
Leefbaar Asper
Nieuwsbrief 35 - dec 2018

Leefbaar Asper wenst u een gelukkig, gezond, hoopvol en plezant2019



Vernieuwde website 
De website kreeg een opknapbeurt. 
Na drie jaar informatie verzamelen en toelichting geven was het overzicht wat zoek geraakt.  
Daarom werd de navigatie en ordening grondig aangepakt.  
Enkele teksten werden aangepast aan de huidige en/of vernieuwde situatie.  
 
Nieuw is een chronologisch overzicht van al onze activiteiten met een link naar de toelichting ervan. 
http://www.leefbaar-asper.be/acties/ 
 
Nieuw:  “WAAR STAAN WE NU?” en “ER ZIJN  PROBLEMEN OPGEDOKEN”.     
http://www.leefbaar-asper.be/problemen/ 
 
Nieuw:  De drie huis-aan-huis folders  on-line. 
http://www.leefbaar-asper.be/folder/ 
 
Alle vorige berichten zijn per maand inleesbaar. 
Ga verder op speurtocht op de vernieuwde website: www.leefbaar-asper.be 
 

 
Goed nieuws over de Duiventoren 
Wij hebben bij de verkavelingsaanvraag van de 22 loten langs de Landdijk bezwaar ingediend. We hielden een pleidooi om de Duiventoren te redden 
van de sloop. 
Ook andere verenigingen en personen hebben het belang aangetoond om deze toren te redden. 
 
4 x goed nieuws:  

- De provinciale dienst Erfgoed omschrijft in zijn besluit de historische en architectuurhistorische waarde van deze toren.  
Ze pleit om deze toren te behouden. 

- De provinciale dienst Erfgoed doet een suggestie dat de eigenaar de toren overlaat aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan 
dan voor herstelwerk een beroep doen op de subsidieregeling van de Provincie. (zie ook hieronder) 

- Veneco (intergemeentelijk samenwerkingsverband) schrijft in zijn advies dat de sloop van de duiventoren niet aangewezen is. 
- Op de gemeenteraad gaf de burgemeester te kennen dat het college niét zinnens is om de sloping toe te laten van de oude duiventoren 

op de site. 
 
Dank zij ons bezwaar, de adviezen van Provincie en Veneco en het besluit van het college kan een stuk Asperse historiek gered worden. 
Op hoop van zege. 



 
 

 

Geef je gemeente een mooier uitzicht en ontvang subsidie tot 8125 euro per jaar 
 
De provincie Oost-Vlaanderen biedt een subsidie aan om niet-beschermd maar waardevol historisch erfgoed te herstellen, op te waarderen of te 
vrijwaren van verder verval. 
Deze toelage kan aangevraagd worden door de privé-eigenaar of door rechtspersonen. 
Het gaat om onroerende goederen van beperkte omvang die mee het karakter bepalen van een stad, dorp of landschap.  
Bijvoorbeeld kapellen, kruisstaties, wegwijzers, historisch straatmeubilair, kiosken, gedenktekens, kerkhofmuren, grens- en schandpalen, 
walgrachten, dreven, vredesbomen. 
Ook de Duiventoren kan, mits wat goede wil, op deze manier gered worden.  
Zo kunnen we proberen onze gemeente een mooier uitzicht te geven. 
 
Alle info en aanvraagformulier kunt u raadplegen op de website van de provincie. Klik hieronder. 
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/Erfgoedzorg/subsidies/Subsidie%20voor%20werkzaamheden%20aan%20klein%20historisch%20erfgoed.html 
 
 

Gratis 
 
Onze website en onze nieuwsbrief is gratis te raadplegen. 
Maak reclame bij familie en vrienden. 
Geef hen een abonnement op onze nieuwsbrief cadeau. 
Schrijf ze hier in: 
http://www.leefbaar-asper.be/inschrijven/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Zend een bericht naar info@leefbaar-asper.be 

 


