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�betrokkenheid�
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  D E S S E L S E  B E V O L K I N G

Beste Desselaars,

Heden starten we met een nieuw initiatief...
Waar u vroeger drie à vier maal per jaar een �Actief� ontving, zal u
nu op zeer regelmatige tijdstippen (+/- tien maal per jaar) onze
nieuwe publicatie �Betrokkenheid� in uw brievenbus vinden.
Het ligt in onze bedoeling om in navolging van �Woont u graag in
Betrokkendonk?� en onze oproep �Bemoei u ermee�
(cfr. verkiezingen) u te informeren over het gemeente- en OCMW-beleid.
�Betrokkenheid� zal soms op vier, soms op twee pagina�s
verschijnen. De nummering van de pagina�s zal doorlopen zodat u,
indien het u moest interesseren, de publicaties kunt klasseren.
Samen met u zullen we het beleid van gemeente en OCMW kritisch
volgen. Wij zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om ons
programma in de aandacht te brengen en met uw goedkeuring
zullen wij uw woordvoerder blijven.

Guy Muylaert
Voorzitter VU&ID-Dessel

In de kijker: Maria Van Dael
In januari zullen voor VU&ID vijf nieuwe
gemeenteraadsleden hun intrede doen.
Ten gepaste tijden stellen we ze u voor.
Vandaag, en als eerste in de rij, is Maria
aan de beurt...

Maria Vandael (°1 mei 1950)
groeide op in de Polderstraat.
Toen ze trouwde met Staf  Minnen

verhuisde ze naar Witgoor om te gaan
wonen in de Nieuwstraat. Sinds enkele
jaren is ze huisvrouw, maar voordien
werkte ze 23 jaar bij Wintermans
sigarenfabrieken, eerst in Dessel later in
Eersel. Maria voelde zich al snel thuis in
�t Witgoor waar ze zich ondertussen
actief  inzet voor verschillende verenigin-
gen. Naast het dagelijks bestuur van de
KAV gaat ze ook al 8 jaar mee op kamp
als kookmoeder met de chirojongens van
Witgoor. Verder doet ze wat vrijwilligers-
werk en heeft ze haar handen vol met
een paar van haar favoriete hobby�s.
�Ik kijk echt uit naar de wekelijkse
wandeltocht met enkele vriendinnen en
het zwemuurtje in het zwembad op de
Keiheuvel�. En vanaf  1 januari komt daar
natuurlijk nog de tijd en aandacht bij die
ze in de gemeentepolitiek zal steken.
Want met de jongste gemeenteraads-
verkiezingen stelde Maria zich voor het
eerst kandidaat en werd ze prompt
verkozen. �Ik ging in de gemeente-
politiek omdat ik me persoonlijk
betrokken voelde bij het bestuur van
onze leefgemeenschap en een luisterend
oor wilde zijn om de mensen te helpen.
Mijn persoonlijke uitslag steunt me
enorm in de overtuiging dat ik de juiste
beslissing genomen heb�. Maria heeft
zich dan ook voorgenomen om nu meer
dan ooit te ijveren voor een eerlijke,
correcte en betrouwbare beleidsvoering.
�Tegenover de 337 kiezers die in mij
geloven, voel ik mij verplicht om er
vanop de oppositiebanken op toe te zien
dat de gemeente Dessel een degelijk
sociaal beleid voert. Mentaal en
lichamelijk gehandicapten en de ouderen
dienen bijvoorbeeld nog meer zorg en
aandacht te krijgen. En het OCMW moet
er zijn voor iedereen, niet alleen voor de
noodlijdende
bevolkingsgroepen.
Samen met de hele
VU&ID-ploeg en met
de steun van 2306
Desselaars zal ik
dan ook blijven
ijveren voor een
echt
Betrokkendonk�.

een zalig kerstfeest
   en

een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen alle mensen van
goede wil :
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Ook als het buiten schemert,
Als de einder oranje kleurt,
Weet ik dat na de kille nacht,
Het duister mij omgeven,
Eens het dagen zal,
En wij opgetogen,
Door warmte omringd,
Opnieuw in de toekomst
Kunnen geloven.

Gnoom

Verkiezingen
in Dessel? Een maat
voor niets!

Op donderdag 16 november
vond de eerste gemeenteraad
plaats na de verkiezingen. Nog

voorgezeten door Kris Van Dijck,
kende deze gemeenteraad een
ongewoon grote publieke
belangstelling. Tientallen Desselaars
uitten hun protest om de manier
waarop er geen rekening
gehouden wordt met de stem van de
kiezer. (zie foto�s) VU&ID-Dessel dankt
nogmaals al haar kiezers en belooft
het in haar gestelde vertrouwen niet
te beschamen.

SPREEKUUR

Waar Kris Van Dijck zijn bureau
in De Plaetse zal moeten
ontruimen, betekent dit lang

niet dat hij van het politiek toneel
verdwijnt. Integendeel! Als politicus
met de veruit meeste voorkeur-
stemmen ooit, als oppositieleider en
als Vlaams volksvertegenwoordiger
blijft hij zich ten dienste stellen van
alle Desselaars.

�BEMOEI  U  ERMEE�

Met deze slogan stapte VU&ID
in oktober naar de kiezer. En
de kiezer was duidelijk!

Maar, laat ook ons duidelijk zijn: het is
niet omdat VU&ID aan de kant
geschoven werd dat het �Bemoei u
ermee� achterhaald zou zijn.
Meer dan ooit is VU&ID gebrand op
een correcte oppositie.

Waar wij als enigen een
welomschreven programma aan de
kiezer voorlegden, zullen wij alles in
het werk stellen om geargumenteerd
onze inzichten naar voor te brengen
en de voorstellen van de nieuwe
meerderheid hieraan toetsen.
Omdat ook wij de waarheid niet in
pacht hebben en de uitdagingen van
een gemeente steeds evolueren, moet
ook ons programma mee groeien en
herijkt worden. Hiervoor is uw mening
belangrijk. Uw inbreng zal bij ons aan
bod komen. Bij ons mag u er zich mee
bemoeien.

Via drie inhoudelijke werkgroepen
buigen wij ons over het beleid in
Dessel�
Helpers voor feesten en acties
brengen leven in de brouwerij�
Een jongerenwerking, samen met Mol,
staat borg voor de aflossing�

Hebt u interesse, treuzel niet en
contacteer ons secretariaat of  één van
onze kandidaten.

VU&ID - Secretariaat
Biezenstraat 28
Telefoon/fax: 014-37 24 54
E-mail: kris.vandijck@vu.be

Het wekelijks spreekuur van maandag-
avond in De Plaetse zal vanaf  nieuw-
jaar plaatsvinden bij hem thuis in de
Biezenstraat 28 van 17.00 tot 19.00
uur. Andere afspraken zijn steeds
mogelijk na een telefoontje�
Het secretariaat is alle dagen bereik-
baar.  U bent er met al uw vragen en
moeilijkheden welkom.

VU: Guy Muylaert
Zandvliet 60 - 2480 Dessel.



Hoeveel mag
sportinfrastructuur
kosten?

De laatste algemene vergadering
van de vzw SID (Sport
instellingen Dessel) legde nog

maar eens de vinger op de zere
wonde. Sportinfrastructuur mag in
Dessel niet veel kosten... Zelfs 1,2
miljoen op een gemeentebegroting
van ruim 280 miljoen in de gewone
dienst (0,42 %) is veel te veel
gevraagd.

In 1998 ging de vzw SID van start die,
in opdracht van de gemeente, alle
bestaande sportinfrastructuur  van
jeugdcentrum Spin in de Pastorijstraat
in beheer zou nemen. Berekend werd
dat de gemeente jaarlijks een
700.000 fr. zou moeten bijleggen om
alles optimaal te laten verlopen. Dit
betekende dat er ook jaarlijks voor
bijna 300.000 fr. nieuw sportmateriaal
zou kunnen aangekocht worden.
Geen overbodige luxe als je weet dat
bepaalde sporttoestellen al meer dan
twintig jaar meegingen en op den
draad versleten waren.

Door de bouw van de nieuwe tennis-
en squash-hal, waardoor de sport-
infrastructuur in volume verdubbelt,
zal de begroting van de vzw SID de
tien miljoen overschrijden. Om op een
vlotte manier en kwaliteitsvol te
kunnen blijven werken rekende het
dagelijks bestuur van de vzw SID voor
dat, eveneens rekening houdend met
de hoge afbetalingskosten de eerste
jaren, een verhoging van de
gemeentelijke subsidie met 500.000 fr.
toch zeker de eerste jaren noodzake-
lijk zal zijn en verdedigbaar is.
Zelfs dan is de bijdrage (1,2 miljoen)
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minimaal te noemen: honderden
Desselaars beoefenen er hun sport,
de clubs kunnen er hun kas blijven
spijzen en de kostprijs voor de
gemeenschap is nauwelijks één derde
van wat bv. de bibliotheek in Dessel
kost. Niet dat dit laatste ten onrechte
zou zijn, integendeel, maar ook de
sport moet eindelijk eens van z�n
stiefmoederlijke behandeling af.

Het dagelijks bestuur heeft blijkbaar
buiten de nieuwe bestuursploeg (CVP-
d�82) gerekend die de begroting van
2001 aan het opstellen is. Volgens de
nieuwe schepen van Sport (Nand
Gys), die vanaf  Nieuwjaar ook de vzw
SID moet voorzitten, en de vertegen-
woordigers van CVP en d�82 moet vzw
SID het met de 700.000 fr. blijven
stellen, wars van alle overwegingen...
Voor VU&ID niet gelaten en baas is
baas, maar dan verlangen dat er ook
nieuw sportmateriaal gekocht wordt
zoals diezelfde vertegenwoordigers
eisen, is wel van het goede te veel
gevraagd. Eén frank kan geen drie
keer uitgegeven worden; gisteren niet,
vandaag niet, maar ook morgen niet.

Investeren in sport is geen luxe en het
hoeven helemaal geen droomkastelen
te zijn om de Desselse sporter te
geven waar hij recht op heeft, maar
toen de vzw SID enkele weken voor de
verkiezingen advies moest geven aan
het gemeentebestuur over nieuwe
sportaccommodatie, schitterden de
CVP- en d�82-vertegenwoordigers
door hun afwezigheid. Opzettelijk of
niet, hopelijk zetten de foute inschat-
tingen zoals hierboven beschreven
niet de toon voor de volgende zes
jaar. VU&ID zal alvast blijven aandrin-
gen op een ordentelijk en toekomst-
gericht beleid voor de sport.

Verkiezingen doorheen
de tijd...

Een vleugje geschiedenis...
Na verkiezingen is iedereen wel
eens benieuwd naar de vraag

wie hoeveel stemmen haalde...
We duiken eens in het verleden van
Dessel om te peilen naar de top drie
bij de verschillende
gemeenteraadsverkiezingen sinds
1932:
1ste  Kris Van Dijck (2000) 1.638 op
5.858  (28,0 %) wordt geen
burgemeester
2de  Jef  Van Hout (1964) 865 op
3.646   (23,7 %) bleef
burgemeester
3de  Marc Blancquaert (1988)
1.345 op 5.688 (23,6 %) werd
burgemeester

Wat de absolute cijfers betreft
schaarde VU&ID op 8 oktober 2000
2.306 kiezers achter zich. Dit zijn er
5 meer dan de CVP in 1976 met
2.301 kiezers. Dat was toen goed
voor de volstrekte meerderheid.
Nog nooit heeft een partij in Dessel
zoveel kiezers achter zich gekregen
dan VU&ID op 8 oktober...

Uit het VU&ID
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2000:
�Na de installatie van de vzw
(SID) Sportinstellingen Dessel
heeft de gemeente het ganse
sportcomplex van de Spin in de
Pastorijstraat in beheer.
Niettegenstaande dat, is er een
te kort aan sportvloer.
Om hieraan tegemoet te komen
dient er een bijkomend
sportcentrum uitgebouwd te
worden in de daarvoor
bestemde BPA in Brasel.�


