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Beste inwoners  
van As en Niel-bij-As,
Met het korten van de dagen en het jaareinde 
in zicht, sluiten we weldra ook de eerste 
helft van de legislatuur af. Hoog tijd om 
jullie op de hoogte te brengen van de 
gebeurtenissen van de laatste maanden. 
Zoals we in het begin van de legislatuur met 
jullie hebben afgesproken, blijven we op een 
constructieve manier oppositie voeren. Voor 
ons betekent dit enerzijds dat we naast het 
aankaarten van de lokale problematiek ook 
zelf op zoek gaan naar gepaste oplossingen. 
Anderzijds proberen we op regelmatige 
basis ook bijkomende voorstellen te doen 
ter verbetering van de levenskwaliteit in 
onze gemeente. Verder in dit huis-aan-
huismagazine vinden jullie hier enkele 
voorbeelden van. 

Met de recente herinrichting van de 
Kerkhofstraat zien we dat deze manier van 
oppositie voeren werkt en mogen we alleen 
maar hopen dat nog veel van onze voorstellen 
werkelijk gerealiseerd zullen worden. 
In tussentijd zullen de mandatarissen en 
alle andere leden van onze partij 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
Vervolg op pagina 4 !

as.cdenv.be

informatieblad CD&V jaargang 15 - november 2015

#SamenVoorAs

CD&V schuift 
enkele ideeën voor 
het speel- en sportbos 
naar voor

GOED GEZIND 

ONDERWEG
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Plaatsen van lockers

Als je als loper vandaag naar het sportbos 
komt, kan je nergens je spullen veilig op-
bergen. Dit is één van de redenen waarom 
de meeste lopers vandaag de dag met de 
wagen naar het sportbos komen, zodat ze 
enkel hun autosleutel moeten meenemen 
als ze aan het lopen zijn. Daarom stellen 
wij voor om lockers te plaatsen aan de 
sporthal of aan het gemeenschapscen-
trum. Op die manier kan je als loper al je 
spullen (portefeuille, GSM, autosleutels, 
extra kledij,...) veilig opbergen en met 
een gerust hart gaan lopen. Wij zijn er 
van overtuigd dat dit niet enkel zal zorgen 
voor een beter comfort voor de sporters, 
maar dat meer sportievelingen met de 
fiets naar het sportbos gaan komen. 

CD&V schuift enkele ideeën naar voor om de 
belevingskwaliteit en comfort van het 
speel- en sportbos te verhogen

Het speel- en sportbos is de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire trekpleister 
in onze gemeente. Als partij zijn we dan ook tevreden om te zien dat zowel het aantal 
speellustigen van het speelbos als het aantal sportievelingen, die hun conditie op peil 
komen houden op de Finse Piste, elk jaar toeneemt. Om de belevingskwaliteit en comfort 
van het bos te verhogen, schuiven wij dan ook enkele ideeën naar voor.

Duidelijke 
bewegwijzering op de 
nieuwe lussen

Recent heeft de gemeente geïnvesteerd in 
twee nieuwe lussen voor de Finse Piste. 
CD&V As/Niel-bij-As vraagt om ook 
deze lussen bijkomend te bewegwijzeren 
en de afgelegde kilometers aan te duiden. 
Deze bewegwijzering is zeker een meer-
waarde voor de lopers. Aangezien de Finse 
Piste veel beginnende lopers aantrekt, 
voor wie het inschatten van afstanden nog 
zeer moeilijk is. We staan dan ook volle-
dig achter het voorstel van de sportraad en 
BLOSO om te werken met verschillende 
kleurlussen en een overzichtsbord aan de 
start. Op die manier kunnen lopers zelf 
verschillende afstanden combineren. We 
hopen dan ook dat het bestuur dit snel zal 
realiseren. 

Bijkomende afvalophalingen tijdens de vakantieperiodes

De populariteit van het speel- en sportbos zorgt ervoor dat het bos ook druk bezocht 
wordt. Het viel ons dan ook op dat op sommige dagen de aanwezige vuilbakken in het 
bos overvol waren, iets wat sluikstorten in de hand werkt. CD&V As/Niel-bij-As vraagt 
dan ook of het mogelijk is om in de vakantieperiodes en op andere drukke momenten 
de vuilbakken frequenter te ledigen.
Wij hopen alvast dat het bestuur onze voorstellen meeneemt in de verdere ontwikke-
ling van het speel- en sportbos. Wij zijn er alvast van overtuigd dat deze voorstellen 
ervoor zullen zorgen dat de belevingskwaliteit en het comfort van de bezoekers van het 
speel- en sportbos zal verhogen.
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Ondanks we allemaal graag in een nette en propere buurt 
wonen, blijven er mensen afval achterlaten op plaatsen waar 
het niet mag. De glasbollen en kledingcontainers zijn ook 
in As een populaire plaats voor sluikstorters. Dit rondslin-
gerend afval is hinderlijk en zelfs gevaarlijk, niet alleen voor 
dieren maar ook voor kinderen en volwassenen.

Om die reden vroegen onze mandatarissen dan ook aan het 
bestuur, hoe zij deze problematiek willen aanpakken en wel-
ke acties er reeds ondernomen werden. We zijn dan ook blij 
om te horen dat het bestuur op korte termijn nadenkt om 
een mobiele camera aan te schaffen die de geplaagde locaties 
kan monitoren.

Indien deze camera’s geen oplossing zouden bieden aan het 
sluikstorten, schuiven we graag het idee naar voren om de 
glasbollen te vervangen door ondergrondse glascontainers. 
Zij hebben immers het voordeel dat ze de buurt geen geur- 
en geluidsoverlast bezorgen. Daarnaast blijkt bij gemeentes 
en steden die reeds overgestapt zijn op ondergrondse glas-
containers, dat dit type containers minder sluikstorters aan-
trekken. Tevens zorgt het voor een mooiere en aangenamere 
omgeving. Een ander voordeel van deze containers is dat je 
ze beter kan integreren in de openbare ruimte en ze daardoor 
een centralere plaats kan geven in het centrum of één van de 
wijken. Wat op zijn beurt bijdraagt tot de verhoging van de 
sociale controle!

Constructieve oppositie loont!
Na lange tijd aandringen heeft het gemeentebestuur 
dan eindelijk alles in het werk gesteld om de Kerkhof-
straat her in te richten. CD&V As/Niel-bij-As bena-
drukte het belang van de herinrichting van deze straat 
reeds in de vorige legislatuur en in onze campagne in 
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012. Het waren dan ook onze mandatarissen die het 
voorstel van herinrichten ook deze legislatuur weer op 
de agenda plaatsten en de bevoegde schepen op regel-
matige basis aanmaande tot actie over te gaan.
De recente herinrichting is voor ons alweer een mooi 
bewijs dat constructieve oppositie voeren loont. Van 
bij het begin van deze legislatuur hebben we ons 
voorgenomen om zoveel mogelijk elementen van ons 
CD&V-programma te laten opnemen in het beleid. 
We kunnen dan ook alleen maar besluiten dat de po-
sitieve manier waarop onze gemeenteraadsleden dit 
doen zijn vruchten afwerpt. Een motivatie voor onze 
partij om op deze manier te blijven verder werken.

Zo liggen de glascontainers er regelmatig bij!

Wij zoeken graag mee naar een oplossing 
voor het sluikstorten aan de glascontainers

Zo zou het ook kunnen!

Samen met de 
inwoners van de 

straat zijn we 
tevreden van het 

resultaat!
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EN…  
WAT MET JOU?  
BOUW JIJ OOK  
MEE AAN DE BUURT?

8

COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
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

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/CdenvAsNielBijAs
 
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
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Quiz  JONGCD&V
Na het succes van voorgaande jaren organiseert JONGCD&V As-Niel voor de derde 
keer een ‘Algemene Kennis’-quiz. De quiz zal doorgaan op vrijdag 26 februari 2016 in 
Gemeenschapscentrum de Drieschaar te As. We nodigen jullie dan ook allemaal van 
harte uit om te komen meedingen naar de titel van de beste quizploeg en de bijhorende 
hoofdprijs. Verder zijn er uiteraard ook verschillende mooie prijzen te winnen. Ook dit 
jaar zullen er tickets voor KRC Genk verdeeld worden onder de deelnemende ploegen. 

Deelnemen kan met ploegen van maximaal 5 deelnemers en kost €15 per ploeg. Schrijf 
je in door een mailtje te sturen naar jongcdenv.asniel@gmail.com met vermelding van 
de ploegnaam, de naam en het emailadres van de verantwoordelijke!

Hopelijk tot dan!

Woorden 
schieten tekort...

Met grote droefheid vernamen wij op 18 
oktober het overlijden van onze zeer ge-
liefde voorzitter Patrick Vanclooster.

Dit overlijden is niet alleen een enorm 
verlies voor onze partij, maar voor de 
hele gemeente en voor elk van ons.

Patrick had een bijzonder talent om bij 
iedereen geliefd te zijn. Hij dankte dit 
aan een open en warm hart, met luiste-
rend oor en aandacht voor iedereen. Ze-
ker voor zij die het even moeilijk hadden.
Mensen een hart onder de riem steken 
en nooit de moed laten zakken dat waren 
enkele van zijn mooie eigenschappen.

Zijn gevoel voor humor en vriendelijke 
lach hebben vele mensen hun dag lich-
ter en mooier gemaakt. Onze appreciatie 
voor Patrick, als politieker maar vooral 
als vriend, is dan ook onmetelijk groot.
Het doet des te meer pijn dat we veel te 
vroeg afscheid van jou moeten nemen. 
Toch zullen we je nooit vergeten en je 
positivisme steeds met ons meedragen.
Dank voor je persoonlijkheid. Dank voor 
wie je was!

Wij delen allemaal in de rouw en we 
wensen Christel, Dorien en Anouk en de 
rest van de familie veel sterkte toe. 
Het voltallige bestuur van CD&V As/
Niel-bij-As


