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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.
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Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:

Zondag 13 oktober van 10 tot 15 uur
CC Oud Gasthuis
Lid van de N-VA? Mis dan zeker deze kans op  
inspraak niet. Schrijf in voor 30 september via  
www.n-va.be/asse 
Nadien geniet u gratis van een uitgebreid buffet.

Ledendebat

Verandering en  
vooruitgang

De verkiezingen zijn nu al een 
tijdje achter de rug. Soms 
vraagt men mij of de N-VA wel 
de partij is van verandering 
en vooruitgang. Een terechte 
vraag. Het antwoord is JA. 
Het probleem met verandering 
is de verandering zelf. Welke 
stap men ook zet, er zal altijd 
iemand zijn die zich benadeeld 
voelt. Daardoor loopt het 
traject waarmee men veran-
dering wil realiseren enorme 
vertragingen op. En iets dat 
vertragingen oploopt ziet men 
niet vooruitgaan. 

Maar de schijn bedriegt. Grote 
dossiers die jaren bleven lig-
gen, komen nu stilaan van de 
grond. Knopen worden doorge-
hakt. Onze partij durft politieke 
beslissingen nemen die niet 
altijd even populair zijn, maar 
wel nodig voor de toekomst 
van onze gemeente. Pas na zes 
jaar mag men ons de rekening 
presenteren of zoals men zegt 
“Het einde kroont het werk”.

Gunter Slaus
Voorzitter N-VA Asse

De Ring rond Asse
Al heel lang is er sprake van de Ring rond Asse. Nu de Raad van State  
recente bezwaren tegen de ringweg verwierp, komt de realisatie dichterbij. 
Het moet duidelijk zijn: het dossier is niet in handen van de gemeente Asse, 
maar van het Vlaamse Gewest. Toch zal N-VA Asse erop toezien dat de  
hinder voor al onze inwoners zo beperkt mogelijk blijft.

Al twintig jaar wordt gediscussieerd over het 
rondwegdossier. Het tracé dat er nu komt, 
werd al in 1999 beschreven. Toen koos men 
er vooral voor om de leefbaarheid van het 
centrum te verbeteren en ging men niet voor 
een dubbelbaanvakweg die extra verkeer van 
Lebbeke, Dendermonde en Aalst zou aan-
trekken. In 2000 werd dat ‘kleine ringtracé’ 
goedgekeurd in de gemeenteraad. Dat tracé 
was toen niet onze keuze. Maar wanneer ook 
de Vlaamse Regering hetzelfde tracé bekrach-
tigde, werd deze beslissing met enige tegenzin 
aanvaard. We blijven immers democraten.

Einde aan onzekerheid
Wanneer het eerste deel van de rondweg zo 
goed als klaar was, werd na een klacht van 
burgers het hele tracé door de Raad van State 
vernietigd op basis van procedurefouten.  
De discussie kon zo opnieuw in alle hevigheid 
losbarsten. De provincie Vlaams-Brabant 
trok het dossier naar zich toe en liet verschil-
lende alternatieven onderzoeken. In 2016 
besliste de provincie om toch vast te hou-
den aan het kleine ringtracé. Ook tegen die 
beslissing werden bezwaren ingediend. Op 
2 juli verwierp de Raad van State de recente 
bezwaren. Daarmee komt een einde aan de 
onzekerheid van bijna twintig jaar en komt de 
realisatie van de rondweg opnieuw dichterbij.

Hinder beperken
Het moet duidelijk zijn: het dossier is niet 
in handen van de gemeente Asse, maar van 
het Vlaamse Gewest. De gemeente heeft wel 
de belangrijke taak om de hinder zo beperkt 
mogelijk te houden, zowel tijdens de werken 
als nadien. N-VA Asse zal zich maximaal  
inzetten om zo effectief mogelijke ver-
zachtende maatregelen te bekomen bij het 
Vlaamse Gewest. We doen dat voor al onze 
inwoners.

Belastingverhoging: omdat het moeilijk anders kon

N-VA kiest voor verantwoord bestuur
De voorbije maanden kregen we heel wat reacties en vragen naar aanleiding van de verhoging 
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, door velen ‘het KI’ genoemd. Wie zijn  
rekening vergeleek met die van vorig jaar, zag dat hij meer moest betalen. Een belasting- 
verhoging is geen populaire maatregel, maar was nodig om de volgende generaties niet met 
torenhoge schulden op te zadelen. 

Het hogere bedrag is enerzijds het gevolg van een jaarlijkse  
indexering, maar ook en vooral van een verhoging van 598 naar 786 
opcentiemen. Dat nieuwe tarief ligt nog steeds onder het Vlaamse 
gemiddelde van 880 en blijft ook lager dan dat van buurgemeenten 
Ternat (803), Merchtem (850), Opwijk (850) en Aalst (944).

Lange lijst van nodige investeringen
De verhoging werd op de gemeenteraad van januari goedgekeurd 
door de meerderheidspartijen en Groen. Niet omdat dat ‘leuk’ 
is. Neen. De verhoging is nodig om een goede dienstverlening te 
garanderen én voldoende budgetten vrij te maken voor de nodige 
investeringen. Koken kost nu eenmaal geld en de uitdagingen voor 
de komende jaren zijn groot.
•  De lokalen van Chiro Zellik en het plaatselijke jeugdhuis zijn absoluut aan vervanging toe.
•  De gebouwen van de muziekacademie zijn sterk verouderd en beantwoorden niet meer aan de huidige eisen.
•  De kleuterschool van Mollem heeft een nieuw onderkomen nodig.
•  De speelpleinwerking – tijdelijk in de school van Walfergem ondergebracht – zoekt een definitieve locatie.
•  De feestzaal van Zellik en zaal Den Horinck hebben hun beste jaren achter de rug.
•  De energiefactuur van de gemeente zou kunnen dalen door zuinige openbare verlichting met ledlampen,  

investeringen in isolatie en de omschakeling naar hernieuwbare energie.
•  De verkeersveiligheid in de dorskernen en aan scholen moet verhoogd worden.
•  De fietsinfrastructuur moet beter met onder meer extra delen van de fietssnelweg en fietsverbindingen ernaartoe.
•  Een aantal straten en rioleringen zijn dringend aan vernieuwing toe.

U merkt het: een lange lijst van nodige en nuttige investeringen. Om die investeringen te kunnen betalen, koos de 
N-VA voor de onpopulaire maatregel van de belastingverhoging, eerder dan onze gemeente – en daarmee ook de  
komende generaties – verder in de schulden te steken. Onze schulden liggen immers al een pak hoger dan het 
Vlaamse gemiddelde.

Investeren, maar ook besparen
Maar we zorgen er ook voor dat er bespaard wordt. In de eerste plaats op ‘de politiek’. Zo werden op voorstel van de 
N-VA het betoelaagde directiecomité en de algemene vergadering van het Autonoom Gemeentebedrijf vervangen 
door het schepencollege en de gemeenteraad, waardoor op zitpenningen werd bespaard. Ook het laten samenvallen 
van de vergaderingen van de gemeenteraad met die van de OCMW-raad zorgt voor een nuttige besparing.

En daar stopt het niet. We lichten ook de gemeentewerking en het personeelsbeleid kritisch door. Zo zullen  
medewerkers die met pensioen gaan niet zomaar of onmiddellijk vervangen worden door nieuwe krachten.  
Want wat we niet hoeven uit te geven, hoeven we ook niet te ontvangen!

Goede huisvader
Blijkt in de loop van de bestuursperiode dat we minder investeringen doen dan gepland? Dan gaan de vrijgekomen 
middelen naar de afbouw van de gemeenteschulden. Dat geeft op termijn extra financiële ruimte. We doen dat  
volgens het principe van de zogenaamde goede huisvader. Helaas leidde dat principe ook tot de gecontesteerde  
belastingverhoging. Maar zoals we al zeiden: koken kost geld. 

Wilt u meer weten over dit dossier?  
Kijk dan op www.n-va.be/asse
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Vrijwilligers  
gezocht
In een sterk lokaal sociaal beleid zijn 
vrijwilligers van cruciaal belang. 
Hoe meer helpende handen, hoe 
lichter het werk. Neem zeker eens 
een kijkje op www.asse.be naar 
onze vele vrijwilligersvacatures.

Geslaagde jongerenklimaatraad
Niet enkel in Brussel maar ook in Asse kwamen in het voorjaar scholieren op straat 
om aandacht en actie te vragen voor het klimaat. Naar aanleiding daarvan nodigde het 
gemeentebestuur de jeugd uit op het gemeentehuis voor een eerste jongerenklimaatraad.

Die klimaatraad leverde heel wat interessante 
voorstellen op. Het gemeentebestuur en de 
scholen engageerden zich onder meer voor: 
•  Veiligere en groenere schoolomgevingen;
•  Meer zonnepanelen en windmolens;
•  Propere scholen en schoolomgevingen;
•  Meer communicatie rond klimaatacties 

naar scholen en inwoners toe;
•  Het promoten van het gebruik van lokale 

producten.

Samen sterker
Elke Assenaar is belangrijk. En elke Assenaar die mee wil, moet ook mee kunnen.  
Daarvoor zullen we ons de komende jaren inzetten. 

Ons sociaal beleid staat voor heel wat uitdagingen. Volgens de Vlaamse armoederisicobarometer is het risico op armoede in 
Asse hoog. Dat komt onder meer door het groot aantal eenoudergezinnen, het bovengemiddeld aantal gezinnen waarvan de 
referentiepersoon geen inkomen heeft uit arbeid en het groot aantal huishoudens waarbij één of beide ouders niet een  
EU-nationaliteit heeft. Ook de gevolgen van de vergrijzing zullen onze aandacht krijgen. Er is dus veel werk aan de winkel. 

Sinds 1 januari is de integratie van het OCMW in de gemeente een feit. Sindsdien is een sterk lokaal beleid niet meer enkel 
de verantwoordelijkheid van het OCMW, maar van alle schepenen. Elk beleidsdomein heeft raaklijnen met het sociaal  
beleid. Van elke schepen mag dus een sociale reflex verwacht worden. Daar willen we vanuit de N-VA op toezien en dat  
zullen we ook stimuleren.

Lokale economie

Klasse van Asse
Baanwinkels, ketens en internet-
winkels zetten onze lokale economie 
steeds meer onder druk. N-VA Asse 
laat de middenstand niet in de kou 
staan. “Een goede samenwerking  
tussen de gemeente en een goed  
vertegenwoordigde middenstand  
geeft onze lokale economie een  
positieve stimulans”, zegt schepen 
Sigrid Goethals.

In samenwerking met de lokale  
handelaars nam het gemeentebestuur 

al een aantal maatregelen die de lokale 
economie een duwtje in de rug geven. 
We voerden de maandelijkse laatavond-
winkeldag in en werken met thema-
avonden. Er werd ook een werkgroep 
opgericht om opnieuw een UNIZO-
afdeling op te starten.

In onze bedrijvenzones wordt een 
parkmanager de tussenpersoon tussen 
de gemeente en de bedrijven. Proble-
men worden zo sneller aangepakt. Dat 
komt ook de veiligheid ten goede. In de 

toekomst krijgen jonge ondernemers tot 
slot logistieke steun van de gemeente. 
“Onder de naam ‘Klasse van Asse’ 
maken we van de ondersteuning van 
onze lokale handelaars een speerpunt”, 
besluit Sigrid Goethals.

Sociaal Huis en Huis  
van het Kind breiden uit

De komende jaren worden de toegankelijkheid en dienst-
verlening in het Sociaal Huis en het aanbod van het Huis 
van het Kind uitgebreid en geoptimaliseerd. Daarvoor 
is extra ruimte nodig. Die komt er na de verhuis van het 
parket (dat nu een deel van het OCMW-gebouw huurt) 
naar de Asphaltcosite. 

“Maar ondertussen werken we verder om samen sterker 
te worden”, zegt schepen Emiel Saerens. “Met Katleen Meersseman en Rudy Lengeler 
heeft de N-VA een sterk duo in het bijzonder comité voor de sociale dienst.”

Uiteraard Vlaams
Vlaams beleid is in onze gemeente een belangrijke 
uitdaging. En dat voor álle gemeentelijke diensten. 
‘Uiteraard Vlaams’ is daarom een van de speerpunten 
in het gemeentebeleid. 

Zo bracht de dienst  
Integratie een pin uit met 
de boodschap ‘spreek 
Nederlands met mij a.u.b.’ 
voor anderstaligen die zich 
willen integreren en hun 
Nederlands willen oefenen. 
“Een positieve boodschap 
die er kwam op vraag van 
de mensen zelf”, aldus schepen Sigrid Goethals.

Samen met de dienst Onderwijs zetten we in op taalcoaches 
en zullen we ouders meer betrekken bij het leren van het 
Nederlands tijdens de schooluren van de kinderen. “Elke 
inwoner van Asse is een Assenaar en elke Assenaar is een 
Vlaming. Daar werken we aan”, besluit Sigrid.

Meer info  
vindt u op  

www.asse.be

Joris Van  
den Cruijce

Schepen van  
Onderwijs,  
Deeltijds  
Kunstonderwijs 
en Jeugd

Emiel Saerens

Schepen van Sociale 
Zaken, Senioren,  
Woonzorgcentrum  
en Wonen

Sigrid Goethals
Schepen van Lokale 
Economie, Middenstand, 
Vlaams Beleid, Integratie, 
Participatie, Wijk- en 
Dorpszaken

Peter Verbiest
Schepen van Ruimtelijke  
Ordening, Milieu en Landbouw

Investeren in onderwijs
Niet alleen het jeugdbeleid, maar 
ook het onderwijs kan op heel  
wat investeringen rekenen. In 
Mollem en het centrum pakken we 
de infrastructuur grondig aan. En 
dan hebben we het niet enkel over 
de schoolgebouwen, maar ook over 

de verkeersinfrastructuur. Door 
aanpassingen aan de weg maken we 
de schoolomgevingen veiliger. 
Fietsers worden in de toekomst 
beloond en we werken aan een 
fietscharter met de scholen. Doet 
een school extra inspanningen, 
dan doet ook de gemeente een duit 
in het zakje in de vorm van een 
investering.

Nieuwe lokalen voor onze jeugd
Schepen Joris Van den Cruijce werkte samen met zijn opvolger Johan De Rop aan een ambitieus jeugdbeleid. Chiro Zellik, het  
plaatselijke jeugdhuis en de speelpleinwerking krijgen nieuwe lokalen. We maken de jeugdlokalen ook beter bereikbaar met de fiets.

Chiro Zellik en het plaatselijke 
jeugdhuis nemen binnenkort 
hun intrek in de nieuwe  
vrijetijdssite Zellik. Ook de 
speelpleinen krijgen nieuwe 
lokalen. Er komt één groot 
project met de speelplein- 
werking, de voor- en naschoolse 
opvang en een nieuwe  

kunstenacademie. Zo beperken 
we de kosten en gebruiken we 
de lokalen maximaal. Boven-
dien moeten mensen zich niet 
langer nodeloos verplaatsen 
tussen Spinibo en de kunsten- 
academie. Gedaan ook met 
de verschillende locaties en 
het gebruik van containers. 

Alles netjes op één site. De 
speelpleinwerking neemt tot 
slot initiatieven om de lokale 
verenigingen meer te betrek-
ken. De speelpleinen zullen 
een belangrijke rol spelen in de 
promotie van het Nederlands 
bij onze nieuwe inwoners. 

Echt slim

Uw mening is belangrijk
Voor elk groot of ingrijpend project betrekken we onze inwoners. 
Participatie wordt door ons niet vergeten. Dat wil echter niet altijd 
zeggen dat we met iedere mening rekening kunnen houden. Maar 
samen zijn we uiteraard altijd slimmer. ‘Echt slim’ heet dat, alweer 
een van onze speerpunten.

Ambitieuze plannen voor Zellik
Het gebied tussen de Noorderlaan, Pontbeeklaan, Ring 0 en Brusselsesteenweg krijgt een aangepaste bestemming.  
Momenteel is het volledig ingekleurd als gebied voor openbaar nut of gemeenschapsvoorzieningen. Alle woningen zijn er 
‘zonevreemd’. Daar komt binnenkort verandering in. Ook de gemeenschapsvoorzieningen verliezen we niet uit het oog.

Voor de zomervakantie organiseerde de gemeente een 
infovergadering over het ruimtelijk uitvoeringsplan Den 
Horinck. Dat plan biedt een oplossing voor de eigenaars 
van zonevreemde woningen, maar maakt ook andere  
ontwikkelingen mogelijk. 

• Goed nieuws voor eigenaars zonevreemde woningen
Het gebied tussen de Steenweg, Noorderlaan, Horinck en 
Uitbreidingsstraat kan woongebied worden. Goed nieuws 
voor de woningeigenaars, die eindelijk rechtszekerheid 
krijgen. Ook nieuwbouw is mogelijk. We streven naar een 
kwaliteitsvolle ontwikkeling met groen, nieuwe woon- 
vormen en duurzame principes.

• Nieuwe gemeenschapslokalen
In de plannen worden ook nieuwe gemeenschapslokalen 
voorzien. De bibliotheek, de oude gemeentelijke feestzaal, 
de lokalen van de fanfare en de jeugd, maar ook heel de 
zaal en de cafetaria van Den Horinck komen samen terecht 
in een nieuw eigentijds gebouw. De huidige gebruikers 
kunnen wel gerust zijn: de bestaande lokalen worden pas 
afgebroken wanneer de nieuwe infrastructuur voltooid is. 

• Kmo-zone en sportinfrastructuur
Het gebied langs de Ring wordt een kmo-zone, voor 
diensten en kantoren. Geen winkels, ketens of fabrieken 
dus. De capaciteit van sporthal Molenbos werd opgevan-
gen door de PIVO-sporthal in Relegem. Toch pleiten wij 
ervoor om aansluitend op deze bedrijvenzone nieuwe en 

alternatieve sportinfrastructuur te realiseren. De gronden 
voor deze ontwikkeling zijn eigendom van de gemeente. 
De opbrengst ervan zal volledig gebruikt worden voor de 
verfraaiing van dit gebied.

• Extra groen
We maken van de herbestemming gebruik om in Zellik  
extra groen te voorzien. Er komt een centrale groene 
ruimte, maar het groen wordt ook doorgetrokken in de 
verschillende zones. 
Een extra groene long in het centrum van de toch al zo 
verstedelijkte dorpskern.

• Aandacht voor mobiliteit
Bij alle plannen houdt het gemeentebestuur uiteraard 
rekening met een vlotte mobiliteit. Voor de ontsluiting van 
dit gebied, voornamelijk de bedrijvenzone, zal er tegenover 
de Frans Schachtstraat een nieuwe weg aangelegd worden 
parallel met de Ring 0 en de Pontbeeklaan. 

Het gemeentebestuur kreeg tijdens de openbare vergade-
ring in juni heel wat ideeën van de betrokken inwoners. 
Die worden nu bestudeerd en verwerkt in een voorlopig 
plan. Dat wordt eind 2020 of begin 2021 voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Voor de N-VA blijven de aandachtspunten: 
geen extra hoogbouw of woontorens, een goede leefbaar-
heid, lokalen voor de vele verenigingen, recreatie en sport 
en pleinen met groen … en daarbij ook goed op de centen 
letten.
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