
Aandacht voor 
deelgemeenten, 
dorpen en wijken
U zal het al gemerkt hebben als u in onze 
gemeente rondrijdt of rondstapt. Vanuit 
de N-VA vergeten we de verschillende 
deelgemeenten, dorpen en wijken niet. 
We proberen ervoor te zorgen dat de 
eigenheid van elk dorp bewaard blijft. 
Dat doen we door bouwprojecten op 
maat te houden van de verschillende 
kernen. We zorgden ook voor herken-
baarheid door in elk dorp een aantal 
vlaggen te hangen met de naam van 
het dorp. Zo voelt iedereen zich nog 
meer thuis. En een vlag straalt altijd 
iets feestelijks uit.

We voelen ons weer meer Vlaming
Inzetten op het gebruik van het Nederlands 
en op de Vlaamse identiteit zit in het DNA 
van de N-VA. En dat zal u al wel gemerkt 
hebben, hopen we. In de aanloop naar 11 juli 
zorgde de N-VA al voor Vlaamse vlaggen in 
het straatbeeld. Ondertussen herinneren ook 
vlaggen in elke deelgemeente en quasi elk 
gehucht inwoners en bezoekers eraan dat 
we niet in Brussel, maar in het mooie 
Vlaanderen wonen. En dat we in het 
Nederlands met elkaar communiceren.

Ook via het onderwijs proberen we in te 
zetten op het Vlaamse karakter van onze 
gemeente. Naast een nieuwe school in 
Krokegem creëren we extra capaciteit in 
onze school in Zellik. Zo kunnen weer meer 
Assese kinderen in onze gemeente naar 
school, en hoeven ze niet naar Brusselse 
scholen uit te wijken.

Drie jaar bestuur N-VA Asse

We zitten halfweg de bestuurs-
periode. Tijd voor een korte 
evaluatie. Het vergroenen en 
leefbaar houden van onze 
gemeente blijft een prioriteit. 
Aankopen zoals het Kravaalbos, 
Campus Vijverbeek, de aanleg 
van pleinen, de aanpak van straten 
en fi etspaden, meer veiligheid 
en netheid, een nieuwe kunsten-
academie, sportinfrastructuur en 
een nieuw vrijetijdscentrum in Zellik 
zijn maar een greep uit de projecten 
die worden gerealiseerd. 

Ik weet het, al die werken geven 
ook een tijdelijk verkeersprobleem 
en hebben een impact op het 
budget. Maar een gemeente die 
niet investeert en niet renoveert, 
is ten dode opgeschreven. 

Voor de N-VA is het Vlaamse 
karakter van onze gemeente heel 
belangrijk. De diensten van het 
OCMW en integratie werken hard 
om nieuwkomers te overtuigen van 
het belang van het Nederlands. 
Want de Nederlandse taal blijft 
ons bindmiddel. Symbolen zoals 
de bevlagging van onze gemeente 
helpen daarin. Mensen verschillen 
van elkaar, gelukkig. Maar iedereen 
kan Vlaming worden, en daar zijn 
we trots op.

Gunter Slaus
Afdelingsvoorzitter

Schepen van Wijk- en Dorpszaken 
Sigrid Goethals

Jongerenvoorzitter Jellis Bollens
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We zijn nu bijna drie jaar aan het werk met dit gemeente-
bestuur. Tijd om even achterom te kijken. N-VA Asse hee�  
samen met haar coalitiepartner al heel wat van haar 
verkiezingsprogramma kunnen realiseren.

Al vele jaren ijverden we voor nieuwe gebouwen voor de Kunstenacademie. 
We zochten hard naar de meest geschikte locatie (Zwartzusterssite langs 
Weverstraat en Spiegelstraat) en werkten samen met vele betrokkenen de 
plannen uit. Nu gaan we op zoek naar een aannemer die met de bouw kan 
beginnen. 

We doen in dit dossier nog een extraatje. Omdat het voortbestaan van zaal 
De Toverfluit niet gegarandeerd kan worden, voorzien we in de nieuwe 
Kunstenacademie een etentjeszaal voor het verenigingsleven. Er komt ook 
een extra podiumzaal voor wat meer intieme optredens en dankzij een 
ondergrondse parking kunnen we het Gemeenteplein vergroenen.

Een mooi project waar de Klasse van Asse kan groeien, waar verenigingen 
onderdak vinden en waar we het kloppende hart van creatief Asse vorm 
kunnen geven.

Nieuw gebouw voor Kunstenacademie

N-VA Asse … 

al heel wat 

bereikt

N-VA Asse schoof in de verkiezingscampagne twee grote wegherinrichtingsprojecten naar voren: 
in Asse de herinrichting van Muurveld, Bloklaan en Hofveld en in Zellik van de Brusselsesteenweg 
van aan de Pontbeek tot aan de fontein. Wel, dat zijn ook de twee grote wegenwerken die weldra 
effectief zullen starten. Telkens is er grote aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers, 
woonkwaliteit en voldoende groen.

Die aandacht voor verkeersveiligheid zorgde er ook voor dat we de rotonde aan ‘den Belvedère’ 
anders hebben ingericht en dat de basisschool in Terheide een schoolstraat kreeg. 

Wegenwerken recht uit ons 
verkiezingsprogramma

De aftandse gebouwen aan de Noorderlaan maken plaats 
voor een nieuw vrijetijdscentrum. Alle verenigingen kunnen 
elkaar vinden in het nieuwe project en we weten dat er in 
Zellik nog vele andere creatieve geesten zitten. Samen met de 
Zellikenaren zetten we nu de laatste details goed. Weldra zal 
Zellik er anders uitzien.

Bij het nieuwe vrijetijdscentrum hoort een groot park met 
ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. Ook zijn er 
nieuwe voetbalpleintjes in Breugelbroeck, een uitgebreid 
Kerremanspark en het project rond het Hooghof. Plaats 
genoeg om zich te ontspannen in Zellik en ’s avonds gezellig 
een pintje te gaan drinken in bijvoorbeeld het jeugdhuis.

Zellik krijgt een nieuw gezicht

We kunnen er niet omheen: de voorbije jaren waren heel 
speciale jaren. Voor de verkiezingen hadden we geen flauw 
benul van wat er met corona allemaal op ons af zou komen. 
Vanuit het gemeentebestuur deden we als N-VA ons best om 
te helpen en te ondersteunen waar mogelijk. We zorgden voor 
aankoopbonnen, voor ondersteuning van de middenstand 
en voor advies, financiële en materiële steun voor de vele 
verenigingen.

En dat heeft gewerkt. Veel verenigingen hadden het heel 
moeilijk. Dat is waar. Maar we zien dat ze met hernieuwde 
energie hun werking hebben hervat. Ze kunnen ook nu op 
onze steun blijven rekenen.

Steun voor verenigingsleven

Toekomstig schepen 
van Onderwijs Johan De 
Rop en huidig schepen 
Joris Van den Cruijce
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Openbaar groen is zowat het nieuwe goud. Dat is een van de lessen 
uit de coronacrisis. Steeds meer mensen willen op een rustige 
manier kunnen genieten van de natuur. De N-VA was dan ook een 
groot voorstander van de aankoop van een privaat deel van het 
Kravaalbos om het openbaar toegankelijk te maken.

Er kwam in het recente verleden ook heel wat ‘nieuw groen’ bij. Zo 
werden her en der nieuwe bomen aangeplant en blijven we actief 
inzetten op de creatie van een ‘stadsrandbos’. Ook de aankoop 
van de benedencampus van Vijverbeek in het centrum van onze 
gemeente is daar een onderdeel van. Ook daar wordt weldra extra 
openbaar groen gecreëerd.

Groen is het nieuwe goud

Schepen van Milieu Peter Verbiest

De N-VA is een partij van rechten en plichten. En als het om plichten gaat, 
hoort daar ook handhaving bij. Die hebben we de voorbije jaren verbeterd. 
De aanpak van sluikstorten is daarvan een goed voorbeeld. We zetten 
in op informeren, sensibiliseren, ontraden en uiteindelijk sanctioneren. 
Dankzij slimme camera’s en extra gemeenschapswachten slagen we erin 
om meer overtredingen vast te stellen en meer GAS-boetes uit te schrijven. 

Ook de oprichting van de verschillende WhatsApp-buurtinformatie-
groepen is een stap in de goede richting om lokaal de veiligheid beter te 
garanderen. Ook dat is een pluim op de N-VA-hoed.

Rechtvaardig lik-op-stukbeleid

We pikten vanuit de N-VA het probleem van de steeds langere 
wachtlijsten voor kinderopvang op. Momenteel werken we aan 

een oplossing voor de grote noden. We moeten er vanuit de 
gemeente mee voor zorgen dat er meer opvangplaatsen zijn. 

Eén van de oplossingen is het voorzien van ruimtes waar samen-
werkende onthaalouders de kinderopvang kunnen organiseren. 

Heel binnenkort kunnen we daarover meer vertellen.

Oplossingen voor kinderopvang

N-VA Asse … 

al heel wat 

bereikt

Voor de N-VA is luisteren naar onze inwoners van groot belang. De inrichting van de gemeentetuin 
in Zellik, de plannen rond de Kunstencampus, verschillende grote wegenwerken: over elk project 
met impact moeten inwoners ‘hun gedacht’ kunnen zeggen. We creëren daarvoor voldoende 
gelegenheden, al moest dat tijdens de coronacrisis soms digitaal. 

Ook al kan je niet voor iedereen goed doen, toch probeerden we zoveel mogelijk rekening te houden 
met de vaak heel waardevolle opmerkingen van jullie allemaal.

Extra stappen naar goede communicatie

Toekomstig schepen van Sociale Zaken Katleen 
Meersseman en huidig schepen Miel Saerens
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


