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BEDANKT 
 

Voor uw giften. 
Uw bijdrage maakt het mogelijk  
om onze acties verder te zetten. 
 
Voor uw hulp – uw steun – uw medewerking. 
 

 

 
 
 
 

 
BEDANKT 
 

Om ons bezwaar mee te ondersteunen. 
Zo zijn we gedragen door een groot deel van Asper. 
 
Wil jij ook bij die groep horen? 
 
Schrijf je in via  
www.leefbaar-asper.be/bezwaar 
 

 
 
 

BEDANKT 
 
Om een affiche aan je raam te hangen.  
Om een reclamebord te plaatsen. 
 
Vooral in de omgeving van de geplande verkaveling,  
zie je de raamaffiches veelvuldig.  
 
Hartelijke dank ervoor. 
 
Wens je ook zo’n affiche aan je raam? 
Je kan ze downloaden en afprinten via   
 
www.leefbaar-asper.be/raamaffiche 

 



 

WINTERSLAAP 
 
Is het project in winterslaap? 
 
In vorige Nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat het 
project vertraging oploopt omwille van een “vergeten” 
voetweg. 
 
De aanvraag om voetweg 72 af te schaffen steekt 
stokken in de wielen. Dit dossier moet eerst besproken 
worden op de gemeenteraad, nadien bij de provincie. 
Ook wij volgen het dossier met ons bezwaar. 
 
Dit hele proces zal gauw enkele maanden aanslepen. 
Pas bij definitieve uitspraak omtrent de voetweg kan 
een verkavelingsaanvraag ingediend worden. 

 
 
 
 

 
NIEUWE SCHEPEN is van Asper 
 
Het overlijden van schepen Marnix Vandekerckhove 
laat niemand onberoerd.  
Ook wij bieden ons medeleven aan. 
 
Voor de opvolging werd Dieter De Mets benoemd  
op 29 januari 2018. 
 
Proficiat, Dieter! 
Als Asperling hebt u zich steeds heel negatief 
uitgelaten omtrent het project Ommegang.  
Op de infomarkt van IMWO-Invest verdedigde u uw 
standpunt klaar en duidelijk bij de bezoekers.  
 
De Asperlingen rekenen er op dat uw standpunt 
tegen dit verkavelingsproject onveranderd blijft. 
 
 
 

Onderzoek in “HET NIEUWSBLAD” 
 
Het Nieuwsblad publiceerde op 3 februari 2018 een overzicht van het aantal inwoners per gemeente met als titel 

”Zoveel inwoners kreeg uw gemeente er het afgelopen jaar bij” 
 
 
De bevolking in Vlaanderen groeit aan met 
gemiddeld 0,48 %. 
 
Maar niet in Gavere. 
In Gavere stelt men bij de telling een status 
quo (-2) vast 
 
 
 
De groen-ingekleurde gemeenten hebben meer 
inwoners. 
De rood-ingekleurde gemeenten gaan achteruit. 
 
 

 

”Zoveel inwoners kreeg uw gemeente er het 

afgelopen jaar bij” 
 
Op 1 januari 2018 telde België exact 11.358.357 

inwoners. Dat komt neer op een stijging op een jaar 

met 0,48 procent. Dat meldt Binnenlandse Zaken.  

In het Vlaams gewest bedroeg de groei op jaarbasis 0,56 

procent, met dan 6.546.785 inwoners.  

Wallonië kende een bevolkingsgroei van 0,28 procent 

tot 3.620.531 inwoners.  

Maar wat betekent dat nu voor uw gemeente?  

 
Het Nieuwsblad – 3 feb 2018 



De bevolking in Vlaanderen groeit 
De bevolking in Gavere groeit NIET  

 
 
Ondertussen wordt er volop bijgebouwd en blijven 
bouwgronden en huizen maanden te koop staan. 
 
Is er dan nood om reservegrond 
(=woonuitbreidingsgebied) aan te spreken om 
niet-bestaande noden op te vullen? 
 
 
 
 
 

Alweer een objectief element dat onze kritiek bevestigt  
en pleit tegen de verkavelingsplannen 

 
We hebben het al vaak gezegd en de cijfers blijven ons gelijk geven: 
- er is in Gavere geen nijpend tekort aan woningen 
- de huidige hoeveelheid beschikbare bouwgronden moet ruim volstaan om de vraag op te vangen 
- er is al helemaal geen noodzaak om 12 ha woon-uitbreidingsgebied op te offeren (en op termijn 200 woningen bij 
te plaatsen) 
 
Gaat de coalitie (met de burgemeester voorop) nu werkelijk alle logische argumenten blijven ontkennen om het 
project toch maar te kunnen blijven steunen?  
En de vraag blijft... "Waarom?". 
 

 
Voor meer nieuws: www.leefbaar-asper.be 

 

 
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen stuur een bericht naar info@leefbaar-asper.be 


