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Als het regent in 
Zellik, druppelt het 
in Asse
Wat opvalt in de resultaten van 
twee recente enquêtes is de 
noodkreet van Zellik. Op het 
gebied van veiligheid, properheid, 
graag wonen en taalgebruik 
scoort onze deelgemeente 
opmerkelijk minder goed dan de 
andere deelgemeenten. Iets wat 
we al langer wisten, maar nu ook 
in cijfers is vastgelegd.

Veel problemen ontstaan door 
een slechte communicatie en on-
duidelijkheid. Een gemeenschap-
pelijke taal, het Nederlands, 
is hierin de sleutel tot succes. 
Men moet in Zellik investeren, 
dat is duidelijk. Maar niet enkel 
in stenen zonder een duidelijk 
doel en duidelijke afspraken. De 
rode draad in al deze projecten 
moet het Nederlands zijn. Met 
onze ballonacties ‘Samen in het 
Nederlands’ willen we al onze 
inwoners betrekken in onze visie. 

Werken aan Zellik, is werken 
aan onze toekomst!

Gunter Slaus
voorzitter N-VA Asse

Resultaten ikbestuurmee-enquête
De ikbestuurmee-enquête is al enige tijd afgesloten. Nu zijn ook de resultaten er-
van verwerkt. Die leveren een mooie kijk op wat er echt leeft bij onze inwoners. Ze 
geven op sommige vlakken ook een ander beeld dan wat het gemeentebestuur met 
zijn enquête wil doen geloven.

In de resultaten kan u ook zien hoe uw eigen deelgemeente scoort ten opzichte van 
de andere deelgemeenten en het gemiddelde van de hele gemeente. Best interessant 
als u het ons vraagt. Bij ons dus geen eenheidsworst, maar een doelgerichte aanpak.

Er was helaas geen plaats om alle resultaten van de enquête in ons huis-aan-huisblad op 
te nemen. Een aantal resultaten willen we hieronder wel graag geven.

Wilt u graag meer weten en bent u geïnteresseerd in de resultaten voor uw deelgemeen-
te? Ga dan naar www.ikbestuurmee.be. Daar vindt u de resultaten onderverdeeld per 
thema. 

Stellingen met de hoogste score:
• Handelaars moeten hun klanten altijd in het Nederlands aanspreken (92,95 %)
• Op pleintjes moet er vooral meer groen komen (91,74 %)
• We willen geen zwaar verkeer in onze dorpskernen (90,53 %)
• Sociale fraude moet actief worden opgespoord (88,92 %)
• Het gemeentebestuur moet leegstand en verkrotting aanpakken (83,21%)
• Er mag niet bespaard worden op veiligheid (82,14 %)
• Zwerfvuil en hondenpoep veroorzaken het meeste overlast (88,24 % en 75,07 %)
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De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Asse wenst u fijne feestdagen!
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Bibliotheek Asse: van de regen in de drop
Bezoekt u regelmatig de bibli-
otheek van Asse? Dan heeft u 
het waarschijnlijk al gemerkt. 
Opnieuw staan er in de bib her 
en der plastic emmers. Niet uit 
decoratief oogpunt. Helaas! Wel 
om het water op te vangen dat 
van het plafond druppelt.
Terwijl er tot voor kort waterinsijpeling 
was aan linkerkant, is deze keer ook het 

rechtergedeelte van de bib aan de beurt. 
Opnieuw loopt het water langs de brand-
detectietoestellen naar beneden. We dron-
gen bij het gemeentebestuur dan ook aan 
op dringende maatregelen om niet alleen 
het comfort, maar ook de veiligheid van 
alle bibliotheekbezoekers te garanderen.
Misschien moeten we ook een eerder 
voorstel om mobiele bloembakken aan te 
schaffen van onder het stof halen. Die kun-
nen dan de minder mooi ogende emmers 
vervangen en het water opvangen.

Bouwpromotoren en immokantoren belangrijk 
voor Vlaams karakter van Asse

Het gemeentebestuur stuurt 
aan op de ontwikkeling van de 
Stillemanssite als woonproject. 
Los van de vraag of een dergelijk 
grootschalig woonproject nuttig is 
op de grens tussen onze gemeente 
en het Brussels Gewest, wil de 
N-VA de gemeente ook op haar 
verantwoordelijkheid wijzen.
Mobiliteit is alvast een heikel punt, maar 
ook de verdere verfransing van Zellik 
ligt op de loer. Promotoren en immo-
kantoren moeten op hun verantwoor-

delijkheid gewezen worden. Door enkel 
reclame te maken in het Nederlands, 
door hun promotie in Vlaanderen te 
voeren en door niet alle kavels tegelijk op 
de markt te brengen, kunnen zij ervoor 
zorgen dat Nederlandstaligen interesse 
krijgen in het woonproject. Wettelijk 
gezien zijn er ook mogelijkheden om 
mensen met een band met de gemeente 
voorrang te geven. 
Het is vijf voor twaalf. Ons gemeentebe-
stuur kan in dit dossier (en vele anderen) 
eindelijk zijn tanden laten zien. Afwach-
ten of het dat ook zal doen.

  Raadslid Johan De Rop en bestuurslid 
Albert Vanderslagmolen in de lekkende 
bibliotheek.

Sociale woningen: Kan het echt niet wat sneller?
De vraag naar betaalbare huur-
woningen in Asse is zeer groot. 
Veel mensen kunnen de eindjes 
maar moeilijk aan elkaar knopen. 
Vaak vormt het te grote aandeel 
van woonkosten ten opzichte van 
hun beschikbaar budget een groot 
obstakel. Het is duidelijk dat het 
aanbod aan betaalbare sociale 
huurwoningen de huidige vraag niet 
dekt. De wachtlijsten zijn zeer lang.

Er is geen pasklare ‘hocus pocus’-oplossing, 
maar voor de N-VA is het onaanvaardbaar 
dat het beschikbare aanbod niet ten volle 
gebruikt wordt. Providentia, de sociale 
woonmaatschappij waarin onze gemeente 
participeert, laat woningen en appartemen-
ten vaak maandenlang leeg staan.
Een gemeente die het meent met haar 
armoedebeleid kan dit naar onze mening 
niet zomaar laten gebeuren. Wonen is één 
van de essentiële pijlers in een armoede-
beleid. We manen de gemeente en Provi-
dentia dan ook uitdrukkelijk aan om de 
leegstand van sociale woningen sterk te 
beperken en sneller tot actie over te gaan.

  OCMW-raadsleden Katleen Meersseman 
en William De Blander.

  Provincieraadslid Joris Van den Cruijce 
en raadslid Marie-Berth Wyns bij de 
Stillemanssite.

Rubriek 
Vlaams 
beleid

N-VA Asse wenst  
u een prettige Kerst!
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Uit de gemeenteraad
Ruimtelijk uitvoeringsplan Essenestraat
Met een ruimtelijk uitvoeringsplan wil de gemeente de uitbrei-
ding van de Ternatse industrie indammen en de open ruimte 
en het milieu vrijwaren en bestendigen. Tegelijkertijd wil men 
enkele zonevreemde bebouwingen regulariseren.
De N-VA vindt het goed dat de groene ruimte daar behou-
den blijft. Maar als we zien dat woningen die volledig illegaal 
werden gebouwd door dit plan zomaar een wettelijk karakter 
krijgen, doen wij niet meer mee. We weten immers dat het hof 
van beroep al in de jaren negentig oordeelde dat deze woning 
afgebroken moest worden … wat niet gebeurde.

Politie naar Asphaltcosite?
Het politiecommis-
sariaat is te klein ge-
worden. De realisatie 
van de plannen om 
het commissariaat 
in Mollem uit te 
breiden, bleek veel 
te duur. “Voor die 
prijs en het geld dat 
een verkoop van het 
huidige gebouw zou 
opbrengen, kan elders 
een nieuw commissariaat gebouwd worden”, stelt men. 
De politieraad onder leiding van de Assese burgemeester 
dacht als locatie aan de Asphaltcosite. Daar is de brandweer al 
gevestigd en weldra verhuizen ook het parket en het vrede-
gerecht naar daar. Zo zouden alle hulp- en politiediensten 
gecentraliseerd worden op één en dezelfde site.
Wij vinden dit op zich een goede zaak. Alleen jammer dat dit 
ten koste zal gaan van de open ruimte op de site en dat met 
al deze nieuwe gebouwen de parking voor de pendelaars nog 
eens verkleind zal worden. Een probleem dat het gemeen-
tebestuur wil oplossen met een nieuw parkeergebouw met 
minstens twee verdiepingen. Wat dit bouwwerk zal kosten 
kon men ons – zelfs bij benadering – nog niet zeggen.

Zoekertjes
Gevonden in Asse: verkeerde versie van een verkeersbord.
Mag gratis opgehaald worden!

Hopmarkt: wat nu?
Nu alle gemeentelijke panden op en langs de Hopmarkt 
gesloopt werden, stelt menigeen de vraag: “Wat nu?” Op deze 
vraag antwoordde het gemeentebestuur dat men verdergaat 
met de projectontwikkelaar die bijna tien jaar geleden werd 
aangeduid om de Hopmarkt te bebouwen.
De eerste twee versies van de plannen werden door de lokale 
actiegroep al jaren geleden naar de prullenmand verwezen. 
Maar de boer, hij ploegde voort. Men is nu blijkbaar aan het 
werken aan nieuwe plannen. Wij pleiten daarbij voor minder 
bebouwing en meer groen en aangename en ruimere pleinen. 
Zal men ons daarin volgen?

Ruimtelijk uitvoeringsplan Kerremans(hoek)
De gemeente wil – terecht – schoon schip maken op de verloe-
derde site tussen de Technologielaan en de Tieboutstraat. Er werd 
een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt, waarin omschreven 
wordt wat en hoe er gebouwd kan worden. Bij de voorstelling van 
het plan was er sprake van meer dan 400 wooneenheden, voor-
namelijk appartementen. Een dergelijk project doet vragen rijzen 
over de leefbaarheid en vooral over de mobiliteit.
Erg kwalijk daarbij is de vaststelling dat in het dossier ter moti-
vering van dit plan de cijfers over de mobiliteit werden aangele-
verd door de projectontwikkelaar, die de meeste gronden al kon 
verwerven. Uiteraard ziet die geen problemen bij de verkeers-
drukte die dit project teweeg zal brengen. Het bestuur volgt de 
projectontwikkelaar in zijn verhaal, wij niet.

  Fractievoorzitter Peter Verbiest aan de Essenestraat.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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:     /     /
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