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ASSE
N-VA Asse neemt voor Asse de handschoen op
en klachten blijven beter achterwege! De pagina krijgt de
naam “Wij nemen de handschoen op voor Asse”.

Wij waren diep geschokt door de resultaten van Asse in
de nu al derde bevraging van het Nieuwsblad over het
gemeentebestuur. In plaats van ons te verkneukelen in de
toch wel negatieve beoordeling van het huidige bestuur,
wil de N-VA – vanuit de oppositie - werken aan een plan
om het tij te keren.
In de details van de resultaten is een duidelijke neerwaartse
trend te zien. Het ergste is wel dat ook de score op de vraag
“Hoe graag woont u in Asse?” zakt van 7,6 over 7,2 tot 6,4 op 10.
Die trend moet voor de N-VA de andere kant op.

De eerste vergadering
vindt plaats op woensdag 13 april om acht uur
in de parochiezaal van
Asbeek.
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Daarom neemt N-VA Asse het voortouw met een Facebookpagina, waarop we uw voorstellen verwachten. Barse kritiek

Iedereen kan er zijn of haar voorstellen of suggesties kwijt.
Maar niet alleen online kan je terecht. Wij organiseren ook
bijeenkomsten waarop
alle Assenaren welkom
zijn. Daar bekijken en
bespreken we uw voorstellen. We willen ook
nieuwe ideeën voor onze
gemeente. Samen met
de aanwezigen zullen
we dan bekijken hoe die
voorstellen concreet ingevuld kunnen worden.

V.U.: Jan Verbiest, Mollemseweg 20, 1730 Asse

Sven Looyens
Voorzitter

www.n-va.be/asse

Stefan Van den Heuvel
Ondervoorzitter

Uit de politieraad

Uit de gemeenteraad
Louis Lombaert nieuw
gemeenteraadslid

In december nam Etienne Keymolen ontslag uit de gemeenteraad.
Tijdens de vergadering van januari
is dan formeel kennis genomen
van dat ontslag. Tegelijkertijd werd
oud-brandweercommandant Louis
Lombaert aangesteld als nieuw
N-VA-raadslid. Met Louis heeft de
deelgemeente Mollem opnieuw een
stem in de gemeenteraad.

Geen beleid inzake waterkwaliteit

Vorig jaar werden tien beken in Asse
onderzocht. Het resultaat is dat het
water van geen enkele waterloop
voldoet, integendeel. Het water van
twee beken is er heel slecht aan toe,
één beek scoort slecht en vijf beken
matig. Raadslid Rudy Lengeler verklaarde tijdens de vergadering van
januari dat de waterkwaliteit achteruit boert vergeleken met vorige jaren. “Er gebeuren nog teveel illegale
lozingen. De verantwoordelijkheid
voor de controle ligt bij de gemeente
en in het bijzonder bij de schepen
van milieu”, aldus Rudy Lengeler.

Buurtinformatienetwerken kunnen
inbraken vermijden
De woning
inbraken
zijn de
laatste tijd
in onze en
omliggende
gemeenten
onrustwekkend
gestegen.
Daarom stelde raadslid Sigrid
Goethals het bestuur voor om de
politie te laten helpen door Buurt
Informatie Netwerken (BIN). Per
buurt wordt een verantwoordelijke
aangesteld die de communicatie tussen buurt en politie coördineert. Via
deze verantwoordelijke kunnen de
buren de politie bepaalde onregelmatigheden melden en omgekeerd
kan via deze persoon de politie de
buurt verwittigen.

Uit de OCMW-raad
Nieuwe N-VA-raadsleden
Omdat hij in januari gemeenteraadslid
werd, nam Louis Lombaert ontslag in de
OCMW-raad. Zijn opvolger wordt er Jan
Verbiest, voorzitter van N-VA Asse. De
N-VA krijgt trouwens nog een vierde zitje
in het OCMW, want volgens een vroegere afspraak volgt William De Blander
Cecile Sillis van Groen op.
Met vier raadsleden in het OCMW is
de N-VA nu de grootste partij. Katleen
Meersseman leidt onze fractie.

asse@n-va.be

N-VA wil terug nieuwjaarsreceptie
voor bevolking

Een van de eerste beslissingen van
het huidige gemeentebestuur was
het afschaffen van het jaarlijkse
nieuwjaarsvuurwerk en de bijhorende receptie. N-VA Asse staat
voor ‘een bruisende gemeente’. Een
gemeente waar we elkaar ontmoeten en elkaar echt (leren) kennen.
Daarom herhaalde raadslid Johan
De Rop ons voorstel om bij een
volgende jaarwisseling opnieuw
een gemeentelijke open receptie te
organiseren, al dan niet met vuurwerk. Omdat wij ook deelgemeenten
belangrijk vinden, willen wij die
receptie elk jaar in een andere deelgemeente laten plaatsvinden.

Oude brandweerkazerne
Tijdens de gemeenteraad van januari
kregen gewone burgers het woord.
In een zogeheten burgerinitiatief
vroegen ze om de oude brandweerkazerne tijdelijk te laten gebruiken
door het verenigingsleven. Een
vraag die ook wij, in het kader van
de bestrijding van leegstand en verkrotting, al verschillende malen hebben gesteld. Het was nieuwbakken
raadslid Louis Lombaert, gewezen
brandweercommandant, die wees op
de mogelijkheden van het gebouw,
die nu onbenut blijven. Het verzoek
werd afgewimpeld met loze argumenten. Intussen heeft het gemeentebestuur al toegegeven dat de oude
kazerne geen water en elektriciteit
meer heeft.

Drugproblematiek en wild parkeren
N-VA-raadsleden Tim Lengeler en Johan De Rop willen
meer aandacht en concrete actie rond de drugsproblematiek in onze politiezone. In elke gemeente weten onze
politiemensen waar je ‘gemakkelijk’ drugs kan kopen en
waar gebruikt wordt. Weten is één … maar het wordt hoog
tijd om er ook iets aan te doen.
Gevaarlijke verkeerstoestanden, zoals het wildparkeren,
vragen ook een doortastende aanpak. “Als je een agent een
paar avonden en nachten bij de nachtwinkels zou laten
patrouilleren, dan kan die vlot zijn wedde terugverdienen
met de uitgeschreven boetes voor wild parkeren”, opperen
Tim en Johan.

Verhuis politiediensten was ook N-VA-voorstel
Sinds enige tijd is de interventiedienst van de politie
verhuisd naar het commissariaat in Mollem. Voordien
huisde die dienst in Wemmel, aan een uithoek van onze
zone. Door de interventiedienst nu naar Asse te verhuizen,

Uitbreiding industriezone Mollem

Rop
N-VA-politieraadsleden Tim Lengeler en Johan De
kunnen de agenten weer vanuit een centrale plek vertrekken. Logisch gevolg: ook de wachttijden worden korter.
Intussen verhuisden ook alle algemene diensten naar het
politiegebouw in Mollem. Dit zorgt voor minder kosten en
de efficiëntie verhoogt. In de verschillende gemeenten van
de zone blijven nog wel de buurtwerking en een politiekantoor operationeel. Onze raadsleden hebben dit nog niet
zo lang geleden voorgesteld, en nu is het gerealiseerd.

Emmers in de bibliotheek
Bezoekers van de bibliotheek zullen het wel al gemerkt hebben. Er staan emmers in de bibliotheek.
Niet bepaald iets om vrolijk van te worden. Het
gebouw kwam amper tien jaar geleden in gebruik.
Onze afgevaardigde in het autonoom gemeentebedrijf (AGA), Albert Van Der Slagmolen, klaagde
deze toestand al herhaaldelijk aan. De gemeente
moet de aannemer daarover aanspreken, voor zijn
tienjarige aansprakelijkheid vervalt. Nu zou het
gemeentebestuur er eindelijk toch over denken om
dat eens te doen.

Tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad keurde N-VA-fractieleider Peter Verbiest de
plannen voor een uitbreiding van de industriezone
in Mollem af. In het plan
over de afbakening van
het klein stedelijk gebied
Asse wil de provincie een
uitbreiding van de bedrijvenzone in Mollem met
ongeveer 30 hectare.
“Naast een stuk open
ruimte moet er daarvoor
ook goede landbouw-
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grond verdwijnen”, aldus
Peter. “Maar het grootste
tegenargument voor een
uitbreiding is de gebrekkige mobiliteit in onze
gemeente.”
Uit studies blijkt nu dat de
geplande ringweg zo goed
als volledig verzadigd
raakt bij een beetje meer
verkeer en het volledig
volbouwen van de huidige
industriezone.
Meer bedrijven en meer
verkeer? Geen optie!

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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