
Beste burgemeester, 
Beste schepenen, 
Leden van de meerderheid, 

 

Vandaag zitten we samen om de meerjarenplanning voor onze gemeente voor de periode 2020-2025 
te bespreken. Het plan dat voorligt is jullie ‘eindwerk’ na een jaar van studeren en het analyseren van 
de behoeftes van onze inwoners. Ook wij als CD&V-fractie hebben jullie tijdens de 
installatievergadering een uitgebreide nieuwjaarsbrief bezorgd met onze wensen en 
aandachtspunten voor dit meerjarenplan op basis van ons verkiezingsprogramma. 

We hebben dan ook met de nodige trots mogen vaststellen dat enkele van onze actiepunten effectief 
zijn opgenomen in de meerjarenplanning. Jullie mogen dan ook zeker op onze medewerking rekenen 
bij het effectief realiseren van deze actiepunten, hetgeen echter niet uitsluit dat wij ook deze punten 
kritisch zullen bekijken en zullen vragen om bijsturing indien we dit nodig achten.   

Jammer genoeg moeten wij, samen met onze inwoners vaststellen, dat ondanks de ronkende 
verkiezingsbeloftes van de meerderheid, het overgrote deel van het beleid ongewijzigd wordt 
verdergezet. De centrumvernieuwing blijft het paradepaardje en slokt de grootste hap uit het budget 
op, dit ondanks de duidelijke wens van onze inwoners om ook vol in te zetten op de andere 
beleidsthema’s. De beleidsdoelstellingen die als prioritair bestempeld worden, hebben dan ook alle 
drie met de centrumvernieuwing te maken. De overige doelstellingen blijven jammer genoeg steken 
in vage actieplannen en acties. Het meerjarenplan ontbreekt in onze ogen dan ook duidelijk aan 
concrete draagkracht. Een gemiste kans.  

Ook op financieel vlak kunnen wij niet akkoord gaan met voorliggende meerjarenplanning. Ondanks 
de bijkomende toelage van Vlaanderen van 1,77 miljoen euro, worden er bijkomende leningen 
afgesloten van 2,4 miljoen euro. Hierdoor zal er op het einde van de bestuursperiode een financiële 
schuld zijn van meer dan 1,9 miljoen euro. Wij waren er nochtans van overtuigd, zo lazen we alvast in 
een opiniestuk van onze burgemeester, dat het bestuur van de gemeente As de ambitie had een 
voorbeeld te zijn voor de grotere steden en gemeenten omtrent het financieel beheer. Wij zijn alvast 
een illusie armer. 

Tot slot blikken we voor de verschillende beleidsdomeinen met de betrokken schepen nog even 
terug op de inhoud van de meerjarenplanning. 

  



 

Burgemeester – Tom Seurs  
 
Met het voorliggend meerjarenplan wordt het ons heel duidelijk waarom de centrumvernieuwing 
een bevoegdheid op zich werd. Daar waar we steeds hebben aangegeven bij deze 
centrumvernieuwing rekening te houden met de schaalgrootte van onze gemeente, worden de 
grootste budgetten uit het meerjarenplan gebruikt om dit prestigeproject te realiseren. Ondanks dat 
de verkoop van de appartementen in het centrum alles behalve vlot verloopt, en het nog maar 
afwachten is of er überhaupt ooit zal begonnen worden aan de volgende fases van de 
centrumvernieuwing, bent u zelfs bereid het uithangbord ‘Schuldenvrij’, waar u zo graag mee 
uitpakte, langs zich neer te leggen.  

Wel zijn we verheugd vast te stellen dat er in het meerjarenplan ook wordt ingezet op een 
verbeterde communicatie en inspraak van de bevolking. We zijn dan ook benieuwd naar de concrete 
stappen die hierin genomen zullen worden.   

Onderstaand vatten we onze opmerkingen omtrent uw beleidsdomeinen binnen het meerjarenplan 
nog even samen: 

• We kijken alvast uit naar de uitwerking van het digitaal loket en de klantvriendelijke, snelle 
en vooral efficiënte dienstverlening die jullie onze inwoners beloven. We hopen dan ook dat 
klachten en opmerkingen van onze inwoners op een transparante manier behandeld zullen 
worden.  

• In 2020 wil u de ‘App van As’ introduceren. Wij hopen alvast niet dat de mogelijkheden van 
deze app beperkt zullen blijven tot het eerder beperkte aanbod dat S-Lim heeft uitgewerkt. 
Durf dan ook bijkomend te investeren in functionaliteiten die ook een meerwaarde zullen 
zijn voor de toeristen en bezoekers van onze gemeente. 

• In kader van inspraak en participatie wordt de rol van de adviesraden in dit meerjarenplan 
nogmaals benadrukt. Tevens wordt gesteld dat de klassieke adviesradenstructuur en de 
veelheid aan ‘adviesraden’ moet worden geanalyseerd en moet evolueren naar een 
moderne manier van participatie. Wel raar dan dat er niets gedaan wordt met de terechte 
opmerkingen van de jeugdraad op dit meerjarenplan. 

• We juichen alvast toe dat er begin 2020 een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 
(GECORO) zal worden aangesteld om deskundig advies te geven op de ruimtelijk ordening 
binnen onze gemeente. We hopen dan ook dat de samenstelling op die manier gebeurt dat 
deze experten een onafhankelijk en onpartijdig advies kunnen geven. 

• Aan onze vraag om een actievere wijkwerking op poten te stellen, wordt invulling gegeven 
door de actie om jaarlijks ten minste 1 actie per buurt of wijk te organiseren of te 
ondersteunen. Het beperkte budget dat hier tegenover gesteld wordt, laat ons echter niet 
echt hopen op grootse dingen. 

• Inspraak en participatie zijn tevens belangrijke kernwoorden in het meerjarenplan. Wij 
kunnen dit uiteraard enkel toejuichen! We hopen dan ook dat de voorgestelde acties 
effectief uitgevoerd zullen worden en er dan ook iets gedaan wordt met de ontvangen 
inspraak. 

  



Schepen Marc Bergmans 

Op vlak van toerisme wordt er binnen het meerjarenplan volop ingezet op de ontwikkeling van de 
omgeving rond het station als toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Wij kunnen deze 
beslissing enkel toejuichen.  Wij vinden het dan ook hoog tijd dat het station van As eindelijk kan 
uitbloeien tot een toeristische trekpleister. Aangezien de geplande uitgaves omtrent de inrichting 
van deze site pas in 2023 voorzien zijn, vrezen wij er echter voor dat er ook deze legislatuur weer 
niets van in huis zal komen. Hopelijk is deze vrees onterecht. 

Ook wordt er in het meerjarenplan opnieuw beloofd dat er een visie zal uitgewerkt worden voor 
beide begraafplaatsen binnen de gemeente, dit met het oog op de toekomst. Een belofte die reeds in 
het verleden gemaakt werd. We hopen dan ook dat het dit keer niet bij een visie blijft, want onze 
begraafplaatsen liggen er momenteel maar triestig bij. We hopen dat er in deze vernieuwing ook 
ruimte zal zijn voor de beloofde sterrenweide en dat ook de toegankelijkheid zal verbeteren. 

Verder willen we ook u onze opmerkingen op het meerjarenplan omtrent de beleidsdomeinen 
binnen uw bevoegdheid niet besparen:  

• Omtrent de beeldenroute worden er geen bijkomende acties opgenomen in het 
meerjarenplan. We stellen dan ook voor om ook de beeldenroute, samen met de overige 
toeristische trekpleisters in onze gemeente, ook aan bod te laten komen in de ‘App van As’. 
Op basis van deze app zou het mogelijk zijn om bezoekers van onze gemeente het toeristisch 
aanbod op een interactieve manier te kunnen beleven. 

• Als bruisende gemeente zal onze gemeente jaarlijkse meerdere evenementen blijven 
organiseren, al dan niet in samenwerking met de gemeentelijk vrijetijdsdiensten. We zijn 
uiteraard niet tegen deze evenementen, maar hopen wel dat elk evenement na afloop 
grondig geëvalueerd zal worden en er een eerlijke kosten-batenanalyse zal opgemaakt 
worden.  

• Het aanbod in het speel- en sportbos en de wijkspeeltuintjes zal jaarlijks uitgebreid worden 
met minstens één nieuwe constructie in kader van risicovol spelen in openlucht. In kader van 
het verhogen van het comfort en de belevingskwaliteit van het speel- en sportbos worden 
er helaas geen bijkomende acties ondernomen. Zo wordt er geen gehoor gegeven aan onze 
voorstellen voor het verbeteren van de toegankelijkheid en het plaatsen van lockers en 
ecologische toiletten. 

• Om zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente aan te zetten tot sporten zal er een 
kwalitatief laagdrempelig sportaanbod aangeboden worden aan alle leeftijdscategorieën. We 
hopen hierbij dat voornamelijk het sportaanbod voor senioren verder zal uitgewerkt 
worden, en dat er tevens voldoende stimulatie en promotie wordt voorzien naar deze 
doelgroep. 

 

Schepen Nele Steegmans 

Wij zijn blij te mogen lezen dat een ‘kwaliteitsvolle kinderopvang voor baby’s en peuters’ en ‘een 
buitenschoolse opvang, in samenwerking met alle partners, afgestemd op de leefwereld van 
kinderen met het oog op een goede combinatie arbeid-gezin’ belangrijke aandachtspunten zijn voor 



onze gemeente. Wel betreuren wel te moeten lezen dat er in onze gemeente geen behoefte is aan 
extra plaatsen voor kinderopvang, terwijl de problematiek van de wachtlijsten algemeen gekend is.  

Daarnaast kunnen we het alleen maar met jullie eens zijn dat jullie stellen dat de huidige werking van 
de buitenschoolse kinderopvang grondig geëvalueerd moet worden en er een duidelijke behoefte is 
aan voldoende en gekwalificeerd personeel. De keuze om ook hier ‘vlinders’ en vrijwilligers te zoeken 
om deze taken op zich te nemen lijkt ons echter eerder een utopie dan realiteit.  Wij zijn er alvast van 
overtuigd dat een gebalanceerde werkdruk in combinatie met duidelijke communicatie naar het 
personeel toe, zal leiden voor een aangenamere werksfeer, waardoor ook de negatieve tendens van 
het hoge personeelsverloop wordt aangepakt. 

Helaas moeten we ook vaststellen dat er te weinig politieke moed is om af te stappen van de “1 op 
14-regeling” omtrent het inzetten van begeleiding binnen de kinderopvang. Inclusieve opvang is niet 
mogelijk met een minimum aan begeleiding,  zeker niet in tijden dat kinderen steeds meer een 
‘rugzak’ meedragen. Zowel de kinderen met als zonder specifieke zorgbehoeften verdienen de 
nodige aandacht zonder dat de draagkracht van de begeleiding in het gedrang komt. 

Ook voor de andere beleidsdomeinen onder uw bevoegdheid hebben we nog enkele 
aandachtspunten opgesomd: 

• Als reactie tegen het ontbreken van een armoedebestrijdingsplan in onze gemeente, werd 
door de gemeente beloofd om een ambtenaar aan te stellen die zich voltijds op deze 
problematiek zou kunnen toespitsen. Helaas vinden wij hiervan in de meerjarenplanning 
niets van terug. 

• Naast de personeelswerking verdient ook het digitale systeem van de buitenschoolse 
kinderopvang 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.  

• Helaas moeten we vaststellen dat onze oproep om voor alle kinderen van onze gemeente 
huiswerkbegeleiding en aansluitende opvang te voorzien onbeantwoord blijft. Net zoals bij 
het voorzien van gezonde snacks, wordt er de focus hierbij gelegd op de Gemeentelijke 
Basisschool, terwijl er toch drie lagere scholen zijn in onze gemeente?  

• We mogen vaststellen dat er in het meerjarenplan ook voldoende aandacht gaat naar een 
integraal ouderenbeleid. We kunnen het alleen maar aanmoedigen dat er maatregelen 
getroffen worden om de eenzaamheid en het isolement van de senioren tegen te gaan. 
Helaas moeten we wel vaststellen dat de geplande investeringen voor senioren 10 keer lager 
liggen dan de geplande investeringen voor de jongeren. Dit terwijl onze senioren (23,7%) een 
groter deel van onze bevolking uitmaken dan de jongeren (22,4%). In onze ogen een 
onaanvaardbaar gegeven.  

  



Schepen Bjorn Ulenaers 

De nieuwe bibliotheek, waar u als schepen bevoegd voor bent, zal volgens het meerjarenplan 
uitgewerkt worden tot de ontmoetingsplek bij uitstek in onze gemeente. Kosten noch moeite worden 
gespaard om de bibliotheek aantrekkelijk te maken. Zo wordt er ingezet op een laagdrempelige 
toegang en klantvriendelijkheid en zullen zelfs de openingsuren verruimd worden. Echter staat hier 
budgetmatig geen bijkomend personeel tegenover en wil men ook hier op zoek naar vrijwilligers. 
Tevens wordt er tegen 2021 zelfs een vrijetijdsbalie ingericht in onze bibliotheek en zullen er ook 
activiteiten georganiseerd worden door de vrijetijdsdiensten. We hopen dan ook dat hierdoor de 
bezetting van de vrijetijdscampus niet nog verder zal afnemen.  

Het meerjarenplan voorziet ook een groot aantal investeringen inzake het jeugdbeleid. Zo wordt er 
meer in jeugd geïnvesteerd dan in elke andere doelgroep binnen onze gemeente. Uiteraard staan wij 
achter de investering in onze jeugd, maar willen ook zeker de andere doelgroepen niet vergeten. 
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat het merendeel van de investeringen in het jeugdbeleid 
zich richten tot de doelgroep van de 3 tot 15-jarigen. Voor jongeren die buiten deze leeftijdscategorie 
vallen, lijkt er weinig tot geen plaats binnen het meerjarenplan.  

Ook op de overige acties binnen jouw beleidsdomeinen hebben we een kritische blik geworpen: 

• Er wordt binnen het meerjarenplan gesteld dat er stevig ingezet zal worden op de 
afvalproblematiek in onze gemeente. Echter vinden wij het plan te kort komen in het 
invoeren van een optimaal afvalbeleid waarbij er maximaal ingezet wordt op het 
sanctioneren van de vervuiler en het belonen van de recycleerder. 

• Samen met u hopen we dat het plaatsen van de verplaatsbare camera tegen sluikstorters 
een effectief middel zal zijn om het sluikstorten tegen te gaan. 

• Op vlak van onderwijs worden er verschillende acties opgenomen in het meerjarenplan om 
de leerkansen van alle inwoners te vergroten en te verrijken. Zo wordt er volop ingezet op de 
ontwikkeling en de gezondheid van de kinderen en wordt er ook aandacht besteed aan de 
naschoolse activiteiten. Dat hierbij de focus voornamelijk ligt op de eigen gemeentelijke 
basisschool, is een gemiste kans. Je kan dan ook pas echt spreken van een flankerend 
onderwijsbeleid mochten de opgenomen acties ook voor de twee andere basisscholen in 
onze gemeente uitgerold worden. 

• We kunnen enkel bevestigen dat het Asserse verenigingsleven de drijvende kracht is in het 
behoud van een hechte en duurzame gemeenschap. We hopen dan ook dat de 
dienstverlening naar hen toe efficiënter zal verlopen en de beschikbare reglementen 
vereenvoudigd zullen worden.  

• Met de jeugdraad beschikt u als schepen over een dynamisch team van jongeren die u te 
gepasten tijde advies zal geven over uw beleidsbeslissingen. Wij vinden het dan ook jammer 
dat u in kader van dit meerjarenplan niets doet met de opmerkingen die door hun 
aangereikt werden. 

• Ook in dit meerjarenplan is er geen ruimte meer voor een volwaardige jeugdhuiswerking. 
Met het verhuren van de zaal in functie van verjaardagsfeestjes, wordt helaas niet tegemoet 
gekomen aan de wensen van de jongeren. 



• Binnen het meerjarenplan wordt duurzaamheid en ecologisch leven verankert over alle 
diensten heen en wordt er gestreefd naar een kleinere voetafdruk voor elke inwoner. De 
acties en budgetten die hier tegen over staan, beloven echter geen grote aanpassingen. 

Schepen Jo Santermans 

Als we de media bij aanvang van de huidige legislatuur mochten geloven, zou het beleidsthema 
‘Mobiliteit en Verkeersveiligheid’ boven aan jullie agenda staan. Het doornemen van het 
meerjarenplan leert ons echter dat ook dit belangrijke thema aan de kant is moeten schuiven voor de 
centrumvernieuwing. Zo worden er van de 87 oorspronkelijke acties uit het mobiliteitsplan er maar 
enkele weerhouden in het meerjarenplan.  

We vinden het positief dat het beleid eindelijk wil overgaan tot het verfraaien van de verschillende 
wijken in onze gemeente. We hopen er dan ook voor dat de globale visie hieromtrent op korte 
termijn kan opgemaakt worden en dat er aansluitend onmiddellijk gestart kan worden met de 
uitvoering er van en dat dit niet opnieuw jaren vertraging op loopt. 

Tot slot bezorgen we ook u graag onze opmerkingen op het meerjarenplan omtrent de 
beleidsdomeinen binnen uw bevoegdheid: 

• De huidige verkeersproblematiek is een thema dat leeft in onze gemeente. Ook in onze 
dorpskernen merken we dat de auto en het overige gemotoriseerd verkeer 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. Wij missen in het meerjarenplan dan ook de wil om het ongewenst doorgaand 
(vracht-) verkeer op korte termijn te mijden uit onze centra en woonstraten. 
Met enkel te voorzien in een fietscirculatieplan, zal deze problematiek niet verdwijnen. 

• In kader van de centrumvernieuwing worden er zowel wegenis- als rioleringswerken 
gepland. Ons lijkt het dan ook logisch om deze werkzaamheden te bundelen en zo de hinder 
voor de omwonenden tot een minimum te beperken.  

• Wij stellen tevreden vast dat er gehoor is gegeven aan ons voorstel om opnieuw maximaal 
gebruik te maken van snelheidsinformatieborden. We hopen dan ook dat er een globaal 
plan opgemaakt wordt voor het inzetten van deze borden. Daarnaast hopen we ook dat de 
borden niet enkel op een educatieve manier worden ingezet, maar dat ze ook gebruikt 
worden om verkeersgegevens te verzamelen, die naderhand gebruikt kunnen worden bij het 
lokaliseren van probleemsituaties. 

• Het is een positief gegeven dat fietsknelpunten binnen de gemeente zullen worden 
opgespoord, oversteekplaatsen geoptimaliseerd worden en verkeersremmers zullen worden 
aangelegd. Wij stellen bij de effectieve uitwerking van deze actie voor om hiervoor eerst een 
gebiedsdekkende knelpunten- en actiepuntenkaart op te maken om vervolgens over te gaan 
tot een systematisch en uniforme wegwerking van deze knelpunten.  

• Om de verkeersveiligheid aan de schoolpoort te verhogen zullen er schoolstraten ingevoerd 
worden. Hiermee wordt het verkeersveiligheidsprobleem echter niet bij zijn oorzaak 
aangepakt. We stellen dan ook voor om verder te blijven inzetten op sensibilisering van de 
ouders en kinderen en het fietsgebruik verder te promoten. 



• Met de invoer van de vervoersregio’s zal het openbaar vervoer aanbod in onze gemeente er 
naar de toekomst toe zeker niet op vooruit gaan. Meer nog, men mag zelfs verwachten dat 
dat het aantal bushaltes in onze gemeente verder zal afnemen. Wij stellen dan ook voor om 
de belangrijkste bushaltes in onze gemeente proactief uit te rusten als volwaardige 
mobiliteitspunten. Waarbij ze voorzien zijn van comfortabele schuilaccomodatie, voldoende 
fietsstallingen en ze toegankelijk zijn ingericht. 

• Het cultuuraanbod in onze gemeente is reeds vandaag de dag beperkt. Met het voorliggende 
meerjarenplan zien wij hier jammer genoeg niet veel aan veranderen. 

• In de volgende fase van de centrumvernieuwing zal er bijkomende handelsruimte voorzien 
worden in onze gemeente, dit terwijl er nog verschillende handelspanden leeg staan in beide 
centra en de concurrentie voor de lokale handelaars met de grote ketens moordend is. Wij 
vinden dan ook dat het uw taak is om het belang van onze lokale handelaars te verdedigen in 
de verdere invulling van ons centrum. 

 

Zoals jullie kunnen afleiden uit bovenstaande toelichting, kunnen wij niet akkoord gaan met de 
meerjarenplanning zoals deze vandaag voorligt. Ondanks het pleidooi van de burgemeester tijdens 
de installatievergadering om beter samen te werken over de partijgrenzen heen, vinden wij niet dat 
we de kans hebben gehad om volwaardig mee te werken aan dit meerjarenplan.  

Zoals eerder gesteld kunnen we inderdaad niet ontkennen dat ook bepaalde punten uit ons 
verkiezingsprogramma werden opgenomen in de meerjarenplanning. We hopen dan ook dat we bij 
de toekomstige uitwerking van deze acties de nodige inspraak kunnen en mogen leveren, om zo tot 
een globaal gedragen geheel te komen.  

Verder hopen wij dat we met deze brief opnieuw hebben kunnen benadrukken dat we ook in deze 
legislatuur garant willen staan voor constructieve oppositie. We zullen het meerjarenplan en de 
beleidskeuzes dan ook op de voet blijven volgen en zullen waar nodig proberen bij te sturen. 

 

 

Met warme groet, 

 

Vanwege de CD&V gemeenteraadsfractie 

Anja Smets, Jan Baeten, Valeer Hoogmartens en Ben Knoops 

 

 


