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11 juli,  
Vlaanderen feest

Naar aanleiding van de Vlaamse 
feestdag worden in onze gemeente 
opnieuw heel wat activiteiten en 
feesten georganiseerd. N-VA Asse 
bedankt de verenigingen voor deze 
initiatieven.

We hopen daarnaast dat op 11 juli 
de leeuwenvlag menig huisgevel zal 
sieren. Zo kunnen we laten zien hoe 
fier we als Vlamingen zijn. Fier op 
onze cultuur en onze taal!

Minister van Mobiliteit Ben Weyts, voorzitter Gunter 
Slaus en fractieleider Peter Verbiest
spraken tijdens een vergadering uitvoerig over een aantal  
knelpunten in Asse.Op 16/9 nodigen we 

iedereen uit op onze  
eerste N-VA Quiz in Zellik, 
om 20 uur in de gemeen-
telijke feestzaal van Zellik, 

Noorderlaan 7. Deuren gaan 
open om 19.30 uur.

Voor inschrijving en meer 
informatie: Tim Lengeler via 

tim.lengeler@n-va.be of
 0497 77 32 08

Je kan je plaatselijke  
N-VA-afdeling ook  
online volgen via:

www.n-va.be/asse 

www.facebook.com/
nva.asse

N-VA ASSE WENST 

U EEN LANGE, 
MOOIE EN WARME 

VAKANTIE! 
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DENKEN.DURVEN.DOEN. DENKEN.DURVEN.DOEN.

Op vrijdag 23 
april organiseerde 
onze afdeling de 
arrondissementele 
lentereceptie. Als 
gastspreker werd 
staatssecretaris Theo 
Francken uitgenodigd. 

Die bracht een interessant 
betoog over asiel en migratie 
en kon ons in primeur het 
‘terugstuur-akkoord met 
Marokko’ melden. Naast Theo 
Francken waren nog tal van 
andere N-VA-prominenten 
aanwezig.

N-VA dankt de mama’s en de papa’s
In het weekend van 8 mei vierde de N-VA alle mama’s. Onze lokale afdeling zette daarom letterlijk de mama’s in de bloemetjes tijdens 
de zaterdagmarkt in Zellik en in de centrum van Asse.

Vanuit de oppositie voeren wij een kritische maar constructieve oppositie. 
Met eigen voorstellen en vragen beïnvloeden wij het bestuur. 

Op 9 maart kozen de leden van N-VA Asse een nieuw bestuur. Gunter Slaus wordt de komende drie jaar 
onze lokale voorzitter.

N-VA werkt voor u

Bestuurswissel

Raadslid Marie-Berthe Wijns werd tot ondervoorzitter 
gekozen en Inge Moyson wordt de nieuwe secretaris. 

Door de inzet van onze mandatarissen en het 
enthousiasme en de gedrevenheid van onze nieuw verkozen 
bestuursleden zijn we zeker dat de verandering in Asse 
zichtbaar zal worden. Het nieuwe bestuur staat voor een 
aantal grote uitdagingen, zoals de voorbereiding van de 
lokale verkiezingen van 2018. 

Het bestuur neemt afscheid van Jan Verbiest als voorzitter. 
Wij danken hem voor zijn inzet van de afgelopen jaren en 
wensen hem veel succes in de OCMW–raad .

Lentereceptie

Etentje
Ons etentje was ook dit jaar een groot succes met meer 
bezoekers dan ooit. Ruime porties, een gevarieerde kaart 
en een vlotte bediening? Na het lekkere eten keerden de vele 
bezoekers dan ook tevreden naar huis. We danken ook nog alle 
helpers en de bezoekers voor hun aanwezigheid en steun aan 
onze afdeling. Tot volgend jaar!

  De nieuwe bestuursploeg van N-VA Asse

  De nieuwe en de gewezen voorzitters Gunter Slaus en Jan Verbiest

  Katleen, Mien en Albert aan de slag 
in Asse

  Onze gemeenteraadsleden en voorzitter  
met staatssecretaris Theo Francken

  Ons provincieraadslid (Joris Van den Cruijce) 
met Minister Ben Weyts

  Onze OCMW-raadsleden met staatssecretaris 
Theo Francken

  Onze twee AGA-mandatarissen met minister 
Ben Weyts.

  Marie-Claire en Marie-Berthe op de 
markt in Zellik

  Op 11 juni hadden we ook een leuke attentie 
voor alle papa’s. Op de foto: Ria, Inge, Mien, 
Marie-Berthe, Marie-Claire en Katleen.

Tijdens ons etentje vroegen 
we de bezoekers om positieve 
ideeën te formuleren om 
van onze gemeente een 
aangenamere plek te maken. 
Door een ex aequo op de 
schiftingsvraag konden we 
niet één maar twee bezoekers 
trakteren op een bierkorf .

  Uitbreiding van de parking aan het station in Mollem. (L. 
Lombaert )

  Plaatsing van bijkomend overweglicht ter hoogte van de 
spoorovergang , Schermershoek - Sleewagen  
(L. Lombaert). 

  Om dagelijks tijdens de lesuren de leerlingen van de lagere 
scholen een mijl te doen lopen. (J De Rop)

  Sterretjesweide , een plaats op het kerkhof voor levenloos 
geboren kinderen  
(S. Goethals)

  Aanleg van een geboortebos  
(E. Saerens)

  Het voorstel om een 
alternatieve  
fietsroute te creëren 
voor de scholieren van Relegem. (M.B. Wyns)

  Vragen over de mobiliteitsproblematiek in Zellik en Relegem 
(M.B. Wyns). 

  Uitleg werd gevraagd over de  
geplande verkaveling in de  
Gillardstraat (P. Verbiest)

Ook bij de behandeling van de officiële agenda of tijdens de 
commissievergaderingen weegt onze fractie op het debat. Wij 
doen niet enkel ons best, wij doen wat moet gedaan worden.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


