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In 2016 hebben we ASPER weer op de kaart gezet 
Als er iets is wat we zeker bereikt hebben: er wordt over de Asperlingen en over Asper weer gesproken. 
Op de gemeenteraad, op de Gecoro, in de pers, op straat, in de winkel ... we hebben van ons laten horen in 2016. 
Het is duidelijk dat we een mening hebben, een visie en een doel. 
In 2016 hebben we dit meermaals GEZEGD en GESCHREVEN met gepaste en correcte argumenten. 
Wie wil horen of wil lezen die kent onze actie-punten en ons streven. 
In 2017 zetten we de strijd verder.  
 
 
Normaal doen we dit niet .... 
We handelen los van de politiek, zijn niet gebonden aan een bepaalde groepering of levensovertuiging. 
We respecteren ieders mening, maar laten ons geen mening opdringen.  
We maken geen reclame voor een bepaalde krant of tijdschrift. 
En toch maken we nu een kleine uitzondering. 
De "Speciale Gavers Gazette" AMOK 
schrijft enkele heel interessante artikels in hun uitgave nr 95 december 2016. 

 
Ga naar de winkel en koop dit blaadje. 

Wij citeren enkele bedenkingen uit hun artikels. 
 

In de "AMOK" lezen we deze maand 
 

Artikel 1: Hoe gaan ze da nu weer fixen? 
Het artikel geeft kritiek op de communicatie door het schepencollege. 
"Op openbare infovergaderingen krijgt men meestal geen of ontwijkend antwoord op bezorgdheden van de 
bevolking. Waar blijft de openbaarheid van bestuur? Zelfs de oppositieleden in de gemeenteraad blijven 
meestal op hun honger zitten. Soms lijkt het erop dat de meerderheid er niet echt wakker van ligt. "Wie maakt 
zich nu zorgen?", "Laat ze maar doen, we doen toch ons goesting!"" 
 
 
Artikel 2: Nieuw woonproject Ommegang krijgt veel tegenwind  
Het artikel geeft commentaar op de info-avond door de projectontwikkelaar  
"Burgemeester en schepenen behoorden tot de aandachtige toeschouwers maar hulden zich in stilzwijgen. 
... De bestuursmeerderheid heeft nagelaten een visie op te bouwen rond het aansnijden van beschikbare 
woonuitbreidingsgebieden. ... De overwegend negatieve reacties tijdens de hoorzitting .... vielen op.  
Hij (= De Nil) kon de toehoorders helemaal niet overtuigen van het al dan niet duurzame project.  
Nu lijkt het op een overval van de projectontwikkelaar die iets te gortig op zijn prooi is gesprongen." 
 
 



 
 
 
Artikel 3: Nipte meerderheid voor WUG Ommegang in gemeenteraad 
Het artikel geeft commentaar op de antwoorden op onze vragen op de gemeenteraad 
"In 2013-14 heeft men nagelaten om in dit dossier een helder standpunt in te nemen, nu durft de meerderheid 
niet meer bijsturen" (KH) - Dieter De Mets (OpenVLD-VOG) heeft zich onthouden voor drie redenen: "Ten 
eerste zijn er de vermoedens van belangenvermenging. Ten tweede stel ik mij terecht vragen naar de mobiliteit. 
Ten derde speelt ook mee dat ik van Asper ben. 
 
 
Artikel 4: : Er zijn geen politici meer met een visie, meneer ... 
Het artikel is een interview met Oscar Bousard, gewezen politieker, oprichter van De Brug 
"Er zit gewoon geen visie in de manier hoe ze onze gemeente managen. Er is totaal geen coherentie. En het 
schrijnende is dat het nu nog erger is dan vroeger." 
 
 

Wij blijven ons inspannen om Asper Leefbaar te maken .... 
 
Wil je ons steunen 
 
- Lees regelmatig de website www.leefbaar-asper.be 
- Lees onze Facebook pagina Leefbaar Asper 
- Schrijf je in voor de nieuwsbrief: www.leefbaar-asper.be/inschrijven 
- Heb je geen e-mailadres, ben je van Asper en krijg de nieuwsbrief in je bus.  
  Geef ons een berichtje per e-mail of stop het bericht in de bus (Haagstraat 45) 
- Geef ons financieel een duwtje op rekeningnummer   
  BE50 9796 1766 8218 met vermelding Leefbaar Asper 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


