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Veilig thuis in een welvarend Asse

Beste Assenaar,
Eerst en vooral willen wij al onze 4 657 kiezers 
bedanken. Dankzij u hebben wij acht verkozen  
raadsleden. Na lang en goed onderhandelen zijn  
wij erin geslaagd om een ruime stabiele meerderheid  
te vormen. Onze partij haalt vier van de zeven 
schepenmandaten binnen en dit met zeer belangrijke 
bevoegdheden. Het is nu aan onze schepenen om te 
tonen wat ze waard zijn. Verder in dit blad geven zij u 
een eerste blik op hun plannen.

Sommigen zagen graag een andere meerderheid. 
Maar politiek is geen exacte wetenschap zoals 
wiskunde. Alles draait rond een evenwicht tussen 
partijen, personen, visie en beleid. 

Onze gemeente staat voor grote uitdagingen.  
Er is geen tijd te verliezen. Onze verkozenen nemen  
hun verantwoordelijkheid op. Samen met onze  
coalitiepartner zullen zij werken aan de verandering.

Noteer nu al  
in uw agenda: 

jaarlijks eetfestijn
Zaterdag 6, 
zondag 7 en 

maandag 8 april 
2019

Gunter Slaus
Voorzitter N-VA Asse

4 657 keer bedankt!

Nieuwjaarsreceptie

Alle leden van N-VA Asse en alle sympathisanten die die avond lid willen worden, 
zijn welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Toelichting over de voorbije verkiezingen 
en de coalitievorming, hapjes en drankjes, muziek en dans!

Zaterdag 26 januari 2019, 19.30 uur
Zaal ’t Fonteintje - Brusselse Steenweg 184, Asse

N-VA Asse wenst u  
fijne feestdagen!
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Uw ploeg voor de volgende zes jaar
De N-VA heeft een duidelijke inhoudelijke  
inbreng in het nieuwe gemeentebestuur.  
Via onze schepenen willen we ook in Asse  
de kracht van Verandering realiseren. 

Een volledig beleidsplan en daarbij horend budget 
worden de komende maanden uitgewerkt. 
Hier vindt u alvast een overzicht van de schepenen 
en hun bevoegdheden.

Lokale economie en middenstand
We maken van Asse een ondernemingsvriendelijke gemeente 
met een efficiënte dienstverlening en een winkelvriendelijk 
parkeerbeleid. 

Integratie
Integratie helpt mensen om te  
functioneren in onze samenleving 
waarin ze rechten en plichten heb-
ben, met respect voor hun eigenheid 
en voldoende ontplooiingskansen. 
Hierbij moet het taal-en-integratie-
beleidsplan verfijnd worden. 

Vlaams beleid
Asse is een gemeente in de Vlaamse Rand, waar het behoud 
van het Nederlandstalige karakter hand in hand gaat met 
gastvrijheid en openheid. De toenemende ontnederlandsing 

pakken we aan vanuit een positieve en proactieve ingesteld-
heid. We maken werk van een echt Vlaams beleid.

Participatie
Participatie creëert een draagvlak 
voor beslissingen. Het proactief 
betrekken van burgers, verenigin-
gen en adviesraden in het gemeen-
tebeleid is voor ons een evidentie. 
We luisteren niet alleen, je wordt 
ook gehoord.

Dorp- en wijkzaken
Elk dorp verdient een dorpsplein 
om even tot rust te komen. Dat 

is een groene, nette plaats met gratis draadloos internet. 
Een plein waar je als dorp letterlijk samen dingen beleeft en 
samenleeft.

Jeugd
Een speelbos en terreinen om te ravotten zijn belangrijk. Met 
de jeugdraad bekijken we welke lokalen we moeten vernieu-
wen, verbeteren en onderhouden. We onderzoeken samen met 
de jeugd hoe we de vele nieuwe 
inwoners in onze gemeente naar 
de jeugdbeweging, het jeugdhuis 
of de vele andere jeugdinitiatieven 
krijgen. We geven ze inspraak in 
het beleid. 

Deeltijds kunstonderwijs
Voor de muziekschool en academie 
voor beeldende kunsten plannen 
we een nieuw gebouw. Liefst op 
een locatie met de buitenschoolse 
kinderopvang en speelpleinwer-
king in de nabijheid. Dat betekent 

een echte win-win. We denken dan zowel aan dubbel gebruik 
van lokalen, energie-efficiëntie, minder verplaatsing voor 
naschoolse activiteiten, een betere werking …

Onderwijs
We willen de infrastructuur van de 
gemeentescholen verbeteren, onder 
andere in Mollem. Ook de verkeers- 
veiligheid in de schoolomgevingen 
is onze zorg: elk kind moet veilig en 
zelfstandig met de fiets naar school 
kunnen. We doen extra inspanningen 
om via taalbadinitiatieven nieuw- 
komers te helpen snel in te pikken bij 
hun leeftijdgenoten. Voor anderstalige 
ouders organiseren we ouderklassen. 
We vragen de ouders kordaat om  
Nederlands te leren en te spreken. 

Sigrid Goethals

Johan De Rop en  
Joris Van den Cruijce

Ruimtelijke ordening
We willen de verschillende 
woonkernen aangenamer 
maken. Aan de leefbaarheid 
van de stedelijke kernen  
Zellik en Asse schenken  
we extra aandacht. Om  
de open ruimte in onze  
gemeente te vrijwaren, 
moeten een nieuw struc-
tuurplan en een gemeente-
lijke verkavelingsverorde-
ning opgesteld worden.

Milieu en landbouw
Milieu heeft alles te maken 
met zuiverheid van lucht, 
water, duurzaam energie-

gebruik en maatregelen 
om dat te realiseren. De 
komende zes jaar gaan we 
nog meer sensibiliseren, en 
als gemeente zelf het goede 
voorbeeld geven.

Afvalbeleid
Het weren van sluikstorten 
en zwerfvuil is een grote 
uitdaging. Ook hier gaan 
we sensibiliseren, en waar 
mogelijk ook repressief 
optreden. De afvalophaling 
en containerparken moeten 
geëvalueerd en waar nodig 
bijgestuurd worden.

Peter Verbiest Katleen Meersseman en  
Emiel Saerens

Het sociale beleid in een gemeente 
omvat vele bevoegdheden: sociale 
zaken (financiële hulp, werk en  
begeleiding, buurtwerking, dien-
sten aan huis, welzijn, voorschoolse 
kinderopvang …), senioren, woon-
zorgcentrum en wonen.

Sociale dienstverlening 
Dit is de kerntaak met als prioriteit 
het bestrijden van de kansarmoede. 
Hierbij komt vanzelfsprekend ook 
het actief opsporen en uitroeien 
van misbruiken.

Werk
Bestrijding van de werkloosheid is 
bijzonder belangrijk. Een job heb-
ben is de basis om uit de armoede 

te geraken. Kennis van het Neder-
lands is daarbij onontbeerlijk. 

(Sociale) huisvesting
Hier willen we inzetten op 
kleinschalige projecten in plaats 
van grote woonwijken of apparte-
mentsgebouwen. Enkel zo zal de 
integratie vlot verlopen en blijft de 
leefbaarheid overeind. 

Ouderenzorg
Alleenstaanden uit hun isole-
ment halen en ondersteuning van 
mantelzorg en vrijwilligerswerk 
zijn onze belangrijke speerpunten. 
Speciale aandacht zal ook uitgaan 
naar (bejaarde) personen met 
dementie.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
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en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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