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Op zondag 14 juli organiseerde onze CD&V-afdeling voor al onze  
actieve leden een gezellige familiedag.
Meer tekst en beeld op pagina 8!

Op donderdag 20 juni werden CD&V-leden Mevrouw Gabrielle Tem-
merman-De Savoye en De heer Luc Nijs door het Assers gemeente-
bestuur in de bloemetjes gezet voor hun verdienstelijke prestaties 
als gewezen schepen en gewezen gemeenteraadslid.
Lees het hier, op pagina 4!

Woordje van de 
voorzitter
Na een prachtige zomer is de herfst 
weer in het land. De bladeren vallen, de 
beestjes hamsteren voedsel om aan hun 
winterslaap te beginnen. Wij lijden ech-
ter niet aan najaarsmoeheid en blijven 
de gemeentelijke activiteiten dus op de 
voet volgen!
In ons bestuur hebben we een kleine 
wijziging doorgevoerd. Zo heeft Eti-
enne Houben het secretariaat overge-
nomen van Jan Baeten, zodat hij zich 
als voorzitter volledig kan toespitsen op 
het reilen en zeilen van onze jonge-
renafdeling. Via deze weg willen we 
Etienne alvast welkom heten in het be-
stuur, maar willen we Jan ook bedanken 
voor het geleverde werk. 
In deze laatste uitgave van 2013 blikken 
we graag terug op wat wij in de afgelo-
pen gemeenteraden hebben vastgesteld 
en zelf  hebben voorgesteld. Ook zetten 
we de recent gehuldigde ere-schepenen 
van onze partij in the picture. 
Samen met Mevr. Temmerman-De 
Savoye blikken we in deze editie terug 
op haar politieke carrière. 
Volgende keer is ere-schepen Luc Nijs 
aan het woord. 
Alvast veel leesgenot!

Luc Budenaers
Voorzitter CD&V AS/

Niel-bij-As
luc.budenaers@

gmail.com

Een terugblik 
op onze 
gezellige 
familiedag

Onze ere-schepenen
in the picture!
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Gabrielle Temmerman-De Savoye, 
een terugblik op een politieke carrière

In deze uitgave van ons ma-
gazine blikken we samen met 
Mevrouw Temmerman-De 
Savoye uitgebreid terug op haar 
politieke carrière. Zij was sche-
pen van de gemeente As tussen 
januari 1977 en april 1983, en 
gemeenteraadslid tussen april 
1983 en januari 1989.

Het herfstzonnetje schijnt aangenaam 
binnen in hun villa in de Smeetsbergs-
traat. Via grote ramen kijken we uit 
op een ruime tuin. Voor ons zitten 
Mijnheer en Mevrouw Temmerman-
De Savoye, twee kranige tachtigers in 
blakende gezondheid en de vriendelijk-
heid zelve. Terwijl haar man een flesje 
champagne kraakt, blikken we met me-
vrouw Temmerman-De Savoye terug 
op haar politieke carrière.

- Hoe bent u in As terecht gekomen?
Ik was de oudste in een gezin van 12 
kinderen en woonde in Herzele in 
Oost-Vlaanderen. Na mijn huwelijk 
woonde ik met mijn echtgenoot ruim 
9 jaar in Afrika, een prachtige fase in 
ons leven. Toen Burundi onafhankelijk 
werd, verhuisden we terug naar België. 

Mijn echtgenoot ging werken bij Ford 
Genk en we woonden achtereenvol-
gens in Zutendaal, Niel-bij-As en 
Genk-Centrum om daarna definitief  
terug naar Niel-bij-As te verhuizen. 
Toen was Niel nog een autonome 
gemeente, met Albert van Nooten als 
laatste burgemeester.

- Hoe bent u in de politiek terecht 
gekomen?
Toen we in Genk woonden, werkte 
ik in de toenmalige CVP samen met 
figuren als gewezen parlementair Luc 
Dhoore en oud-gouverneur Louis 

Roppe. Je kan stellen dat ik in deze 
mooie periode de politieke microbe te 
pakken kreeg. Toen we terug naar Niel 
verhuisden werd ik al snel opgevist 
door de lokale CVP-afdeling. Bij de 
verkiezingen van 1976 ben ik dan voor 
de eerste keer opgekomen en met suc-
ces. In 1977 werd ik, onder leiding van 
burgemeester Jorissen, de eerste sche-
pen van Welzijn en Burgerlijke stand 
van de eengemaakte gemeente As. (As 
en Niel fuseerden in 1977 n.v.d.r.). Bij 
de volgende verkiezingen in 1983 liep 
het jammer genoeg grondig mis voor 
de CVP. Lijst Truyen vormde samen 
met de socialisten de nieuwe meerder-
heid en de CVP werd in de oppositie 
geduwd. Dat waren mijn laatste 6 jaren 
als gemeenteraadslid. Harde oppositie 
voeren was niet mijn ding, zomaar 
tegen stemmen terwijl het ‘iets goed’ 
voor de mensen was, zat me altijd erg 
hoog. Bij de verkiezing van 1989 ben 
ik dan ook niet meer opgekomen, maar 
bleef  ik wel hard werken in het partij-
bestuur. Natuurlijk ben ik vandaag nog 
altijd een hevige supporter van CD&V, 
zowel lokaal als nationaal.

- Wat was uw grootste politieke ont-
goocheling?
“Mijn korte politieke carrière was 
vooral een leerrijke en aangename tijd. 

Mevr. Temmerman tijdens één van 
de door haar voltrokken huwelijken. 

Mevr. Temmerman samen met Dhr. Nijs, toenmalig veldwachter (links) 
en Dhr. Volbracht, toenmalig ambtenaar.
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Toch heb ik nare herinneringen aan 
de politieke beslissing die ik zelf  mee 
genomen heb om een nieuwe gemeen-
teschool in Niel te bouwen. Ondanks 
de zware tegenstand van de toenmalige 
‘Lijst Truyen’-fractie, heeft de toenmali-
ge CVP-meerderheid de knoop door-
gehakt voor de bouw van de nieuwe 
moderne school. Toch was het diezelf-
de Jos Truyen, eerst nog radicaal tegen 
de bouw van de school, die als nieuwe 
burgemeester de school heeft mogen 
inhuldigen. Onder leiding van Mevr. 
Libbrecht bouwde de school al van in 
het begin een zeer goede reputatie uit. 
Een reputatie die ze vandaag nog altijd 
staande houdt. Het feit dat de school 
nog altijd zeer succesvol is en stilletjes-
aan zelfs te klein wordt, doet me dan 
toch plezier!

- Volgt u de politieke actualiteit vandaag 
nog?
Absoluut. Ik heb sympathie voor alle 
politieke kleuren. Maar ik heb toch wel 
moeite met dat gedoe over Wallonië en 
Vlaanderen. Laat me duidelijk zijn: mijn 
voornaam is Vlaams, mijn achternaam 
is Belgisch, ik wil niet dat België kapot 
gaat!

- En de Asserse gemeentepolitiek?
Ik ben natuurlijk een christendemocraat 
in hart en nieren, maar ik babbel met 
iedereen van welke kleur ook. Met de 
burgemeester heb ik zelfs goed contact.  
Hij heeft dan wel de verkeerde kleur, 
maar ‘t is zelf  gene verkeerde (lacht).

- En wat betreft de toekomst in As 
voor CD&V? 
Kijk eens wat we nationaal en in Vlaan-
deren allemaal kunnen! De volgende 
keer doen we dat ook in As!

(In de volgende uitgave van dit maga-
zine is ere-schepen Luc Nijs aan de 

beurt.)

Een terugblik op onze 
gezellige familiedag
Op zondag 14 juli organiseerde onze CD&V-afdeling voor al onze 
actieve leden een gezellige familiedag. 

In de namiddag fietsten we gezamenlijk met de railbike richting het Station van 
Eisden, om daar, na een tocht van ongeveer 6km, te genieten van een heerlijk fris 
pintje. Dan werden de mouwen opnieuw opgestroopt voor een flinke terugrit. Na 
het fietsen werden we getrakteerd op een heerlijke barbecue en kaartten we nog 
even na bij een drankje.

Wel je zelf  ook eens gaan railbiken, kijk dan even op hun website: 
wwwhttp://www.railbikelimburg.be/

Voor meer foto’s kan je steeds terecht op onze website: http://as.cdenv.be
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Luc Budenaers
(luc.budenaers@telenet.be)
www.as.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Nieuws uit de gemeenteraad!
Om jullie op de hoogte te houden van de activiteiten van onze 
mandatarissen in de gemeenteraad en de OCMW-raad, stellen we 
jullie graag deze nieuwe rubriek voor, waarin we even terugblikken 
op de laatste gemeenteraden.

Gronden oude Technische 
Dienst
Tijdens de gemeenteraad van mei werd 
door onze fractie gevraagd wanneer de 
gronden van de oude Technische dienst 
in zijn oorspronkelijke staat hersteld 
zouden worden. We merkten namelijk op 
dat de gemeente deze gronden nog steeds 
gebruikt voor de opslag van grond en 
dergelijken, ondanks dat dit beschermd 
milieugebied is. Het schepencollege gaf  
aan er op toe te zien dat dit in de toe-
komst toe niet meer zou gebeuren.

Voluit! neemt een loopje 
de timing van gemeente-
raadspunten!
Tijdens de afgelopen gemeenteraden 
tikten onze mandatarissen de meerder-
heid meermaals op de vingers omtrent de 
timing van goedkeuring van gemeente-
raadspunten. Het viel hen op dat meer-
dere agendapunten op de gemeenteraad 
reeds ingevoerd waren vooraleer ze wer-
den goedgekeurd. Enkele voorbeelden:
• De goedkeuring van de tarieven voor 
de nieuwe rijbewijzen werden pas op 10 
oktober goedgekeurd, terwijl deze prijzen 
reeds vanaf  1 oktober werden ingevoerd.
• Op de gemeenteraad van 5 oktober 
werd de schenking van het beeld van 

Koen Vanmechelen aanvaard. Op het 
moment van de goedkeuring stond het 
beeld er al enkele weken.

CD&V vraagt ook een tussen-
komst in het busabonnement 
voor studenten die geen 
gebruik kunnen maken van 
de Buzzy Pazz
De gemeente geeft sinds 1 juli 2013 een 
korting van 20% op de Buzzy Pazz van 
de Lijn. Met deze maatregel probeert de 
gemeente de jongeren, die niet in onze 
gemeente op school gaan te stimuleren 
gebruik te maken van het openbaar ver-
voer. Jammer genoeg zijn er binnen onze 
gemeente ook scholieren die geen gebruik 
kunnen maken van een goede verbinding 
via bussen van De Lijn, om van en naar 
school te gaan, een voorbeeld hiervan zijn 
de scholen in Dilsen-Stokkem. 
Om deze jongeren niet te benadelen 
agendeerde CD&V As/Niel-bij-As op de 

gemeenteraad van oktober een bijkomend 
gemeenteraadspunt. In dit punt vraagt 
onze fractie de goedkeuring van een tus-
senkomst van 20% in de onkosten voor 
een busabonnement voor studenten van 
het middelbare onderwijs, die geen gebruik 
kunnen maken van een Buzzy Pazz van de 
Lijn, voor het woon-school verkeer.
Ondanks het feit dat Voluit! via de 
verschillende media zit te pronken met 
de tussenkomst in de kosten van een 
Buzzy Pazz, stemden zij collectief  tegen.  
Hebben zij er geen probleem mee dat 
sommige middelbare studenten vandaag 
de dag benadeeld worden? Of  moeten we 
concluderen dat ze er niet mee opge-
zet zijn dat de oppositiepartijen zulke 
positieve punten op de gemeenteraad 
aanbrengen?

Dit zijn maar enkele punten uit de  
gemeenteraad. 
De andere punten kan je terugvinden  
op onze website: http://as.cdenv.be


