
De toekomst vastpakken, het is gemakkelijk 
praten! 
Toch is onze partij bereid om dit samen met 
jullie te doen! In deze tijden van onzekerheden 
en vraagtekens is het belangrijk voor ieder-
een om antwoorden te krijgen op zijn of  haar 
vragen. Vragen die niet altijd even duidelijk 
beantwoord worden door het gemeentebestuur.
Als oppositiepartij vinden wij het dan ook 
belangrijk om in elk lopend dossier zoveel mo-
gelijk inzicht te krijgen. 
Onze mandatarissen zaten de laatste maanden 
dan ook niet stil.
Welke maatregelen zullen er getroffen worden 
bij een eventuele stroomafschakeling? Is de 
hoogdringendheid bij de nieuwe onteigening 
voor de centrumvernieuwing wel gerechtvaar-
digd? 
Was het echt noodzakelijk om Jeugdhuis de Ba-
lans te sluiten en wat zijn de toekomstplannen?
Wat is de reden voor het gebrekkige groen-
onderhoud op verschillende locaties in onze 
gemeente?
Dit zijn slechts enkele vragen die onze man-
datarissen de laatste maanden voorschotelden 
aan het bestuur. Ondanks de vele vraagtekens 
omtrent de toekomst, blijft CD&V As/Niel-
bij-As vooruit kijken en willen wij, samen met 
u, werken aan de gemeente van morgen! Een 
gemeente op maat van onze inwoners!
Samen pakken we de toekomst vast!

De voltallige ploeg van CD&V As/Niel-bij-As
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SAMEN PAKKEN WE 
DE TOEKOMST VAST

Wij wensen U een zalig Kerstfeest en 
een gelukkig en gezond Nieuwjaar!
 
Om het nieuwe jaar samen goed in 
te zetten, bieden wij u graag een 
Nieuwjaarsaperitief aan op onze 
Italiaanse Eetavond.

Lees meer op pagina 8 !
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Jeugdhuis De Balans is reeds 
lange tijd een begrip bij de As-
serse jeugd. Twintig jaar lang 
hebben tientallen jongeren zich 
ingespannen om deze toffe 
ontmoetingsplaats voor jonge-
ren te onderhouden.

Helaas moesten we op 8 september 
2014 via de krant vernemen dat het 
schepencollege besloten heeft dat het 
jeugdhuis zijn deuren moet sluiten. De 
reden van sluiting is zelfs in de ver-
schillende media niet éénduidig. Het 
enige wat wel duidelijk was, is dat de 
beheerraad van het Jeugdhuis een of-
ficieel schrijven gekregen heeft met de 
verplichting het pand op 12 oktober te 
verlaten.

Toch sluiting ondanks 
beloftes in het verleden
Sluiten lijkt ons een vreemde beslissing, 
zeker aangezien Merel Creemers en 
Tom Seurs (Voluit) tijdens het politiek 
debat in het Jeugdhuis op 3 oktober 
2012, beiden nog verkondigden om 
maatregelen te nemen om de popula-
riteit van het jeugdhuis te doen toene-

men. Helaas kwam er van deze loze 
beloften weer niks in huis. We kunnen 
zelfs stellen dat er de laatste twee jaar 
niets meer verwezenlijkt werd door het 
gemeentebestuur om de werking van 
het jeugdhuis terug op poten te krijgen, 
waardoor we vandaag, na twintig jaar, 
geen jeugdhuis meer hebben.
Dit twintigjarig bestaan van het 
jeugdhuis werd in april van dit jaar 
nog uitgebreid gevierd. Wij vragen ons 
echter af  of  schepen Seurs, die via zijn 
facebookpagina nog reclame maakte 
voor zijn DJ-set in ons “schitterende 
jeugdhuis”, en schepen Bergmans, die 
in het kader van dit twintigjarig bestaan 
nog uitgebreid geïnterviewd werd door 
TVL, op dat moment al wisten dat 
ze enkele weken later de stekker uit 
de werking van het jeugdhuis zouden 
trekken?

CD&V zoekt naar 
toekomstgerichte oplossing! 
Het is inderdaad zo dat het bestuur van 
het jeugdhuis nog maar uit een handvol 
personen bestond, dat het bezoekers-
aantal de laatste maanden beperkt was 
en dat er problemen waren. Maar dan is 

het volgens ons niet de beste oplossing 
om het jeugdhuis volledig te sluiten en 
maar te wachten tot er zich een groep 
van nieuwe gemotiveerde jongeren aan-
biedt. Het was dan ook gemeenteraads-
lid Ben Knoops die voorstelde om op 
korte termijn een inspraakmoment te 
organiseren over de toekomst van het 
jeugdhuis. We zijn er van overtuigd dat 
er uit de talrijke geëngageerde jongeren 
in onze gemeente wel kandidaten ge-
vonden kunnen worden om samen met 
enkele oud-jeugdhuisleden het jeugd-
huis een nieuw leven in te blazen. Dit 
voorstel werd echter van tafel geveegd 
door Voluit! Wij vragen ons dan ook af  
of  zij nog wel een jeugdhuis willen?
De voltallige CD&V-fractie en voor-
namelijk onze jongerenafdeling, hoopt 
dan ook op een rooskleurige toekomst 
voor het jeugdhuis. Want een jeugdhuis 
is nu net een plek waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten om zich te ontspan-
nen, zich geestelijk te verrijken en el-
kaar te leren kennen en waarderen. Een 
jeugdhuis biedt jongeren kansen aan 
om zichzelf  te ontplooien, te groeien 
naar volwassenheid, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheidszin. 

Voluit! ziet geen toekomst 
meer in het jeugdhuis
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Mede onder impuls van gemeenteraads-
lid Ben Knoops, richtten onze geënga-
geerde jongerenkandidaten begin 2012 
Jong CD&V As/Niel-bij-As op. Zij 
komen op regelmatige basis samen en 
organiseerden begin februari zelfs hun 
allereerste quiz. Uit het succes van deze 
avond kunnen we duidelijk afleiden dat 
onze jongerenwerking een meerwaarde 
betekent voor de gemeente!

Nu Ben eind april 36 jaar is geworden, 
en dus officieel niet meer als politieke 
jeugd beschouwd wordt, heeft hij be-
sloten te stoppen als actief  lid. ‘De tijd 
is rijp om de jongeren zelf  hun ding te 
laten doen’, zo zegt hij het zelf. 
Wel zal Ben de jongeren blijven advise-

ren en steunen daar waar mogelijk.
Via deze weg willen we Ben dan ook 
bedanken voor zijn inzet bij onze jon-
gerenafdeling en willen hem garanderen 
dat de toekomst verzekerd is!

As, een 
‘te’ groene 
gemeente
Op de gemeentelijke website wordt met 
de nodige trots de groene kleur van het 
vernieuwde logo verkondigd. Er werd 
gekozen voor de kleur groen, omdat As 
een groene gemeente is. Helaas merken 
we op dat het bestuur deze term iets te 
letterlijk opneemt. Zo kennen we in As 
tegenwoordig groene bushaltes, groene 
fietspaden, groene voetpaden en ja zelfs 
een groene schoolomgeving.

Helaas willen we met dit artikel het 
gemeentebestuur niet feliciteren met de 
mooie groene invulling van het publiek 
domein. Integendeel, we willen hen er 
op wijzen dat het hoog tijd wordt om 
het groenonderhoud (onkruid, mos-
sen,...) consequenter op te volgen. 
Ondanks het feit dat we graag in de 
groene gemeente As wonen, wensen we 
toch ook een proper en veilig straat-
beeld. Zeker nu de winter er aan komt, 
kunnen slecht onderhouden voet- en 
fietspaden tot onnodige ongevallen 
leiden.

Een voorbeeld van een  
slecht onderhouden fietspad.

Toen de Wegcode in 2004 werd aan-
gepast, is er voor het aangeven van de 
bebouwde kom een nieuw verkeersbord 
ingevoerd, met daarop het silhouet 
van een dorpskern. Om de steden en 
gemeenten de tijd te geven om alle 
oude borden te vervangen werd er 
een overgangsperiode ingesteld. Deze 
overgangsperiode loopt binnenkort, op 
1 juni 2015, definitief  af. Op dat mo-
ment verliezen alle oude verkeersbor-
den hun juridische waarde. In theorie 
mogen chauffeurs op dat moment de 

snelheidslimiet voor de bebouwde kom 
(50km/u) negeren.

Elf  jaar na de bekendmaking staan er 
ook in onze gemeente nog altijd 20 
oude borden. Opnieuw een nalatigheid 
van het bestuur. Onze fractie stelde 
dan ook de vraag aan het bestuur om 
deze borden alsnog zo snel mogelijk te 
vervangen om de verkeersveiligheid in 
onze dorpskernen te garanderen!

Ben Knoops stopt met Jong CD&V

Ben Knoops met zijn dochters Marie 
en Julie. Zijn opvolging lijkt verzekerd.

Nog steeds verouderde verkeers-
borden in onze gemeente

Een voorbeeld van een oud en een nieuw bord.



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:  
Jan Baeten
(jan_baeten@hotmail.com)
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
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Na het succes van vorig jaar 
organiseert Jong CD&V As-Niel 
voor de tweede keer een ‘Alge-
mene Kennis’-quiz. De quiz zal 
doorgaan op vrijdag 27 februari 
2015.

We nodigen jullie dan ook allemaal van 
harte uit om te komen meedingen naar 
de wisselbeker! 

Verder zijn er uiteraard ook verschillen-
de mooie prijzen te winnen. Bovendien 
krijgt iedere deelnemer een gratis ticket 
voor een thuiswedstijd van KRC Genk!

Inschrijven is nog steeds mogelijk:
Via jongcdenv.asniel@gmail.com ver-
melding ploegnaam, naam verantwoor-
delijke en emailadres verantwoordelijke
Wij zullen vervolgens contact opnemen 
met de verantwoordelijke van de ploeg 
omtrent de betaling
Maximum 5 deelnemers per ploeg.

Quiz Jong CD&V


