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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Inspraak werkt

Beste lezer,

De N-VA maakt nu al een jaar 
deel uit van het gemeentebestuur. 
Het werd dus tijd voor een eerste 
evaluatie. Daarom organiseerde ons 
bestuur onlangs een ledendebat. 
Ieder lid van onze partij kon vragen 
stellen aan onze schepenen, zowel 
mondeling als schriftelijk. 

De interactie tussen leden en man-
datarissen met vraag en antwoord 
was een schot in de roos. De inte-
resse was groot. Het is belangrijk 
voor onze partij om te weten wat er 
leeft onder de bevolking. Onze leden 
zijn een kleine afspiegeling daarvan: 
zij geven onze raadsleden de nodige 
informatie om onze gemeente goed 
te kunnen besturen. We zijn hen 
daarvoor enorm dankbaar. 

Iedereen kan lid worden van onze 
partij. Interesse? Onze leden- 
verantwoordelijke Tim Lengeler  
(tim.lengeler@n-va.be) bezorgt 
u graag de nodige informatie. De 
conclusie is simpel: volgend jaar 
komt er een nieuw ledendebat, zorg 
dat u erbij bent!

Gunter Slaus
Voorzitter N-VA Asse

Fietsers worden beloond aan de schoolpoort

Stap voor stap naar een  
veiligere schoolomgeving
Tijdens zijn vele bezoeken aan scholen hoort schepen van Onderwijs Joris 
Van den Cruijce steeds hetzelfde verhaal: de schoolomgeving is te druk en 
te gevaarlijk. Om die reden kiezen ouders er vaak voor om hun kinderen 
met de wagen af te zetten. Een vicieuze cirkel, die de schepen wil door-
breken. “Alleen samen kunnen we het geweer van schouder veranderen. 
Daarom wil ik in de scholen komen luisteren naar suggesties van ouders 
en leerkrachten”, zegt Joris Van den Cruijce.

Een eerste stap wordt weldra gezet: kinderen 
van de lagere school en de kleuterschool  
zullen met een chip in het wiel of aan de 
boekentas geteld worden. Zo weten we 
steeds hoeveel kinderen de fiets nemen of 
te voet gaan. “Meer nog: we belonen wie 
met de fiets of te voet naar school komt”, 
legt de schepen uit. “Een fietser neemt maar 
een veertiende van de ruimte van een auto 
in, dus wie fietst maakt het voor iedereen 
aangenamer.”

Voorrang
Uiteraard moet er veel veranderen aan de 
wegeninfrastructuur: daar zijn we ook mee 
bezig. “De trage weggebruiker krijgt steeds 
vaker voorrang. We voorzien ook extra 
groen in het straatbeeld.” 

Hebt u nog meer suggesties om onze 
schoolomgevingen veiliger, groener en  
aangenamer te maken? Laat het ons weten 
via asse@n-va.be. 

  “Door fietsen te belonen, willen we 
het aantal auto’s in de schoolomge-
ving doen dalen”, legt schepen van 
Onderwijs Joris Van den Cruijce uit. 

N-VA Asse wenst u  
een gelukkig 2020!



asse@n-va.be

N-VA-lid aan het woord: Robert
Robert is al een tijdje lid van de N-VA. “Als lid kan ik meewerken aan het beleid in de gemeente. 
Ik denk mee na over de grote projecten, maar ik heb ook de kans om kleine problemen te  
signaleren aan onze schepenen en gemeenteraadsleden. Dat is belangrijk, want enkel met de 
juiste informatie van de inwoners kan het gemeentebestuur de juiste beslissingen nemen. Ik ben 
ook heel blij met de werking van onze Jong N-VA-kern, een enthousiaste groep jongeren die 
haar nek durft uitsteken.” 

Welkom bij de N-VA!
Wilt u net als Robert en meer dan 45 000 andere Vlamingen 
deel uitmaken van de grootste partij van het land? Word dan 
nu lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan de Kracht 
van Verandering!

Surf naar www.n-va.be/word-lid of contacteer ledenverantwoordelijke Tim Lengeler via  
tim.lengeler@n-va.be.

Bomen, bomen, bomen
De natuur kan een duwtje in de rug gebruiken. En dat duwtje 
krijgt ze in Asse van schepen van Milieu Peter Verbiest. “We 
willen de oppervlakte aan natuur uitbreiden. In een eerste fase 
denken we aan enkele zones rond het centrum waar we aan 
een stadsrandbos willen werken. En ook op andere plaatsen in 
de gemeente komen er bomen bij”, vertelt de schepen. 

Een van de zones net buiten het centrum waar we bomen planten is de  
omgeving rond de Putberg. In december werd daar al een nieuw terrein  
bebost. We voorzien uiteraard ook wat ruimte om van die natuur te genieten. 

Ook op andere plekken willen we meer bomen. Een bomenrij langs de rondweg tussen Huinegem en het station zal ervoor zorgen dat 
het verkeer rustiger wordt, want een deel van het geluid wordt onmiddellijk geabsorbeerd. De nabijgelegen Asphaltco-site wordt dan 
weer het begin van een groene zone die zich tot aan Wolfrot zal uitstrekken.

  N-VA’ers Peter, Jellis, Johan, Etienne en Rudy namen 
deel aan de plantactie rond de Putberg.

Je bent jong en je wil wat …
… dan is Jong N-VA iets voor jou! Met acties, lezingen, trefdagen …, 
zowel op lokaal als nationaal niveau, bewijst Jong N-VA dat politiek 
allesbehalve saai is. Dat is ook wat we met de lokale afdeling van Asse 
beogen. Zo organiseerden we al een sfeervolle cantus en lanceerde ons 
bestuur een voorstel voor nieuwe fietsenstallingen. Want ook wij streven 
naar een Asse waar het aangenaam is om te wonen, te studeren en 
soms ook eens te feesten. 

Dus, ben je of ken je iemand die onze kern wil versterken en tussen de 
18 en 30 jaar is, contacteer dan onze nieuwe voorzitter Jellis Bollens 
(jellis.bollens@n-va.be) of een ander lid van het Jong N-VA-bestuur. 
We ontvangen nieuwe leden met open armen!

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever
Antwerpen

LIDKAART 2020
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Uiteraard Vlaams, uiteraard  
Nederlands (op de markt)
Wie in Asse woont is een Assenaar en elke Assenaar is een Vlaming: 
dat is ons uitgangspunt. We willen dat iedereen elkaar begrijpt in 
deze gemeente en meewerkt aan een fijne sfeer. Belangrijk is daarbij 
dat iedereen Nederlands spreekt of Nederlands leert. 

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het Nederlandstalige karakter van onze  
gemeente. Anderstaligen komen gemakkelijk in de verleiding om Frans of Engels te 
spreken en de lokale bevolking gaat daar dikwijls op in. 

Elkaar helpen
“Op die manier geraken we er niet”, vertelt Sigrid Goethals, schepen van  
Vlaams Beleid. “Anderstaligen hebben soms een duwtje in de rug nodig om  
de stap naar het Nederlands te (durven) zetten. Om die reden maakten  
we al een badge ‘spreek Nederlands met mij’ en vragen we nu  
aan onze marktkramers om Nederlands te spreken. Dat  
vragen we trouwens ook aan onze middenstanders,  
vastgoedmakelaars, medewerkers van zorginstellingen …  
En ook u komt weleens anderstaligen tegen, op straat  
of aan de schoolpoort. Praat met elkaar in het Nederlands.  
Op die manier helpen we elkaar.”

Succesvol eerste N-VA-ledendebat
De zolder van het Oud-Gasthuis zat afgeladen vol voor het eerste ledendebat van N-VA Asse. De vier schepenen, maar ook de  
gemeenteraadsleden en andere mandatarissen gaven uitleg over de weg die we met het huidige bestuur willen inslaan. Dat we  
daarbij onze twaalf werken van tijdens de verkiezingscampagne nooit uit het oog verloren, mag geen verwondering wekken. 

Er kwamen veel kritische vragen en dat is goed, want als schepen moet je steeds de vinger aan de pols houden. De N-VA is een 
democratische partij: een kritische basis is daarbij heel belangrijk.

Sigrid Goethals, schepen van Vlaams Beleid

Praat met elkaar in het Nederlands.  
Op die manier helpen we elkaar.”
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