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Overtuiging en inhoud

Beste lezer,

Met trots kan ik jullie als voorzitter van 
N-VA Asse aankondigen dat onze lijst met 
31 kandidaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen van oktober dit jaar klaar is 
en binnenkort wordt voorgesteld. Het zijn 
stuk voor stuk vrouwen en mannen die hun 
verantwoordelijkheid nemen, mensen die 
hun steentje willen bijdragen en opkomen 
voor hun overtuiging. Iets wat in onze  
huidige maatschappij niet evident is.

Maar een overtuiging zonder inhoud heeft 
weinig zin. Daarom hebben we ook al een 
tijdje ons verkiezingsprogramma klaar. De 
visie die achter ons programma schuil-
gaat, bundelden we in twaalf zogenaamde 
‘werken’, geïnspireerd door de Griekse held 
Hercules.

Als we onze gemeente willen voorbereiden 
op de toekomst, dan moeten we daar hard 
aan werken. Dat kan alleen met kandidaten 
met overtuiging en inhoud. Daar maakt 
N-VA Asse werk van.

Gunter SLAUS
Voorzitter N-VA Asse

Twaalf werken
We werken allemaal samen om van Asse een plek te maken waar we graag 
zijn. Ook de N-VA werkt daar al jarenlang aan mee. Met ons verkiezings-
programma willen we dat nog eens scherpstellen. Onze ervaring hebben 
we, samen met jouw inbreng en een flinke dosis gezond verstand, gebun-
deld in een aantal speerpunten. Dit zijn onze twaalf werken.
1  Jouw dorp is waar jouw dorpsplein ligt
2  Verenigingen zijn aspirines
3   Hoe meer ruimte voor ontmoeting, hoe 

meer mensen je tegen het lijf loopt
4   Woon betaalbaar én landelijk
5   Nette straten maken je blij
6   Groene longen in de gemeente maken 

die van jou gezonder

7   Vlot verkeer doet de gemeente weer 
bewegen (en jou erbij)

8   Wil jij graag dat mensen luisteren als je 
spreekt?

9   Als iedereen elkaar helpt, gaan we  
allemaal vooruit

10   Iedereen kan Vlaming worden
11   Samen staan we sterker en zijn we veiliger
12   Wiens rekening klopt, komt niks tekort

De komende weken en maanden verneem je hierover nog alle details. Blijf ons dus zeker volgen!

Onze enthousiaste ploeg wijst de weg. 

Agenda
14, 15 en 16 april:  
N-VA-eetfestijn in zaal De Toverfluit

17 april om 19.45 uur:  
Theo Francken komt naar de Noordrand 
voor een lezing in CC De Zandloper, 
Kaasmarkt 75, Wemmel

12 mei: Bezoek de N-VA-stand op de 
jaarmarkt van Mollem

11 juli: 11 julicafé van N-VA Asse in café 
Malpertuus op de Markt in Asse.  
Iedereen van harte welkom!

Voel jij je veilig in je gemeente? (p. 2) Verkeerschaos school Relegem oplossen (p. 3)
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Voel jij je veilig in je gemeente?
Een van de kerntaken van de overheid is de veiligheid van haar burgers garanderen. Zeker vandaag, in 
woelige tijden, moet de gemeente daarin blijven investeren. Maar doet ons gemeentebestuur dat wel 
genoeg?

Onlangs lazen we in de krant dat opnieuw een cannabis- 
plantage werd ontdekt in onze gemeente. Dat is al de derde in 
korte tijd, na eentje aan de Edingensesteenweg in Asse en het 
industriegebied aan de Poverstraat in Relegem.

De misdaadcijfers van 2017, die we via de politieraad kregen, 
maken duidelijk dat het aantal ongevallen en de criminali-
teitscijfers dalen. Maar is dat ook zo? En strookt dat met het 
gevoel bij onze inwoners?

We stellen vast dat het Brusselse Kanaalplan van minister 
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, tegen de criminaliteit 
in de hoofdstad, effectief werkt. Maar krijgen we op termijn 
geen verschuiving van die criminaliteit richting onze regio? 
De N-VA-burgemeester van Dilbeek stelde dat al vast. We 
zijn met de N-VA zeer alert voor zo’n evolutie. We zullen 
het ook niet nalaten om indien nodig bij minister Jambon te 
pleiten voor aangepaste maatregelen.

Blauw op straat en waakzame burgers
Net als de meeste van de andere partijen willen we in onze 
gemeente voldoende blauw op straat. Maar voor ons is het 
ook duidelijk dat we de misdaad beter kunnen terugdringen 
en méér criminelen bij de kraag kunnen vatten als ook de 

burger mee een oogje in het zeil houdt. Waarom zouden we 
dat dan niet doen?

N-VA Asse is gewonnen voor het oprichten van buurtinfor-
matienetwerken, de zogenaamde BIN’s. Als buurtbewoner 
word je via zo’n BIN betrokken bij het veiligheidsbeleid. 
Merk je iets verdachts op? Dan kan je het snel doorseinen. 
Merken anderen iets op? Dan word je snel op de hoogte 
gebracht. Met daarbij ook nog alerte gemeenschapswachten, 
extra wijkagenten en mobiele veiligheidscamera’s tonen we 
zo dat we niks aan het toeval overlaten.

Gemeenteraadslid Louis Lombaert, minister Jan Jambon 
en gemeenteraadslid Johan De Rop. Samen met de 
minister ijvert N-VA Asse voor een veilige gemeente.

Vlaams Beleid
In de gemeenteraad werd voorgesteld om de participatie van niet-Belgen bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. Het plan was al deze mensen aan te schrijven in 
meerdere talen met informatie over het stemrecht van niet-Belgische kiezers. Ook was het 
de bedoeling om in de gemeente informatieflyers in verschillende talen te verspreiden.

Een gemeentebestuur dat het Nederlands niet gebruikt voor zijn communicatie met 
niet-Belgen geeft het signaal aan iedere anderstalige ‘doe geen moeite om Nederlands te 
spreken, wij spreken wel uw taal’. Dit mag en kan niet de bedoeling zijn.

Fractievoorzitter Peter Verbiest liet namens de N-VA weten dat dit absoluut niet kan. Hij 
benadrukte tegelijkertijd het belang van een goede integratie van nieuwe Belgen in onze 
samenleving. De sleutel tot een geslaagde integratie (onderwijs, werk, verenigingen …) is 
en blijft de taal … de Nederlandse taal uiteraard.

  Dat we met de N-VA nog veel werk 
hebben rond ‘Vlaams Beleid’ werd nog 
maar eens duidelijk. Aan CC Den Horinck 
in Zellik was een aantal weken deze 
affiche te vinden.
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Gemeenschapswachten moeten 
elke wijk aandoen
Voor de N-VA is het inzetten van gemeenschapswachten een 
belangrijk en nuttig instrument. Zeker in het kader van het 
gemeentelijk veiligheids- en handhavingsbeleid. Ze vormen 
mee de ogen en ‘voeten op de grond’ van de gemeentelijke 
administratie. Johan De Rop stelde op de gemeenteraad voor 
om er via gps over te waken dat de gemeenschapswachten echt 
overal in de gemeente komen.

“Ook al moeten de gemeenschapswachten vooral aanwe-
zig zijn in de verschillende centra van de deelgemeenten en 
gehuchten, toch hopen we dat ze ook minder drukke straten 
en wijken bezoeken en zo het hele grondgebied aandoen. 
Gemeenschapswachten moeten ook niet alleen reageren op 
klachten van inwoners: ze moeten met open ogen doorheen 
onze gemeente wandelen en fietsen en elk probleem zien en 
rapporteren. Kapotte straatverlichting, sluikstorten, putten 
in het wegdek en trottoirs, niet vergunde werkzaamheden 
enzovoort.”

“Wanneer elk team van gemeenschapswachten een gps- 
systeem gebruikt, kunnen we door het verzamelen van die 
informatie eenvoudig en goedkoop bepalen welke wijken en 
straten ze nog niet hebben aangedaan binnen een zekere  
periode”, aldus raadslid Johan De Rop.

Verkeerschaos school Relegem oplossen
Raadslid Marie-Berthe Wyns vroeg het gemeentebestuur eindelijk werk te maken van een  
oplossing voor de verkeerschaos aan de school van Relegem. “Met een paar eenvoudige maat- 
regelen kan de situatie in Relegem-centrum verbeteren. Door de naast de school gelegen parking 
te nivelleren en de parkeerplaatsen er duidelijk aan te duiden, zou de capaciteit van de parking al 
aanzienlijk stijgen”, aldus Marie-Berthe.

“Ook blijkt dat de regels rond het gebruik van de zoen-&-vroem-zone veel beter worden geres-
pecteerd wanneer er toezicht is. We vragen dan ook dat de gemeenschapswachten bijspringen tot 
wanneer er voldoende gemachtigde toezichters zijn gevonden. Dat zal resulteren in een aanzienlijke 
verbetering van de ochtendspits in Relegem.”

Dure machines delen met  
andere gemeenten
Dat N-VA vanuit de oppositie meedenkt, werd nog maar 
eens duidelijk op de gemeenteraad. Voor raadslid Rudy 
Lengeler is het evident dat dure en niet vaak gebruikte 
machines met andere gemeenten gedeeld worden. Hij 
vroeg het gemeentebestuur om dat voortaan ook effectief 
te doen. Aanleiding van zijn voorstel was de aankoop van 
een verreiker voor een bedrag van zo’n 120 000 euro. “Dat 
is een specifieke machine die niet constant wordt gebruikt. 
Door ze met andere gemeenten te delen en door zo ook de 
aankoopkosten te delen of in ruil andere machines te kun-
nen gebruiken, kan de gemeente heel wat geld besparen”, 
stelt raadslid Rudy Lengeler.

Nattevingerwerk of criteria?
Ook dit jaar maakt het gemeentebestuur een lijstje met 
straten die de komende maanden worden geasfalteerd. 
N-VA-fractievoorzitter Peter Verbiest vond in het dossier 
geen duidelijke criteria. Er is dus willekeur mogelijk bij het 
opstellen van de lijst. Raadslid Verbiest vroeg ook voldoende 
aandacht voor fietsers en voetgangers. Ten slotte stelde hij 
vast dat nog lang niet alle gemeentewegen een riolering 
hebben. Hij vroeg het gemeentebestuur om daaraan te 
denken.

Gemeenteraadssprokkels
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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 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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


