
Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht wordt er traditioneel teruggekeken op het voorbĳe 
jaar. Gelukkige en minder gelukkige momenten worden op een rĳtje geplaatst, goede voor-
nemens zĳn al dan niet vervuld. Er worden reeds hoopvolle verwachtingen gesteld en wilde 
plannen gemaakt voor 2018.

MMet de lokale verkiezingen op 14 oktober wordt 2018 voor ons een zeer belangrĳk jaar. Zoals we reeds 
eerder communiceerden zal Ben Knoops onze lĳst trekken. Valeer Hoogmartens, zelf nog lĳsttrekker in 
2012, zal met zĳn ervaring de lĳst duwen. Na 2 legislaturen in de oppositie gezeten te hebben willen we 
met CD&V As/Niel-bĳ-As vanaf 2019 graag terug deel uitmaken van de bestuursmeerderheid.  We kiezen 
dan ook resoluut voor de basisslogan “Samen voor As”, waarbĳ inspraak en participatie voor de 
inwoners een hoofdrol zullen spelen. Binnen ons programma willen we voluit inzetten op het tegengaan 
van de van de verdere verloedering van de stationssite, het centrum van As en de voormalige voetbalterreinen 
van As VV. Verder zal ook mobiliteit en met name de fietser een belangrĳke rol spelen in ons programma.

Het hoofddoel van de leden en mandatarissen van onze partĳ blĳft dan ook om samen met U te werken 
aan een gemeente van morgen. Een gemeente op maat van onze inwoners! Want WĲ willen samen met U 
de toekomst vastpakken en samen gaan voor een beter As en Niel-bĳ-As!  

Om het jaar goed in te zetten, bieden wĳ jullie graag een nieuwjaarsaperitief aan tĳdens onze jaarlĳke Ita-
liaanse eetdag. Verder wensen we jullie alvast een zalig kerstfeest en al het beste voor het nieuwe jaar!

Het bestuur en de leden van CD&V en Jong CD&V As/Niel-bĳ-As.
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VU: Verantwoordelĳke uitgever: Jan Baeten, voorzitter Jong CD&V As/Niel-bĳ-As,
Grotstraat 21, 3665 As

Ook in 2018 organiseert onze partĳ enkele leuke activiteiten. Zo vindt onze jaarlĳkse Itali-
aanse eetavond plaats op zaterdag 13 januari. Daarnaast organiseren onze jongeren op 
vrĳdag 16 maart al voor de vĳfde keer, hun algemene kennis quiz. 
Voor meer informatie over deze activiteiten verwĳzen we jullie graag naar onze website, of 
neem gerust contact op met één van onze leden.

We hopen U alvast massaal te mogen verwelkomen op deze activiteiten. 
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