Michel Van Haeleweyck: “De afslanking van
de provincies is een belangrijke stap geweest
in een betere werking van de verschillende bestuursniveaus, maar ik ben geen voorstander om
de provincies helemaal te laten ophouden. Je
hebt in tal van domeinen nood aan bovenlokale verbanden, maar veel van die regioverhalen
zijn moeilijk te schrijven. Op vlak van ruimtelijke
ordening bijvoorbeeld is de provincie beter geplaatst én meer vastberaden, en dat is echt wel
nodig. Vlaanderen verliest zich in procedures.”
Irina: “Vlaanderen moet wel dringend een
betere balans vinden tussen “beslissen” en
“verhaal mogen halen.”
Michel: “Vandaag kan iedere burger voor
150 euro alles tegenhouden, waardoor veel
grote, noodzakelijke dossiers verzanden
in lange procedureslagen. Daar gaat het
bovendien zelden over de feitelijke inhoud, maar
enkel over de procedures. Het omgekeerde, elk
verhaal onmogelijk maken, is evenmin wenselijk. Kijk naar Frankrijk, dat traditioneel een
sterk centraal bestuur heeft. Een van de grote
verzuchtingen van de gele hesjes daar is dat
burgers niet betrokken worden bij het beleid.
Het is dus kwestie een rechtvaardig én werkbaar evenwicht te vinden, want op de huidige
manier rijdt Vlaanderen zich vast in elke
ontwikkeling.”
Jhonny: “Zowel Vlaanderen als federaal
België moeten dringend opnieuw het verhaal
van de ‘vereenvoudiging’ oppikken. Ondernemers, leerkrachten, … regelneverij werkt
verlammend. Van Quickenborne heeft op dat
vlak destijds belangrijke stappen gezet, maar
na hem is dat weer helemaal stilgevallen.”
Irina: “wat zijn andere belangrijke thema’s in
Asse? Leeft het verhaal van een gebrek aan
schoolcapaciteit hier ook?”

Michel: “Asse heeft op vlak van scholencapaciteit de voorbije jaren hard gewerkt en
er stellen zich daar geen grote problemen
de volgende jaren. Maar misschien moeten
we sommige zaken wel eens in vraag durven
stellen. Voor mijn generatie was de onderwijsvrijheid nog een vanzelfsprekendheid.
Persoonlijk durf ik vandaag echter pleiten
voor één algemeen net voor het basisonderwijs. Vrije netten zijn pas echt nuttig vanaf
het middelbaar. In het basisonderwijs zijn de
verschillen tussen de traditionele netten al
lang uitgevlakt, maar het kost de Vlaamse
overheid wel handenvol geld om al die aparte
netten overeind te houden. Dat geld kun je
beter in de kwaliteit investeren.”
Irina: “Een ander thema dat speelt in Asse is
duidelijk mobiliteit. Hoe kan Vlaanderen Asse
daarin ondersteunen?”

e
s
s
A
in
.

Michel: “Mobiliteit organiseren is een
combinatie van veel factoren: andere manieren van rijden, fietssnelwegen, autodelen
en mobipunten, openbaar vervoer, allemaal
goed en wel, maar het is evengoed ook een
verhaal van kernverdichtingen en meer in de
centra wonen.“
Jhonny: ”Het historische probleem van Asse is
dat er nooit een “kern” werd gemaakt. De lintbebouwing is hier nog een gevolg van het feit
dat Asse eeuwenlang een belangrijke functie had als “afspanning”. Dat “doorkruisen” is
niet meer van deze tijd en moet weg. Dat is
waarom een ringweg hier echt nodig is. Over
het algemene principe is er binnen de Assese
bevolking echt wel een groot draagvlak, al zal
er vrees ik altijd discussie blijven over waar die
ring best zou komen.”
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Ereburgemeester Michel Vanhaeleweyck
zette begin dit jaar na 36 jaar een punt
achter een lokale politieke carrière waarvoor hij, en dat zullen vele Assenaren met
mij beamen, een bijzonder groot respect
verdient. Michel had en heeft nog steeds
een zeer klare, analytische kijk op de
sterktes en zwaktes van onze verschillende
beleidsniveaus. En dus vroeg ik hem,
samen met de Assese Open VLD-kandidaat voor het Vlaams parlement Jhonny
Ghijsens, op de man af welke prioriteiten
hij vanuit Asse wil meegeven op (vooral)
het Vlaamse niveau. Dit is een greep uit
zijn bevindingen die Jhonny en ik ook delen.
Lees het vervolg op de achterzijde.
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