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ASSE
NIEUWJAARSCADEAU VAN GEMEENTEBESTUUR: 700 000 EURO EXTRA SCHULDEN
Het gemeentebestuur herschikt haar leningen. Dat lijkt op het eerste gezicht
een positieve ingreep, maar op het
einde van de rit kost het de burger gewoon extra centen.
Omdat vandaag de rente op leningen
historisch laag is, besliste het gemeentebestuur om de nog lopende leningen
samen te voegen tot één geheel. De oude
leningen worden meteen afbetaald. Het
geld dat daarvoor nodig is leent men opnieuw, tegen een lagere rente.

V.U.: Jan Verbiest - Mollemseweg 20 - 1730 Asse - asse@n-va.be

Op het eerste gezicht natuurlijk een zeer
goede zaak voor de gemeente en zijn belastingbetalers. Voor dit en volgend jaar
geeft deze aanpassing een behoorlijke
besparing. In totaal krijgt het gemeentebestuur tijdens deze legislatuur (dus tot
aan de volgende verkiezingen) extra
budgetruimte van 500 000 euro. De
Vlaamse verplichtingen wordt netjes gehaald, de begroting blijft sluitend en het

gemeentebestuur kan rustig
slapen.

TE MOOI OM WAAR TE ZIJN
Maar dit verhaal is eigenlijk te
mooi om waar te zijn. Want,
door deze ingreep werd niet
alleen de rente, maar ook de
looptijd van de bestaande leningen verlengd. De nieuwe
looptijd bedraagt 20 jaar. Tegen
het einde van die periode zullen de inwoners van Asse een
meerkost aan rente van bijna drie kwart
miljoen euro moeten betalen! U hoort (of
leest) het goed. Deze maatregel brengt
geen geld op … op het eind van de rekening gaat er 700 000 euro aan belastinggeld verloren.
N-VA-raadslid Sigrid Goethals stelde
daarover enkele kritische vragen. Tijdens de gemeenteraad bleef de bevoegde schepen hierover bijzonder

SIGRID GOETHALS

vaag. Er werd zelfs niet aangehaald dat
het geld nodig is om nieuwe investeringen te doen. Het was duidelijk dat de
meerderheidspartijen zand in de ogen
van de oppositie en haar bevolking wilden strooien.
“Met zo’n financieel beleid kan de
N-VA het natuurlijk niet eens zijn. De lasten worden niet alleen doorgeschoven naar
een volgende legislatuur, maar ook onze kinderen en/of kleinkinderen worden hiervan de
dupe.
De N-VA wil vandaag
haar verantwoordelijkheid opnemen door besparingen door te voeren
waar dat nodig is. Wij
willen en kunnen zeker
niet de volgende generaties belasten met extra
lasten en besparingen”,
aldus Sigrid Goethals.

www.n-va.be/asse
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De nieuwjaarswensen van de N-VA
Net zoals de adviesraden al deden, vertolkte N-VA Asse bij monde van
fractieleider Peter Verbiest op de
gemeenteraad van 19 januari haar
nieuwjaarswensen voor Asse. Jammer
genoeg is daarvoor actie en initiatief
nodig van het gemeentebestuur. De
N-VA wil alvast vanuit de oppositie
maximaal ijveren voor volgende punten.

1. Meer participatie
Ondanks de behoorlijk grote sommen
geld voor een studiebureau om een participatieproject uit te werken, volgen er
toch nog heel wat beslissingen die geen
rekening houden met de burger. Bijvoorbeeld, als het over ruimtelijke ordening gaat. Als de betrokkenen mee
mogen denken, komen er waarschijnlijk
betere oplossingen, die door meer mensen gesteund worden. Maar helaas. Ook
de gemeenteraadsleden worden meer
en meer uitgesloten van de besluitvorming.

met verkeersmaatregelen. Maar het gemeentebestuur moet wel ervoor zorgen
dat de files in en naar Asse niet nog langer worden. Dat kan moeilijk gezegd
worden van de recente ingrepen.

4. Minder leegstand en verloedering
Op en rond de Hopmarkt staan – voor
de ontwikkeling van het Hopmarktproject – verschillende panden leeg.
Sommige al verschillende jaren (gemeenteplein), andere zeer recent (oude
brandweerkazerne). Hoe langer de leegstand duurt, hoe groter de verkrotting
en verloedering. De overeenkomst (?)
met de NV Hopmarkt kan en mag niet
langer een excuus zijn om niets te doen.
Er moet dus iets gebeuren met deze gebouwen, zodat de verloedering gestopt
wordt.

5. Meer verfraaiing en groen
De nieuw aangelegde parkeerplaats op
de hoek Steenweg-Nieuwstraat lijkt
nergens op: de ondergrond is slecht, er
is geen structuur, … Voor de Hopmarktparkeerplaats geldt hetzelfde. Met beperkte maatregelen en ‘wat groen’,
kunnen deze en andere plaatsen veel
aantrekkelijker gemaakt worden. En
projecten die op stapel staan op en langs
deze pleinen zijn een zwak excuus om
nog niets te doen.

2. Meer mobiliteit: een structurele
oplossing
Iedereen is ervan overtuigd dat er een
structurele oplossing moet komen voor
het verkeersinfarct dat Asse vandaag
onleefbaar maakt. Het is onze wens dat
Asse dit jaar eindelijk kan uitkijken naar
plannen voor een structurele oplossing.
Wij rekenen daarvoor op het gemeentebestuur. De N-VA wil dat al het nodige
wordt gedaan om provincie en gewest
te overtuigen om werk te maken van
een rondweg. Wij willen en zullen als
oppositie daaraan meewerken.

3. Meer mobiliteit: goede
tussentijdse maatregelen
N-VA Asse heeft geen bezwaar dat er in
afwachting van een blijvende oplossing
gezocht wordt naar ingrepen om de
mobiliteitsproblemen te verlichten, en
dat er daarbij geëxperimenteerd wordt
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6. Een mooi Hopmarktproject
De Raad van State in cassatieberoep en
de provincie hebben de eerste bouwaanvragen vernietigd of geweigerd. Het
is onduidelijk wat nu nog de plannen
zijn. Hoe staat het nu met de PPS-overeenkomst, die door verschillende wijzigingen en annexen een onontwarbaar
kluwen is geworden? Vandaar onze
vraag of men niet beter komaf maakt
met deze overeenkomst en weer begint
met een propere lei. En voor het geval
er een nieuw plan in de maak zou zijn,

verwijst de N-VA direct naar haar eerste
wens: betrek er dan de buren en de middenstand bij.

7. Een nettere gemeente
Ondanks het uitbesteden van de huisvuilophaling aan Haviland, waardoor
meer gemeentemensen zouden kunnen
ingezet worden om de boel schoon te
maken, blijven de straten en trottoirs
vuil.

8. Behoud en versterking van het
sociaal weefsel in de
deelgemeenten
Het stond te lezen in de verkiezingsprogramma’s dat in iedere deelgemeente
een gemeenschapslokaal zou komen of
behouden blijven. Wij hopen dat dat
principe ook geldt voor Kobbegem. De
verkoop van het oude schoolgebouw is
geen goede zaak. Van het voorgestelde
alternatief is al op voorhand geweten
dat het veel te klein en navenant veel te
duur zal zijn. De N-VA wil dat de school
gemeentelijke eigendom blijft.

9. Een levendige Markt waar we ﬁer
mogen op zijn
De Markt wordt heraangelegd. De
N-VA hoopt dat met alle betrokkenen
goede afspraken werden gemaakt om er
een harmonisch, gezellig en architectonisch verantwoord geheel van te
maken. De aanleg van een petanquebaan zou de levendigheid nog kunnen
vergroten.
Petanque wordt immers geassocieerd
met leven als God in Frankrijk. Net dát
wat N-VA Asse aan alle Assenaren
wenst: leven als God in Frankrijk, maar
dan in een gezellig Asse met mooie
pleintjes, met vlot verkeer, een Asse
waar naar de inwoners wordt geluisterd
en
met
hun
mening rekening
wordt gehouden,
waar de straten
proper zijn, … dat
is wat wij wensen.

PETER VERBIEST

Jong N-VA in de kroeg
Ook in Asse kan je deelnemen aan onze acties en activiteiten van en voor jongeren. Op vrijdag 6 maart duiken we de
kroeg in. Afspraak om acht uur In Den Bloeyenden Wyngaerdt. Alle jongeren met een gezonde interesse voor politiek zijn bij Jong N-VA welkom. Tussen pot en pint ideeën
uitwisselen en even gezellig samen zitten: dat is de bedoe-

ling van het eerste Jong N-VA-café. De eerste pint is voor
onze rekening!
Interesse in Jong N-VA Asse?
Contacteer ons dan op jongnvaasse@gmail.com of bel
Viktor Rooseleer, tel. 0498 97 67 48.

Autonoom Gemeentebedrijf Asse wordt slecht geleid
In het plan voor de komende jaren van het Autonoom Gemeentebedrijf Asse
(het AGA) staat niet vermeld wat het AGA zeker en vooral wil realiseren. Dan
moet er ook geen rapport worden opgesteld over wat er bereikt is, toch?
Deze al te gemakkelijke manier om te besturen vond de N-VA-fractie echt onfatsoenlijk. Senior Etienne Keymolen formuleerde de kritiek. Hij wees overigens ook op de verschillende taalfouten die in de teksten zaten.
Eén van de prioritaire doelstellingen die Etienne suggereerde, was om efficiënter en kostenverminderend te werken, want maandelijks facturen van nauwelijks 2 euro met de post verzenden zoals nu gebeurt, is niet efficiënt.
Er werden geen oplossingen voorgesteld door de voorzitter van het bedrijf. Of
toch wel! Hij beloofde minder of geen taalfouten.

Wie of wat (de)blokkeert het ringdossier in Asse?
Op de provincieraad van 20 januari
2015 vroeg Asses N-VA-raadslid Joris
Van den Cruijce aan de deputatie van
de provincie Vlaams-Brabant om
meer uitleg te geven bij het uitstel
van de tracékeuze voor de Assese
rondweg door de provincie.
De gedeputeerde verzekerde dat de
provinciale diensten al het mogelijke
doen om het dossier te laten vooruitgaan. Om een geldige beslissing te
nemen, moet evenwel een Milieu-effectenrapport opgesteld worden en
daar knelt het schoentje. In dit MERrapport moeten ook de cijfers van twee
verkeerstellingen opgenomen worden.
Eén telling werd uitgevoerd door het
departement Mobiliteit en Openbare
Werken en een andere door het Agent-
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schap Wegen en Verkeer. Het waren
deze ‘missing links’ die het finaliseren
van het dossier maandenlang blokkeerden. En zoals iedereen weet was
dit departement niet in handen van
een N-VA-minister.
De N-VA heeft er steeds voor gepleit
om een degelijk onderbouwde beslissing te nemen. “We merken in tal van
dossiers dat juridische onzekerheid kan
leiden tot procedures en dus tot nog meer
uitstel. Vandaar dat we er steeds voor gepleit hebben om de procedures correct,
maar met de nodige spoed te doorlopen.”
De N-VA roept dan ook elke fractie in
de gemeente Asse op om hun partijgenoten op Vlaams niveau bij de les
te houden en ervoor te zorgen dat

Pannenkoekenfeest
Gemeentelijke feestzaal Zellik
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het dossier van
de rondweg niet
ondergesneeuwd
geraakt op de
eigen kabinetten.
“De leefbaarheid en
de mobiliteit in
Asse zijn een zorg
JORIS
van alle politieke
VAN DEN CRUIJCE
families”, aldus de
N-VA. “De N-VA
heeft dan ook in de gemeenteraad een oproep gedaan aan de meerderheid om er
samen bij provincie en gewest op aan te
dringen om snel werk te maken van de
aanleg van de rondweg rond Asse. Ook
vanuit de oppositie wil de N-VA daar
positief aan meewerken.”

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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