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Hoe gezond is onze gemeente ?
De studiedienst van de Vlaamse Regering 
en het Agentschap Binnenlands Bestuur 
hebben het rapport GPS+ vernieuwd. Het 
GPS+ rapport biedt aan elke gemeente 
de mogelijkheid zich te vergelijken met 
andere gelijkaardige besturen en het 
Vlaamse Gewest en hun beleid hierop af 
te stemmen en eventueel aan te passen. 
Theo heeft uiteraard de gemeente Asse 
eruit gehaald. (Lees bladzijde 3)

Deze studie bevat meer dan 100 
bladzijden. Enkel de meest relevante 
indicatoren zal hij hier in het kort 
commentariëren en u aldus een droge 
opsomming besparen. 

Helaas zijn de laatste beschikbare cijfers 
slechts bijgewerkt tot 1 januari 2015 over 
een periode van 10 jaren (vanaf 2005). 
De bijbehorende tabellen geven een 
duidelijk beeld van de evolutie en trends, 
maar wat simplistisch en visueel niet erg 
duidelijk.

De thema's die hij eruit haalde zijn onder 
meer: de demografische kenmerken van 
de bevolking, economische kerncijfers, 
de levensomstandigheden, meer in het 
bijzonder welzijn en armoede.

Zij die deze studie volledig willen inzien, 
kunnen onze afdeling  contacteren met 

de  gegevens hieronder.

Suzy Jacobs
gemeenteraadslid /voorzitter
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Vraaggesprek met lijsttrekker Theo Hamers
In onze vorige editie kon u al lezen dat Theo Hamers kopman wordt voor de 
komende verkiezingen. Wij zochten hem op voor een vraaggesprekje.

Dag Theo, onze gelukwensen met je lijsttrekkerschap,  kan je je 
even voorstellen:  Om met de deur in huis te vallen: ik ben 73 jaar 
jong  en afkomstig uit Eisden in Limburg, maar woon toch al 25 jaar 
in Asse. Ik studeerde politieke en sociale wetenschappen in Leuven en 
nadien marketing. Uiteraard ben ik nu gepensioneerd en  gepassioneerd 
door politiek en judo.

U heeft lang gewacht alvorens actief deel te nemen aan de 
lokale politieke?  Tja, het cordon sanitair hé, dat is dikwijls een 
onoverkomelijke belemmering om jonge leden, die zich actief willen 
inzetten voor de partij, aan te trekken.  Een partij uitsluiten en 
monddood maken voor haar politieke standpunten (standpunten die 
nu trouwens frequent overgenomen worden door andere partijen) is 
niet erg democratisch. Iedereen vindt dit “niet kunnen” maar het blijft 
desondanks toch gehandhaafd in alle media en politieke partijen. En 
dan is er ook nog zoiets als een sociaal cordon. Het positieve van mijn 
leeftijd is dat ik de noden van onze senioren beter begrijp dan jongere 
kandidaten. Ik word zelf ook geconfronteerd met deze noden.

De vorige lijsttrekker was Suzy Jacobs… Inderdaad, Suzy heeft de 
fakkel aan mij doorgegeven maar blijft verder voorzitster van onze 
afdeling..

Geen ervaring, hoe kijk je daar tegen op? Dat heeft ook voordelen. 
Alle problemen nieuw bekijken en niet vastgeroest zitten in oude 
vooroordelen.  Ik denk dat ik in mijn loopbaan voor grotere uitdagingen 
heb bestaan. Pas op, ik wil het ook niet minimaliseren of onderschatten.

Er is in politiek Asse heel wat veranderd, nieuwe partijen, 
overlopers,… Wat vind je hiervan? Wij hebben in het verleden het 
fenomeen ook wel gekend. Wat ik niet begrijp is dat je toch een politieke 
overtuiging hebt, een ideaalbeeld van hoe dat je de maatschappij 
ziet, op welke manier je deze doelstellingen wilt bereiken. Als je gaat 
samenwerken met partijen die een totaal andere visie hierop hebben, 
kan dat niet goed gaan.

Wat zullen onder meer je aandachtspunten zijn? Ten eerste de 
verfransing: Een onderzoek van BRIO (Taal en Identiteit in de rand, 
een onafhankelijke studie, i.c. de Taalbarometer, nvdr.)  toont aan dat 
de negatieve effecten van de massale instroom van anderstaligen vanuit 
Brussel veel zwaarder doorweegt dan de positieve.

Tweede groot aandachtspunt is de verborgen armoede: Verborgen 
armoede is vaak een miskend probleem.  Volgens het model Vranken 
is er naast een individueel schuldmodel een individueel ongevalmodel 
waarbij iemand buiten zijn schuld of wil in een financiële penibele 
situatie terecht komt. Ik denk bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding, 
overlijden van een kostwinner, enz.

Er is hier een sociaal welzijnsbeleid nodig dat armoede actief opspoort. Elk 
lokale Welzijndienst moet beschikken over een meldpunt waar iedereen 
een vaststelling van armoede kan signaleren. Een goede samenwerking 
met Dyzo, een anker voor zelfstandigen in moeilijkheden, lijkt me ten 
zeerste aanbevolen. En waarom niet proactief optreden?

Bij een maatschappelijk of structureel schuldmodel is niet de armoede 
het probleem, maar wel de maatschappij, de samenleving of de politieke 
kaste die de armoede veroorzaakt en creëert.  En laten we niet vergeten 
dat de massale import van armoede zwaar zal wegen op onze sociale 
zekerheid. Het voorrangsbeleid en de stijgende budgetten lossen niets 
op en zorgen enkel voor een aanzuigeffect. Onze sociale zekerheid is 
voorzien voor totaal andere situaties.

Wat denkt u verder van de mobiliteit in Asse? Dit probleem is 
historisch gegroeid en nooit ten gronde aangepakt volgens mij. 
Vlaanderen is kampioen inzake lintbebouwing en dat kost veel geld. 
Verkeersspecialisten hebben enige tijd terug het kruispunt aan de 
Wijndruif aangepakt en verlegd. Achteraf heeft men vastgesteld dat 
het vrachtwagenverkeer vanuit Dendermonde niet haar draai aan de 
Wijndruif kon nemen richting Aalst. Daar sta je dan. Asse is als het 
ware gevierendeeld door de enkele grote industrieterreinen van Mollem, 
Zellik en Ternat. Het probleem is eenvoudig op te lossen door een ring 
te leggen rond Asse. Een ring die aansluiting geeft op de belangrijke 
invalswegen. Het probleem is waar die aansluiting moet gebeuren. En 
dat is de heikele discussie. M.i. zeker geen ring 
door Asse, want dat verlegt de problemen 
met 50 meter. Dit verkeersinfarct heeft de 
dorpskern van Asse versmoord. De kern ziet 
er verloederd en belabberd uit. Commercieel 
echt niet rendabel.

Het laatste woord is hierover nog niet 
gezegd.

Bedankt voor dit vraaggesprek en veel 
succes gewenst!



Demografische kenmerken van Asse
1. Stand en evolutie

Op 1/1/2015 had Asse 32000 inwoners, 
dit is een groei van 11 % sinds 2005 of 
10 jaren.  Het Vlaams Gewest heeft in die 
periode een groei gekend van 6.6 %. Deze 
procentuele grotere groei is te verklaren 
door een instroming van Brussel naar de 
Rand. Andere studies o.a. van de VZW 
Rand tonen aan dat dit een negatieve 
invloed van economische groei in de 
Rand of meer in het bijzondere Asse is.

De 65+ of onze senioren maken 5.4 % 
van de bevolking van Asse of een groei 
van 1.2 % wat hoog is, het Vlaams 
Gewest kent in die periode zelfs een groei 
van 1.6 %.

Onze jeugd >17 jaar maakt 22 % deel uit 
van de inwoners van Asse of een groei van 
iets meer dan 1 % op 10 jaren.  Voor het 
Vlaams Gewest noteren we een status-quo.

2. Evolutie v/h aantal vreemdelingen

Het aantal vreemdelingen in Asse 
bedroeg in 2015 3291, of 10.3 % van 
de bevolking. In 2008 was dat nog 
1228 of 4,3 %. Dat is op 10 jaren 
meer dan een verdubbeling, dankzij de 
opengrenzenpolitiek en de leegloop van 
Brussel.

Het Gewest kent een aangroei van 3 % 
en gaat van 4.9 % naar 7.8 %.

3. Geboorten

Het aantal geboorten per 1000 inwoners 
was hier in 2005 2,5 en groeide naar 5,1 
in 2014 of een verdubbeling. Vergeleken 
met het Vlaams Gewest van 1,2 naar 1,3. 

Nota: om de bevolking in stand te houden 
hebben we statistisch 2,1 geboorten nodig. 
Asse zal duidelijk niet ontvolken.

Bestuurskracht :

Dit is in feite de financiële draagkracht 
die een firma, onderneming of instelling 
heeft, in de volksmond de tering naar de 
nering zetten. Ik wil het niet in detail 
treden, maar zal me beperken tot het 
totale bedrag per inwoner. De cijfers 
die mij voorliggen zijn helaas enkel van 
2013.

1. Totale ontvangsten 2013
De totale ontvangsten waren in 2013, 
berekend per inwoner, 1834 euro. Ter 
vergelijking voor het Vlaams Gewest was 
dat 1623 euro.

2. Totale uitgaven 2013
De totale uitgaven waren in 2013, 
berekend per inwoner, 1976 euro. Ter 
vergelijking voor het Vlaams Gewest was 
dat 1701 euro.

3. Financiële schuld per inwoner voor Asse

4. Ondernemingen

1. Het aantal Btw-plichtige natuurlijke 
personen of zelfstandigen kent in 2015 
t.o.v. 2000 een kleine groei van 5 % of 1089 
zelfstandigen in 205 en 1031 in 2000.
2. Het aantal handelsondernemingen 
in 2000 was 841 en in 2015 1337 
ondernemingen, dit is een groei van 55 %.
De oprichtingsratio of het aantal opgerichte 
ondernemingen gedeeld door de actieve x 
100 = 5.5 %

• Doen we nu dezelfde stappen voor 
het aantal verdwenen ondernemingen 
dankrijgen we een uittredingsratio van 5,8 
% of met andere woorden, er verdwijnen 
meer ondernemingen dan dat erbij komen!

5. Werkgelegenheid

• Ten opzichte van een 10-tal jaar 
geleden moeten we vaststellen dat de 
werkgelegenheidsratio ongeveer op 
hetzelfde niveau gebleven is. Al moeten 
we vaststellen dat er een 5-tal jaren meer 
jobs vacant waren dan het aanbod van 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Er 
waren in 2013 18215 jobs tegenover een 
actieve bevolking (20-64 jaar) van 18331.

Hier tegenover staat in schril contrast de 
werkingsratio (werkenden/bevolking x 
100) in Asse in 2013, nl. 73.5%.

Dezelfde bewerking en redenering kunnen 
we maken voor de berekening van de 
werkloosheid. Deze is in Asse in 2013 6,9 
% (in 2002 5,6 %). Dit zijn cijfers waar 
Brussel en Wallonië enkel maar kunnen 
van dromen.

Theo Hamers
Lijsttrekker

ASSE.VLAAMSBELANG.ORG
WWW.VLAAMSBELANGVLAAMSBRABANT.ORG



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


