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N-VA Asse sterk vertegenwoordigd in Brussel 
Inge Moyson (Essenestraat) is juridisch adviseur aan de Universiteit Gent, maar 
heeft daar politiek verlof en werkt sedert juli 2013 voor de N-VA, momenteel op de 
studiedienst.  Zij is specialist staatshervorming en justitie. Inge is ook bestuurslid 
van N-VA Asse. 

Tim Lengeler (Asbeek) zei recent het onderwijs vaarwel en werkt sedert oktober 
voor de N-VA als provinciaal bewegingsverantwoordelijke voor Vlaams-Brabant 
en Brussel. Samen met zijn collega helpt en ondersteunt hij de N-VA-afdelingen 
van onze regio. Tim is voor onze afdeling ook gemeenteraadslid, politieraadslid, 
bestuurslid en lid van Jong N-VA Asse.

We wensen hen beide veel succes in hun verdere N-VA-carrière.

ASSE

De OCMW-raad besliste om de 
grond die zij bezit in de Kelestraat te 

verkopen. Het per-
ceel zal verdeeld 
worden in 11 bouw-
gronden met een 
oppervlakte tussen 
2,7 en 6,7 are. Voor 
jonge Assenaren de 
kans om in eigen 
gemeente een stuk-
je bouwgrond te 
kopen. Jammer dat 
er op de openbare 
verkoop te weinig 
volk aanwezig was 
om de elf kavels af-

zonderlijk te verkopen. Wel was er 
een projectontwikkelaar bereid om 

920.000 euro te betalen voor de elf 
kavels samen. Binnenkort worden 
deze elf kavels met een huisje erop 
verkocht door de projectontwikke-
laar, aan een – prijs/kwaliteit – veel 
te hoge prijs. 

Het is een gemiste kans voor de jon-
ge Assenaren die afwezig waren op 
de openbare verkoop. Maar ook het 
OCMW heeft een kans gemist om 
haar gronden tegen een betaalbare 
prijs aan jonge Assenaren te verko-
pen. 

Volgende keer moet dit anders en 
beter!

www.n-va.be/asse
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Verkaveling Kelestraat
een gemiste kans 

wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar!



www.n-va.be/asseasse@n-va.be

N-VA-fractieleider Peter Verbiest 
drong er bij de burgemeester op 
aan om de kosten voor de brand-
weer onder controle te houden.  
Ook moet de federale overheid 
haar financiële bijdragen in de 

werkingskosten van de brandweer 
tijdig en volledig betalen. Het 
brandweercollege moet de federale 
overheid ook vragen de maat-
regelen die de werking duur en 
complex maken, te herzien. 

Uiteraard mag de veiligheid niet 
in het gedrag komen. De burge-
meester had begrip voor deze  
argumenten en zou deze verdedi-
gen in het brandweercollege en bij 
de minister. 

Neen, neen er is geen ambras in 
de N-VA, maar u heeft het wel 
goed gelezen! Op de gemeen-
teraad van 16 december 2015 
nam Etienne Keymolen officieel 
ontslag uit de gemeenteraad. Dit 
ontslag heeft te maken met een 
leeftijdsgrens die Etienne zelf 
heeft vooropgesteld. Ook heeft 
Etienne bij de aanvang van deze 
legislatuur beloofd om halfweg 
plaats te maken voor nieuwe 
krachten.

Sinds 1 januari 1989 zit Etienne 26 
jaar ononderbroken in de gemeen-
teraad. Hij bouwde er een repu-
tatie op van dossiervreter. Een 
bulldog die blaft en als hij bijt niet 
makkelijk lost. 

Financiën en milieu waren zijn 
grote specialiteiten, maar ook in 

andere domeinen ontwikkelde 
Etienne veel expertise. 

Op zesentwintig jaar is er veel 
veranderd, veel gebeurd en veel 
geëvolueerd. Ook Etienne heeft de 
evolutie der jaren ondergaan en 
werd met de jaren rustiger en mil-
der. De gedrevenheid bleef echter 
onverminderd. 

Engagement is een constante als 
men over Etienne spreekt. Zo is 
Etienne niet enkel raadslid. Hij 
was, is en blijft actief in tal van 
verenigingen: Vl@sse, Natuur-
punt, volksdans, … en uiteraard 
de N-VA. De kans is dus zo goed 
als onbestaand dat hij na de poli-
tiek in een zwart gat zou vallen. 

N-VA Asse bedankt Etienne voor 
wat hij gedurende al die jaren ge-

daan heeft en betekende voor onze 
afdeling. 

Etienne Keymolen neemt ontslag

FilE, FilE,… 
De gelijktijdigheid van wegenwer-
ken aan de P. Ascanusstraat en de 
Huinegem zorgde voor een nooit 
geziene verkeersopstopping in het 
centrum. De gelijktijdigheid en het 
gebrek aan coördinatie werden aan-

gekaart door N-VA-raadslid Sigrid 
Goethals. Eén van de oorzaken was 
volgens de schepen van Mobiliteit 
de slechte afstelling van de verkeers-
lichten aan het station. Maar dat 
‘zou’ opgelost worden, werd ons 
beloofd.

ASSE NEttE gEmEENtE
Op verschillende plaatsen worden 
huisvuilzakken te vroeg of te laat 
buiten gezet.  Dit geeft een verloe-
derd straatbeeld en ergernis bij de 
buren. Blijkbaar is nog niet iedereen 

goed op de hoogte welk huisvuil er 
wanneer wordt opgehaald. Raadslid 
Marie-Berthe Wyns vroeg daarom 
de burgers nog eens te informeren 

vanaf wanneer welke huisvuilzak 
mag worden buitengezet.  

Raadslid Johan De Rop suggereert 
om dit storend gedrag te sanctione-
ren met GAS-boetes. 

SENiorEN VrAgEN mEEr  
AANdAcht
De senioren vragen om meer ban-
ken te plaatsen in de centra zodat ze 
af en toe kunnen rusten gedurende 
hun tocht. Deze wens van de senio-
ren verwoordde Marie Berthe Wyns.
Verschillende locaties werden door-
gegeven aan het bestuur.  

mANStEEN
Veel bewoners van Mollem vragen 
een betere afbakening voor fietsers 
op kruispunt Mansteen/Sleewagen.

Op de gemeenteraad van 19 oktober 
werd aan raadslid Etienne Key-
molen beloofd om deze onveilige 
verkeerssituatie ongedaan te maken.

ASiElzoEKErS
Naar aanleiding van een vraag van 
raadslid Sigrid Goethals vernamen 
wij dat er momenteel al 10 asiel-
zoekers worden opgevangen in de 
gemeente Asse.  

Het OCMW zal ook nog voor  
22 extra asielzoekers onderdak 
organiseren. 

Brandweerzone een kostelijke zaak 

Uit de gemeenteraad

Etienne Keymolen

Uit de ocmW-raad . 

Voor hAAr BEUrt gESproKEN 
Onze OCMW-raadsleden waren niet weinig ver-
baasd toen de OCMW-voorzitter aankondigde dat er 
nog 22 bijkomende asielzoekers via het OCMW zul-
len opvangen worden (zie eerder). Dit was immers 
nog niet besproken in de OCMW-raad. De voorzitter 
gaf haar fout snel toe en verontschuldigde zich. Het 
is echter niet de eerste keer dat ze ‘voor haar beurt’ 
praatte.

ocmW-raadsleden mien plas, louis lombaert en 
Katleen meersseman

En hoe zit het met de hopmarkt? 
Het is een jaar geleden dat wij de leegstand op en rond de Hopmarkt aanklaagden. “Dit is een delicaat dossier 
en wij zijn ermee bezig” was het antwoord.  Sindsdien is er nog niets veranderd. Wel doet intussen het gerucht 
de ronde dat er ‘weldra’ zou gestart worden met het slopen van de leegstaande gebouwen langs de Hopmarkt. 
Daarom vroeg raadslid Peter Verbiest het college opnieuw om duidelijkheid te geven over de stand van zaken 
in het Hopmarkt-dossier. Wordt er binnenkort effectief gesloopt? En hoe zit het met de plannen voor de Hop-
markt? Wij volgen de zaak op.




