
Gemeenteraadslid Jan Van 
Asch op 70-jarige leeftijd 
overleden 

 
In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden is eind vorige week Jan Van 
Asch overleden. Hij werd 70 jaar. Van Asch was gewezen schepen in 
Sint-Katelijne-Waver en zetelde er nog steeds in de gemeenteraad 
voor CD&V. “We verliezen een erg gedreven en gewaardeerd 
raadslid”, zegt afdelingsvoorzitter Björn Cloots. 

Jan Van Asch werd op 29 mei 1951 geboren in Putte. Hij was de zoon van 
Germaine, de uitbaatster van café Bij Germaine op de Lierbaan in Putte. Hij was er 
dan ook regelmatig te vinden. Later volgde hij de liefde richting Sint-Katelijne-Waver. 
Daar startte Van Asch een tuinbouwbedrijf vlak bij de veilingen. In zijn tomatenserre 
leidde hij regelmatig mensen rond die een bezoek aan de veiling combineerden met 
een bezoek aan een lokale tuinbouwer. 
Maar Van Asch engageerde zich ook in de lokale politiek. In 2000 stond hij voor het 
eerst op de lijst voor het toenmalige CVP. Twee jaar later kwam hij in de 
gemeenteraad. Bij de verkiezingen in 2006 werd hij rechtstreeks verkozen als 
raadslid en in 2008 volgde hij Jo Nagels op als schepen. Ook nu was hij nog steeds 



gemeenteraadslid voor CD&V. “We herinneren Jan als een harde werker en een 
liefhebbende echtgenoot, vader en grootvader”, zegt afdelingsvoorzitter Björn Cloots 
van CD&V. “Zowel op politiek als op sociaal vlak was hij altijd bereid om te helpen. 
Hij verdedigde zijn visie met vuur, maar steeds met een positieve inslag en met een 
enorme dossierkennis. En waar kon, zorgde hij voor een humoristische noot. Dat 
maakte van Jan een erg gewaardeerd raadslid.” 

Gedreven 
“We nemen afscheid van een erg gedreven gemeenteraadslid”, aldus Cloots. “Hij 
onderhield heel nauwe contacten met de gemeentediensten en volgde enkele 
dossiers van heel dichtbij op. Zo was hij erg begaan met de land- en tuinbouw, maar 
ook op het vlak van energie had hij veel kennis van zaken. We verliezen dan ook een 
man met veel expertise die we zowel op politiek als op menselijk vlak erg zullen 
missen.” 
Jan Van Asch sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid, maar tijdens de 
coronacrisis bleef hij van thuis uit de gemeenteraadszittingen opvolgen. Tijdens de 
gemeenteraad van maandagavond blijft zijn stoel leeg en zal er op een gepaste 
manier afscheid genomen worden. Vanaf volgende maand wordt hij opgevolgd door 
Sven Vercammen. 

Geapprecieerd over de partijgrenzen heen 
“Ik heb Jan altijd ervaren als een heel integer man”, reageert burgemeester Kristof 
Sels (N-VA). “Hij was ontzettend eerlijk tegen iedereen en kwam als politicus graag 
tussen de mensen. Het was ook iemand met wie je altijd kon praten over de 
partijgrenzen heen. Dat maakt dat hij door iedereen geapprecieerd werd. Zijn 
overlijden is niet alleen een verlies voor de gemeenteraad, maar voor de hele 
gemeente.” 
 


