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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

13e jaargang nr. 1

In de kijker:

Kris Van Dijck

B
ij het begin van dit nieuwe
jaar en tevens nieuwe
legislatuur van zes jaar, past

het onze burgemeester in de kijker
te zetten. Met zijn 43 jaar start
Kris aan zijn vierde legislatuur in
de Desselse gemeenteraad en is
daarmee het raadslid met de
meeste anciënniteit. De politieke
microbe kreeg hij van thuis mee.
Niet alleen vader René en moeder
Olga Minnen, maar ook grootvader
Karel Minnen legden de basis voor
een politiek engagement:
zes jaar schepen, zes jaar
burgemeester, zes jaar oppositie
en opnieuw zes jaar
burgemeesterschap voor de boeg.
Nooit startte een Desselse
burgemeester met zulk een aantal
voorkeurstemmen als Kris nu.
Met de directe steun van 2.627
Desselaars, of  42% van alle
kiezers, is er een groot draagvlak
om een echte burgervader te zijn.
De verwachtingen zijn hoog
gespannen. Als Vlaams
volksvertegenwoordiger, sinds
1995, zette hij een punt achter
zijn fractievoorzitterschap om
meer tijd vrij te maken voor Dessel
en de Desselaars.
Kris is gehuwd met Martine.
Ze hebben twee kinderen:
Helena (8) en Brecht (6).
Als jong gezin zijn ze steevast
aanwezig op
activiteiten van Desselse
verenigingen.
Op die manier
zijn ze sterk
betrokken bij het
Dessels gemeen-
schapsleven.

Van links naar rechts:
Voorzitter gemeenteraad: Kris Bertels, Burgemeester: Kris Van Dijck.
Schepenen: Ellen Broeckx, Erik Gys, Flor Van Noppen, Herman Minnen.
Gemeenteraadsleden:
Fons Dries, Renild Peeters, Koen Huysmans, Leen Penasse, Viviane Willems.
OCMW-Raadsleden: Voorzitter: Diana Slegers,
Roger van Campfort, Pascale Segers, Maria Van Dael, Anita Vandendungen.

Wij wensen u allen het allerbeste toe voor het nieuwe jaar:
een blakende gezondheid,

vele vrienden die u omringen en bergen geluk.



Ballonwedstrijd.

D
e ballonwedstrijd die aan de N-VA stand gehouden werd op de kerstmarkt
kende een groot succes. Niet alleen deden vele kinderen mee, ook vele
kaartjes werden gevonden en terugbezorgd  aan ons secretariaat. 31 in

totaal. De meeste kaartjes kwamen uit Duitsland: 23. Uit Vlaanderen zelf  werden
8 kaartjes teruggestuurd.
De vijf  kinderen van wie het kaartje van het verst terug kwam krijgen
een verrassingspakket cadeau van onze afdeling. Alle kaartjes waarop
de vinder zijn adres achterliet zullen aan de deelnemers bezorgd
worden.
De vijf  winnaars zijn:
1. Katoo Vercaigne, Zanddijk 20 Ebelsbach 522 km
2. Fam. Frijters, Zanddijk 24 Gemünden 343 km
3. Rik Van Dijck, Kromstraat 23a Cölbe 340 km
4. Ignace Lavrijsen, Hoeksken 11 Münchhausen 323 km
5. Evelien Claes, Tipstraat 11 Wetter-Todenhausen 323 km

14

Koen Huysmans  -  014-37 97 71

N-VA secretariaat
Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54
e-mail: kris.vandijck@n-va.be
www.n-va.be/krisvandijck
Het secretariaat is maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag toegankelijk van
09.00 tot 12.00 uur en op afspraak.
Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

VU: Guy Muylaert  - www.n-va.be
 Zandvliet 60 - 2480 Dessel

Dauwtrappen.

Z
ondag 4 februari a.s. verzamelen
we voor onze dauwtrap-ochtend-
 wandeling die traditiegetrouw

afgesloten wordt met spek en bruine
suiker. Dit jaar vertrekken we opnieuw
aan vissersclub de Snoekbaars aan de
gemeentelijke visvijvers langs Zanddijk.
De wandeling start om 08.00 uur
terwijl het ontbijt gepland is omstreeks
10.00 uur. Vooraf  inschrijven op ons
secretariaat (tel.  014-37 24 54) is
wel gewenst. Deelname prijs: 5 euro.
Iedereen van harte welkom.

Fietspad Broekstraat.

E
ind januari, in de week van 28 januari, worden de werken hervat voor de
aanleg van een nieuw fietspad in de Broekstraat. Het is opnieuw één
fietspad om in de twee richtingen op te rijden, nu aan de andere kant.

Het oude fietspad zal opgebroken worden. De werken worden uitgevoerd conform
de goedgekeurde plannen.

De belangrijke gebeurtenissen van 2006.

V
oor de laatste maal kijken we nog eens achterom… Al was het maar omdat
we bijna van onze stoel vielen bij het lezen van de laatste Desselaar van het
voorbije jaar. Tevens de laatste waarvoor het vorig schepencollege de

samenstelling deed en de inhoud bepaalde.
In de Desselaar van december bracht men een overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen van 2006 en raar maar waar; van de gemeenteraads-
verkiezingen geen enkele vermelding. De vernieuwing van de kinder-
gemeenteraad was dat wel. Ook in de Desselaar van oktober of  november werd
met geen woord gerept over de laatste stembusgang. Alsof  er niets aan de hand
was…

Voorkeurstemmen.

V
oorkeurstemmen waarmee Desselse
burgemeesters aan hun legislatuur
startten de voorbije vijftig jaar:

Jef  Van Hout 1959 655 21,0 %
Jef  Van Hout 1965 865 23,7 %
Jef  Van Hout 1971 856 20,6 %
Jos Dausy 1977 638 13,7 %
Hugo Draulans 1983 828 16,0 %
Marc Blancquaert 1989 1.345 23,6 %
Kris Van Dijck 1995    853 14,8 %
Michel Meeus 2001    832 14,2 %
Kris Van Dijck 2007 2.627 42,1 %
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Uit het N-VA
verkiezingsprogramma van
8 oktober 2006:

"De N-VA wil bij de installatie
van de nieuwe gemeenteraad
een gemeenteraadslid als
voorzitter van de
gemeenteraad aanstellen.

De N-VA wil gebruik maken
van de mogelijkheid die het
nieuwe gemeentedecreet biedt
om de OCMW-voorzitter als
toegevoegde schepen op te
nemen in het college van
burgemeester en schepenen."

Installatie raden.

O
p 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Al van het eerste
moment werden twee punten uit het N-VA verkiezingsprogramma in de
praktijk omgezet. Zo werd een aparte voorzitter van de gemeenteraad

aangeduid: Kris Bertels, en werd beslist de voorzitter van het OCMW als lid op te
nemen in het schepencollege. Met een aparte voorzitter van de gemeenteraad
wordt ingespeeld op de mogelijkheid die het nieuwe gemeentedecreet voorziet.
Vroeger zat de burgemeester de raad voor en leidde de discussies terwijl hij
anderzijds ook het beleid van de meerderheid diende toe te lichten en te
verdedigen. Twee opdrachten in hoofde van één persoon: niet gezond. Nu is het
duidelijk. De voorzitter zit voor, laat iedereen aan het woord en geeft iedereen
evenveel kans om tussen te komen. De burgemeester heeft een vrijere rol en kan
nu echt woordvoerder van het beleid zijn.
Drie dagen later legden de OCMW-raadsleden hun eed af  in handen van de
burgemeester en werd Diana Slegers verkozen tot voorzitter. Zij wordt dus ook
toegevoegd aan het schepencollege.
Het bestuur wens de elf  gemeente- en vijf  OCMW-raadsleden zeer veel succes toe
de volgende zes jaar.

Installatie raden (bis)

H
et was er over, die dinsdag
avond 2 januari in De Plaetse.
Tientallen aanwezigen waren er

getuige van. Vanaf  het eerste moment
werden de messen geslepen.
Een installatievergadering onwaardig.
Volgens raadslid Deckx is Dessel in
groot gevaar met een "rechts nationa-
listische partij" die een volstrekte
meerderheid haalt. De Desselse
kiezers werden vergeleken met de
hond van Pavlov die door de N-VA
"geconditioneerd" werden.
Bedot en bedrogen met andere
woorden. Het feit dat Kris Van Dijck en
Diana Slegers samenwerken kon aldus
het socialistisch raadslid deontologisch
al evenmin. Zielig.
De aftredende burgemeester had dan

weer voor bijna elke nieuwe schepen
en de voorzitter van de gemeenteraad
een scherpe sneer in petto. Het nieuw
gemeentedecreet, door zijn partij in de
Vlaamse regering en het Vlaams
parlement goedgekeurd, deed hij
smalend af  als een dwaasheid.
Als, toch nog een jong politicus, met
capaciteiten, die hij zeker heeft, zou hij
zich beter op een andere manier
opstellen. Beledigen en beleren
verdient weinig respect.
Ondertussen werd er op voorstel van
het schepencollege tussen meerder-
heid en oppositie op een constructieve
wijze overlegd over de manier van
samenwerken. Als N-VA menen we dat
ook: samen besturen is goed besturen.

Ontslag.

N
a zijn benoeming tot voorzitter
van de gemeenteraad nam Kris
Bertels ontslag als afdelings-

voorzitter. Om op een neutralere,
objectieve wijze de gemeenteraad te
kunnen leiden, meent hij dat dit niet
combineerbaar is met het voorzitten
van een politieke partij. Hij heeft daarin
gelijk. Tot er een nieuwe voorzitter
verkozen is, treedt ondervoorzitter
Guy Muylaert op
als waarnemend
voorzitter.
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In De Standaard van 23/12
publiceerden Bart De Wever en
Lieven De Rouck, respectievelijk
nationaal voorzitter van N-VA en
nationaal bestuurslid van Jong N-VA,
een antwoord op de toespraak van
Guy Verhofstadt.

V
erhofstadt stelde deze week met
trots zijn vierde burgermanifest
voor. Daarin staat het concept

van de open samenleving centraal. De
filosoof  Karl Popper blijkt het nieuwe
lichtende voorbeeld. De politieke
tegenstanders van de premier worden
ervan beticht voor een gesloten
samenlevingsmodel te staan. Volgens
zijn toespraak op 16 december in
Brugge - waarin hij ook blijk gaf  van
een selectieve, om niet te zeggen
foutieve lezing van de geschiedenis -
zijn ze tribalisten (nationalisten) en
conservatieven: vijanden van verande-
ring en vooruitgang. Gezien de kritiek
van Verhofstadt op het Vlaamse kartel
nemen we aan dat we ons aangespro-
ken zouden moeten voelen. Maar
misschien is het net Verhofstadt zelf
die eens diep in de spiegel van Popper
zou moeten kijken.
De essentie van een open samenleving
is vrije discussie en (positieve en
negatieve) kritiek: op tradities die
voortdurend op hun waarde moeten
worden getoetst, maar ook en vooral
op de regerende overheid. In die notie
kritiek’ ligt het zwaartepunt van
Poppers analyse. Dirk Verhofstadt
verwoordde het ooit als volgt: "Willen
we noodzakelijke vernieuwingen
doorvoeren, dan is kritiek niet alleen
gewenst maar vooral noodzakelijk."
Daarover hebben we weinig gehoord in
Guy Verhofstadts speech. Verwonderlijk
is dat niet, want veel tegenspraak
verdraagt de premier niet. Ooit was hij
als oppositieleider principieel gekant
tegen een kiesdrempel omdat die een
slot zou zijn op nieuwe ideeën.
Als regeringsleider voerde hij toch een
kiesdrempel in. In combinatie met de
wet op de partijfinanciering, waardoor
partijen maar aan serieuze middelen
kunnen komen als ze eenmaal in het
parlement vertegenwoordigd zijn,
maakt die kiesdrempel het bijzonder
moeilijk om nog een partij op te
starten. Zoals wij zelf  mochten onder-

vinden. In Duitsland werd de combina-
tie van drempel en financierings-
beperking om die reden trouwens
ongrondwettig verklaard.
Maar ook de concurrentie die er al is,
krijgt van Verhofstadt liefst zo weinig
mogelijk kansen tot debat en kritiek.
Steeds uitgebreidere programma-
wetten en mozaïekwetten (wetsont-
werp dat diverse bepalingen bevat)
worden er in het parlement door-
geramd. Op zijn palmares staat
eveneens een ronduit denigrerende
houding tegenover het parlement,
waar hij tirades afsteekt tegen de
oppositie of die oppositie nauwelijks
het woord gunt. Over moeilijke vraag-
stukken, zoals de toetreding van
Turkije tot de EU, wordt bij voorkeur zo
weinig mogelijk debat georganiseerd in
het parlement. Als begripvol voor
kritische journalisten staat Verhofstadt
evenmin echt bekend. Er zijn weinig
politici die in vraaggesprekken zo
manipulerend tot ronduit leugenachtig
durven te zijn.
Verhofstadt legt het debat vaak ook
intellectueel stil. Uit zijn beleids-
verklaring dit jaar: ,"Laat ons daarmee
stoppen. Mensen hebben genoeg van
de polarisaties. Van het beschuldigen
van andere groepen. Vlamingen tegen
Franstaligen. Franstaligen tegen
Vlamingen. Autochtonen tegen
allochtonen. Allochtonen tegen
autochtonen." Door elk onderscheid en
elke analyse een polarisatie te
noemen, dekt hij verschillen toe die
beleidsmatig betekenisvol zijn.
Mogelijke kritiek (op het gebrek aan
integratiebeleid, op de Belgische
instellingen) wordt zo onmogelijk
gemaakt. Wie nog spreekt, krijgt een
ongewenst ,"-isme" opgekleefd.
Punt aan de lijn. Discussie gesloten.
In de eigen partij wordt het model van
de open samenleving zeker niet
toegepast. In Knack verklaarde een
VLD-parlementslid: "De Gucht is een
van de weinigen in de VLD die
Verhofstadt nog durft tegen te
spreken, en dat waardeert Verhofstadt
wel." Het weekblad concludeerde dat
de VLD met Noël Slangen was
vernauwd tot een reclamebureau met
één klant. In opdracht daarvan
verklaarde dienstdoend voorzitter Bart
Somers de VLD tot een progressieve

centrumpartij. Zonder partijcongres of
intern debat, gewoon via een interview
in deze krant. Niet echt Popperiaans.
Verhofstadts vroegere burger-
manifesten handelen nochtans over
politieke vernieuwing, transparantie en
kritische zin. In het eerste burger-
manifest schrijft Verhofstadt: "Eigenlijk
gaat het om een stille, permanente
vernedering van burgers. Ik zou graag
meehelpen aan het herstel van hun
eergevoel en kritische zin, aan hun
volledige emancipatie." De concrete
voorstellen daartoe bleven echter
dode letter. De Verhofstadt van toen
pleitte voor het wegsnoeien van de
Senaat als een dorre tak in onze
democratie, de Verhofstadt van
vandaag wil de instelling van een
paritaire Senaat die niet anders kan
worden dan een nieuwe molensteen
rond de nek van de Vlaamse
democratie.
De premier is vandaag dan ook slecht
geplaatst om Popper aan te halen.
Popper was trouwens geen exclusief
liberale filosoof, Popper was een liberal
in de Angelsaksische zin: sociaal
bewogen, anti-totalitair, niet-
traditionalistisch, individualistisch, anti-
utopisch. Popper pleit voor geleidelijke
en gematigde staatsinterventie omdat
de staat nooit de gemeenschap direct
stuurt en onbedoelde neveneffecten
nooit te voorzien zijn. Die houding past
perfect bij zowel liberalen als gema-
tigde conservatieven (niet bij
traditionalisten).

Eigenlijk kunnen we niet anders dan
tot het besluit komen dat een VLD-
minister al eerder treffend verwoordde:
de Verhofstadt van de vroegere
manifesten zou de Verhofstadt van
vandaag op zijn gezicht slaan.
De premier is niet de man van de open
samenleving en de vooruitgang, hij is
de man van de brutale macht en van
het status-quo. Het misbruik van
Popper om politieke tegenstanders te
reduceren tot tribalisten en conserva-
tieven (conservatief  gebruikt als
scheldwoord), doet de briljante filosoof
oneer aan. Popper verdient beter.
En de Vlaamse burgers ook.

De open samenleving à la Verhofstadt.


