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Beste inwoners van As en Niel-bij-As, 

Met de start van 2016 zijn we 
officieel in het tweede deel van de 
legislatuur. We houden jullie dan ook 
graag op de hoogte van het reilen en 
zeilen van onze mandatarissen en 
van de belangrijkste gebeurtenissen 
van de afgelopen maanden.  Zo staat 
de prestigieuze centrumvernieuwing 
van As weer bovenaan de politieke 
agenda. Als we burgemeester 
Craeghs mogen geloven zou er zelfs 
dit jaar nog gestart worden met de 
werken. 

Dit zorgt voor heel wat ongerustheid 
en zelfs ongenoegen bij de bevolking. 
Ook wij hebben reeds van bij het 
begin van het planproces onze 
ongenoegens en ongerustheid 
aangekaart bij het bestuur. 

Allereerst willen we de mogelijke 
misvatting uit de wereld 
helpen dat onze partij tegen de 
centrumvernieuwing zou zijn. Dit is 
helemaal niet het geval, meer nog, 
wij zijn de eerste om toe te geven 
dat ons centrum dringend aan een 
opknapbeurt toe is en een nieuwe 
bibliotheek een absolute must is. Wel 
zijn er enkele belangrijke aspecten 
van deze centrumvernieuwing waar 
we onze bedenkingen bij hebben 
en die wij anders zouden hebben 
aangepakt. 

We sommen ze graag even voor u op.

Veel leesplezier.

as.cdenv.be

informatieblad CD&V jaargang 16 - maart 2016

#SAMENVOORAS

ONZE BEDENKINGEN 
OVER DE CENTRUM-
VERNIEUWING 
VIND JE OP PAGINA 4.

GOED GEZIND 

ONDERWEG
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Ondanks dat er in het woonbeleidsplan 
van de gemeente specifiek vermeld wordt 
dat het woonbeleid gericht moet zijn op 
het behoud van de kleinschaligheid en 
het gezellige dorpskarakter van de ge-
meente en dat appartementsbouw in de 
gemeente moet beperkt blijven, ziet het 
huidige bestuur de centrumvernieuwing 
groots.

Zo zullen er in bouwblokken tot wel  4 
verdiepingen hoog, 74 appartementen 
en 61 grondgebonden woningen gere-
aliseerd worden. Ondanks de huidige 
leegstaand van handelsruimte in het cen-
trum, wil het bestuur nog eens 3.000m² 
extra handelsruimte voorzien. Hiervan 
wordt er minstens  1.200 m² voorzien 
voor een nieuwe supermarkt, terwijl er 
binnen een straal van 2,5 km rond het 

centrum zowel een Delhaize, een Okay 
als een Lidl aanwezig is. Tot slot wordt 
er langs de nieuwe bibliotheek nog een 
groot betonnen plein voorzien, opdat er 
zeker geen groen meer overblijft in het 

centrum. Wij blijven dan ook pleiten 
voor een kleinschaliger project op maat 
van onze gemeente.

Terwijl andere steden en gemeenten fors 
investeren in participatie met de inwo-
ners, houdt ons gemeentebestuur abso-
luut geen rekening met de mening van 
zijn inwoners. In plaats van het centrum 
te vernieuwen op maat van onze ge-
meente en de inwoners nauw te betrek-
ken bij het project, verkiest het gemeen-
tebestuur een invulling op maat van de 
projectontwikkelaar.  Die wil maar al 
te graag zoveel mogelijk appartementen 
en winkelruimte realiseren.  Het feit dat 
een recent onderzoek van het Belang van 
Limburg uitwijst dat meer dan twee der-
de van de deelnemers aan het onderzoek 
de voorliggende centrumvernieuwing 
geen goed idee vindt en men schrik heeft 
dat de gezelligheid van onze gemeente 
zal verdwijnen, bevestigt alleen maar dat 
er weinig tot geen draagkracht is bij de 
bevolking.

Dit gebrek aan draagkracht bij de bevol-
king en de eigenaars van de te verwerven 
panden, heeft ook rechtstreeks gevol-
gen voor de kosten van het hele pro-
ject. Kosten die wij, als belastingbetaler, 
allemaal moeten dragen. Zo is er reeds 

ruim €1.700.000 uitgegeven aan studie-
kosten en de aankoop van verschillende 
panden. Verder is er nog €1.100.000 be-
groot voor de aankoop van de resterende 
panden, ook al vrezen wij dat dit bedrag 

niet gaat toe komen om ook de laatste 
twee gebouwen aan te kopen. We ijve-
ren dan ook voor meer inspraak van de 
bevolking, niet alleen in dit project maar 
ook in alle toekomstige projecten!

DE CENTRUMVERNIEUWING, ONZE VISIE!
Een vernieuwing op maat van onze gemeente

INSPRAAK VANUIT DE BEVOLKING 

CD&V As/Niel-bij-As is absoluut voorstander van 
een centrumvernieuwing, maar wel op maat van 
onze gemeente!

Voor dit pand en bijhorende gronden betaalde de gemeente As nog €700.000
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Sinds 1 januari 2016 ziet uw water-
factuur er anders uit. De Vlaamse 
regering heeft namelijk beslist dat 
alle Vlaamse drinkwaterbedrijven 
de waterfactuur voortaan op de-
zelfde manier moeten berekenen. 
Aangezien de juiste berekening voor 
onze gemeente nog nergens is terug 
te vinden, maken wij voor u graag 
even een overzicht op. Die bereke-
ning geldt voor de drie delen van de 
waterfactuur (drinkwater, afvoer en 
zuivering) en bestaat uit:

Vastrecht
Voor zowel het drinkwater, de zuivering als de afvoer van water betaal je een vastrecht, 
maar krijg je ook een korting per gedomicilieerde. Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Basistarief en comforttarief
Naast het vastrecht heeft elk gezin recht op een basisverbruik dat aan het basistarief is 
gekoppeld.
Het basisverbruik voor zowel drinkwater, zuivering als afvoer is gelijkgesteld en bedraagt 
maximaal 30m³ per wooneenheid met een toevoeging van 30 m³ per gedomicilieerde per 
jaar. Alles wat u meer verbruikt dan het basisverbruik valt onder de noemer comfortver-

bruik. De prijzen per tarief kan je terugvinden in de tabel.

Voor een uitgebreid overzicht van de kosten en een tool die jou helpt 
met de berekening van jouw waterfactuur, verwijzen we graag naar 
onze website: www.as.cdenv.be.

Hoewel het centrum van de gemeente 
As vandaag de dag reeds te kampen heeft 
met veel verkeer, wordt er in kader van 
de centrumvernieuwing geen enkele 
maatregel getroffen om dit probleem aan 
te pakken. Integendeel, de bijkomende 
supermarkt, handelsruimte en woningen 
zullen zorgen voor een nog grotere ver-
keersaantrek en een hogere parkeerdruk 
in het centrum. Dit zal de leefbaarheid 
zeker niet ten goede komen. We hopen 
dan ook dat er voldoende maatregelen 
getroffen worden om de leefbaarheid van 
het centrum te verhogen. 

Wij kunnen dan ook alleen maar hopen 
dat het gemeentebestuur deze argumen-
ten niet zal negeren en de kans zal grij-
pen om hun visie over de centrumver-
nieuwing bij te sturen en durft open te 
staan voor inspraak van de inwoners van 
de gemeente. Wij willen hen hier alvast 
graag bij helpen. We zijn er dan ook rots-
vast van overtuigd dat we op die manier 
de verdere aftakeling van ons centrum 
kunnen tegen gaan en we er samen een 
vernieuwd gezellig centrum van kunnen 
maken. Een centrum op maat van As!

WEET U AL HOE HOOG  
UW NIEUWE WATER-
FACTUUR GAAT ZIJN?
Wij zochten het voor u uit!

EEN LEEFBAAR 
CENTRUM

Wij hopen dat het centrum ook in de 
toekomst op maat is van As!

Drinkwater Zuivering Afvoer

Vastrecht per woning € 50 € 20 € 30

Korting per inwonende € 10 € 4 € 6

Drinkwater Zuivering Afvoer

Basistarief per m³ € 1,48 € 0,93 € 1,00

Comforttarief per m³ € 2,96 € 1,86 € 2,00
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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 Ve
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Op 18 december 2015 legde Jacqueline Schrijvers de eed 
af als nieuw OCMW-raadslid voor CD&V As/Niel-bij-As. 
Zoals afgesproken na de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012, zou Jacqueline in de helft van de legislatuur een man-
dataris van N-VA vervangen.

Jacqueline, die tevens secretaris is van onze partij, is zeker 
geen onbekende binnen de lokale politiek. Zo was ze reeds 
OCMW-raadslid van augustus 2004 tot december 2006, en 
zetelde ze in de gemeenteraad van januari 2007 tot december 
2011.  Met haar aanstelling als OCMW-raadslid, zetelen er 
sinds de OCMW-raad van 20 januari 2016, twee mandata-
rissen van CD&V As/Niel-bij-As in de OCMW-raad, na-
melijk Jacqueline Schrijvers en Jan Baeten. Met veel goesting 
zullen zij blijven meewerken aan een positief verhaal voor As 
en haar inwoners.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we op zaterdag 16 januari 2016 onze jaarlijkse Italiaanse Eetavond. Met meer dan 200 
aanwezigen kunnen we opnieuw spreken van een geslaagde editie. Ook dit jaar was er een uitgebreid Italiaans buffet voorzien met 
soep, 4 verschillende soorten pasta en heerlijke pizza. Na afloop van het buffet kon er nog gezellig na geborreld worden bij een 
heerlijke tas koffie of een zelfgemaakte ijskoude limoncello (met dank aan Jacqueline en Gertrude).

Dit jaar kwamen er ook enkele Limburgse CD&V-boegbeelden onze partij een hart onder de riem steken. Naast Vlaams Parle-
mentslid An Christiaens en kersvers Limburgs Deputé Erik Gerits, die tevens de peter is van onze partij, kwam ook minister Jo 
Vandeurzen ons een bezoekje brengen. Ze gingen maar al te graag even op de foto met onze mandatarissen.

JACQUELINE SCHRIJVERS 
NIEUW OCMW-RAADSLID 

EETAVOND

Onze OCMW-raadsleden 
op de foto met minister van 
Welzijn Jo Vandeurzen

Onze gemeenteraadsleden op 
de foto met An Christiaens en 
Erik Gerits


