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De postbode belt altijd twee keer en
spreekt Nederlands

Editoriaal
Geachte lezer,
Zoals u waarschijnlijk al weet, is
betrokkenheid van de bevolking
voor onze N-VA-afdeling een zeer
belangrijk begrip. Wij beseffen
dat het niet evident is om als
individuele burger uw persoonlijke
mening kenbaar te maken.
Daarom beslisten we om een
enquête op te stellen waarmee
elke inwoner zijn of haar
standpunt kan geven over het
beleid in Asse.
Zodra we de gegevens verzameld
en verwerkt zijn, maken we de
resultaten ervan bekend. Onze
partij zal de kennis en suggesties
uit de enquête uiteraard
integreren in haar beleid en visie.
Via verschillende kanalen zullen
we u informeren over deze
bevraging. Geen loze woorden en
beloften, maar denken, durven
en doen.
Met Vlaamse groet
Gunter Slaus
Voorzitter N-VA Asse

Bpost is als overheidsbedrijf verplicht de taalwetgeving na te leven.
Postbedienden mogen in Asse dus enkel het Nederlands gebruiken. Wij
ontvingen enkele meldingen van burgers die ondervonden dat klanten
door de postbedienden in Asse toch in het Frans bediend werden.
Wij raden Bpost alvast aan om duidelijk
te afficheren dat zijn werknemers alleen
Nederlands mogen praten. Uit een groot
taalonderzoek blijkt namelijk dat anderstaligen geen problemen hebben met
de taalpolitiek die bijvoorbeeld in het
gemeentehuis gehanteerd wordt. Mensen
kennen de regels (inmiddels) en ze passen
zich aan door een tolk mee te brengen, of

doen de nodige inspanningen om
Nederlands te leren.
Wie opmerkingen heeft over mistoestanden inzake taalgebruik, raden wij
aan voldoende informatie te bezorgen
aan onze afdeling. Wij kunnen dan actie
ondernemen.

Graag uw reacties via asse@n-va.be.
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N-VA’ers in de kijker

Albert Vanderslagmolen

Wiliam De Blander

Hobby’s:

Hobby’s:

 huishoudelijke klusjes allerhande
 postzegelclub Breughel Zellik
 geschiedenis van Groot-Asse en zijn
bevolking
 supporteren voor Club Brugge
 een voorstelling bijwonen in het CC
 lekker gaan eten

 familie
 k lussen
 k nutselen
 zo veel als mogelijk fietsen

Politiek geëngageerd omdat…

Politiek geëngageerd omdat…

 ik fier ben op onze Vlaamse taal en iets wil realiseren
voor alle inwoners van Asse.

Interesse in:

 cultuur in de brede zin van het woord
 patrimonium
 dialect

 het Vlaams bewustzijn mij met de paplepel is
meegegeven en omdat ik wil meewerken aan een beter
en vrijer Vlaanderen.

Interesse in:

 sociale controle
 veiligheid
 verfransing
 de huidige bouwwoede

N-VA-raadslid Rudy Lengeler werkt voor u in gemeenteraad
Tijdens de voorbije vergaderingen van de gemeenteraad deed N-VA-raadslid Rudy Lengeler enkele zinvolle
tussenkomsten.
 In december klaagde hij aan dat de verlichting in het gemeentelijk park op zondag ook overdag bleef branden. Pas na twee
maanden aandringen, werd het probleem eindelijk aangepakt
en opgelost!
T
 ijdens zijn dagelijkse wandeling wordt Rudy geregeld
geconfronteerd met sluikstorten. Hij drong erop aan om de
gemeenschapswachten extra controles te laten uitvoeren.
R
 udy vroeg ook meer controles op het tijdstip waarop de
vuilniszakken buiten worden gezet. Vaak staan de zakken al
op zondag op straat terwijl ze pas woensdag worden opgehaald. Een correcte, duidelijke en regelmatige communicatie
naar de inwoners kan daar ook bij helpen.
T
 en slotte kaartte Rudy ook de slechte toestand van de
Hopmarkt aan. Tijdens de wekelijkse markt staan klanten er
geregeld en aan verschillende kramen tot aan de enkels in het
water.
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Het was
best gezellig
op de
Romeinse
Ledenreceptie
van de
N-VA.

N-VA-raadslid Rudy Lengeler dringt aan op meer controles op
zwerfvuil.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Sigrid Goethals in de bres voor
oplossing problemen Pastinaken
Op de gemeenteraad van december kaartte raadslid Sigrid
Goethals de problemen in de
nieuw aangelegde Pastinaken
aan. Net zoals op veel plaatsen
in Asse is er sluipverkeer,
maar er zijn ook problemen
met een moeilijke en onveilige
doorgang van het verkeer,
problemen met afwatering,
enzovoort. Voor elk probleem
werd door Sigrid een oplossing

aangedragen (meer info vindt
u op www.asse.n-va.be).
De oplossingen kwamen er na
intensief overleg van Sigrid
met de buurtbewoners. Het
is een mooi voorbeeld van
participatie en van politici die
bereid zijn te luisteren naar
de mensen, zonder dat het de
gemeente handenvol geld kost.
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Zellikse verkaveling: geen goed idee
In de Gillardlaan, grenzend aan het nieuw aangeplante
Kerremansbos, plant de meerderheid een verkaveling met
125 appartementen. Het project kwam al meermaals aan bod
op de gemeenteraad, laatst nog in het kader van mogelijke
verkeersoverlast.
Telkens heeft de N-VA zich verzet tegen deze verkaveling. Vooral omdat er meer woningen of appartementen zijn gepland dan
in het structuurplan wordt toegestaan, maar ook omdat de open
ruimte maximaal moet gevrijwaard worden, zeker in Zellik.

N-VA wil beter afgestelde
verkeerslichten
Dat is uiteraard de beste en
veiligste manier van oversteken! Maar het verkeerslicht
springt zo vaak op rood
voor soms maar één of twee
voetgangers. Uit een telling
uitgevoerd door N-VAbestuurslid Bernard Bosch
bleek dat het verkeerslicht op
een schooldag tussen 07.45 tot
08.30 uur maar liefst 33 keer
op rood springt, telkens voor
anderhalve minuut.

Fractieleider Peter Verbiest
kaartte op de gemeenteraad
van november het probleem
aan met de voetgangerslichten
aan de kerk van Walfergem.
Op piekmomenten wordt er
door de schoolgaande jeugd
veel gebruik gemaakt van het
vraaggestuurde verkeerslicht.
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Een andere instelling van de
lichten, waarbij na de rood–
tijd een minimum wachttijd
volgt, kan een optie zijn, maar
ook een gemachtigd opzichter
kan de verkeersdoorstroming
verbeteren. Het spijtige defect
van het verkeerslicht aan het
atheneum - na de kerstvakantie - leverde daarvan al een
bewijs. Het verkeer verliep er
veel vlotter.

De N-VA zorgde op de markt in Asse en Zellik voor een
Valentijnsverrassing.

© foto Gedem

Dankzij de N-VA kwam er opnieuw een gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie.

www.n-va.be/asse

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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