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Veilig thuis in een
welvarend Asse
N-VA Asse pleit voor een veilig en
welvarend Asse. Dat klinkt misschien
evident, maar het zegt tegelijk veel.
Asse moet niet alleen veilig zijn als het
om criminaliteit gaat. Ook de verkeersveiligheid moet aangepakt worden,
met verzorgde trottoirs en fietspaden.
In een welvarend Asse floreert de
kleinhandel, wat dan weer de lokale
werkgelegenheid stimuleert. Met
betaalbare woningen, met voorrang
voor mensen die een band hebben met
onze gemeente en met respect voor
onze groene omgeving. Een welvarend
Asse, dat betekent ook: geen geldverspilling, maar een efficiënt bestuur,
zoals het een goede huisvader
of -moeder betaamt.
En de evidentie zelf: dat gebeurt in het
Nederlands. Met hulp en respect voor
diegenen die onze taal leren, maar met
weinig begrip voor diegenen die onze
taal aan hun laars lappen. Daar maken
wij met N-VA
Asse werk van.
Gunter Slaus
Voorzitter
N-VA Asse

Asse verdient een
beter financieel
beleid
Waarom communiceert het gemeentebestuur zo weinig over de financiële
toestand van uw gemeente? Heeft dat
ermee te maken dat de schulden sterk
gestegen zijn onder de huidige
bestuurscoalitie?
Bij het aantreden van de huidige coalitie in
2013 bedroeg de schuld van onze gemeente
zo’n 48 miljoen euro. Drie jaar later was
die al opgelopen tot ruim 60 miljoen euro.
Een toename met meer dan 25 procent,
dus. Voordien (tussen 2006 en 2012) nam
de schuld af met 2,5 procent. Niet toevallig leverde de N-VA toen de schepen van
Financiën.

Schuld per inwoner sterk gestegen

Met 52 miljoen euro aan inkomsten en
een uitstaande schuld van 60 miljoen euro
bedraagt de schuldgraad van onze gemeente
115 procent. Dat betekent dat elke inwoner
na drie jaar bestuur van de huidige coalitie
een schuld torst van 1 872 euro, daar waar
dat eerder ‘maar’ 1 549 euro was. Met andere
woorden: een toename met 20,8 procent over
een periode van drie jaar. Ter vergelijking:
het Vlaamse gemiddelde daalde in dezelfde
periode van 1 245 euro naar 1 172 euro. Een
daling met 6,9 procent.

Noteer nu al in uw agenda
N-VA-eetfestijn

Op 14, 15 en 16 april bent u welkom in zaal Toverfluit voor het jaarlijkse N-VA-eetfestijn.

11 julicafé

Op de Vlaamse feestdag wordt café Malpertuus op de Assese Markt omgedoopt tot
Vlaams café. U komt toch ook?

 enningmeester Bernard
P
Bosch keek naar de cijfers …
en zag dat het niet goed was!
Laat u dus niets wijsmaken als de meerderheidspartijen beweren dat ze een goed
financieel beleid voerden. De cijfers zijn
immers overduidelijk. We wachten wel nog
op de cijfers van 2016 en 2017. Initiatieven
zoals de overheveling van de brandweerkazerne en andere ingrepen in die periode
zullen nog een positieve impact hebben op
de schuldenlast.

Kostenbesparingen

N-VA Asse is van mening dat een dergelijke
evolutie ontoelaatbaar is en nefast voor
onze gemeente. We pleiten voor een beleid
waarbij de gemeentelijke financiën opnieuw
gezond worden gemaakt. We kijken dan
vooral naar kostenbesparingen. Bescheidenheid en zuinigheid moeten het credo zijn
tijdens de volgende bestuursperiode.
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Vlaams beleid
Wilt u een grotere kans?
Voer uw proces in het Frans
Wie in onze gemeente verdacht wordt van een misdrijf,
wordt voor de rechter gebracht. Sinds de laatste staatshervorming zijn er in onze regio zelfs twee rechtbanken
actief: een Nederlandstalige en een Franstalige. Alle
signalen zijn duidelijk: de Franstalige rechtbank heeft
meer achterstand, seponeert sneller en spreekt mildere
straffen uit. Dat is oneerlijk en werkt ongelijkheid in de
hand.
De N-VA vindt dat Halle-Vilvoorde een normale regio is
in Vlaanderen en een eigen rechtbank verdient voor zijn
meer dan 500 000 inwoners. De rechtbank en het parket
zouden dan dicht bij elkaar liggen (in Asse), wat zorgt
voor meer efficiëntie.
Los daarvan is het hoog tijd dat de federale overheid
erkent dat de taalgrens vastligt. De afspraken in Vlaanderen zijn dat onze taal het Nederlands is, in Brussel zijn de
beide landstalen evenwaardig. Die afspraken zijn gemaakt
in 1963 en door de Vlamingen altijd gehonoreerd.
Om haar vraag kracht bij te zetten, liet N-VA Asse een
motie ondertekenen door de gemeenteraadsleden. Op de
ANDERS-raadsleden na, kon iedereen zich vinden in de
eisen van de N-VA.

Uit de gemeenteraad
Snoeien tijdens stormweer
In het weerbericht van 2 januari werd gewaarschuwd voor
stormweer met windstoten van 90 tot 120 km per uur. Her en
der in het land werden de parken gesloten. “Te gevaarlijk”,
klonk het. Code oranje werd afgekondigd.
In Asse wil men af en toe bewijzen dat men straffer is dan de
rest. Werkmannen van de gemeente werden op 3 januari op pad
gestuurd om net die dag met de hoogtewerker in het Waalborrepark een aantal bomen te snoeien. “Totaal onverantwoord”, stelt
raadslid Rudy Lengeler, een pas gepensioneerde ervaringsdeskundige. De bevoegde schepen stelde dat er “heel lokaal”
geen windje te bespeuren was. Begrijpe wie kan!

asse@n-va.be

Uit de gemeenteraad
Finse piste krijgt bijzonder dure
verlichting
De gemeente had een project voorbereid voor de aanleg van een
Finse piste op de Asphaltcosite. Het dossier was echter lang niet
volledig. Verlichting was niet opgenomen in de offerte. Daarom
werd een tweede dossier opgesteld, met een extra prijskaartje
van 130 000 euro.
“Hoewel de gemeente heel wat goedwerkende en gemotiveerde
werklieden heeft, vond het gemeentebestuur het niet nodig om
een aantal voorbereidende werken zelf uit te voeren. Zo had
men nochtans 12 650 euro kunnen besparen. Is het licht in het
schepencollege uitgegaan?”, vraagt raadslid Sigrid Goethals zich
openlijk af.
“De Finse piste die de gemeente wil aanleggen, benadert daardoor
het prijskaartje van een atletiekpiste met vier banen. Een mooi
project met een slechte uitvoering. Een jammere zaak voor de
Assenaar”, besluit ze.

Toch vuurwerk, ondanks verbod
Ondanks het verbod is er in onze gemeente tijdens de nieuwjaarsnacht toch vuurwerk afgeschoten, met alle gekende gevolgen
voor de veiligheid van mensen, gebouwen en dieren. Raadslid
Marie-Berthe Wyns stelde vast dat er geen of onvoldoende
controle was.
“We moeten hieruit besluiten dat vele inwoners de informatie in
de lokale bladen niet lezen, niet begrijpen, of dat ze er vierkant hun
voeten aan vegen. Vuurpijlen kunnen veel schade aanrichten en elk
jaar opnieuw doen zich ongevallen voor”, vertelt Marie-Berthe.

Buurtinformatienetwerken

Raadslid Wyns stelde tijdens de gemeenteraad van januari voor
om een week vóór de overgang van oud naar nieuw een folder
te verspreiden met daarop een foto van vuurwerk met een groot
rood kruis erover. “Daarnaast worden er best ook her en der in de
gemeente grote affiches opgehangen met een gelijkaardige boodschap. Ten slotte moet er ook effectieve controle volgen. Zo kan er
een GAS-boete gekoppeld worden aan deze overtreding. We geloven er sterk in dat de controle en klachtenafhandeling veel vlotter
zal gebeuren door de oprichting van buurtinformatienetwerken.”
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N-VA wil controlecel sociale fraude
Uit de resultaten van de ikbestuurmee-enquête blijkt dat een meerderheid voorstander is van een actieve opsporing van sociale
fraude en van een strenge aanpak ervan. N-VA Asse gelooft in de noodzaak van een aparte cel ter controle van sociale fraude.
Zo’n controlecel maakt volgens ons deel uit van een goed handhavings- en rechtvaardigheidsbeleid. De groeiende groep aan
hulpbehoevende mensen maakt dat we de beperkte beschikbare middelen moeten inzetten voor wie er echt recht op heeft.
Niet alle informatie die een OCMW-cliënt doorgeeft, is altijd
juist. Zwartwerk, domiciliefraude, foute informatie over
gezinssamenstelling, schijnscheidingen of de onwil om te
werken durven al eens door de mazen van het net te glippen.
De bedoeling van een aparte controlecel is veel ruimer dan dat.
Momenteel gebeurt de begeleiding van cliënten en de controle
ervan door dezelfde persoon, namelijk de toegewezen maatschappelijk werker. Volgens de N-VA moeten hulpverlening en
controle gescheiden worden. Zo kan de vertrouwensband tussen
een maatschappelijk werker en een cliënt gevrijwaard worden.
Een aparte controlecel zal dus niet alleen leiden tot een efficiënte
strijd tegen sociale fraude, maar zal ook de hulpverlening ten
goede komen.

 CMW-raadsleden Jan Verbiest, Katleen
O
Meersseman en William De Blander.

Bestuursleden in de kijker
Els Zelderloo

Viktor Rooseleer

Woont in Tenberg.

Woont in Pameiblok, een kleine
zijstraat van de
Terlindenweg.

Hobby’s: verenigingsleven, klassieke dans,
tekenen.
Politiek geëngageerd
omdat ze het Nederlands
hoog in het vaandel
draagt en de inwoners
van Asse wil helpen door
hen correcte informatie
te bezorgen over gemeentezaken. Els wil
de politiek eerlijker en duidelijker laten
verlopen. Zonder politieke spelletjes.
Interesse in jeugdbeleid, openbare werken
en taalbeleid (voor het behoud van het
Nederlands).
Lievelingsplek in onze gemeente: de vele
velden en het centrum van Zellik met de
bomen en de kiosk.

Hobby’s: de jeugdbeweging, badminton
en lezen.
Politiek geëngageerd
omdat hij een grote
interesse heeft in
politiek en omdat Asse
een gemeente is met veel potentieel.
De N-VA is de enige partij die voor de
nodige verandering kan zorgen.
Interesse in politiek, geschiedenis,
technologie en filosofie.
Lievelingsplek in onze gemeente: de
Markt van Asse.

Francis Van
Heymbeeck
Woont in Mollem.
Hobby’s: fietsen,
voetbal bij Voorwaarts Mollem
Politiek geëngageerd omdat
sommige dingen
in de gemeente
een langetermijnvisie missen, zeker
in de deelgemeenten.
Interesse in voetbal
en wielrennen.
Lievelingsplek in
onze gemeente:
de landelijke kant van
Mollem.
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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