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Woord van de voorzitter
Geachte lezer,
Mensen verwijten politici vaak een gebrek aan visie. Een terechte aanklacht. In onze huidige
maatschappij vergt het moed om een duidelijk standpunt in te nemen. Het zijn dan ook de
schreeuwers, die numeriek in de minderheid zijn, die een voorstel afschieten of goedkeuren.
Maar wat met de stilzwijgende meerderheid, waar zitten zij? Wat is hun mening?

378 seconden
stilstaan voor
verkeersslachtoffers
Op zondag 20 november werd in
aanwezigheid van Vlaams minister
van Mobiliteit Ben Weyts het
verkeer aan het Gemeenteplein
gedurende 378 seconden
stilgelegd. Dat is één seconde per
dodelijk verkeersslachtoffer dat in
2015 te betreuren viel.
U herkende vermoedelijk wel een
aantal plaatselijke N-VA’ers tijdens
de nieuwsuitzendingen over deze
actie.
Onze Vlaamse minister van
Mobiliteit heeft van verkeersveiligheid een prioriteit gemaakt.
“De lat moet hoger. We moeten
ervoor zorgen dat we elk jaar
veel minder lang moeten blijven
stilstaan.” Het is zijn uitdrukkelijke
wens om - met een aantal
concrete maatregelen - het aantal
verkeersslachtoffers tegen 2050 tot
nul te herleiden.
Uw N-VA-mandatarissen zullen
hieraan vanuit hun rol in de
gemeenteraad en politieraad
aandacht blijven besteden om
ook in onze gemeente het verkeer
veiliger te maken.

Daarom mijn oproep naar alle burgers: uw mening telt. Maak ze kenbaar. Het kan niet zijn
dat een klein en select groepje beslist over uw toekomst. Contacteer onze raadsleden, zij zijn
jullie spreekbuis. Hun contactgegevens vindt u op www.asse.n-va.be.

Opnieuw nieuwjaarsreceptie dankzij N-VA
Enkele jaren geleden schafte het huidige gemeentebestuur het jaarlijkse nieuwjaarsvuurwerk met bijhorende receptie af. Samen met veel inwoners zag N-VA
Asse dat als een verkeerd signaal. Recent verkreeg de N-VA de herinvoering van
een gemeentelijke nieuwjaarsreceptie.
Voor de lokale N-VA-afdeling is een nieuwjaarsreceptie een goede gelegenheid om met
buren en vrienden samen te zijn en gezellig
het glas te heffen.
Gemeenteraadsleden Sigrid Goethals en
Johan De Rop bleven hierop hameren. Nu is
de kogel eindelijk door de kerk. Op zondag
8 januari (van 11.30 tot 13.00) kunnen we
op het Gemeenteplein samen het glas heffen
op het nieuwe jaar. Het Hopduvelcomité zal
instaan voor de drankbediening en er is ook
plaats voor muziek.
Johan De Rop en Sigrid Goethals zijn blij
dat het gemeentebestuur naar hen heeft geluisterd zodat we in onze gemeente opnieuw een
nieuwjaarsreceptie hebben.

N-VA Asse wenst u een
gelukkig en gezond 2017!
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

Rubriek: Vlaams beleid

Spreek Nederlands tegen anderstaligen!
Vanaf nu willen we in elk nummer van ons huis-aan-huisblad onze lokale acties en onze visie op het
Vlaams beleid toelichten. Deze keer starten we met een warme oproep aan alle inwoners: “Help onze
anderstalige nieuwkomers om zich in onze gemeente te integreren door hen in het Nederlands aan te
spreken.”
Veel anderstaligen zijn heus niet van slechte wil. Maar in
zijn contacten met anderstaligen, is de gemiddelde Vlaming
bijzonder fier op zijn talenkennis en schakelt hij ook bijzonder vlot over naar het Frans of het Engels. Een rijkdom, oké,
maar qua integratie niet echt verstandig.
Door anderstaligen aan te spreken in het Nederlands leren
zij veel makkelijker en sneller onze taal. Voor mensen die
zich hier komen vestigen, is kennis van het Nederlands de
beste garantie op een mooie toekomst en de snelste manier
om zich te integreren in onze samenleving. Zeker doen dus!
In de komende nummers van ons blad komen we nog met
tal van ideeën en acties rond Vlaams beleid in onze gemeente. Maar, ook uw mening telt. Daarom willen we graag uw
ideeën rond “Vlaams beleid” kennen.
 Wat zou u doen om er voor te zorgen dat onze gemeente
met al zijn wijken, gehuchten en deelgemeenten opnieuw
ver-Vlaamst?
 Wat kunnen we beter doen om anderstaligen vlotter te
laten inburgeren?

 Hoe creëren we een gezellige samenleving waarin we
elkaar verstaan… in het Nederlands uiteraard?

Ledenreceptie op z’n Romeins
Op zaterdagavond 18 februari 2017 geeft N-VA Asse haar ledenreceptie in het cultuurcentrum van Asse. Van nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever is het geweten dat hij een grote fan is van de
Romeinse geschiedenis, maar eigenlijk zou ook u dat moeten zijn.
Onze gemeente heeft immers een rijke eigen Romeinse geschiedenis en die gaan we dit jaar naar aanleiding van onze ledenreceptie extra belichten. U mag dan ook enkele speciale gastsprekers
verwachten.
We gaan die avond onze doelstellingen voor de volgende jaren
toelichten en tegelijk de geschiedenis van Asse als Romeins
handelsdorp bespreken. Afsluiten doen we met een ‘levendige
actie’, opgevoerd door Romeinse
soldaten.
Uiteraard bent u aansluitend
uitgenodigd op een receptie.
Noteer dus alvast in uw agenda
voor volgend jaar: zaterdagavond
18 februari om 20u in CC Asse.
Alle plaatselijke N-VA-leden
hebben uiteraard gratis toegang.
Niet-leden en liefhebbers van de
Romeinse geschiedenis betalen
10 euro voor de hele avond.

asse@n-va.be

Graag uw reacties via asse@n-va.be.

Een alternatief voor de
Belvedère-rotonde
In de vorige editie van ons huis-aan-huisblad vroegen we om
uw mening over de verkeerssituatie aan de middenschool
(Belvedère) aan de Parklaan in Asse. Op basis van jullie reacties kwamen we tot de conclusie dat het grijze gedeelte moet
worden verhoogd, om de snelheid van het doorgaand verkeer
te milderen.
Aangezien er
nu drie straten
uitkomen op
de rotonde en
aangezien de
Parklaan niet
veel verkeer
te verwerken
krijgt, is een
rotonde van een
dergelijke omvang niet echt
nodig. In plaats daarvan zien wij samen met u liever een grote
groene zone waarlangs voetgangers en fietsers veilig de school
kunnen bereiken. Daarvoor zijn uiteraard ook oversteekplaatsen nodig. Een stopplaats voor bussen is ook mogelijk, net als
een plek voor een bankje en voor planten en struiken. Dat alles
past in de visie van de N-VA om onze gemeente te vergroenen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA wil betaalbaar wonen voor jonge Assenaren
Tijdens de gemeenteraad van oktober kwam het woonplan van de gemeente ter sprake. Het woonbeleid is een complexe en
moeilijke materie. N-VA-raadslid Peter Verbiest, in een vorige bestuursperiode drie jaar schepen van Wonen, is zich daarvan
erg bewust. Toch had raadslid Verbiest heel wat vragen over en opmerkingen bij het huidige gemeentelijke woonplan.
Zo wordt in het plan vooropgesteld om een gemeentelijk
reglement te maken voor het
toewijzen van gronden en/of
woningen in eigendom van de
gemeente. De bedoeling is om
jonge Assenaren tegen een betaalbare prijs in Asse een woning
of grond te laten aankopen. Voor
N-VA Asse zeer lovenswaardig,
zelfs nodig.
Het is dan ook ontzettend
jammer dat de gemeente en het
OCMW hun gronden en gebouwen blijven verkopen zonder
rekening te houden met die
doelstellingen.

Het resultaat is dat projectontwikkelaars de gronden kopen
en daar goedkope woningen op
bouwen die ze dan voor te veel
geld verkopen. Het gevolg is dat
jonge Assenaren helaas blijven
uitwijken.
De N-VA vraagt ook verhoogde aandacht voor betaalbaar
wonen. Geregeld krijgt onze
OCMW-fractie het signaal dat er
steeds meer mensen in financiële
problemen komen vanwege de
hoge huurlast. Een gemeente die
het meent met een armoedeplan,
mag daar niet blind voor blijven.

Mollem wordt beter van voorstellen Louis Lombaert
Een lokale vertegenwoordiger hebben in de gemeenteraad kan nooit kwaad. Dat bewees Louis Lombaert
(N-VA) tijdens de jongste gemeenteraadszitting. De Assese meerderheid gaat eerstdaags aan de slag met
de door hem aangehaalde Mollemse problemen.
Merchtemsebaan

vaar is met het vrij drukke autoverkeer op deze baan”, stelde
raadslide Lombaert. Hij vroeg een grondige aanpak, de herstelling van het wegdek en maatregelen om de modderstromen die van de velden afspoelen tegen te gaan. Het gemeentebestuur beloofde een grondige sanering door te voeren.

“Fietsers en voetgangers moeten zich een weg banen tussen
slijk, putten, verzakkingen en grind wat zeker niet zonder ge-

Schermershoek

De Merchtemsebaan wordt als landelijke verbindingsweg
tussen Mollem en het centrum van Asse gebruikt door veel
zwakke weggebruikers. Bij zwaar weer wordt de Merchtemsebaan herleid tot een modderpoel.

Louis Lombaert vroeg ook naar maatregelen om de snelheid van het verkeer in Schermershoek aan te pakken, meer
bepaald tussen het gedeelte van de spoorwegovergang en de
al aangebrachte versmalling. Ook op dat vlak beloofde het
schepencollege om de nodige maatregelen te treffen.

Kasteelstraat

“Na de wegversmalling wordt het tweerichtsingsfietspad
herleid tot een éénrichtingsfietspad en worden de fietsers
verplicht de baan te kruisen om dan ter hoogte van de
Kloosterbeekstraat weer de Kasteelstraat te moeten kruisen.
Twee onnodige en gevaarlijke maneuvers volgens ons”, aldus
N-VA-raadslid Lombaert.
Hij vroeg om over de volledige lengte van de straat het
fietsen in beide richtingen mogelijk te maken. Het gemeentebestuur beloofde de gepaste maatregelen te nemen waardoor
het “derde keer prijs” was voor de Mollemenaars.

www.n-va.be/asse

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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