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Wij gaan voor een warm 
As/Niel-bij-As

Ondanks het feit dat ons magazine pas in februari 
verdeeld wordt, willen wij toch graag nog even de 
kans grijpen om U namens de voltallige afdeling van 
CD&V As/Niel-bij-As een voorspoedig en gezond 
2014 toe te wensen. Dat het een jaar mag worden 
met intens familiegeluk en véél arbeidsvreugde. 
Kortom een jaar waarin u volop kan genieten van de 
grote en kleine dingen des levens.

JONG CD&V 
As/Niel-bij-As 
organiseert haar 
allereerste quiz! 
Lees meer op pagina 8



Een 
gemeente 
op maat

Een kritische kijk 
op de enkele thema’s  
uit het meerjarenplan

Dat 2014 een belangrijk politiek jaar 
wordt is algemeen geweten. Niet alleen 
zijn er op 25 mei zowel federale, Vlaamse 
als Europese verkiezingen. Daarnaast 
staan de lokale besturen ook voor een 
grote uitdaging. Vanaf  1 januari 2014 
moeten namelijk alle besturen de nieuwe 
Beleids- en Beheerscyclus, kortweg BBC, 
hanteren in de werking van hun organisa-
tie. De invoering van BBC is een unieke 
kans om de beleidsrapportering transpa-
ranter te maken tegenover de bevolking. 
Laat het nu net deze transparantie zijn, 
die we de laatste jaren hebben gemist. Als 
CD&V-fractie zijn we dus maar al te blij 
met de komst van het BBC.

Ondersteund vanuit een enthousiaste  
gemeentelijke CD&V-afdeling, zal onze 
fractie ook dit jaar de bestuursmeerder-
heid van Voluit! op alle beleidsthema’s 
analyseren en bekritiseren om op een 
grondige maar constructieve manier 
oppositie te voeren. Iedereen binnen 
onze politieke afdeling zal zijn of  haar 
verantwoordelijkheid opnemen en zo een 
steentje bijdragen.
Samen met U willen wij streven naar een 
gemeente op maat van onze inwoners!

De voltallige ploeg van CD&V As/Niel-bij-As

Financiële toestand van de  
gemeente
Als eerste thema bespreken we met u 
graag het budget van de gemeente. On-
danks het feit dat het huidige bestuur U 
maar al te graag vertelt over het feit dat de 
gemeentebelasting en de opcentiemen niet 
stijgen in onze gemeente, schuilt er toch 
een addertje onder het gras. Het zorgvul-
dig samengestelde reservefonds, dat onze 
CD&V-schepenen tijdens de legislatuur 
2000-2006  mee hebben opgebouwd op 
basis van onder andere de inkomsten 
van de grindwinning, blijkt nagenoeg 
volledig leeg te zijn. Daarnaast heeft 
ons bestuur, dat vorig jaar nog pronkte 
met de titel “schuldenvrij”, opnieuw een 
lening aangevraagd. Om die reden moet 
het huidige schepencollege op zoek naar 
nieuwe bronnen van inkomsten, die ze, 
hoe raadt u het, gaat zoeken bij de inwo-
ners. Onze mandatarissen brachten zo 
verschillende pestbelastingen aan het licht, 
die het bestuur reeds heeft ingevoegd. Zo 
werd de prijs voor het afvoeren van water 
verdubbeld en was er een forse toename 
merkbaar in de prijzen van verschillende 

administratieve documenten, gelijkaardige 
pestbelastingen zullen ongetwijfeld volgen.

Herinrichting van het centrum
Het project dat de grootste hap van het 
budget uit de meerjarenplanning zal in-
nemen, is ongetwijfeld de prestigieuze her-
inrichting van het centrum van onze ge-
meente. Wij als CD&V blijven echter nog 
met veel vragen en bedenkingen zitten bij 
dit prestigeproject. Omdat we merken dat 
ook de inwoners op hun honger blijven 
zitten, vragen we op regelmatige basis op 
de gemeenteraad een stand van zaken van 
het project. Maar elke keer blijft de betrok-
ken schepen van Ruimtelijke Ordening 
(Tom Seurs), zich verstoppen achter de 
geheimhouding binnen de concurrentie-
dialoog met verschillende projectontwik-
kelaars. Wij vragen ons echter af  of  er nog 
gesproken kan worden van een concurren-
tiedialoog, als je weet dat voor het einde 
van de dialoog 3 van de 4 projectontwik-
kelaars hebben afgehaakt. 

We vrezen er dan ook voor dat we een 
situatie krijgen waarbij de overblijvende 
projectontwikkelaar gemeente zal verplich-
ten om financiële garanties te bieden, of  
anders ook uit het project zal stappen.  Dit 
betekent dat het project voor de gemeente 
alleen maar duurder zal worden.

Wij durven alleen maar hopen dat het 
bestuur zijn  gezond verstand zal gebrui-
ken, en uiteindelijk nog zal kiezen voor 
een dorpscentrum op maat van onze 
gemeente!

In onderstaand artikel werpen 
wij graag een kritische blik 
op twee van de belangrijkste 
thema’s uit  de meerjaren-
planning. 
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Jan Baeten vervangt Gerty Meyers 
als OCMW-raadslid

Sportief gemeenteraadslid 
Jos Paulussen

JONG CD&V 
As/Niel-bij-As 
geeft bloed

Na afloop van de OCMW-raad van december heeft Gerty Meyers, om 
persoonlijke redenen, haar ontslag aangeboden als OCMW-raadslid. 
Op die manier wordt haar eerste opvolger, Jan Baeten, vroeger als 
voorzien OCMW-raadslid
Ter voorbereiding op zijn eerste vergadering, legde Jan op vrijdag 10 
januari, in aanwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad en de 
secretaris, de eed af  als OCMW-raadslid. Jan zal de komende 5 jaar de 
CD&V vertegenwoordigen binnen de CD&V/N-VA-fractie. Via deze 
weg willen we Gerty van harte bedanken voor de inzet van het afge-
lopen jaar en wensen we Jan veel succes toe. We zijn  er van overtuigd 
dat hij zijn mandaat zeer goed zal vervullen!

Op zondag 15 december vond er in het centrum van onze gemeente de jaarlijkse 
kerstrun plaats. Dankzij een prachtige organisatie van de sportraad kregen de spor-
tievelingen een prachtparcours van 5 km aangeboden. Onder hen ook één van de 
gemeenteraadsleden van CD&V, Jos Paulussen.
Ons sportief  gemeenteraadslid is er in geslaagd om de 5km af  te leggen in een 
prachtige tijd van 21 minuten en 46 seconden. Hiermee behaalde hij een dertiende 
plaats in het klassement.  Jos is met deze knappe sportprestatie niet aan zijn proef-
stuk toe. Zo werd hij op zondag 28 april, tijdens de opening van het toeristisch 
seizoen, knap derde op de allereerste ‘boortorenloop’.

Op woensdag 15 januari installeerde het 
Rode Kruis een mobiele bloedcollecte in 
het Gemeenschapscentrum. Een uitgelezen 
kans voor de inwoners van onze gemeente 
om bloed te geven. Dit vonden ook Mar-
gue, Bert, Jan en Ben van onze jongeren-
afdeling, zij trokken dan ook samen met 
Patrick Vanclooster, die al meer dan 50 
bloeddonaties achter de rug heeft, naar het 
Gemeenschapscentrum om bloed te geven. 
Zij willen hiermee een voorbeeld stellen 
en anderen oproepen om massaal bloed te 
geven aan het Rode Kruis.
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Quiz JONG CD&VZelf 
CD&V-lid 
worden?

We nodigen jullie dan ook allemaal van harte uit om te komen meedingen naar de wissel-
beker! Verder zijn er uiteraard ook verschillende mooie prijzen te winnen. Bovendien krijgt 
iedere deelnemer een gratis ticket voor een thuiswedstijd van KRC Genk!! 

Inschrijven is nog steeds mogelijk:
1. Via jongcdenv.asniel@gmail.com vermelding ploegnaam, 
 naam verantwoordelijke en emailadres verantwoordelijke
2. Wij zullen vervolgens contact opnemen met de verantwoordelijke 
 van de ploeg omtrent de betaling
3. Maximum 5 deelnemers per ploeg.

Op vrijdag 21 februari 2014 organiseert Jong CD&V As-Niel 
voor de allereerste keer een ‘Algemene Kennis’-quiz.

Een 3 à 4 keer per jaar ontvangt u van ons 
dit huis-aan-huisblad. Wilt u meer weten 
over de activiteiten die CD&V As/Niel-
bij-As organiseert? Wilt u weten welke 
problemen we aankaarten op de gemeen-
teraad, of  wilt u zelf  ook meewerken? 
Contacteer ons dan via de website http://
as.cdenv.be Of  ga naar de facebookpagina 
van onze jongerenafdeling. Want CD&V is 
er voor u het hele jaar door.


