
“Ik laat me vaccineren, u ook?”
Een jaar zoals 2020 hadden we nog nooit meegemaakt. Maar 
vergeet niet: na regen komt zonneschijn. Ondertussen blijft ook 
N-VA Asse vanuit het gemeentebestuur verder werken om de 
coronamaatregelen zo goed mogelijk te laten naleven. In het belang 
van de gezondheid van álle inwoners, in het belang van onze 
economie, onze lokale handelaars, onze verenigingen, onze jeugd …

Einde van de tunnel
We mogen onze kop nu niet laten hangen. Met de vaccins is het 
einde van de tunnel in zicht. In een recordtijd werd de sport-
loods aan de Pastinakenstraat omgetoverd tot een vaccinatie-
centrum. Een pluim voor al wie dit gerealiseerd heeft. Ook de 
talrijke vrijwilligers mogen we niet vergeten. 

Voor uzelf en voor elkaar
Hoe meer inwoners zich laten vaccineren, hoe groter de kans om 
weer normaal te kunnen leven. Daarom doen we een oproep aan 
alle inwoners om in te gaan op de uitnodiging om zich te laten 
vaccineren. Want dat doet u niet alleen voor uzelf. U doet het voor 
elkaar. Enkel als veel mensen deze kleine inspanning doen, kunnen 
we het virus ook in onze gemeente onder controle krijgen.

Kortste weg naar normaal leven
Het vaccin is de kortste weg naar een leven waarin we elkaar 
opnieuw mogen ontmoeten en een knuffel kunnen geven. Een 
leven waarin we opnieuw op café of restaurant kunnen gaan, 
we samen naar de leukste voorstellingen kijken, den Hopduvel 

kunnen vieren, onze kinderen in de jeugdbeweging kunnen 
laten ravotten, onze sport opnieuw in normale omstandigheden 
kunnen beoefenen …

Daarom dus hier een warme oproep om 
u te laten vaccineren. We lieten alvast 
enkele van onze bestuursleden getuigen. 
Ontdek hun motivatie hieronder en op 
de binnenpagina’s.

Gunter Slaus
Afdelingsvoorzitter

Interview met schepen en Kamerlid 

Sigrid Goethals

(p. 2 en 3)

Ik laat me vaccineren …

… om weer de 
lach op het gezicht 
van de mensen te 

kunnen zien.

Sigrid Goethals, 
apotheker

… omdat ik als 
huisarts heb gezien 

wat het virus kan 
aanrichten.

Emiel Saerens, 
huisarts

… uit respect voor 
de collega’s uit de 

zorgsector.

Katleen 
Meersseman,

verpleegkundige 

MAART 2021, NR. 1     I     V.U.: GUNTER SLAUS, PASTINAKENSTRAAT 47, 1730 ASSE

Asse
asse@n-va.be N-VA Assewww.n-va.be/asse

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Sigrid Goethals: 
twee jaar schepen
Sigrid is sinds januari 2019 schepen van Lokale Economie, 
Integratie, Vlaams Beleid, Participatie en Ontwikkelings-
samenwerking. Vorig jaar legde ze ook de eed af als Kamerlid.

Hoe voel je je na twee jaar als schepen? 

“Het zijn twee drukke jaren geweest met tal van uitdagingen.
Het is fantastisch om dagelijks mee het beleid van onze 
gemeente te bepalen. Na zes jaar oppositie voeren, was het hoog 
tijd om onze ideeën in daden te kunnen omzetten. Altijd aan 
de zijlijn blijven trappelen, zit sowieso niet in mijn aard. In die 
twee jaar begonnen we met veel enthousiasme aan het uitte-
kenen van diverse mooie projecten. Jammer genoeg werden 
we halverwege geconfronteerd met het coronavirus, dat nog 
steeds onze samenleving domineert. Geplande ontwikkelingen 
werden in de koelkast gezet en we kregen een reeks nieuwe 
uitdagingen op ons bord. Hoewel dit virus ons heeft gedwon-
gen tot een nieuwe manier van leven, merk ik nog steeds 
een bewonderenswaardige motivatie bij iedereen met wie ik 
samenwerk binnen de gemeente. Dat voelt goed aan, de sfeer 
zit er dus nog goed in.”

Jouw focus ligt op onze lokale handelaars en bedrijven en 

op een Vlaams beleid. Hoe ervaar je die bevoegdheden? 

“Bij de start van mijn mandaat voelde ik aan dat mijn centrale 
bevoegdheid lokale economie een frisse wind kon gebruiken. 
In het verleden leek hier minder op ingezet. Als zelfstandige 

gedurende meer dan twintig jaar ken ik de bezorgdheden van 
ondernemers heel goed en voel ik de grote druk waar onze 
gemeente in de rand rond Brussel mee kampt. Aldus komen mijn 

twee hoofdbevoegdheden samen: lokale 
economie en Vlaams beleid. Ik heb dan 
ook meteen enkele projecten gelanceerd, 
waarmee ik duidelijk het Vlaamse karak-
ter van Asse naar voren wilde schuiven.”

Wat heb je tot nu toe gerealiseerd? 

“Een eerste verwezenlijking was het 
marktreglement, waardoor marktkramers 
werden aangespoord Nederlands te pra-
ten met hun klanten. Dat werd aangevuld 
met een ‘spreek Nederlands met mij’-pin 
en later uitgebreid naar alle lokale han-
delaars met een volledige campagne. Dit 
vond ik zelf een heel belangrijke eerste 
stap om de verfransing en vervreemding 
in onze gemeente aan te pakken. Het 
werken aan de Vlaamse uitstraling van de 
gemeente en het actief inzetten op het 
leren en het gebruiken van het Nederlands 
zullen de rode draad uitmaken van ons 
beleid de komende jaren. Het Vlaamse 
karakter versterken en breed uitdragen 
acht ik zeer belangrijk en noodzakelijk 
als we van Asse een aangename gemeente 
willen maken. Elke inwoner van onze 
mooie gemeente kan hier zijn steentje 
toe bijdragen. Een andere noodzakelijke 
realisatie was de vereenvoudiging van de 
briefwisseling van de gemeente naar de 
burgers. Een duidelijke communicatie is 
nodig en voorkwam al veel problemen.”

Waar ben je het meest fi er op?

“Hoewel het proces van beleid maken en 
uitvoeren soms zeer traag verloopt, kan 
de gemeentelijke werking als het nodig is 
ook zeer dynamisch en flexibel zijn. Dat 
bewijzen de verwezenlijkingen die we het 
afgelopen jaar op poten hebben gezet om 
onze lokale economie en verenigingen 
zo goed mogelijk te beschermen tegen de 
harde coronamaatregelen. In de eerste 
plaats denk ik aan de ondersteuning 
waarop veel verenigingen hebben ingete-
kend. Voor de horecazaken en de han-
delaars heb ik het gevoel dat we vanuit 
de gemeente ons best hebben gedaan, al 
zullen de gevolgen van corona nog lang 
hun littekens achterlaten op de lokale 
economie. Zo hebben we in de eerste golf 
onder meer gezorgd voor gratis parkeer-
gelegenheid en publiciteitsruimte, uitstel 
van de bedrijfsbelasting, uitbreiding van 
terrassen, geschenkbonnen voor de inwo-
ners enzovoort.”

Wat zijn jouw verdere beleidsplannen? 

“Een van de meer ambitieuze projecten 
is ongetwijfeld de bouw van het ‘green 
energy park’ in Zellik, in samenwerking 
met onder meer VUB en UZ Brussel. De 
bedoeling is om van het researchpark 
Zellik een volledig energieneutrale zone 
te maken. Inzake lokale economie zijn we 

ons winkelkerngebied aan het afbake-
nen, wat op termijn belangrijk zal zijn 
voor een opwaardering van ons winkel-
centrum. En wat Vlaams beleid betreft 
lanceren we verschillende pilootprojecten 
die zullen leiden tot een betere integratie 
van nieuwe inwoners en anderstaligen.”

Kan dat allemaal wel, want je bent 

sinds kort ook Kamerlid?

“Inderdaad, ik verdedig de belangen 
van onze gemeente nu ook in de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. Vanuit de 
commissie Binnenlandse Zaken spits ik mij 
onder andere toe op de Vlaamse Rand, 
taaltoezicht en politie. De grootstedelijke
problemen en verfransing waarmee onze 
streek te maken krijgt, nemen almaar 
toe en baren me grote zorgen. Er zal 
hard gewerkt moeten worden om Asse 
leefbaar te houden. Daarom, om mij 
honderd procent te kunnen inzetten voor 
mijn kiezers, heb ik ook mijn apotheek 
gesloten. Als we willen dat onze mooie 
gemeente nog leefbaar is voor onze kin-
deren en kleinkinderen, is het absoluut 
noodzakelijk dat iedereen, elke inwoner, 
de handen uit de mouwen steekt. Elk van 
ons kan zijn of haar steentje bijdragen: 
Nederlands is onze gemeenschappelijke 
taal, zwerfvuil moet absoluut verbannen 
worden enzovoort.” 

Ik laat me vaccineren …

… omdat ik graag 
opnieuw mijn 

kleinkinderen wil 
vastpakken.

Albert 
Vanderslagmolen … omdat ik 

niemand anders 
wil besmetten.

Joni Stroobants

… omdat ik zo mijn 
gezin en schoonfamilie 
wil beschermen, want 

ik mis de knuffels!

Sonia Wamo Ntwa

… om weer ten volle 
Assenaar onder 
de Assenaren te 

kunnen zijn. 

Jan Verbiest

… om met 
gemoedsrust 
weer onder 
de mensen te 
komen.

Machteld Plas

… om opnieuw 
lekker gewoon te 
kunnen doen.

Johan De Rop

… om opnieuw 
met vrienden te 
kunnen afspreken.

Viktor Rooseleer

… omdat dat een 
morele plicht is.

Peter Verbiest

… voor mezelf, 
mijn omgeving 

en de hele 
gemeenschap.

Etienne Keymolen

… omdat ik geen 
twee jaar op rij 

Kobbegem Kermis 
wil missen.

David De Becker

… om met mijn 
vrienden en 

familie opnieuw het 
normale leven te 

hervatten.

Rudy Lengeler

… omdat ik het 
belangrijk vind 

om uit de huidige
 toestand te 

komen.

Francis Van 
Heymbeeck

… en hoop dat 
meer dan 70 pro-
cent dit ook doet 
want dan kunnen 
de horeca, cultuur 
en wellnesscentra 
weer opstarten.

Marie-Berthe 
Wyns

… om weer écht les te kunnen 
geven, zonder beperkingen.

Joris Van den Cruijce

… om samen met vrienden en 
familie gauw weer met volle 
teugen van het leven te genieten.

Mie Veranneman

… om opnieuw het 
‘gewone studentleven’ 
te kunnen oppikken.

Jellis Bollens

… omdat wij ernaar smachten 
om de familie eens bijeen te 
krijgen en zeker om onze klein-
kinderen te mogen knuffelen.

Robert Dekiere en echtgenote
Louisa De Velder
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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