Scheepers

 12. Wesley Vluggen

 13. Linda Tobback

 14. Lisette Luyckx

 15. Martine Knippenberg

 16. Mark Noben

 17. Marleen Blockken

 18. Elisha Hess

 19. Chel Thijs


