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Op de gemeenteraad van september 2016 zette de meerderheid een erfpachtovereenkomst voor het oude gemeentehuis op 
de agenda. Deze overeenkomst lijkt weggerukt uit de tijd van Napoleon: de harmonie zou het gebouw in erfpacht krijgen 
voor zowat twee eeuwen! De oppositiepartijen kunnen hier absoluut niet akkoord mee gaan. Maar onze tegenargumenten 
én een uitgewerkt alternatief voorstel werden van tafel geveegd.

Wat gebeurt er?
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia kampt met 
huisvestingsproblemen. Haar huidige lokaal is te klein en 
verkeert in een slechte toestand. Zij krijgen van SamenPlus het 
oud-gemeentehuis in erfpacht voor 99 jaar + eventueel 99 jaar 
verlenging, aan 1 euro per jaar. In ruil belooft de vereniging 
renovatiewerken aan dit gebouw uit te voeren. Zij hoopt dit te 
kunnen betalen met de opbrengst van de verkoop van haar eigen 
lokaal.

Enkele bedenkingen
De meerderheid wil een gebouw wegschenken dat op de lijst van 
onroerend erfgoed staat. Een absurd verhaal, dat men zonder 
enig debat in de gemeenteraad wil doordrukken. 

Er staan bij dit ontwerp heel wat vraagtekens:
  De erfpachtnemer (de harmonie) mag het gebouw ook zelf 

verhuren of hypothekeren. 
  De meerderheid zet iedereen buiten spel gedurende 198 jaar.
  Niemand weet wat de toekomst brengt en nog minder wat  

198 jaar geleden werd beslist. 
  Wat als de vereniging ophoudt te bestaan? Hopelijk is zij nog 

een lang leven beschoren. Maar zij zit vast aan deze periode, 

met alle juridische en financiële gevolgen van dien. Zij blijft 
ook aansprakelijk voor de onderhouds- en herstellingskosten 
van het gebouw. 

  De motivatie voor deze keuze was niet onderbouwd.
  Vooral het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden! 

De verenigingen worden niet gelijk behandeld 
Waarom deze regeling voor de harmonie? Wat met de jeugd-
verenigingen die, naast de maandelijkse huur, ook zelf moeten 
instaan voor de afwerking van hun lokalen? Wat met de sportver-
enigingen waarvan de subsidies spectaculair daalden? 

Tegenvoorstel N-VA
De N-VA lanceerde dan ook een tegenvoorstel dat door de andere 
oppositiepartij werd gesteund: een langdurige huurovereenkomst 
met stilzwijgende verlenging, met goede afspraken en een 
behoorlijke regeling voor alle partijen. 

Goed bestuur betekent dat je probeert om de betrokken 
partijen het best mogelijke te bieden, zonder de gemeente en de 
gemeenschap zelf (in dit geval de harmonie) voor twee eeuwen 
vast te zetten. Deze erfpachtovereenkomst, bedisseld door 
Samen+, getuigt helaas van het complete tegendeel.

Oppositie niet akkoord met 
erfpachtovereenkomst voor 198 jaar

dossier

Actie voor verkeersveilige dorpskern p. 2 Slechte punten voor begraafsplaats p. 3
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N-VA zet actie op voor verkeersveilige dorpskernen

Kampeerautoterrein Assenede

Meer respect, erkenning en ondersteuning voor de mantelzorger! In Assenede en op hoger 
niveau! Want zij dragen vaak de lasten die een ander niet wil.

Zone 30 lijkt soms zone 130
Tijdens de maand september stonden 
onze bestuursleden en mandatarissen 
gewapend met een spandoek op 
plaatsen waarvan geweten is dat 
men daar veel te hard rijdt. Ook de 
voorrangsregels worden nauwelijks 
gerespecteerd. 

Het is enerzijds een kwestie van 
mentaliteit, anderzijds is er ook 
te weinig controle. Maar ook de 
signalisatie kan beter.

Huidige signalisatie onvoldoende
Bestuurders weten blijkbaar nog 
steeds niet dat onze dorpskernen 
zones 30 zijn.  De aangebrachte borden 
zijn dan ook minimaal en te weinig 
in beeld. Bovendien zijn er enkele 
kruispunten die onze wenkbrauwen 
doen fronsen.

Geen woorden maar daden
De N-VA deelde haar bezorgdheid 
in de gemeenteraad.  We vroegen de 
meerderheid om haar woorden uit het 
mobiliteitsplan om te zetten in daden:

  Neem het idee van de spandoeken 
en slogan ‘Een hart voor graag 
traag’ over en hang ze uit op 
cruciale plaatsen,

  herbekijk de voorrangsregel aan 
het gevaarlijke kruispunt op de 
markt in Assenede en plaats een 
bord B5 (STOP) en bijhorende 
wegmarkering,

  plaats grotere borden F4a (zone 30) 
en een duidelijke wegmarkering als 
bijkomend signaal.

Er werden 
beloftes  

uitgesproken. 
Benieuwd 
wat ervan 
komt? Wij 

ook.

Samen met ons hebben vele inwoners genoeg van de snelheidsovertredingen in onze dorpskernen.  
Daarom startten wij een eigen actie op: ‘Een hart voor graag traag’.

Onder campereigenaars is het 
geweten: ga naar Assenede! Het 
kampeerautoterrein aan de Sporthal 
in Assenede is immers populair bij 
campertoeristen: voor een spotprijs 
all inclusive van 5 euro/nacht + 1 
euro voor 60 liter water maak je 
gebruik van terrein, elektriciteit, 
stort je afval, maak je de opslagtank 
en chemisch toilet leeg en tank je 
schoon leidingwater. En aangezien 
de slagboom meer niet werkt dan 
wel, betalen vele bezoekers gewoon 
niets. 

Camperplaatsen Sas Van Gent 
(Haven), Westdorp (de Baekermat) 
en Terneuzen zijn zo goed als gratis, 
maar hebben geen enkele voorziening. 
Tijdens de zomermaanden staan er 
gemiddeld wel 20 à 30 campers aan de 
haven in Sas Van Gent. En net bij deze 
campers is ons terrein zeer populair.

Wat is de verhouding tussen kosten 
en inkomsten? 
‘Het terrein moet niet winstgevend zijn, 
maar dient om ons lokaal toerisme en 

onze lokale economie te ondersteunen’, 
gaf de meerderheid mee. Was het maar 
waar. 

Men overnacht er zelden en vaak maakt 
men enkel gebruik van de voorzieningen. 
Dikwijls dus gratis als de slagboom niet 
werkt.

 
Van vijf naar tien euro 
Na onze tussenkomst merkten we op de 
website van Toerisme Meetjesland ineens 
een verdubbeling van de prijs. De boek-
houdkundige onderbouw van dit tarief 
houden we te goed.
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Finse looppiste Oosteeklo wordt 
eindelijk gerealiseerd

Volgens de laatste planning van de 
meerderheid zou de realisatie in 
de opstartfase zijn. Daarna komt 
Assenede aan de beurt!

Begraafplaats Assenede krijgt 2/10 
wegens onkruid. 

Inwoners meldden ons dat het 
onderhoud van de begraafplaats 
veel te wensen overliet. Het onkruid 
woekerde hevig en er werd niets 
gedaan. Tijdens de GR van augustus 
en september kaartten we dit aan en 
kregen van de bevoegde schepen te 
horen dat het ‘allemaal nogal meeviel’ 
en dat deze er ‘redelijk goed tot goed’ 
bij ligt. We namen foto’s gedurende 
verschillende maanden en plaatsten 
ze op Facebook. De reacties bleven 
niet uit. Ook de krant deed een 
onderzoek en wat bleek? Assenede 
bengelde onderaan de puntenlijst met 
een povere 2/10. In onderwijstermen 
betekent dit: Gebuisd! 

Fiets- en voetpaden, pleintjes en 
domeinen overgroeid met onkruid

In de Belleman lezen we ‘Onkruid 
maakt geen kans dankzij Wave Weed 
Control’… 
Wanneer stopt men met dromen? 

Op onze interpellatie werd 
geantwoord dat gedaan wordt wat 
kan. Hoezo?

De enige investering is die 
warmwatermachine, die niet eens 
op punt staat. Verder is het wieden 
zoals in de goede ouwe tijd. Men 
heeft de boot gemist! Samenplus 
wist al véél langer dat het vanaf 2015 
verboden werd om gemeentelijk 
onkruid met pesticiden te bestrijden. 
Het probleem werd steeds op de 
lange baan geschoven. Er werden 
geen investeringen gedaan noch een 
plan van aanpak opgemaakt. De 
gemeente kan nog een uitzondering 
op pesticiden aanvragen tot 2018, 
om deze bom van onkruid te 
ontmantelen. 
 
Kosten instandhouding na 10 jaar - 
oud-gemeentehuis Assenede 
Het nieuwe gemeentehuis staat er 
sinds 2006. Na tien jaar was het tijd 
voor een grondig onderhoud en 
moest een en ander hersteld worden. 
En hoever staat het met het oude 
gemeentehuis na 10 jaar, dat nu 
‘warm ingepakt’ staat? 
 
Eind 2015 werd die balans 
afgesloten met meer dan 60 000 euro 
instandhoudingskosten. En de kassa 
tikt nog steeds.

Slim delen van schoolinfrastructuur
In Assenede en haar deelgemeenten 
werden vele nieuwe verkavelingen 
goedgekeurd, met de bedoeling jonge 
en nieuwe gezinnen aan te trekken. 
Al dit positieve gaat ongetwijfeld 
ook gepaard met een toename van 
leerlingen op onze scholen. 

En dat betekent in de toekomst: 
ruimtedruk. 

Ruimte delen = ruimte creëren

Daarom vroegen wij aan de schepen 
van Onderwijs om rond de tafel te 
zitten met al onze schoolbesturen. 
Om van gedachten te wisselen, om 
niet of weinig gebruikte lokalen te 
delen en/of een aanzet te geven een 
plan van aanpak op te maken. 

 

Gemeentelijk mobiliteitsplan
Het plan is nog steeds 
niet goedgekeurd. De 
mobiliteitscommissie keurde het 
opnieuw af wegens ‘teveel woorden 
en te weinig daden’.

Dat betekent ook geen subsidies om 
fietspaden te herstellen, aan te leggen, 
te onderhouden en dat al voor het 
vierde jaar. Schrik dus niet als u moet 
uitwijken voor een put in het fietspad 
of een berg onkruid waardoor u en 
uw kind beter op de weg fietsen. En 
hoop dat er geen auto aankomt. Nog 
‘even geduld’ alstublieft.

CO-uitstoot in Assenede
Na een interpellatie van 
oppositiepartij CD&V vormde zich 
een klein debat over concentratie 
fijn stof en CO-uitstoot en de vraag 
of men meetgegevens had van het 
mobiel meetstation in Oosteeklo. De 
schepen van Milieu (!) antwoordde 
dat cijfergegevens ‘worden geschat’, 
de ‘concentratie gedaald’ is en hij 
raadt iedereen aan wat minder hout te 
stoken en wat meer de fiets te nemen. 
In een muur van onbegrip metsel je 
blijkbaar de beste ideeën.

Wegdek Kriekerijstraat Assenede
Houdt u ook zo van een lappendeken? 
In de Kriekerijstraat kan u daarvan 
genieten. Deze nieuwe manier 
van ‘tijdelijk’ herstel en egaliseren 
spreekt tot ieders verbeelding. Weet 
ook dat het verwijderen van dit niet 
milieuvriendelijke materiaal een extra 
kost zal betekenen, wanneer in 2017 
deze straat opnieuw aangelegd wordt. 
Geen probleem, u betaalt dit!

Et g’huerd?
Et g’huerd?

Resolutie afschakelplan
stroomtekort naar de gouverneur
van Oost-Vlaanderen 
De voltallige gemeenteraad schaarde
zich achter deze resolutie waarin een
signaal wordt gegeven aan de hogere
overheid. Want enkel samen kunnen
we een stroomonderbreking voorko-
men.
Vraag om: Tijdige informatie bij af-
schakeling, stroom afschakelen =
laatste stap, soberheid in openbare
verlichting over gans België, solidari-
teit van alle gemeenten!

Leegstandsregister ook voor
private serviceflats?
Onze fractie vroeg – naar aanleiding
van het vaststellen van de belastingen
op leegstand - of private serviceflats
onder ‘andere woongelegenheden
vallen’. Volgens de meerderheid is
hier geen sprake van in de Vlaamse
reglementering. Daarin staat noch-
tans: ‘Elk onroerend goed of het deel
ervan dat hoofdzakelijk bestemd is
voor de huisvesting van een gezin of
alleenstaande’. 
Wat is een private serviceflat anders?

Duurdere kinderopvang IBO
Door een goedgekeurde prijsstijging
in het OCMW betaalt u alweer iets
meer voor de opvang van uw kinde-
ren. Van 0,86 euro per begonnen half
uur naar 0,91 euro. 
De N-VA stemde tegen!
Ter vergelijking: in buurgemeenten
Ertvelde en Evergem bedraagt dit
0,80 euro per begonnen half uur.

Tekorten in de jaarrekening van
scholengemeenschap Meetjesland
Hoewel het een eenmalig en klein
verlies was, moest toch de bijdrage
verhoogd worden. De N-VA-fractie
vroeg uitleg aan de schepen van On-
derwijs: Waar is het verlies aan te wij-
ten en  wordt er dan geen tussentijdse
resultatenrekening gemaakt om der-
gelijke vervelende zaken te vermij-
den? Helaas kon de bevoegde

schepen niet antwoorden. Zij had
evenmin opgemerkt dat de meerkos-
ten vooral in de post ‘catering’ zaten;
een post waar dus wel degelijk de te-
ring naar de nering kan gezet wor-
den. Er werd helaas gesproken als een
blinde over kleuren.

En jawel! Deze winter komt het
ervan! Tenminste 
…In 2013 en 2014 stelde de N-VA in
de gemeenteraad voor om enkele
straten – wanneer het sneeuwt – op
een veilige en eenvoudige manier au-
tovrij te maken voor spelende kinde-
ren. Meer informatie hierover vond u
in uw ‘Belleman’. Het kon ‘heel sim-
pel’ via het loket van de dienst Vrije
Tijd op het gemeentehuis. 

Helaas blijkt ‘simpel’ niet zo simpel
te zijn. De tijd tussen het moment dat
‘De Belleman’ in uw bus lag en de
termijn om een aanvraag in te dienen
was slechts twee werkdagen. Boven-
dien noteert men het als een aan-
vraag tot organisatie van een
evenement, met alle bijhorende pro-
blematiek. Als kerst op de taart stelt

het gemeentebestuur u hoofdelijk
aansprakelijk doordat u ‘organisator’
bent. Dat is nooit de bedoeling ge-
weest van ons voorstel. Wij waren blij
dat meerderheid en oppositie hier
samen op een veilige manier een
leuke winterse activiteit wilden op-
starten! Voor de uitwerking ervan
gaat de meerderheid het alweer veel
te ver gaan zoeken. Het kan niet dat
men het ingewikkelder maakt dan
nodig is of u dat u risico's moet
nemen omdat u zo goed bent iets
leuk te organiseren. 

Omdat sneeuw het beste en goed-
koopste speelgoed is, willen we er
samen met u volop gebruik van
maken. Maar wel om te glijden…
niet om te slippen!
Wij sturen graag voor u bij.

Indexering van de opcentiemen …
hoezo?
Tijdens de gemeenteraad december
2014 kwam opnieuw de verhoging
van de opcentiemen van 1175 naar
1300 ter sprake. De burgemeester
duidde dat dit moest beschouwd
worden als een indexering, met 
terugwerkende kracht naar het jaar
2000. Nogal een rare stelling als je 
bedenkt dat het bedrag waarop deze
opcentiemen worden berekend - het
kadastraal inkomen van je onroerend
goed - elk jaar wordt geïndexeerd. De
meerderheid heeft het dus klaarge-
speeld om u een dubbele indexering
aan uw broek te lappen.

www.n-va.be/assenede
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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


