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Provincie verwaarloost
bosgroepen
Bossen zijn belangrijk en mits een
goed ecologisch beheer zijn ze
een bijzondere aanvulling voor
onze vrije natuur. 70 % van onze
bossen is in privébezit. Een goed
bosbeleid probeert natuurlijk ook
die bossen mee te integreren. Dat
doen de bosgroepen al enkele
jaren. Met veel succes overigens!
Vorig jaar gaf het Vlaams Gewest
het beheer van de bosgroepen
aan de provincie. Die overgang
ging moeilijk. De middelen voor
de bosgroepen werden door de
provincie Vlaams Brabant nog
verminderd (in tegenstelling tot
andere provincies). De situatie
werd zo onhoudbaar dat N-VAraadslid Joris Van den Cruijce
een onderhoud vroeg met het
provinciebestuur. Dat moest
toegeven dat de situatie uit de
hand was gelopen. Er komt nog
voor de zomer een uitgebreid
overleg tussen de bosgroepen en
de provincie en er wordt via een
externe expert tegen september
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, mét inspraak
van de mensen op het terrein.
In Asse verenigen de bosgroepen
43 boseigenaars, goed voor 168 ha
bos. Ook onze gemeente maakt
trouwens gebruik van de diensten
van de bosgroep Groene Corridor,
bijvoorbeeld bij het beheer van het
Kravaalbos.

Joris Van den Cruijce

www.n-va.be/asse

N-VA vraagt meer plaatsen
in Assese basisscholen

Johan De Rop

Recent werd de eerste ‘golf’ afgesloten om kinderen voor een basisschool in te schrijven met de computer. Dat elektronische inschrijven
kwam er om kampeertoestanden aan de schoolpoorten te vermijden.
Er blijven echter plaatsen te kort. De N-VA vraagt oplossingen.
Uit de cijfers blijkt nu dat voorlopig bijna honderdtwintig kinderen geen
plaats hebben in één van de Assese scholen. Vooral het instapklasje en
de eerste kleuterklas zijn een probleem. Er zijn daar meer dan tachtig
plaatsen te kort, waarvan meer dan zestig voor Zellik en Relegem.
De N-VA vroeg het gemeentebestuur welke concrete acties Asse wil ondernemen om dat tekort op te lossen tegen volgend schooljaar.
Het antwoord was helaas eerder warrig.
De schepen van Onderwijs had het over een aantal bouwprojecten.
Die zullen echter nooit klaar zijn tegen volgend schooljaar. Daarnaast
haalde de schepen ook aan dat het bestuur niet zomaar leraars en lestijd
kan bijkrijgen. Het precieze aantal ervan wordt bepaald door het aantal
leerlingen in het schooljaar voordien.
“Dat zijn onzinnige argumenten”, zegt N-VA-raadslid Johan De Rop.
“Zo kan het aantal klassen en leraars nooit groeien! Men moet
uiteindelijk ook eens willen investeren om het aantal klassen
en dus het aantal plaatsen te verhogen.”
Over meer concrete en snellere acties bleef het gemeentebestuur tijdens
een vorige gemeenteraadzitting heel vaag. Intussen schoot ook de
Vlaamse Regering in actie. Het plaatsgebrek in de scholen van de rand
rond Brussel zal worden opgevolgd.
“N-VA Asse eist dat het nijpende en acute plaatsgebrek snel wordt
opgelost, met meer plaatsen in onze scholen. Elk kind uit onze gemeente
moet terecht kunnen in een goed uitgeruste en voldoende grote klas”,
besluit N-VA raadslid Johan De Rop. Als alles wat 30 jaar oud is, moet
afgebroken worden en vervangen, zal er veel geld nodig zijn.

Zaal Den Horinck moet blijven!

De ring: N-VA pleit voor milderende maatregelen

Tijdens de gemeenteraad van april brachten N-VA-raadsleden Marie Berthe Wyns en Etienne Keymolen de toekomst van de zaal Den Horinck
ter sprake.
Op een voorlichtingsavond over de toekomst van Zellik had de eerste
schepen gesteld dat de zaal versleten is en vervangen zou worden. “Als
we alles wat versleten is, moeten slopen of vervangen, zal er veel geld nodig zijn. Voor ons moet Den Horinck blijven. De zaal moet wel aangepast
en verfraaid worden”, verduidelijken de N-VA-raadsleden.

De provincie staat op het punt plannen uit te vouwen waarbij ook het ringtracé een plaats krijgt. Als
die plannen worden goedgekeurd, kan het Vlaams
Gewest aan de slag met de aanleg van de Ring.

Bestuurslid Marie Claire-De Jaeger
en raadslid Marie Berthe Wyns, willen dat
de zaal Den Horinck behouden blijft.

Het gemeentebestuur heeft terecht beslist
dat er geen auto’s meer op de Markt mogen.
Ook de leveranciers van de horeca mogen
niet meer tot aan de deur van hun klanten
rijden. N-VA-raadslid Rudy Lengeler heeft
begrip voor die maatregel, maar beklaagt
zich erover dat de wekelijkse markt niet
meer welkom is op dit plein. Het gemeentebestuur beweert dat de wagens van de
marktkramers te zwaar zijn en dat ze het
plein besmeuren met motorolie.

Markt verliest haar markt

De aanleg van een nieuwe ringweg is een ingrijpend
en moeilijk verhaal. Het tracé dat goed is voor de enen,
is slecht voor de anderen. Ieder tracé zal een ander
aspect van het mobiliteitsprobleem oplossen. Een ringtracé dat goed is voor iedereen bestaat niet. Een tracé
dat zo goed als alle verkeersproblemen zal oplossen, is
niet (meer) mogelijk.
De verdere verwerking van het ringdossier ligt nu
bij Vlaanderen en de provincie. Zij dragen de verantwoordelijkheid. De N-VA zal dan ook de verdere
procedures respecteren.

OVERKAPPING OF INBEDDING
We zijn ons bewust van de onvolkomenheden van een
dergelijk groot en ingrijpend werk. We engageren ons

als lokale afdeling om bij de provincie en het Vlaamse
gewest te pleiten voor milderende maatregelen.
Concreet ijveren we ervoor om de rondweg maximaal
te overkappen of in te bedden. Daarenboven moeten
er groenschermen komen. De nieuwe kruispunten
moeten zo verstandig mogelijk worden ingericht om
de doorstroming op de ring en de aansluiting met de
verschillende deelgemeenten en gehuchten optimaal
te maken.
Op de gemeenteraad van 23 maart is over alle
partijgrenzen heen gepleit voor een snelle en
structurele oplossing van het fileprobleem. In het
verleden heeft N-VA Asse herhaaldelijk duidelijk
gemaakt dat ze daarvan voorstander is.
De steun van de N-VA voor dit partijgrenzen overschrijdend initiatief wil voor ons zeer uitdrukkelijk
zeggen dat ook wij nauw betrokken worden bij de
verdere uitwerking van het dossier.
(wordt vervolgd)

Eindelijk nieuwe lokalen voor scouts Mollem
Tijdens de gemeenteraad van 20 april werd unaniem besloten
om de scouts van Mollem eindelijk nieuwe lokalen te bezorgen.
Die lokalen zullen gebouwd worden op het speelplein tussen het
speelbos en het kerkhof. Het autonoom gemeente bedrijf Asse
(AGA) zal de bouw organiseren. Het AGA zou het grootste deel
van de kosten (220 000 euro)dragen, de scouts zelf en het bouwfonds zouden instaan voor de inrichting.

• Jammer dat het gemeentebestuur zich pas nu herinnert dat de Chinese arduin in Zellik werd stuk gereden door
zwaar verkeer en dat mee daarom de marktkramers weg moeten blijven van de Markt.
• Jammer omdat een traditie ‘markt op de Markt ‘ verloren gaat.
• Jammer dat de marktkramers daarover niets wisten, laat staan dat zij daarover inspraak kregen. Ook over andere
mogelijkheden is niet deftig overlegd.
• Jammer ook dat er sinds de Markt weer gebruikt kan worden wekelijks vuilnis bij het Hopduvelstandbeeld wordt
geplaatst dat vette sporen op de stenen nalaat. Hopelijk blijven de stadswachten daartegen optreden. En hopelijk
doen ze dat ook op minder zichtbare plekken.
Lokaal scouts Kramaai Mollem

N-VA-raadslid Peter Verbiest – vroeger nog schepen van Jeugd pleitte ervoor om de scouts maximaal te betrekken bij het uittekenen en realiseren van deze plannen. Zaak is dat het geïnvesteerde
geld maximaal tegemoet komt aan de noden van de jeugdbeweging. Participatie mag ook hier geen hol begrip zijn.

Veel volk op ons eetfestijn
De wedstrijd voor de jaarlijkse bierkorf werd gewonnen door
Margaretha Raveyts. Haar antwoorden benaderden het dichtst
de juiste oplossing: Er zijn 15 mandatarissen van de N-VA en de
bierkorf woog 12 kilo 223 gram.

Aperitiefgesprek Cieltje Van Achter
Cieltje Van Achter zetelt voor de N-VA in het Brussels parlement. Maar haar wortels
liggen in Asse. Tot haar vijfde woonde Cieltje in de Arsenaalstraat, in het centrum
van Asse, waarna haar gezin verhuisde naar Halle. Op zondag 4 oktober komt Cieltje nog eens naar Asse. Ze komtspreken over de politiek in Brussel en wat de Assenaren voor Brussel kunnen betekenen.

De bierkorf werd overhandigd door raadslid Etienne Keymolen
en N-VA-jongerenvoorzitter Viktor Rooseleer.

• Zaterdag 19 september: Pannenkoekenslag Zellik
• Zondag 4 oktober: Aperitiefgesprek Cieltje Van Achter.

asse@n-va.be

Cieltje Van
Achter

www.n-va.be/asse

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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