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CD&V As/Niel-bij-As start met eigen jeugdwerking
CD&V As/Niel-bij-As vindt het zeer belangrijk dat er binnen het 
beleid voldoende aandacht wordt besteed aan de jeugd, zo 
moeten de jongeren een duidelijke stem krijgen binnen het be-
leid. Om die reden werd bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 
resoluut ingezet op verjonging en vernieuwing van de partij. 

Lees meer hier, op pagina 4!

 Woordje van 
de voorzitter
Het nieuwe Voluit! gemeentebestuur 
is ondertussen bijna 6 maanden aan de 
macht en wat is er al gebeurd? 
We hebben heel lang mogen wachten 
op de begroting, om dan te zien dat 
het eigenlijk een lege doos is, zonder 
een degelijk meerjarenplan, zonder 
de mogelijke belastingverlaging, zoals 
voorgesteld door onze partij, zeg maar 
zonder concrete visie!  
We zien dat de werken aan de Hoog-
straat, de belangrijkste verbindingsweg 
tussen As en Niel-bij-As, onnodig blij-
ven aanslepen waardoor verschillende 
woonstraten in Niel-bij-As dagelijks 
met té veel verkeer te maken krijgen. 
Ondanks de nodige beloftes in 2006, 
krijgen we nog steeds geen blijk van een 
doordachte mobiliteitsvisie, waardoor 
verschillende verkeersonveilige situaties 
nog steeds niet zijn opgelost. 
Vanuit onze partij kunnen we dan weer 
meedelen dat onze jongerenwerking 
onder leiding van kersverse voorzit-
ter Jan Baeten wel prima van start is 
gegaan en dat zijn samen met mij en 

Mobiliteit 
geen prioriteit 
voor Voluit!
Ondanks de beloften die 
Voluit! gemaakt heeft naar 
aanleiding van de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2006, 
moeten wij vaststellen dat de 
daadwerkelijke acties vooral 
uitblijven. Daarnaast stellen 
wij ons ook serieuze vragen bij 
sommige acties die wel geno-
men werden. We sommen het 
graag even voor u op.

Lees meer op pagina 5!

alle andere CD&V-mandatarissen 
pleiten voor een gemeente op maat van 
onze inwoners. En net daarom komen 
wij binnenkort naar jullie luisteren … 
hierover later meer. 

Luc Budenaers
Voorzitter CD&V As/Niel-bij-As
luc.budenaers@gmail.com
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CD&V As/Niel-bij-As start met eigen jeugdwerking
We mogen er trots op zijn dat twee 
van onze jongerenkandidaten een 
mandaat zullen vervullen in de 
lopende legislatuur. Ben Knoops 

is verkozen als gemeenteraadslid en Jan Baeten zal vanaf 
1 januari 2016 zetelen in de OCMW-raad. De vele positieve 
reacties die onze jongerenkandidaten kregen vanuit de As-
serse jeugd, heeft hen  aangezet tot het oprichten van de 
jongerenwerking ‘JONG CD&V As/Niel-bij-As’. Ze stellen zich  
graag even aan U voor.

Onze jongerenwerking wordt geleid 
door een dynamisch bestuur met vol-
gende samenstelling:
Voorzitter: Jan Baeten
Ondervoorzitter: Margue Remans
Secretaris: Bert Comhair
Penningmeester: Randy Vankevelaer
Bestuursleden: Ann Hoogmartens, Ben 
Knoops, Paul Schreurs, Stefanie Ferson, 
Michael Ferson, Jeroen Jaekers

Open brief: 

“Waarom een jongerenwerking in onze gemeente?”
Wij van JONGCD&V As/Niel-bij-As 
hebben ons als doel gesteld om onze 
jeugdige spontaniteit te bundelen bin-
nen een groep van jongeren die iets 
willen bijdragen aan onze gemeente. 
Wij willen niet alleen een ploeg jonge 
en gedreven mensen zijn die ‘politiek’ 
iets dichter bij de jongeren van onze ge-
meente willen brengen, maar we willen 
vooral samenkomen om na te denken 
over de ‘inhoud’. Die inhoud bevat vele 

thema’s: jeugdwerking, cultuur, sport, 
milieu, maatschappij, ruimtelijke orde-
ning, buurtwerking,…

Voor ons is politiek geen “ver van mijn 
bed” show, maar een dagdagelijkse 
inzet. Als JONGCD&V As/Niel-bij-As 
zullen we steeds met een open vizier 
de wereld tegemoet kijken. Naast de 
serieuze kant van onze werking, zullen 
we uiteraard ook voldoende ruimte 

 vrijmaken voor  ontspannende activi-
teiten. Zo plannen we momenteel een 
praatcafé rond een maatschappelijk 
thema voor jongeren.

Voel je het kriebelen? Heb je vragen?  
Aarzel dan zeker niet om ons  
te contacteren!
http://www.as.cdenv.be/jong-cdv

CD&V vraagt een update 
van het gemeentelijk 
 mobiliteitsplan

Het beleid dat onze gemeente wil 
voeren, zowel op korte, middellange 
als lange termijn, is opgenomen in het 
mobiliteitsplan van onze gemeente. 
Het huidige mobiliteitsplan van onze 
gemeente dateert van 2003, of  is met 
andere woorden al 10 jaar oud! Dit 
maakt dat onze gemeente één van de 
laatste gemeentes van Limburg is dat 
geen mobiliteitsplan heeft dat aangepast 
is aan de huidige problematiek. Het lijkt 
ons dan ook hoog tijd om het mobi-
liteitsplan van onze gemeente aan te 
passen aan de verkeersproblemen waar 
onze gemeente vandaag de dag mee 
te maken heeft! We vragen VOLUIT! 
dan ook om dit zo snel mogelijk op de 
agenda te zetten. Wij als CD&V-fractie 
willen dan ook graag actief  meewerken 
bij het uitwerken van een duurzaam 
mobiliteitsbeleid voor onze gemeente!!

schoLen aLs pLaats 
van ontwikkeLing 
voor eLk taLent? 
schooLvakanties 

anders organiseren?

#goedgezind
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Mobiliteit geen prioriteit voor Voluit!
Ondoordacht beleid en loze beloftes 

Enkele maanden geleden werden er 
twee nieuwe bushaltes geplaatst op de 
Stationsstraat, net voorbij de rotonde 
aan het gemeentehuis. Ondanks dat 
er in officiële richtlijnen van De Lijn 
wordt vermeld dat bushaltes in of  net 
bij het uitkomen van een bocht, vanuit 
het oogpunt van verkeersveiligheid uit 
den boze zijn, werden beide bushal-
tes toch in het midden van de bocht 
geplaatst. Om de halte toegankelijker 
te maken werden beide haltes uitge-
rust met een opstaande boordsteen 
van ongeveer 20 cm. Doordat deze 

boordstenen in de goot liggen, wordt 
het verkeer onverwachts geconfron-
teerd met een groot hoogteverschil. We 
vrezen dan ook dat de nieuwe bushaltes 
eerder een negatief  effect hebben op de 
verkeersveiligheid. 

Een ander voorbeeld van een ondoor-
dacht beleid zijn de parkeerplaatsen aan 
de sporthal. 
De parkeerproblematiek, vooral op 
avonden waarop er verschillende 
activiteiten plaatsvinden, was reeds in 
het verleden bekend. Toch werden er 
nog een groot aantal parkeerplaatsen 
verwijderd voor de aanleg van de Vrije-
tijdscampus, zonder een alternatief  aan 
te bieden. Hierdoor worden zowel het 
pleintje aan de Driebankenstraat als de 
Schuttenbergstraat op regelmatige basis 
vol gezet met auto’s. Ook het skatepark 
achter de sporthal is al moeten wijken 
om toch voldoende parkeerplaats te 
hebben. Duidelijk een geval van eerst 
doen en dan pas denken.

Jammer genoeg wordt het lijstje van 
loze beloftes alleen maar groter. Al 
jaren klagen de inwoners van de Dorps-
straat over de grote aantallen vracht-
verkeer dat dagelijks door ons centrum 
davert. Jammer genoeg zijn er tot op 
vandaag nog geen effectieve maatrege-
len getroffen om dit te voorkomen en 
blijven de inwoners van het centrum 
geplaagd met deze overlast. 

Nieuws uit de CD&V-afdeling
Een gesmaakte Italiaanse  Eetdag
Naar jaarlijkse traditie was er begin dit 
jaar opnieuw onze Italiaanse Eetdag.  
Met ruim 200 inschrijvingen was het 
ook dit jaar een groot succes.  De buik-
jes werden gevuld door het uitgebreid 

pastabuffet en er werd nagetafeld met 
een goed glas wijn of  een zelfgemaakte 
limoncello.  Kortom het was weer een 
geslaagde en gezellige avond voor oud 
en jong.

Gemeenteraadslid 
Ben Knoops voor de 
tweede keer papa!
Op 6 mei werd Marie Knoops, het 
eerste dochtertje van Ben Knoops en 
Kitty Kellens, de grote zus van Julie. 
Wij wensen de kersverse ouders veel 
geluk toe!

Parkeerproblematiek aan de sporthal

Gevaarlijke bushaltes aan de Stationsstraat



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

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
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

Wat maakt u 
goed gezind in 

onze gemeente?

#goedgezind

Onze mandatarissen helpen u graag 
bij het invullen van uw belastingsbrief
Net zoals elk jaar staan onze mandatarissen, ook dit jaar weer 
klaar om u bij te staan bij het invullen van uw belastingsbrief. 
Via onderstaande gegevens kan u contact met hen opnemen om 
de nodige afspraken te maken. Uiteraard kan u ook steeds bij hen 
terecht voor andere vragen, opmerkingen, uitleg rond bepaalde 
thema’s. Aarzel dus niet om hen te contacteren.

Gemeenteraad
Volgende raadsleden vertegenwoordigen de CD&V in de 
gemeenteraad de komende 6 jaren.

Valeer Hoogmartens
valeer.hoogmartens@telenet.be

Ben Knoops
ben.knoops@telenet.be

Jos Paulussen
jos.paulussen@telenet.be

OCMW-raad
Gerty Meyers zal de komende drie jaar de CD&V vertegen-
woordigen binnen het OCMW. Daarna nemen Jan Baeten en 
Jacqueline Schrijvers het van haar over.

Gerty Meyers
gertymeyers@base.be

Jan Baeten
jan_baeten@hotmail.com

Jacqueline Schrijvers
jacqueline.schrijvers@telenet.be


