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N-VA vraagt actieplan tegen asbest
Sinds enkele maanden is er heel wat te doen rond asbest in Peer.  
N-VA Peer stelt echter vast dat de discussie meer en meer een politiek  
welles-nietesspel geworden is tussen twee partijen. Met als grote ver-
liezer: de Perenaar. Fractieleider Wouter Van Elsacker en ondervoor-
zitter Wesley Kolen beantwoorden enkele vragen over het onderwerp. 

Wat is jullie mening over het asbestdossier?
Wesley Kolen: Ik heb de indruk dat dit dossier vooral een  
politiek spel geworden is.

Wouter Van Elsacker: Asbest is inderdaad een politieke speelbal 
geworden waar twee partijen mee spelen, maar waar de Perenaar 
finaal niets mee opschiet. 

Wat moet er dan anders?
Wesley Kolen: We hebben nood aan een constructieve aanpak. 
In plaats van elkaar met de vinger te wijzen, moeten we voorstel-
len doen om de problemen met asbest écht aan te pakken.  
N-VA Peer wil daarbij het goede voorbeeld geven.

Wouter Van Elsacker: Op de gemeenteraad van juli vroeg N-VA 
Peer om in het maandelijkse stadsmagazine De Poort een tekst 
te publiceren met meer info over asbest. Maar daar blijft het wat 
ons betreft niet bij.

Welke initiatieven willen jullie nog nemen?
Wesley Kolen: We hebben zelf al heel wat informatie over  
asbest en asbestproblemen op onze website gepubliceerd. De N-VA 
neemt de handschoen trouwens ook op Vlaams niveau op. Vlaams 
Parlementslid Wilfried Vandaele pleitte bijvoorbeeld al voor meer 
controles op werven waar asbest verwijderd moet worden.

Wouter Van 
Elsacker: We 
willen inder-
daad inzetten op 
communicatie en 
informatie voor 
de Perenaar, want 
die heeft daar 
recht op. Daarnaast zijn we vragende partij voor een inventaris 
van asbest in onze gemeente. Op basis daarvan kan Peer dan een 
plan opstellen.

Daarin moeten maatregelen staan die de risico’s van asbest tot 
het minimum beperken. Maar ook ideeën over hoe we, net als in 
Nederland, asbest aan een realistisch tempo, maar toch zo snel 
mogelijk, uit onze samenleving bannen. De brochure ‘Een asbest-
veilig Vlaanderen 2040’ die de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij volgend jaar uitbrengt, kan daarbij de leidraad zijn.

“De Perenaar 
verdient échte 
oplossingen voor 
de asbest- 
problemen.” 

Wesley Kolen,  
ondervoorzitter N-VA Peer 

“Asbest mag 
geen politieke 
speelbal zijn voor 
twee partijen.”

 

Wouter Van Elsacker, 
N-VA-fractieleider

  Meer informatie over asbest vindt u op de website  
www.n-va.be/peer.

  Voor verdere vragen over asbest of de melding van asbest- 
incidenten en -vervuiling kan u ons contacteren op  
peer@n-va.be of 011 63 46 66
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Waar naartoe met bladafval?
Het is weer herfst en de bladeren van de vele straat-
bomen krijgen weer prachtige kleuren. Een mooi 
zicht, maar bomen laten daarna ook een grote 
hoeveelheid bladeren vallen. En die zorgen al eens 
voor overlast. Ze kunnen rioleringen verstoppen 
en voor slipgevaar zorgen. N-VA Peer stelde tijdens 
haar huisbezoeken bovendien vast dat er bij bewo-
ners van bomenrijke straten heel wat vragen waren 
over het opruimen van bladafval en de plaatsing van 
bladkorven. Daarom zetten we alle oplossingen even 
op een rijtje.

Bladkorven verzamelen bladafval
De technische dienst van de stad plaatst vanaf begin oktober 
bladkorven op het openbaar domein. Inwoners kunnen daar het 
bladafval in deponeren. De bladkorven mogen enkel gebruikt 
worden voor bladeren van bomen op het openbaar domein. 
Snoei- of ander afval kan je er dus niet in kwijt. Een aannemer 
zorgt ervoor dat de bladkorven regelmatig leeggemaakt worden. 
Ze blijven staan tot alle bladeren van de bomen zijn verdwenen. 

Gratis aanlevering op recyclagepark tot 31 januari
Van 1 november tot 31 januari kan je ook je eigen bladafval 
gratis aanleveren op het recyclagepark. Tijdens deze periode is 
er een extra knop beschikbaar op de zuil als je het park binnen 
rijdt.

Ruimte voor verbetering
Dit zijn allemaal goede initiatieven, maar het kan altijd beter. Zo 
hoorden we de voorbije jaren tijdens onze meer dan 170 straat-
bezoeken dat de bladkorven niet lang genoeg blijven staan. In 
andere straten hadden Perenaars dan weer vragen over de plaat-
sing van de korven. Die staan blijkbaar 
niet altijd even logisch opgesteld.  
We hopen dat er vanaf dit jaar  
rekening gehouden wordt met deze 
verzuchtingen.

  Woon jij in een straat met veel bomen staan of in de omgeving van een park of plein?  
Dan kan je een bladkorf aanvragen bij het Klantencontactcentrum in het Poorthuis. 

011 61 07 00 - onthaal@peer.be

  De stad Peer heeft enkele oplossingen voor het 
verzamelen van vallende bladeren in de herfst.

  Liliane Hinoul 
N-VA-gemeenteraadslid

Gezocht: toffe collega’s (m/v/x)
Sinds 2011 zetten verschillende Peerse vrijwilligers hun schouders onder N-VA Peer. Hun verfrissende, nieuwe ideeën geven mee 
vorm aan de Peerse gemeenschap van vandaag. Om onze werking verder vorm te geven en verder uit te breiden, zijn we op zoek 
naar toffe collega’s.

Profiel
• Je bent gebeten door de politieke microbe.
• Je draagt het Vlaamse gedachtegoed een warm hart toe.
• Je kan zelfstandig werken en bent behulpzaam.
• Je hebt een luisterend oor en bent oplossingsgericht.
• Je bent communicatief sterk en werkt goed in teamverband.
• Straatbezoeken schrikken je niet af.

Aanbod
• Een uitdagende specialistenfunctie als een aanspreekpunt voor de Perenaar.
• Continue bijscholing, zowel intern als door externe organisaties.
• Een afwisselende job waarbij je te maken krijgt met een vooruitstrevend 

gedachtegoed.
• Je staat in contact met andere besturen.
• De mogelijkheid om de afdeling financieel te ondersteunen.

Solliciteren?
Neem contact op met Liliane Hinoul via 011 63 46 66 of 0468 16 17 91. Uw kandidatuur wordt snel en confidentieel behandeld.
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Davy Put vervangt Jessica de 
Wit in gemeenteraad
Jessica de Wit woont niet meer in Peer en kan daarom niet meer 
zetelen als gemeenteraadslid in onze gemeente. Wij danken  
Jessica voor het vele harde werk dat zij de voorbije jaren  
verzette voor de inwoners van Peer. Ook onze N-VA-afdeling  
zal haar inzet, loyaliteit en vriendschap erg missen.

Davy Put volgt Jessica op tot het einde van deze bestuursperiode 
op 1 januari 2019. Davy werkt bij Bpost in Peer. Velen zullen 
hem al kennen als postbode. De Perenaars kunnen op hem  
rekenen als hun vertegenwoordiger in de gemeenteraad.

WhatsApp-buurtpreventienetwerk: nu ook in Peer
Omdat veiligheid N-VA Peer na aan het hart ligt, pleiten we al jaren voor de oprichting van buurt- 
informatienetwerken (BIN) in Peer. Het schepencollege ging al die tijd niet op ons voorstel in, maar ziet  
nu toch het licht. Tot onze grote vreugde is er een meerderheid in de gemeenteraad gewonnen voor de  
ondersteuning van WhatsApp-buurtpreventienetwerken.
Een WhatsApp-buurtpreventienetwerk is een digitale variant op 
een BIN. Vijf buurten in Peer zijn hier inmiddels mee gestart. 
Via de gratis app WhatsApp kunnen de buurtbewoners gemak-
kelijk met elkaar communiceren als ze inbrekers in de buurt 
vermoeden of andere dingen opmerken die niet in de haak zijn. 
 

N-VA Peer is al lang voorstander van dergelijke buurt- 
preventienetwerken. We willen via deze weg daarom ook  
een warme oproep doen om met jouw buurt in te  
tekenen op deze app. Zo maken we 
samen werk van een veiliger Peer. 

  Meer informatie over de netwerken en hoe je je kan 
registreren vind je op de website van de stad:  
www.peer.be/buurtpreventienetwerken

Jessica de Wit:
“Bedankt dat ik jullie mocht vertegenwoordigen!”
Met pijn in het hart heb ik afscheid genomen van het mooie en gezellige Peer. Ik wil iedereen bedanken met wie ik heb samen-
gewerkt en iedereen op wie ik heb kunnen rekenen. Zeker de mensen die in 2012 op mij gestemd hebben. Ik wens Davy Put 
veel succes in de gemeenteraad en bij de volgende verkiezingen. Ook een speciale dank aan N-VA Peer. Jullie zijn geweldig!

  Nieuwbakken gemeenteraadslid Davy zette Jessica in 
de bloemetjes voor haar harde werk de voorbije jaren.

  Samenwerkende burgers kunnen Peer 
veiliger maken dankzij WhatsApp.

  Sven Anthonissen 
N-VA-gemeenteraadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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