
Betaalbaar wonen in Asse? Ja, graag!
Onlangs verscheen er een artikel in Het Laatste Nieuws over de woningprijzen die in Vlaanderen de laatste 
jaren sterk zijn gestegen, ook in Asse. In de periode van 2017 tot 2021 steeg de prijs hier met bijna 24 procent. 
Het wordt dus moeilijker, zeker voor jongeren, om een woning te kopen in eigen streek. 
Daarom stellen we met Jong N-VA Asse voor om er bij grote verkavelingen op aan te 
dringen om een bepaald aantal loten te voorzien voor bescheiden woningen.

Die woningen zouden op de markt kunnen worden aangeboden voor een bescheidenere 
prijs aan onder anderen jongeren. Vanuit de Vlaamse overheid nam N-VA-minister Matthias 
Diependaele ook verschillende maatregelen om de aankoop van een eerste woning te 
vergemakkelijken, door bijvoorbeeld de registratierechten te verlagen.

Ervaring en leiderschap

Beste lezer,

Na zes jaar kiest N-VA Asse een 
nieuwe voorzitter. Mijn termijn zit er 
dus op. Ik kijk tevreden terug. Onze 
partij is van een oppositie- naar een 
meerderheidspartij geëvolueerd.
Met een bestuur van een 25-tal 
leden hebben we bovendien een 
stevige organisatie opgebouwd. 
Met vier schepenen en een 
gemeenteraadsvoorzitter hebben 
we leiders en trekkers. Met in 
totaal negen raadsleden, een 
provincieraadslid, de nationale 
voorzitter van Jong N-VA en – als 
kers op de taart – een federaal 
parlementslid heeft onze lokale
afdeling een massa politieke 
ervaring.

Ik heb er alle vertrouwen in dat ons 
team klaarstaat om de volgende 
drie jaar hard te werken voor onze 
gemeente. Een team met ervaring 
en leiderschap.

Gunter Slaus
Aftredend 
afdelingsvoorzitter

In gesprek met nieuwe schepen 
Katleen Meersseman 
(p. 2 en 3)

Vlaams
eetfestijn

Zaterdag 26 maart vanaf 18 uur

Zondag 27 maart van 11.30 tot 16 uur

Maandag 28 maart vanaf 18 uur

Zaal De Toverfl uit
Gemeenteplein 25 - Asse

Volg ons via www.n-va.be/asse en via onze Facebookpagina N-VA Asse.
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Vertel eens iets over jezelf.
“Ik ben 56 jaar, ben gehuwd en heb vier 
fijne zonen. Sinds oktober ben ik ook 
nog eens trotse oma van een kleindoch-
tertje dat ik heel hard ga verwennen.”

Wat is jouw politieke ervaring?
“In 2012 kreeg ik de vraag van N-VA 
Asse om op de lijst te staan. Na de  
verkiezingen deed ik mijn eerste  
politieke ervaring op in het OCMW 
en het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. Zes jaar later nam ik opnieuw 
deel aan de verkiezingen. Dankzij een 
mooie score krijg ik nu de kans om  
drie jaar schepen te zijn met mijn 
favoriete bevoegdheden: Sociale Zaken, 
Senioren, Woonzorgcentrum en  
Wonen. Ik volg hiermee partijgenoot 
Emiel Saerens op.”

Hoe wil je je rol invullen?
“Van opleiding ben ik verpleegkundige. 
Mijn job in het OLV-ziekenhuis zal ik 
tijdens mijn schepenmandaat stopzet-
ten. Mijn opleiding zal ongetwijfeld 
invloed hebben op de manier waarop ik 
mijn mandaat invul. Ik wil als schepen 
onder de mensen komen. Ik wil dat 
mensen mij leren kennen, maar ik wil 
vooral de mensen voor wie we beleid 
voeren leren kennen. Van jongs af  
aan heb ik een groot rechtvaardig-

heidsgevoel en aandacht voor wie het 
moeilijk heeft. Mijn streven is een 
zachte aanpak voor de meest kwetsba-
ren, maar een hardere aanpak voor wie 
misbruik maakt van ons systeem.”

Een sterker sociaal beleid? 
“Vanaf 2019 zijn in heel Vlaanderen 
OCMW en gemeente één organisatie 
geworden. De Vlaamse Regering wilde 
daarmee een sterker gemeentelijk 
sociaal beleid realiseren. Naar mijn 
aanvoelen komen sociale thema’s in het 
schepencollege voorlopig te weinig aan 
bod. Hoe komt dat? Electoraal minder 
interessant? Gebrek aan voeling met 
deze thema’s? Ik weet het niet. Ik zie het 
als een grote uitdaging om het sociaal 
beleid op de agenda van het college te 
krijgen en te houden. Het is mijn  
overtuiging dat in de fusie gemeente- 
OCMW kansen zitten om samen met 

alle collega-politici en ambtenaren 
nog beter zorg te kunnen dragen voor 
kwetsbare mensen, toegankelijkheid, 
betaalbaarheid, diversiteit … Er moet 
nog meer gevoeligheid voor de sociale 
thema’s gekweekt worden. Ik wil als 
vrouw ook wat mildheid in de politiek 
brengen: mildheid voor mensen voor 
wie het leven niet mild was.”

Bestaat het bijzonder comité nu nog? 
“Ja, en het ligt mij zeer nauw aan het hart. Het bijzonder comité 
neemt beslissingen over de dossiers van onze klanten met hun 
specifieke noden. Het staat in voor individuele hulpaanvragen 
van inwoners. In Asse telt het bijzonder comité negen leden. Voor 
de N-VA zat ik samen met de voorzitter Emiel Saerens en Rudy 
Lengeler in het comité. Nu, halverwege de legislatuur, word ik 
voorzitter en ruilde Rudy zijn zetel met Griet Van den Broeck.”

Corona stelde het sociale beleid voor bijzondere uitdagingen. 
Hoe gaat de gemeente daarmee om?
“Corona leidde tot een forse toename van het aantal hulpvragen. 
De sociale dienst draait overuren. Corona zorgde ervoor dat 
mensen die anders het hoofd net boven water hielden, nu komen 
aankloppen omwille van oplopende schulden, onvoorziene  
onkosten, energieschulden ... Het is schrijnend dat het voor 
mensen soms zeer moeilijk en ingewikkeld is om zaken  
administratief in orde te brengen, waardoor ze bepaalde rechten 
mislopen. Het Sociaal Huis is dan het laatste vangnet voor  
mensen die buiten het vangnet van de sociale zekerheid vallen. 
De problemen als gevolg van corona zijn nog niet opgelost of 
er komt mogelijk al een nieuwe golf aan hulpvragen voor de 
energiefactuur op ons af. De drempel om hulp te vragen is voor 
veel mensen nog hoog. Mensen weten vaak niet dat ze ook met 
tijdelijke problemen in het Sociaal Huis terechtkunnen. Elke aan-
vraag wordt onderzocht, er gebeurt een sociaal onderzoek en er 
wordt dossier per dossier bekeken wat de meest geschikte hulp is.”

Wat wil je gerealiseerd zien tegen 2024? 
“Het is mijn droom om het Huis van het Kind de ruimte te 
geven die het nodig heeft. Verder vind ik het belangrijk dat 
er een uitbreiding komt van het aantal opvangplaatsen in de 
voorschoolse opvang, dus voor kindjes tot drie jaar. Er is  
momenteel een groot tekort aan opvangplaatsen. De tijd dat 
enkel mensen die werken gebruik maken van kinderopvang 
ligt ver achter ons. Kinderopvang heeft naast een economische 
functie ook een sociale en een pedagogische functie. Ouders 
krijgen de kans om werk te zoeken, Nederlands te leren of een 
opleiding te volgen. Activering van mensen is namelijk de 
hoeksteen van ons armoedebeleid. Tegelijk worden de kindjes 
al op jonge leeftijd ondergedompeld in een stimulerende,  
Nederlandstalige omgeving.”

Ook kinderarmoede is een van jouw speerpunten. 
“Kinderarmoede vind ik het grootste onrecht. Het is 
mijn vaste overtuiging dat kinderen de eerste jaren van 
hun leven moeten krijgen wat ze nodig hebben. Nooit in 
het leven is de impact van ‘de omgeving’ zo groot als de 
eerste jaren. Investeren in de eerste jaren is investeren 
in de toekomst en verdient zichzelf terug. De kinder-
armoedecijfers zijn schrijnend. Meer dan tien procent 
wordt in armoede geboren.”

Naast kinderen zijn ook onze senioren een belangrijke 
doelgroep.
“Asse telt meer dan 6.000 mensen boven de 65. Die 
groep heeft een grote meerwaarde voor onze maat-
schappij. Ze zijn vaak de drijvende krachten in het 
vrijwilligerswerk. Maar als verpleegkundige op de 
dienst geriatrie werd ik ook veel te vaak geconfronteerd 
met vereenzaming en sociaal isolement van senioren. 
Mensen weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn, 
ook niet om de zware taak van mantelzorgers een beetje 
te verlichten. Daar moeten we dus zeker ook iets aan 
doen.”

Tot slot ligt de strijd tegen voedselverspilling je nauw aan 
het hart.
“Ik heb het idee om iets te doen rond voedselverspil-
ling en voedselherverdeling. Je kan hiermee kwetsbare 
gezinnen helpen, maar hier liggen ook een pak kansen 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
activeren. Bovendien is er een meerwaarde voor ons 
milieubeleid. Dit als lokaal bestuur organiseren is  
moeilijk. Maar het Sociaal Huis kan hierin én in veel 
andere projecten een partner zijn, zonder steeds  
organisator te zijn.”

In gesprek met nieuwe schepen KATLEEN MEERSSEMAN
“Het is mijn wens dat elke Assenaar in 2024 weet wat het Sociaal Huis en 
het Huis van het Kind voor onze inwoners kunnen betekenen.”

Mijn streefdoel is een  
zachte aanpak voor de  
meest kwetsbaren, maar  
een hardere aanpak voor 
mensen die de regels aan  
hun laars lappen.”

We hebben speciale aandacht 
voor (eenzame) senioren.”

De uitbreiding van de kinderopvang is de  
hoeksteen van ons armoedebeleid.”

Ik wil de 
sociale 
gevoeligheid 
in de politiek 
vergroten.”

www.n-va.be/asseasse@n-va.be
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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