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Als N-VA wensen we de volgende zes jaren 
een volwaardig alternatief te bieden aan de 
inwoners van onze gemeente. Een alterna-
tief dat er voor zorgt dat we ons kunnen 
thuis voelen in een mooie en veilige ge-
meente. Waar mobiliteit en verkeersveilig-
heid hand in hand gaan. 

Een groene gemeente met centra op maat 
van As en Niel en een lokale economie die 
de gemeente terug doet opbloeien. Dit al-
les gekoppeld aan een sociaal beleid dat 
welvaart moet brengen. En zonder zware 
uitspattingen die de gemeente dreigen te 
verarmen.

Met realistische doelstellingen onder de noemer:
As/Niel, samen werken aan nieuwe uitdagingen.

We rekenen op jullie steun om ons in de mogelijkheid te 
stellen deze punten te realiseren in de volgende 6 jaren.

Erik NOTERMANS
Lijsttrekker N-VA As/Niel

In 2012 besliste de N-VA afdeling As/Niel om voor de eerste maal op te komen als zelf-
standige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit het niets behaalden we 18% 
van de stemmen. Met drie verkozen gemeenteraadsleden probeerden we onze stempel te 
drukken op het gemeentelijk beleid. Zo konden we enkele punten op de agenda van de 
gemeenteraad plaatsen en volgden we zes jaar lang kritisch het beleid van de meerder-
heid. Een beleid dat helaas vaak niet werd omgezet in daden. Met als gevolg veel plannen, 
weinig realisaties en een gemeente die dreigt af te stevenen op een financiële catastrofe.

Samen werken aan nieuwe uitdagingen 
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Daarom presenteren we hierbij ons verkiezingsprogramma 
2018-2024 dat is opgebouwd rond 5 speerpunten:

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



N-VA As/Niel wil hard werken aan de verbetering van de veiligheid in onze gemeente. 
Bij veiligheid denken we aan verschillende facetten in onze samenleving: 
Verkeersveiligheid, criminaliteit en preventie.

Op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit 
heeft onze gemeente nog steeds veel te leren. 
De voorbije jaren zijn deze begrippen vaak loze 
woorden gebleken. Verder dan een poging tot 
een update van een verouderd mobiliteitsplan is 
de meerderheid immers niet geraakt. Vandaar 
dat N-VA As/Niel van verkeersveiligheid een 
prioriteit wil maken in de volgende jaren. Daar-
toe hebben we reeds een eerste aanzet gedaan 
door op de gemeenteraad het SAVE charter 
Steden & Gemeenten te laten goedkeuren. Dit 
charter van de vzw Ouders van Verongelukte 
Kinderen wil de Vlaamse Steden en Gemeenten 
nauw betrekken bij haar strijd voor een veilig 
verkeer en biedt daarvoor ondersteuning aan. 
Helaas heeft de meerderheid deze uitgestoken 
hand tot op heden nog steeds niet aangenomen. 
Met N-VA willen we daarom concreet een aantal 
thema’s op korte termijn op de agenda plaatsen:

As/Niel moet een veilige gemeente zijn, zowel op het vlak van verkeersveiligheid als 
algemeen welbehagen.

Een veilige gemeente 
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•  Veilige fietsoversteekplaatsen, onder meer op de verbindingswegen  
inclusief het toeristisch fietsroutenetwerk

•  Veilige schoolomgevingen
•  Herzien van het plan rond de Centrumvernieuwing in As. De huidige plannen zullen 

immers de verkeersdruk in het centrum nog vergroten in plaats van verminderen
•  Beperken van het zwaar transport in de centra
•  Betere verkeerssignalisatie bij wegenwerken
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Verkeersveiligheid

Een veilig verkeer,
ook voor 
kinderen



Criminaliteit en preventie
Op het eerste zicht lijkt onze gemeente 
een rustige gemeente wanneer het over 
criminaliteit gaat. We mogen echter de 
kop niet in het zand steken en moeten 
verder durven kijken. Er zijn helaas heel 
wat plaatsen waar actief handel gedreven 
wordt in drugs, zowel soft- als harddrugs. 

Andere criminele feiten zoals inbraken, 
diefstallen, vandalisme en sluikstorten 
halen het nieuws niet. Maar dat betekent 
niet dat ze er niet zijn en – terecht – heel wat 
wrevel opwekken bij onze inwoners. Daarom 
wil N-VA meer inzetten op preventie.

Tevens dient er meer te worden samenge- 
werkt met de politiezone Carma. 

Door de constante vergroting van de 
politiezone en de aanwezigheid in de 
zone van een aantal gemeenten waar de 
criminaliteit duidelijker zichtbaar is, is 
het blauw zo goed als volledig uit het 
straatbeeld van onze gemeente verdwenen.  

Dit moet dringend worden herbekeken 
binnen de politiezone, zodat ook vermeden 
wordt dat de criminaliteit zich meer en 
meer verschuift naar onze gemeente.

Er moet vermeden 
worden dat de 
criminaliteit zich meer 
en meer verschuift naar 
onze gemeente.
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Onze mooie groene en landelijke gemeente is in hoofdzaak een woongemeente. N-VA  
As/Niel wenst dat dit zo blijft en wil het sociaal weefsel in onze gemeente nog verster-
ken. Dit kan via verschillende initiatieven die er voor zorgen dat onze inwoners zich nog 
beter thuis voelen in onze gemeente:

As/Niel is hoofdzakelijk een landelijke woongemeente en moet dit kunnen blijven via 
een versterking van het sociaal weefsel

Bevorderen van het samen-leven02

•  Het creëren van gezellige centra in As en Niel met plaats voor horeca, terrassen en tijde-
lijke initiatieven. Hiertoe moeten onder meer de plannen van de huidige meerderheid voor 
de Centrumvernieuwing in As worden herbekeken. Geen betonnen blokken, maar een 
gezellig en leefbaar centrum op maat van onze gemeente.

•  Het aanleggen van ontmoetingsplaatsen waar mensen uit de buurt elkaar kunnen tref-
fen. Hiertoe dient ook meer werk worden gemaakt van een activering van de wijkwerkin-
gen. Dit kan enkel gebeuren samen met en door de inwoners van de verschillende wijken 
in onze gemeente

•  We blijven ijveren voor een opwaardering van onze kerkhoven tot plaatsen waar mensen 
op een waardige manier  afscheid kunnen nemen van hun naasten maar tevens ook tot 
rust kunnen komen. 

•  Helaas heeft het huidige bestuur beslist om gebouwen zoals het Molenhuis en de oude 
Pastorie in As te verkopen om de financiële putten te dempen. We ijveren voor het  behoud 
van het cultureel erfgoed en patrimonium van de gemeente dat nog over blijft, zoals het 
Mieleke, de St. Aldegondiskerk en het oude gemeentehuis in Niel.

•  Nieuwe impulsen geven aan de gemeentelijke adviesraden, zoals cultuur, milieu, lokale 
economie en oprichten van een nieuwe toeristische adviesraad.

•  Realiseren van een volwaardig bosbeheersplan. Zo veel mogelijk natuur voor iedereen. 
Dit betekent een actieve participatie van de gemeente. Eenvoudige voorbeelden zijn o.a. 
het verbieden van zware machines voor het rooien van bomen en het verder tegengaan van 
bodemverdichting.

•  Het verenigingsleven is het kloppend hart voor elke gemeente. Doelgerichte ondersteu-
ning voor alle verenigingen en vrijwilligers.
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Erik 
NOTERMANS
Smeetsbergstraat, Niel-bij-As
53 jaar
Bedrijfsadviseur

Maarten 
DESUTTER
Nielerlaan, Niel-bij-As
34 jaar
Verkoopsadviseur

Lea 
MEERMANS
Bevrijdingslaan, As
43 jaar
Bediende

Krisje 
AMBROOS
Einderheibosstraat, As
43 jaar
Zorgkundige

Patrick 
KUIJPERS
Krimstraat, Niel-bij-As
47 jaar
Ambtenaar bij FOD Sociale Zekerheid

Mario 
SCHILDERMANS
Molendel, As
45 jaar
Zelfstandig HR adviseur

Rylana 
SMEETS
Steenweg, As
27 jaar
Juridisch bediende

Kurt 
KESSELS
Moorsbergstraat, Niel-bij-As
42 jaar
Verantwoordelijke naverkoop

Marco 
MEROLA
Bevrijdingslaan As
43 jaar
Artikelbeheer sanitaire groothandel

Linda 
SCHEEPERS
Stationsstraat, As
45 jaar
Horeca uitbaatster

Erik 
WINTERS
Kruisstraat, Niel-bij-As
48 jaar
Onderhoudstechnieker

Wesley 
VLUGGEN
Ziepstraat, As
40 jaar
Lasser - planlezer
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Linda 
TOBBACK
Dorpsstraat, As
57 jaar
Bediende

Maarten 
DESUTTER
Nielerlaan, Niel-bij-As
34 jaar
Verkoopsadviseur

Marleen 
BLOCKKEN
Berkenstraat, As
49 jaar
Logistiek verantwoordelijke

Lisette 
LUYCKX
Dorpsstraat, As
66 jaar
Gepensioneerd

Krisje 
AMBROOS
Einderheibosstraat, As
43 jaar
Zorgkundige

Elisha 
HESS
Berkenstraat, As
32 jaar
Onthaalmoeder

Martine 
KNIPPENBERG
Smeetsbergstraat, Niel-bij-As
52 jaar
Arbeidster

Mario 
SCHILDERMANS
Molendel, As
45 jaar
Zelfstandig HR adviseur

Chel 
THIJS
Kerkplein, As
78 jaar
Gepensioneerd

Mark 
NOBEN
Dorpsstraat, As
62 jaar
Bediende

Kurt 
KESSELS
Moorsbergstraat, Niel-bij-As
42 jaar
Verantwoordelijke naverkoop

Linda 
SCHEEPERS
Stationsstraat, As
45 jaar
Horeca uitbaatster

Wesley 
VLUGGEN
Ziepstraat, As
40 jaar
Lasser - planlezer
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Een sterke ploeg voor As/Niel
Gelieve ieder van ons een stem te geven. 
Omdat iedereen in onze partij even belangrijk is, 
vragen wij aan u, om ons allen een stem te geven.  

Hartelijk dank!  
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Helaas werd de lokale economie de laat-
ste jaren in onze gemeente stiefmoederlijk 
behandeld. De nadruk werd gelegd op de 
bouw van een nieuw centrum in As alsof 
dit automatisch zou leiden tot een verster-
king van de lokale economie.
We moeten vaststellen dat de realiteit he-
lemaal anders uitpakt. Nooit hebben er 
zoveel commerciële panden leeg gestaan in 
onze gemeente. 

Er werden geen initiatieven genomen om 
de lokale economie te ondersteunen. En 
de belangrijkste pijler waaraan de groei 
van de lokale economie zou worden opge-
hangen, het Kolenspoor werd volledig ver-
waarloosd en ligt er troosteloos bij. 
Daarom pleit N-VA in de volgende zes jaar 
voor een actief beleid om nieuwe impulsen 
te geven aan de lokale economie. Dit kan 
onder meer gebeuren via:

Natuur en economie moeten hand in hand zorgen voor een verbetering van het econo-
misch bestel van de gemeente

Nieuwe impulsen voor de lokale economie03

•  Een herziening van de plannen rond de Centrumvernieuwing in As waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan de uitbouw van een gezellig centrum zonder hoogbouw 

•  Het uitwerken van een plan om het Centrum in Niel op te waarderen en aantrekkelijk 
te maken voor kleine economische initiatieven  

•  Op korte termijn uitwerken en uitvoeren 
van een aantal projecten om de toegangspoort  
‘Station As’ aan het Kolenspoor een betere uit-
straling te geven. Dit moet kaderen in de op-
waardering op korte termijn van de Stations-
omgeving gecombineerd met de geologische 
wand, het Speelbos en de reeds aanwezige 
toeristische uitbatingen

•  Ondersteuning van kleinere toeristische 
initiatieven zoals fietscafés en overnachtings-
mogelijkheden

•  Opstart van een Toeristische Raad in samenwerking met de huidige uitba-
ters van toeristische zaken en de Lokale Raad voor Economie

•  Integratie van het groen- en natuurbeheer in de toeristische plannen van de gemeente. 
Hiertoe dient o.m. een natuurbeleidsplan, samen met de natuurverenigingen, te worden 
uitgewerkt dat een balans moet creëren tussen toerisme en natuur.
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De samenvoeging van het beheer van ge-
meente en OCMW mag niet leiden tot 
een ‘verarming’ in het beleid en de dienst-
verlening. Integendeel, net nu hebben we 
nood aan sterke OCMW-raadsleden die 
de werking van de sociale dienst ten vol-
le ondersteunen. Een sociale dienst die de 
afgelopen jaren al meer en meer proactief 
en stimulerend is gaan werken. Op deze 
manier wordt de eigenwaarde van de be-
trokkene benadrukt, eigenwaarde die leidt 
tot het zelf in handen nemen van de eigen 
toekomst. 

Voor problemen waar specifieke experti-
se nodig is, dient de samenwerking met 
de omliggende gemeenten versterkt te 
worden. Dit gebeurt al op het vlak van ar-
beidsbemiddeling maar is ook op het vlak 
van armoede noodzakelijk.

Opwaardering van de buurthuizen biedt 
de hulpverlening eveneens de mogelijkheid 

om in de wijken diverse initiatieven -zoals 
spreekuur sociaal assistent- te ontwikkelen. 

Op het vlak van kinderopvang dient het 
aantal beschikbare plaatsen kort opge-
volgd en in geval van krapte kan de ge-
meente ondersteunend werken voor de 
verschillende opvanginitiatieven. 

Met de uitbreiding van het woonzorgcen-
trum de afgelopen jaren is het aandeel aan 
zorgplaatsen voor senioren sterk toegeno-
men. Toch ligt dit nog onder het Vlaamse 
niveau. Gezien het grote aandeel aan man-
telzorgers wordt dit echter nog opgevan-
gen. Een blijvende stimulering van deze 
personen blijft dan ook onontbeerlijk. 

Daarnaast moet ook het beleid op het vlak 
van ruimtelijke ordening mogelijkheden 
bieden om nieuwe samenlevingsvormen 
gericht op zorg (zoals co-housing, kangoe-
roewonen) alle kansen te geven. 

Nieuwe impulsen voor de lokale economie

Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten kunnen een verrijking zijn voor het 
lokaal sociaal beleid

Sociaal beleid04

OCMW
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Zes jaar geleden kon de meerderheid nog 
uitpakken met een gezonde financiële 
situatie voor As/Niel. 

Op dit moment stevent de gemeente af op 
een zeer onzekere financiële toekomst. 
Ondanks het feit dat zeer weinig initiatie-
ven werden gerealiseerd is het Gemeente-
bestuur er in geslaagd een bom te leggen 
onder de gemeentekas. Met als klap op de 
vuurpijl de plannen rond de Centrum-
vernieuwing die de gemeente meer dan 8 
miljoen euro zullen kosten en enkel een 
tevreden projectontwikkelaar nalaten. De 
huidige meerderheid is erin geslaagd de 
financiële reserves op te maken en de ge-

meente op te zadelen met een zeer onzeke-
re financiële toekomst.

N-VA pleit dan ook voor een structureel 
gezond financieel beleid op lange termijn. 
In het verleden werd te veel gemikt op een-
malige inkomsten zoals grindbelastingen, 
verkoop van gronden en verkoop van pa-
trimonium. Ondertussen zijn we aangeko-
men op een punt waarop de meerderheid 
het gemeentelijk patrimonium bijna volle-
dig heeft verkocht. De volgende legislatuur 
zal dan ook, dankzij dit financiële wanbe-
leid, de tering naar de nering moeten wor-
den gezet. Toch pleiten we er voor om dit te 
doen zonder belastingverhogingen. 

Een structureel gezond financieel beleid is een noodzaak voor de uitvoering van een 
realistisch programma

Financiën05
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Financiën
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 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

 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
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VOOR MEER INFORMATIE KAN U TERECHT OP WWW.N-VA.BE/AS
WIL U GRAAG LID WORDEN VAN DE N-VA? CONTACTEER ONS VIA AS@N-VA.BE


