
Beste burgemeester, 

Beste schepenen, 

Leden van de meerderheid, 

 

Op de vierde dag van het nieuwe jaar mogen wij als vertegenwoordigers van onze inwoners de eed 

afleggen als gemeenteraadslid. Wij hopen als fractie dan ook dat, ondanks jullie absolute 

meerderheid, er ook in de volgende legislatuur plaats zal zijn voor constructieve oppositie. Wij hopen 

dat elk gemeenteraadslid de kans krijgt om zijn of haar mening te uiten, het woord te voeren of 

tussen te komen in een debat. 

Zoals jullie reeds aankondigden, zal 2019 een overgangsjaar worden waarin het bestuur voornamelijk 

nog de geplande investeringen uit het huidige meerjarenplan zal realiseren. Toch zal 2019 ook een 

belangrijk jaar worden, aangezien het meerjarenplan 2020-2025 voor onze gemeente zal moeten 

worden opgemaakt. Ondanks wij als CD&V helaas geen deel uitmaken van de meerderheid willen we 

nu reeds, voor de verschillende beleidsdomeinen, de verantwoordelijke schepenen beleidspunten 

aanreiken om mee te nemen in het beleidsplan. Want zoals we reeds in de aanloop naar de 

verkiezingen lieten merken, willen wij graag constructief meewerken aan de toekomst van onze 

mooie gemeente. 

Burgemeester – Tom Seurs  

 

Toen u in 2017 het burgemeesterschap overnam van Miel Craeghs behield u zijn bevoegdheden 

namelijk: Veiligheid (Politie en Brandweer), Bevolking & burgerzaken, personeelsbeleid en kerkhoven 

en bleef u ook bevoegd voor Ruimtelijke ordening. De bevoegdheid van kerkhoven valt nu weg maar 

in de plaats ontvangt u Kerkfabrieken en de nieuwe bevoegdheden Communicatie & Inspraak en 

Centrumvernieuwing. 

We vinden het raar dat Centrumvernieuwing een bevoegdheid op zich werd maar vermits dit al jaren 

uw stokpaardje is vallen we hier niet echt van achterover. We hopen wel nog steeds dat de volgende 

fases van deze centrumvernieuwing op maat zijn van As.   

Verder kunnen we overal lezen dat communicatie & inspraak voor jullie een zeer belangrijk item is. 

We kunnen dan ook alleen maar hopen dat het niet enkel bij woorden blijft maar er effectief ook 

daden zullen volgen om de communicatie naar en de inspraak van onze inwoners te verbeteren. 

Voor u geven we graag volgende aandachtspunten mee: 

 Er dient snel werk gemaakt te worden van een extra interactief deel van het digitaal loket 

zodat vragen van inwoners snel terecht komen bij bevoegde ambtenaar en schepen en er 

ook op wordt toegezien dat er een antwoord volgt binnen een vooraf bepaalde termijn. 

 Inspraak moet er zijn voor alle burgers maar wij geloven ook in de meerwaarde van de 

gemeentelijke adviesraden en hopen dan ook dat ze in de toekomst meer gaan fungeren als 

raden die adviezen geven en voorstellen doen voor verandering en verbetering. Het is zeer 

belangrijk dat zij als specialisten steeds gehoord worden en er ook iets wordt gedaan met het 

advies. 



 De afgelopen jaren kwam er in vele gemeentes een gemeentelijke commissie ruimtelijke 

ordening (GECORO). Hoog tijd dat er ook in onze gemeente werk gemaakt wordt van deze 

onafhankelijk commissie zodat deze ook een rol in kan spelen in de verdere 

centrumvernieuwing en dat zij kunnen toezien op de haalbaarheid en het nut van bepaalde 

beslissingen.  

Schepen Marc Bergmans 

In deze legislatuur wordt u eerste schepen en behoudt u volgende bevoegdheden: Financiën, Sport 

en Evenementen en krijgt u er de bevoegdheid bij over Toerisme en de Kerkhoven. U was jaren 

schepen voor wijkwerking en we vinden het  zeer spijtig dat we deze bevoegdheid bij geen enkele 

andere schepen meer terugvinden. Wij vinden namelijk dat de verenigingen die zich inzetten voor 

hun wijk een aanspreekpunt nodig hebben om hun problemen en ongemakken te kunnen 

aankaarten. We denken dan aan problemen over het onderhoud van perken en speeltuintjes, advies 

voor de wijkverfraaiingen, ondersteuning bij wijkfeesten, enz. 

Daarnaast reiken we u graag volgende aandachtspunten aan om mee te nemen in het beleidsplan 

2020-2025: 

 Doe een grondige evaluatie van de subsidies aan verenigingen en de werkingskosten van de 

adviesraden en pas aan waar nodig. 

 Het wordt hoog tijd dat het station As eindelijk kan uitbloeien tot een toeristische 

trekpleister. 

 Maak de beeldenroute nog interessanter door de beelden te voorzien van informatie over 

het beeld, de kunstenaar en de route. 

 Onze kerkhoven verdienen een verbetering. Maak ze meer toegankelijker voor 

mindermobielen, voorzie een sterrenweide op beide kerkhoven realiseren en een zorg dat 

ze beiden regelmatig onderhouden worden. 

 De gemeente organiseert regelmatig evenementen in samenwerking met de gemeentelijke 

adviesraden. Wij vragen om deze eens grondig te evalueren en een kosten – baten analyse 

te maken. 

 Het comfort en de belevingskwaliteit van het speel- en sportbos moet verbeterd worden. 

Dit kan door de toegankelijkheid te verhogen, ecologische toiletten te voorzien, lockers te 

plaatsen en bijkomende vuilnisophalingen te voorzien in de zomer. 

 Breidt het sportaanbod voor senioren uit, zorg hierbij tevens voor voldoende stimulatie en 

promotie naar de doelgroep. 

Schepen Nele Steegmans 

Als schepen met de minste ervaring wordt u bevoegd voor Sociale zaken, Welzijn, Senioren en 

Kinderopvang. Het takenpakket dat u krijgt toegewezen heeft dus een uitgesproken sociale basis. 

Ook hier hechten wij veel belang aan de tevredenheid van onze inwoners. Een eerste stap is reeds 

genomen met de opmaak van de inspiratienota, toch zijn we van mening dat er nog vele volgende 

stappen dienen te volgen.  



Net zoals onze inwoners hopen wij ook dat de werking van de buitenschoolse kinderopvang hoog op 
jullie prioriteitenlijst komt te staan. Een uitbreiding van het aantal opvangplaatsen en een 
optimalisatie van de werking dringt zich namelijk op.  

 

Voor u geven we graag volgende aandachtspunten mee voor het beleidsplan 2020-2025: 

 Geef de nodige aandacht aan het personeelsbestand van de buitenschoolse opvang. Trek 

voldoende en gekwalificeerd personeel aan en werk aan oplossingen voor het hoge 

personeelsverloop. 

 Stap af van de “1 op 14-regeling” omtrent het inzetten van begeleiding. Inclusieve opvang is 

niet mogelijk met een minimum aan begeleiding. Stap af van dit absolute minimum zeker in 

tijden dat kinderen steeds meer een rugzak hebben. Zowel de kinderen met als zonder 

specifieke zorgbehoeften verdienen de nodige aandacht zonder dat de draagkracht van de 

begeleiding in het gedrang komt. 

 Ook het digitale systeem verdient een grondige evaluatie. Veel frustraties van inwoners 

omtrent het inschrijvingssysteem, de voorrangsregels en het boetesysteem kunnen simpel 

opgelost worden door in dialoog te gaan met de ouders. 

 Zorg dat alle kinderen die in onze gemeente naar school gelijke kansen hebben op vlak van 

huiswerkbegeleiding en aansluitende opvang. Richt je niet enkel op de gemeenteschool om 

deze naschoolse activiteiten te organiseren en te voorzien van vervoer maar doe hetzelfde 

voor de twee andere lagere scholen.  

 Denk verder na over mogelijkheden in het voorzien van korte opvang en gelijke kansen voor 

al de kinderen van As. Werk samen met Vlaamse organisaties om projecten zoals 

“Sportsnack” op te starten met alle drie de lagere scholen. Dit verhoogt niet enkel de 

draagkracht van de opvang zelf, maar biedt ook al de kinderen van As de mogelijkheid om op 

een gezonde en verantwoorde manier te bewegen.  

Naast onze kinderen verdienen zeker ook onze senioren de nodige aandacht 

 Neem de nodige acties om de eenzaamheid en het isolement van de senioren tegen te 

gaan. Verschillende verengingen zetten zich al op een positieve manier in voor onze senioren 

maar wij zijn ervan overtuigd dat zij nog meer ondersteuning van de gemeente kunnen 

gebruiken. Zet dan ook vol in op buurtwerkingen en verenigingen die hier werk van maken.  

 Ga in dialoog met onze senioren en tracht zo om hun noden meer in kaart te brengen. Wat 

hebben zij nodig op vlak van communicatie, ontmoetingsmomenten en locaties, 

opleidingsmomenten omtrent digitalisering, mantelzorg, woonvestiging,…  Laat dit dienen 

als basis voor het beleidsplan en kom zo effectief tegemoet aan hun noden. 

Schepen Bjorn Ulenaers 

Als jongste schepen bent u deze legislatuur opnieuw bevoegd voor het Jeugdbeleid, Onderwijs en 

Leefmilieu. Daarnaast krijgt u ook het woonbeleid en de bibliotheek onder uw bevoegdheid.  

Het mooiste compliment dat je een bestuur kan geven is dat je als inwoner trots bent op je 

gemeente. Ook wij zijn best trots om in As te mogen wonen, maar wij zijn ons er wel van bewust dat 



dit niet voor iedereen geldt en er zeker nog vele werkpunten zijn. Wij zijn van mening dat iedere 

inwoner van As en Niel-bij-As trots mag zijn op zijn wijk of gemeente. Onze doelstelling is dan ook dat 

iedereen de kans krijgt om in onze gemeente te mogen en kunnen wonen op maat van zijn 

behoeften. 

Voor u geven we graag volgende aandachtspunten mee voor het beleidsplan 2020-2025: 

 Afval is voor elke gemeente een belangrijke uitdaging. Wij stellen dan ook voor om te kiezen 

voor een optimaal afvalbeleid waarbij er bij Limburg.net op aangedrongen wordt het 

systeem te herbekijken en maximaal in te zetten op het sanctioneren van de vervuiler en het 

belonen van de recycleerder. Treedt streng op tegen sluikstorters en voorzie meer 

middelden in de strijd tegen het zwerfvuil. 

 Ook onze jeugd en jeugdverenigingen dienen voldoende aandacht in het nieuwe 

meerjarenplan te krijgen. Het bestaande subsidiereglement voor jeugdverenigingen 

verdient een grondige evaluatie. Leden van een jeugdvereniging steken zelf al veel van hun 

vrije tijd in hun eigen jeugdvereniging, hen verplichten om ook nog te helpen op activiteiten 

van de jeugdraad om subsidie te krijgen gaat een brug te ver. 

 Verschillende omliggende steden en gemeentes vinden het hun taak om jeugdverenigingen 

maximaal te ondersteunen in hun infrastructuur. Subsidies tot 95% van de totale 

infrastructuurkosten worden uitgereikt aan de jeugdverenigingen die voldoen aan de 

voorop gelegde eisen. Waarom kan dit ook niet in onze gemeente? Op die manier kunnen de 

verenigingen hun financiële middelen maximaal inzetten op hun dagdagelijkse werking. 

 Geef de jeugd de nodige kansen om zelfstandig een volwaardige jeugdhuiswerking op te 

starten. 

Schepen Jo Santermans 

Last but not least, schepen Santermans, behoudt de bevoegdheid over Openbare werken, Mobiliteit 

& verkeersveiligheid, Economie en Gebouwen en krijgt Cultuur erbij als nieuwe bevoegdheid. Als we 

de pers mogen geloven zal met name het beleidsthema ‘Mobiliteit en Verkeersveiligheid’ hoog op 

jullie agenda staan. We zijn het er uiteraard mee eens dat het hoog tijd wordt om de 

verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren, maar stellen ons dan ook onmiddellijk de vraag 

waarom hier in de afgelopen 2 legislaturen niet meer aandacht aan werd besteed. 

U willen we graag volgende aandachtpunten meegeven voor het beleidsplan 2020-2025: 

 Werk samen met de schepen voor communicatie een stappenplan uit om te volgen bij 

wegwerkzaamheden. Dit om de hinder voor de bewoners en omwonenden tot een 

minimum te beperken. 

 Een efficiënt onderhoudsplan voor al onze wijken dringt zich op, voor ons is hierbij iedere 

wijk even belangrijk en heeft elke inwoner recht op een wijk om trots op te zijn. 

 We merken helaas op dat onze eigen Technische Dienst steeds meer wordt ingezet voor 

logistiek activiteiten van de uitleendienst en dat er steeds minder tijd is voor het uitvoeren 

van de hoofdtaak. Wij stellen dan ook voor om de eigen kennis binnen de technische dienst 

optimaal te benutten. 

 De huidige verkeersproblematiek is een thema dat leeft in onze gemeente. Ook in onze 

dorpskernen merken we dat de auto steeds prominenter aanwezig is. Dit terwijl een 



dorpscentrum een plaats zou moeten zijn waar net wonen en verblijven moet domineren en 

waar de verkeersfunctie een ondergeschikte rol moet krijgen.  

 Hoog tijd om resoluut de kaart van de langzame weggebruiker te trekken en het ongewenst 

doorgaand (vracht-) verkeer te mijden uit onze centra en woonstraten. Richt de openbare 

ruimte in zodat ze maximaal toegankelijk is voor de langzame weggebruiker en ze de nodige 

beperkingen oplegt voor het gemotoriseerd verkeer, zorg voor een inrichting die afgestemd 

is op de gewenste snelheid. Creëer autovrije schoolzones door bijvoorbeeld het voorzien van 

fietsstraten. 

 Zet samen met de lagere scholen in onze gemeente verkeersveiligheidsacties op touw en 

maak voor elke school een degelijk schoolvervoersplan op. 

 Rust de bushaltes in onze gemeente uit als volwaardige mobiliteitspunten, voorzie in 

comfortabele schuilaccomodatie, voorzie in voldoende fietsstallingen en maak alle haltes 

toegankelijk voor mindervaliden. 

 Trek de kaart van de langzame weggebruiker! 

o Promoot het fietsgebruik bij onze inwoners door mee te stappen in een 

deelfietsensysteem. 

o Realiseer meer trage wegen en binnendoorroutes naar de verschillende functies in 

onze gemeente. 

o Maak een globaal fiets- en voetpadenplan op voor de (her-)aanleg en het gericht 

onderhoud van alle fiets- voetpaden in onze gemeente. 

 Richt een mobiliteits- en toegankelijkheidscommissie op om het nodige deskundig advies te 

geven bij lopende mobiliteitsdossiers maar ook om de vragen van de bewoners verder te 

onderzoeken. 

 

We zijn er ons als fractie in oppositie van bewust dat jullie de mogelijkheid hebben om dit volledig 

langs jullie neer te leggen en ons op onze honger te laten. We hoorden de burgemeester de 

afgelopen maanden regelmatig zeggen dat samenwerking en wederzijds respect belangrijk zijn om 

samen werk te maken van een nog beter draaiende gemeente. Mede om die reden hebben we het 

geloof dat er bij de opmaak van het meerjarenplan rekening wordt gehouden met verschillende van 

onze bemerkingen. 

Wij hopen dan ook dat jullie dit niet zien als onnodige kritiek maar als een bewijs dat we de komende 

legislatuur garant willen staan voor constructieve oppositie.  We zullen uiteraard het meerjarenplan 

en de beleidskeuzes op de voet volgen en waar nodig vanuit onze stoel proberen bij te sturen. 

Vanwege CD&V gemeenteraadsfractie 

Anja Smets, Jan Baeten, Valeer Hoogmartens en Ben Knoops 

 

 


