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Voorwoord

Geachte lezer,

het is zover. Onze grootschalige 
enquête Ik bestuur mee staat 
online. Verderop in dit nummer geven 
we hierover nog wat praktische 
informatie.

Enquêtes. U krijgt ze wel vaker 
voorgeschoteld. Maar ze zijn 
belangrijk. Want wij willen uw 
mening kennen en er ook iets mee 
doen.

U kan met deze enquête een duidelijk 
signaal geven. Hoe wilt u dat uw 
gemeente bestuurd wordt? Wat moet 
er aangepakt worden, wat kan er 
beter? U kan dus meeschrijven aan 
het verhaal van Asse. Neem dus 
gerust uw tijd voor deze enquête. Al 
zal het invullen ervan weinig van die 
tijd in beslag nemen.

We horen graag uw kritiek, maar we 
willen ook uw positieve voorstellen 
kennen.  Want de N-VA is een 
positieve partij. We willen vooruit. 
Samen met u.

Daarom, ga naar  
www.ikbestuurmee.be, want uw 
mening telt.

Met Vlaamse groet,

Gunter Slaus
Voorzitter N-VA Asse
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 Bang dat we u zouden vergeten? Geen nood.  
U kunt ons laten weten of uw vlag ophangt door te 
sms’en naar 0497-77.32.08 of door te mailen naar  
tim.lengeler@n-va.be. Vermeld duidelijk uw naam  
en adres.

Asse vlagt… ook 
dit jaar?
Hangt u dit jaar een Vlaamse Leeuw-
vlag uit op 11 juli? Dan komen wij  
waarschijnlijk langs om u te bedanken, met 
een presentje. 

Tot op 11 juli!

Wat te doen op 11 juli?
De Vlaamse feestdag wordt in onze gemeente gevierd op 
verschillende momenten en dankzij verschillende organisaties.  

Ook het gemeentebestuur van Asse doet mee en organiseert, op initiatief van de 
cultuurdienst, de officiële feestdag van Vlaanderen. Ze doen dat niet op 11 juli maar 
op 30 juni op de Markt in Asse én op zaterdag 1 juli in Zellik, om 10.30u aan de 
kiosk, telkens et gratis optredens en muziek. 
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Rubriek: Vlaams beleid
Franstalige opschriften 
Onze raadsleden worden vaak aangesproken door Assenaren over Franstalige affiches 
of aankondigingen in winkels. 

N-VA-raadslid Sigrid Goethals drong er bij het gemeentebestuur op aan om hiertegen 
te reageren. Zodra het gemeentebestuur klachten krijgt over Franstalige opschriften zal 
het een brief sturen naar de betrokkenen waarin wordt gewezen op het Nederlandstalig 
karakter van de gemeente en met de vraag om de Franstalige opschriften te verwijderen. 
Als u zich ergert aan Franstalige berichten in het Assese straatbeeld, meldt het ons, of 
meldt het rechtstreeks aan het gemeentebestuur.

Site vredegerecht krijgt parkje op vraag van N-VA
Na de afbraak van het gebouw van het vredegerecht gaat het gemeentebestuur een parkje aanleggen op de 
vrijgekomen plaats. Daarmee komt het bestuur deels tegemoet aan een eis die de N-VA al jaren stelt: doe iets 
aan de leegstand en de verloedering in het centrum. Het bestuur heeft altijd koppig geweigerd om de beste 
panden (brandweer, vredegerecht, woning op Gemeenteplein) tijdelijk te laten gebruiken. Het bestuur koos 
voor leegstand en verkrotting.

Het voornemen om de brandweerkazerne, zaal ’t Smis , de Unic 
en andere leegstaande panden op en rond de Hopmarkt te slo-
pen, wordt nu concreter. Ook het oud vredegerechtsgebouw zal 
gesloopt worden.We hebben er altijd voor gepleit om onmiddel-
lijk na het afbreken van een gebouw de vrijgekomen ruimte on-
middellijk aan te leggen en (al was het maar tijdelijk) in te rich-
ten. Niet zoals op de hoek van Steenweg en Nieuwstraat, waar 
na het slopen steenslag is gestort! Het gemeentebestuur heeft wel 
naar ons geluisterd als het om het vredegerecht gaat: daar wordt 
na de afbraak van het gebouw een parkje aangelegd. We vragen 
ook dat de Hopmarkt en andere pleinen worden verfraaid 

N-VA komt met grootschalige enquête 
N-VA Asse houdt vanaf 1 juni een grootschalige enquête onder de lokale inwoners. Zo willen we in kaart te brengen waar u van 
wakker ligt, hoe u tegenover een aantal thema’s en maatregelen staat en welke keuzes u zou maken om uw leven in Asse beter te 
maken.

Participatie is voor het huidige gemeentebestuur niets meer dan een holle slogan. De N-VA vindt dat men effectief rekening moet 
gehouden met de mening van de burger. Het moet anders! Het invullen van de enquête kan anoniem en neemt slechts een tiental 
minuten in beslag. 

De enquête is online in te vullen op www.ikbestuurmee.be. Wie liever een papieren versie wil, kan zo’n exemplaar aanvragen bij 
N-VA-raadsleden Sigrid Goethals (0479 33 46 77) of Johan De Rop (0497 82 83 82) of via mail naar info@ikbestuurmee.be met 
vermelding van naam en adres. De enquête is actief vanaf 1 juni en blijft online tot 30 september 2017. Dat geeft iedereen de tijd om, 
wanneer het past ergens tijdens de zomermaanden, de enquête in te vullen.  In het najaar maken wij de resultaten bekend.
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Gemeenteraadsprokkels 
  Rudy Lengeler klaagde het gebruik aan van verboden onkruidverdelgers in de bermen. Hij kaartte ook een aantal voorbeelden 

aan van slecht en bijna misdadig snoeiwerk.
  Johan De Rop vroeg tijdens de bespreking van de plannen voor de heraanleg van de Kappellestraat in Terheide meer aandacht 

voor het probleem van grondwater en afwatering. Hij vroeg het gemeentebestuur om beter te luisteren naar de verzuchtingen 
van de buurtbewoners.

  Peter Verbiest sprak zich uit tegen het ontbreken van een groenbuffer rond de Asphaltco-site. Wel heel triest als men weet dat 
de site volledig door de gemeente wordt beheerd en aangelegd.

  Peter Verbiest vroeg ook om voortaan de integratiedienst uit te nodigen op de vergaderingen van de schoolraad. In Asse leven 
meer dan 100 nationaliteiten samen. Er worden door de integratiedienst  van de gemeente veel inspanningen gedaan  om het  
samenleven in diversiteit mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Verschillende partners waaronder de scholen werken 
samen om hetzelfde doel  te bereiken: Samen in het Nederlands!

Communicatie over veiligheid loopt mank
Op dinsdag 23 mei organiseerde de schepen bevoegd voor veiligheid, samen met de lokale politie een infomoment in de gemeen-
telijke feestzaal van Zellik. Aanleiding voor het initiatief waren recente overvallen in het centrum van Zellik. N-VA Asse deelt de 
bezorgdheid van de burgers. Het is de opdracht van de politie om mensen te informeren over allerhande maatregelen die burgers 
zelf kunnen nemen (zie www.lokalepolitie.be/5408 rubriek vragen). Het is ook de taak van de politie om aanwezig te zijn in het 
straatbeeld en waar nodig kordaat op te treden. Onze raadsleden in gemeente- en politieraad waken daarover. Voor de infover-
gadering werd zeer selectief uitgenodigd. Alleen de inwoners van Zellik-centrum werden erover geïnformeerd. Dat de oppositie 
niet uitgenodigd was, is niets nieuw maar dat ook collega-schepenen niet of slechts op het laatste moment in kennis werden 
gesteld van de infovergadering, is merkwaardig. De communicatie binnen het college loopt ook hier mank.

 Provincieraadsprokkels 
  Intercommunales doen aan postjes denken…  De provincie heeft maar liefst 10 vertegenwoordigers bij Haviland.  Dat deze 

vertegenwoordigers collectief weigerden vragen over Haviland te beantwoorden, is volgens Joris Van den Cruijce niet meer van 
deze tijd.

  U heeft – voor het gerecht - de keuze tussen een lakse Franstalige rechtbank of een strengere Nederlandstalige rechtbank. Joris 
Van den Cruijce en Kristien Van Vaerenbergh stelden deze mistoestand simultaan aan de kaak in de provincieraad en in de 
Kamer. De traditionele partijen keken even de andere richting uit.

Guido De Feyter
 Woont in Tenberg  Hobby’s: tuin, voetbal     Politiek geëngageerd voor het behoud van onze waarde 
en normen, zeker in Asse  Interesse in verenigingsleven, sport-, integratie- en jeugdbeleid in onze gemeente  
 Lievelingsplek in onze gemeente: Tenberg, Zellik en Kobbegem

Marie-Claire De Jaeger
 Woont in Zellik  Hobby’s: petanque, koken, ‘t Smiske en parochiehuis  Politiek geëngageerd voor het 
behoud van het Nederlands  Interesse in het Vlaams- en ouderenbeleid  Lievelingsplek in onze gemeente: 
CC Den Horinck in Zellik (om concerten bij te wonen)

Manu Slaus
 Woont in Asse/Krokegem,  Hobby’s: koken, voetbal (RSCA-supporter), cultuurreizen  Politiek ge-
engageerd omdat het al langer tijd is voor verandering in dit land  Interesse in Mobiliteit: om onze gemeente 
Asse terug mobiel, bereikbaar en veilig te maken voor ALLE weggebruikers  Lievelingsplek in onze gemeen-
te: het terras van onze tuin, om er rustig met mijn echtgenote en kinderen tijd door te brengen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


