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iedereen inbegrepen

VOORWOORD

Eerst en vooral wens ik u namens 
de voltallige afdeling van CD&V 
As/Niel-bij-As een voorspoedig en 
gezond 2013. Ik wens u een jaar  met 
intens familiegeluk en véél arbeids-
vreugde. 
Als kersverse voorzitter wil ik graag 
alle CD&V-leden bedanken die mijn 
kandidatuur steunden. Hierdoor kan 
ik mij dienstbaar maken voor onze 
lokale CD&V-afdeling in deze fijne 
gemeente en zo mijn steentje bij-
dragen aan het welzijn van u en elke 
inwoner van As en Niel-bij-As. Zelf  
woon ik sinds 1989 in deze mooie 
gemeente. Ik ben gehuwd met Rita 
Claes uit Niel-bij-As. Samen hebben 
we 2 kinderen, Tom en Tine. 
Ondersteund door een enthousiaste 
gemeentelijke CD&V-afdeling, zal 
onze fractie de Voluit!-meerderheid 
op alle beleidsthema’s analyseren en 
bekritiseren om op een grondige maar 
constructieve manier oppositie te 
voeren. 
Ik wens al onze CD&V-mandatarissen 
veel werkvreugde en succes toe.
Ik wens u en uw familie het allerbeste.
CD&V leeft in onze gemeente en 
iedereen zal het weten.

Luc Budenaers

Voorzitter CD&V As en Niel-bij-As

luc.budenaers@gmail.com

Onze gemeente schuldenvrij
CD&V As/Niel-bij-As eist belastingverlaging

Dat As bij de financieel meest gezonde gemeenten van Vlaanderen 
hoort, is algemeen bekend. Dat het gemeentebestuur dit te danken 
heeft aan de financiële inkomsten van het grinddossier, is minder 
bekend. En dat CD&V As/Niel-bij-As de drijvende kracht was achter 
deze immense grindgelden, is amper bekend. Hoog tijd om even bij te 
praten!

Lees meer, op pagina 5

Uw vertegenwoordigers 
in de gemeente- en OCMW-raad
Graag stellen we de CD&V’ers voor die u de komende 6 jaar 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Lees het hier, op pagina 4

Onze mandatarissen voor de gemeenteraad.

Onze mandatarissen voor de OCMW-raad.
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Valeer Hoogmartens
53 jaar, gewezen schepen, ambtenaar 
bij De Watergroep, gehuwd met Sonja 
Snellinx en papa van Ann.
Lid van Fietsclub  d’as Lef,  muziekka-
pel Béter As Nix en Buurthuis Statie-
wijk.
 

Ben Knoops, fractieleider
34 jaar, maatschappelijk werker bij 
Arbeidskansen vzw, gehuwd met Kitty 
Kellens en papa van Marie, voorzitter 
en speler basketbalclub BBC As
Ben zal tot maart 2015 de CD&V/N-
VA/SP.A fracties afvaardigen in de 
politieraad van de politiezone GAOZ.

Jos Paulussen
42 jaar, bediende bij Jaga Diepenbeek, 
gehuwd met Ilse Wevers en papa van 
Gijs en Silke

Uw vertegenwoordigers 
in de gemeente- en OCMW-raad
Graag stellen we onze mandatarissen voor die onze partij de komende 
6 jaar zullen vertegenwoordigen in de gemeenteraad en de OCMW-raad.

GEMEENTERAADSLEDEN

Gerty Meyers
46 jaar, bediende bij Spar As, gehuwd 
met Eddy Willems en mama van Sanne, 
lid van Badminton Club Pret en Plezier

Jan Baeten
26 jaar, Verkeerskundige bij Antea 
Group, zoon van Karel Baeten en 
Hilde Narinx, speler Niel SK, TC As, 
BACLAS en lid van Chiro Limburg.

Jacqueline Schrijvers
51 jaar, gewezen gemeenteraadslid, Be-
diende bij Spar As ,gehuwd met Gilbert 
Cortens en mama van Bert, Els en Stef

OCMW-RAAD
Gerty Meyers zal de komende drie jaar de CD&V vertegenwoordigen binnen de CD&V/N-VA-fractie. 
Vanaf  1 januari 2016 zullen Jan Baeten en Jacqueline Schrijvers het van haar overnemen.
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De definitieve goedkeuring van het 
grinddossier vond plaats tijdens de ge-
meenteraad van 31 mei 2007. De partij 
Voluit! had ondertussen de meerder-
heid, waardoor CD&V As/Niel-bij-As 
naar de oppositiebanken verdreven 
werd. Door de verdeelde meningen 
binnen de meerderheid (Voluit!), kon 
de verkoop van de 22ha hectare grond 
aan de “Limburgse Berggrinduitbating” 
niet goedgekeurd worden. 

Aangezien CD&V As/Niel-bij-As al 
die jaren volop het grinddossier mee 
had ondersteund, werd besloten om 
trouw te blijven aan ons verkiezings-
programma, en voor de verkoop te 
stemmen. De verkoop van de grind-
gronden leverde de gemeente onmid-
dellijk €900.000  op, dit zonder reke-
ning te houden met de opbrengsten van 
de kiezelwinning, die op dat moment 
nog moest beginnen.

Opbrengst van bijna 3 miljoen 
euro en gemeente 
schuldenvrij
Gedurende de voorbije jaren heeft de 
effectieve ontgrinding en de verkoop 
van gronden onze gemeente meer 
dan 3,5 miljoen euro opgebracht, 
een gigantische som geld voor onze 
kleine gemeente. Dat deze grindgelden 
onze gemeente geen windeieren heeft 
gelegd, blijkt uit de vele investeringen 
en (prestige-) projecten die het gemeen-
tebestuur de laatste jaren heeft kunnen 
uitvoeren. Daarnaast werden de grind-
gelden ook gebruikt voor het afbetalen 
van leningen. Zo heeft onze gemeente 
in 2012 voor €128.375,00 de laatste 

leningen afgelost en is ze nu 7 maanden 
schuldenvrij. 

Belastingverlaging 
op de agenda
We vinden het  hoog tijd dat  alle 
inwoners van onze gemeente hier hun 
voordeel kunnen uithalen. Om die re-
den stelde de voormalige CD&V-fractie 
op de gemeenteraad van 18 december 
2008 een eerste maal voor om de ge-
meentebelastingen te verlagen. Voluit! 
zorgde er met 10 tegenstemmen voor 
dat het voorstel niet werd goedgekeurd. 
Tijdens de laatste gemeenteraad van 
2012 werd nogmaals voorgesteld om 
een structurele belastingverlaging door 
te voeren van 7,50% naar 7,00%. Deze 
verlaging zou voor onze gemeente een 
verlies aan belastinginkomsten beteke-
nen van ongeveer €130.000. Aangezien 
dit bedrag overeenkomt met het bedrag 
van de laatste aflossing van de leningen, 
kunnen we stellen dat de belastingverla-
ging absoluut een haalbare kaart is.

Desondanks heeft Voluit! hier na al die 
jaren nog steeds geen oren naar, waar-
door het agendapunt zonder commen-
taar werd afgevoerd. Een kaakslag voor 

elke inwoner van deze gemeente.

Wat kan een belasting-
verlaging voor u betekenen ?
Alles hangt natuurlijk af  van uw in-
komen. De gemeentebelasting wordt 
berekend op de “om te slane belasting” 
(u vindt dit bedrag terug op uw aan-
slagbiljet van de belastingen). 
In de onderstaande tabel ziet u wat u 
per jaar minder zou betalen.

Wij beloven u dat we de komende jaren 
zullen blijven ijveren om de belastingen 
in onze gemeente structureel te verla-
gen. Ook andere belastingen die door 
onze gemeente geïnd worden, zullen 
wij grondig onder de loep nemen. 

Wij willen ervoor blijven ijveren dat in 
de toekomst niet enkel in grootschalige 
prestigeprojecten wordt geïnvesteerd 
maar ook in de inwoners. Wij vinden 
namelijk dat “mensen belangrijk zijn”!

CD&V As/Niel-bij-As drijvende kracht 
achter het grinddossier
De voorbereidingen rond het grinddossier zijn gestart in de le-
gislatuur 2000-2006. CD&V As/Niel-bij-As zat toen samen met 
Lijst Truyen (nu Voluit!) in de bestuursmeerderheid. De meningen 
omtrent dit dossier waren binnen Lijst Truyen erg verdeeld. Om 
het dossier toch zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, nam de 
toenmalige CD&V-fractie het heft in handen. 

Om te slane belasting in € 7,50% 7,00% besparing
 40.000 € 3.000 € 2.800 € 200,00 
 30.000 € 2.250 € 2.100 € 150,00 
 12.500 € 938 € 875 € 62,50 
 17.500 € 1.313 € 1.225 € 87,50 
 15.000 € 1.125 € 1.050 € 75,00 
 12.500 € 938 € 875 € 62,50 
 10.000 € 750 € 700 € 50,00 
 7.500 € 563 € 525 € 37,50 
 5.000 € 375 € 350 € 25,00 
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Luc Budenaers
(luc.budenaers@gmail.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

Iedereen inbegrepen, ook u!

Eerst en vooral willen we de 1.061 
inwoners bedanken die op ons gestemd 
hebben. We moeten jammer genoeg 
concluderen dat we van de 5 zetels, die 
we tijdens de vorige legislatuur hadden, 
er nog slechts 3 overhouden. Toch zijn 
we ervan overtuigd dat we de afgelopen 
6 oppositiejaren constructief  hebben 
meegewerkt aan het beleid in onze 
gemeente, dat we de gepaste opmerkin-
gen en commentaar hebben gegeven, 
dat we ten gepaste tijden agendapunten 
hebben bekritiseerd en dat we talloze 
alternatieven en oplossingen hebben 
aangereikt. We hebben met een enthou-
siaste groep mensen getracht om een 
eerlijke oppositie te voeren. Maar zoals 
men zegt: “de kiezer heeft altijd gelijk” 
en daarom moeten we ons neerleggen 
bij deze teleurstellende uitslag.

Vandaag stelt het CD&V bestuur alles 
in het werk om de zware ontgoocheling 
zo snel mogelijk achter zich te laten. 
Uit de vele aanmoedigingen van leden 
en sympathisanten is er positieve ener-
gie gepuurd om een nieuwe hoopvolle 
start te nemen voor de komende 6 jaar. 
Met de bestaande maar ook nieuwe 
CD&V mandatarissen en met steun van 

vele mensen achter de schermen, zullen 
we onze kiezers met volle inzet blij-
ven vertegenwoordigen in de Asserse 
gemeenteraad en het OCMW. 

Ik wil hierbij ook al onze CD&V kan-
didaten bedanken voor hun inzet voor, 
tijdens en na de verkiezingen, ik ben 
erg blij dat we op hen kunnen blijven 
rekenen. 
U hoort nog van ons!

Valeer Hoogmartens

Terugblik op de verkiezingen 
van oktober 2012
De verkiezingen zijn alweer een paar maanden achter de rug, 
vandaag kijken we met een nuchtere blik terug op het behaalde 
resultaat.


