
#SAMENVOORAS

Beste inwoners van As en Niel-bij-As, 

Het eerste half jaar van 2015 ligt alweer bijna achter ons en een 
welverdiende zomervakantie lacht ons toe. Dat maakt dat we on-
dertussen al twee en een half jaar ver zijn in deze legislatuur. Zoals 
jullie van onze partij ondertussen wel gewoon zijn, hebben wij er 
gedurende deze periode alles aan gedaan om vanuit de oppositie 
op een constructieve manier mee te werken aan het beleid in onze 
mooie gemeente. Verder in deze editie van ons huis-aan-huisma-
gazine kijken we nog even terug op onze bijdrage.
Met een gesmaakte Italiaanse eetavond en een succesvolle tweede 
editie van onze quiz mogen wij 2015 al als geslaagd beschouwen. 

We blikken dan ook graag met u even terug op deze activiteiten.
Tot slot stellen we ook graag nog even onze nieuwe voorzitter en 
secretaris aan jullie voor. Samen met alle leden van onze partij, die 
we speciaal voor jullie samen voor de lens hebben gebracht, zullen 
ook zij voor u blijven werken aan onze gemeente van morgen! Een 
gemeente op maat van onze inwoners!

Samen pakken we de toekomst vast!
Samen gaan we voor een beter As!

CD&V As/Niel-bij-As
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Na de verkiezingen van 2012 werd Luc 
Budenaers verkozen tot voorzitter van 
onze afdeling. Tijdens zijn maiden-
speech stond het voeren van een strenge 
maar rechtvaardige oppositie centraal. 
Daarnaast was het ook zijn doel om de 
politiek terug meer onder de mensen 
te brengen door middel van de herlan-
cering van de onze informatiebrochure 
‘CD&V Direct’, de website en het ge-
bruik van de sociale media. Na een peri-
ode van twee jaar ziet Luc de tijd geko-
men om de fakkel door te geven.
Met veel plezier stellen we U dan ook 
de opvolger van Luc voor. Zo werd Pa-
trick Vanclooster, met unanimiteit van 
de stemmen, door het partijbestuur ver-
kozen als partijvoorzitter. Patrick maakt 
sinds 2012 deel uit van onze partij en is 
onze afgevaardigde bij de PWA. Samen 
met de partij kijkt onze kersverse partij-
voorzitter met tevredenheid terug op de 
voorbije periode en wordt er met volle 
moed gewerkt aan de toekomst. “Het 
vertrouwen in onze partij en onder de 
leden werd ondanks de mindere ver-
kiezingsuitslag bevestigd, en de neuzen 

wijzen allemaal in dezelfde richting. Er 
is een frisse dynamiek in de ploeg, die 
duidelijk heeft aangegeven de toekomst 
te willen vastpakken. Er zit veel talent 
in onze partij en ik hoop dat we de po-
sitieve dynamiek die is ontstaan verder 
kunnen uitdragen naar onze leden en, 
nog belangrijker, naar alle inwoners van 
As en Niel-bij-As”.

Samen met de aanstelling van een nieu-
we voorzitter, werd er ook een nieuwe 
secretaris gekozen. Deze functie zal van-
af heden ingevuld worden door Jacque-
line Schrijvers.

We wensen hen beiden alvast veel succes 
met hun nieuwe functie!

EEN NIEUWE VOORZITTER EN 
SECRETARIS VOOR ONZE AFDELING!
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Zoals je op de foto wel kan zien, hebben zowel Patrick als Jacqueline er enorm veel zin in!

WIJ HELPEN U 
GRAAG MET HET 
INVULLEN VAN UW 
BELASTINGSBRIEF

Het is een jaarlijks terugkerende klus: de belastingbrief invullen. Velen zien er tegen 
op omdat de aangifte almaar ingewikkelder wordt. Om die reden helpen wij U 
graag bij het correct invullen van uw belastingbrief. Aarzel niet om één van onze  
mandatarissen of sympathisanten aan te spreken of te contacteren.
Wij helpen U graag verder!

MEER INFO OP ONZE WEBSITE: HTTP://AS.CDENV.BE
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CD&V EEN ONMISBARE PARTNER VOOR 
HET BELEID IN ONZE GEMEENTE
Sinds januari 2007 helpen we als 
CD&V onze gemeente mee besturen 
vanuit de oppositie, zo ook de afgelopen 
twee en een half jaar. Onze mandataris-
sen hebben dit steeds op een waardige 
en constructieve wijze gedaan. Een res-
pectvolle oppositie is evenwel voor een 
goed bestuur levensnoodzakelijk. Wij 
hebben ons zelf voorgenomen om met 
een kritische ingesteldheid toe te zien op 
de beleidsvoering in onze gemeente.
Enerzijds doen we dit door de voorge-
dragen gemeenteraadspunten uitgebreid 
te onderzoeken vooraleer onze mandata-
rissen hun stem uitbrengen, anderzijds 
brengen wij op regelmatige basis bijko-
mende punten aan op de gemeenteraad 
en grijpen wij uitgebreid de kans om bij-
komende vragen te stellen.

Graag geven we jullie een idee van de 
manier waarop we deze constructieve 
bijdrage leveren.

• Wij zijn al jaren vragende partij voor 
de heraanleg en uitbreiding van de par-
king aan de sporthal en zijn dan ook ver-
heugd dat de werken binnenkort zullen 
starten.

• Dankzij onze partij krijgen ook stu-
denten, die geen gebruik kunnen ma-
ken van het aanbod van de Lijn om naar 
school te gaan, ook een tussenkomst in 
hun reisonkosten.

• CD&V was de enige oppositiepartij 
die de subsidies voor de sportverenigin-
gen goedkeurde.

• Dat de Kerkhofstraat dringend een op-
knapbeurt nodig heeft, gaf onze partij al 
aan in de vorige legislatuur. Samen met 
de bewoners van de straat zijn we dan 
ook zeer tevreden dat er beloofd is om 
dit jaar nog te starten met de werken.

• Onze mandatarissen stemden steeds 
resoluut tegen de plannen voor de cen-
trumvernieuwing. Niet omdat we niet 
vinden dat het centrum verfraaid moet 
worden, maar wel omdat we vinden dat 
het voorstel dat op tafel ligt niet op maat 
is van onze gemeente!

• Het waren onze mandatarissen die in 
plaats van het jeugdhuis te sluiten een 
toekomstgerichte oplossing voorstelden.

• Mobiliteit is voor ons een heel belang-
rijk aspect. Het was dan ook onze uit-
drukkelijke wens om het mobiliteitsplan 
van de gemeente te herzien en de mo-
biliteitsproblematiek in ons dorp aan te 
pakken.

• Reeds jarenlang vragen wij voor een 
verdere uitbouw en verfraaiing van de 
stationssite. Het doet ons dan ook pijn 
om te zien hoe de meerderheid deze 
unieke site laat verwaarlozen.

• Onze mandatarissen vinden een verde-
re digitalisering van de dienstverlening 
cruciaal maar vinden niet dat de kosten 
hiervoor door de inwoners gedragen 
moeten worden.

We zouden de waarheid geweld aandoen, 
moesten we niet toegeven dat we deze 
voorstellen uiteraard liever gedaan had-
den vanuit een meerderheidspositie! We 
blijven er dan ook van overtuigd dat we 
vanuit een beleidspositie een meerwaarde 
zouden hebben kunnen betekenen! 

We zullen de resterende tijd binnen deze 
legislatuur alle dossiers dan ook zeer 
nauwgezet blijven opvolgen en proberen 
bij te sturen waar mogelijk. Want wij 
willen blijven meewerken aan het As en 
Niel-bij-As van morgen!

De Kerkhofstraat zal dit jaar 
nog heringericht worden.

CD&V wil de Stationsite de aandacht 
geven die ze verdient!
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Twee meer dan geslaagde activiteiten!
Traditiegetrouw organiseert onze partij in het voorjaar zowel een Italiaanse Eet-

avond als een Algemene Kennis-quiz, dit jaar was dit niet anders.  Zoals de foto’s 

weergeven, draaiden beide avonden uit op een enorm succes! We hopen jullie bij 

één van de volgende editie dan ook zeker te mogen verwelkomen.

Meer foto’s en informatie 
over deze activiteiten kan 
je ook terugvinden op onze 
website: http://as.cdenv.be

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 H
AH

-b
la

d,
 W

et
st

ra
at

 8
9 

- 1
04

0 
Br

us
se

l -
 e

-m
ai

l: 
lo

ka
al

@
cd

en
v.

be

COLOFON
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

 WWW.CDENV.BE

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
(info@as.cdenv.be)
www.as.cdenv.be

Voor beide activiteiten liep het Gemeenschapscentrum aardig vol

VEILIGHEIDSTIP Tijdens de jaarlijkse carnavalstoet worden de verschillende bloemperken langs 
het parcours afgespannen met lint. Dit ter bescherming van de bloemen. 
Op zich hebben we natuurlijk geen probleem met het beschermen van de 
bloemen, wel stellen we ons vragen bij het materiaalgebruik. Zoals je op de 
foto’s kan zien, werden de rood-witte linten opgespannen aan betonijzers met 
een scherp uiteinde. Mocht er, om één of andere reden, een deelnemer of 
toeschouwer op één van deze ijzers vallen, zou dit ernstige gevolgen kunnen 
hebben.

Ons voorstel, dat wij reeds aan de technische dienst overmaakten , is om in het 
vervolg te werken met betonijzers waarvan het uiteinde is omgebogen, zodat 
er geen scherpe rand meer is.

ZELF LID WORDEN
Een 3 à 4 keer per jaar ontvangt u van ons dit huis-aan-huisblad. Wilt u meer weten over de activi-
teiten die CD&V As/Niel-bij-As organiseert? Wilt u weten welke problemen we aankaarten op de 
gemeenteraad, 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.


